
 

   
 

HIRDETMÉNY 
 

a Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (Pénzforgalmi 
Üzletszabályzat) módosításáról 

 
Hatályos: 2022. január 1-től 

 
 
A Magyar Posta a Pénzforgalmi Üzletszabályzat egyes pontjait 2022. január 1. hatályba lépéssel az 
alábbiak szerint módosítja. 

 
 

1. A Pénzforgalmi Üzletszabályzat „III. fejezet 3.3. Kifizetési utalvány kézbesítése” 3.5. pontjában 
foglalt összeghatár módosul. 

 
A módosítást követően a 3.5. pont az alábbi: 
 
„3.5. A Posta a települések belterületén háznál, belterületen kívüli lakott helyen háznál vagy 
támponton 200.000 Ft összeghatárig kézbesíti az utalvány összegét, e feletti összeg esetében 
értesítést kézbesít a címzett részére az utalványban megjelölt címhelyen, vagy támponton.” 
 

2. A Pénzforgalmi Üzletszabályzat „III. fejezet 3.3. Kifizetési utalvány kézbesítése” 3.6. pontjában 
foglaltak az összeghatár változás és teljesítésre vonatkozóan pontosításra kerülnek. 

 
A módosítást követően a 3.6. pont az alábbi: 
 
„3.6. Postai szolgáltatóhelyen történik a kifizetés 200.000 Ft alatt abban az esetben, ha a 
kézbesítés határidőben történő teljesítése a címhelyen rendkívüli földrajzi, illetve infrastrukturális 
vagy egyéb működési körülmények következtében nem, vagy csak aránytalan nehézséggel 
lehetséges. Ebben az esetben a Posta a címhelyen értesítőt hagy hátra.” 
 

3. A Pénzforgalmi Üzletszabályzat „III. fejezet 3.8. Helyettes átvevőnek történő kézbesítés” 3.8.1 
pontjának első bekezdésében foglalt összeghatár módosul. 

 
A módosítást követően a 3.8.1. pont első bekezdése az alábbi: 
 
„3.8.1. Ha a természetes személy címzett a kézbesítés időpontjában nem tartózkodik a címben 
megjelölt helyen és ott nem található meghatalmazottja sem, az utalvány összegét – ha a címzett 
azt írásban nem zárta ki – az ott tartózkodó alábbi személyeknek (helyettes átvevő) kézbesíti 
200.000 Ft összeghatárig: ….” 
 

4. A Pénzforgalmi Üzletszabályzat „III. fejezet 3.8. Helyettes átvevőnek történő kézbesítés” 3.8.3 
pontjában foglalt összeghatár módosul. 

 
A módosítást követően a 3.8.3. pont az alábbi: 
 
„3.8.3. Az utalvány összege helyettes átvevőnek nem kézbesíthető, amennyiben: 
 
a) összege 200 ezer forintot meghaladó, 
b) a címzett helyettes átvevő részére történő kézbesítést a Postához intézett írásbeli 
nyilatkozatában kizárta.” 
 



5. A Pénzforgalmi Üzletszabályzat „III. fejezet 3.9. Közvetett kézbesítés szabályai” 3.9.4 pontjában 
foglalt összeghatár módosul. 

 
A módosítást követően a 3.9.4. pont az alábbi: 
 
„3.9.4. Közvetett kézbesítő útján nem kézbesíthető: 
 
a) a 200.000 forintot meghaladó összegű utalvány, 
b) minden olyan utalvány, melynek közvetett kézbesítő útján való kézbesítését jogszabály vagy a 
felek megállapodása kizárja.” 
 
 
 

2021. december 2. 
 

           Magyar Posta Zrt. 


