
 

   
 

HIRDETMÉNY 
  

a Magyar Posta Pénzforgalmi Általános Szerződési Feltételeit érintő módosításáról 
 

Hatályos: 2020. július 1. 
 

 
1.        Az alábbiakban felsorolt Általános Szerződési Feltételekben az információ-és 

adatszolgáltatás, valamint a feladóvevény-másodpéldány Posta Elszámoló Központban (PEK) 
történő személyes ügyintézését (igénylés, okirat átvétel) lehetővé tevő részei 2020. július 1-től 
hatályukat vesztik.  
 

1.1. A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 
 

1.2. Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei A Belföldi postautalvány szolgáltatás és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez 
 

1.3. A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a készpénzátutalási megbízás és postai 
számlabefizetési megbízás Automatán kezdeményezett befizetéséhez kapcsolódó szolgáltatás 
igénybevételéhez a szolgáltatást igénybe vevő Megbízó/Befizető ügyfelek részére 

 
1.4. A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei készpénzátutalási megbízás és postai 

számlabefizetési megbízás Postai kód (QR-kód) mobiltelefon alkalmazás használatával történő 
kiegyenlítéséhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételéről a szolgáltatást igénybe vevő 
Megbízó/Befizető ügyfelek részére 

 
 

1.5. A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei készpénzátutalási megbízás és postai 
számlabefizetési megbízás – más szolgáltató által üzemeltetett mobiltelefonos applikációjába 
beépülő – Postai kód (QR-kód) olvasására kialakított informatikai alkalmazáson keresztül 
kezdeményezett szolgáltatás igénybevételéről a szolgáltatást igénybe vevő megbízó/befizető 
ügyfelek részére 

 
1.6. A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei készpénzátutalási megbízás és postai 

számlabefizetési megbízás más szolgáltató által üzemeltetett, Postai kód (QR-kód) olvasására 
kialakított informatikai alkalmazáson keresztül kezdeményezett fizetési szolgáltatásról a 
szolgáltatást igénybe vevő megbízó/befizető ügyfelek részére 

 
1.7. A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI 

MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ a szolgáltatást postai szolgáltatóhelyen 
igénybe vevő Megbízó/Befizető részére 

 
1.8. A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI 

MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ a szolgáltatást postai szolgáltatóhelyen 
igénybe vevő Megbízó/Befizető részére 

 
 

2.        A Magyar Posta a Pénzforgalmi Üzletszabályzat „III. fejezet 4.2.1.10. Elhunyt címzett részére 
érkezett havonta esedékes utalvány kifizetése” 4.2.1.10.6. pontját 2020. július 1-ei hatályba 
lépéssel pontosítja az utcanév változás, terület rendezés következtében történt címváltozás 
kezelése szempontjából. 

 
A módosítást követően a 4.2.1.10.6. pont az alábbi: 



 
„4.2.1.10.6. Ha a kérelmező 
  
• a rokonsági kapcsolat feltüntetését,  
• a megállapított hiányosságok pótlását,  
• a nyilatkozat ismételt, postai kézbesítést végző dolgozó előtti aláírását megtagadja, illetve  
•   hatósági igazolványában feltüntetett lakcím (állandó lakcíme vagy tartózkodási helye) az 

utalványon feltüntetett címmel nem azonos,  
•  a feltüntetett rokonsági kapcsolat alapján nem jogosult az átvételre,  
 
a Posta a kifizetést nem teljesíti, az utalvány összegét a nyugdíjfolyósító szerv részére 
visszaküldi. Az összeg kifizetését ebben az esetben a jogosult átvevőnek közvetlenül a 
nyugdíjfolyósító szervtől kell igényelnie.  
 
Ha a kérelmező lakcíme az utalványon szereplő lakcímtől utcanév változás, terület rendezés 
következtében történt változás, átszámozás miatt eltér a kifizetés teljesíthető.  
Ilyen esetekben a nyilatkozat nyomtatványon az átnevezett közterület neve mellett annak régi 
neve és a címeltérés oka is rögzítésre kerül.  

 
 

3.        A Magyar Posta Belföldi postautalvány szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételéről szóló Általános Szerződési Feltételében az e-értesítés, az e-előrejelzés, 
valamint az E-érkezés postafiókra különszolgáltatással kapcsolatos részek a Hirdetmény 
közzétételétől hatályukat vesztik.  

 
 
 

                  2020. május 29. 
 

Magyar Posta Zrt. 


