
 

   

  
KÖZLEMÉNY  

 
 

a Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 
(ÁSZF) egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról kizárólag a gyermeket nevelő magánszemélyek 2022. évben 
folyósított adóvisszatérítését tartalmazó kifizetési utalványok kézbesítésésére és kifizetésére vonatkozóan 

 
A Magyar Posta Zrt. a koronavírussal kapcsolatban érvényben lévő veszélyhelyzetre és egészségügyi 
válsághelyzetre, továbbá a gyermeket nevelő magánszemélyek 2022. évben folyósított adóvisszatérítését 
tartalmazó kifizetési utalványok kézbesítésésének és kifizetésének speciális körülményeire tekintettel, az 
ügyfelek egészségének védelme, és az adóvisszatérítéseket tartalmazó kifizetési utalványok zökkenőmentes 
kézbesítése és kifizetése érdekében a következő egyedi rendelkezéseket alkalmazza: 
 

1. Amennyiben a címzett az adóvisszatérítés kézbesítésének címeként nem a lakcímét igazoló hatósági 
igazolványon (lakcímkártyán) feltüntetett címet jelölte meg, és a címzett által megjelölt címen a 
kifizetési utalvány kézbesítésének és kifizetésének a megkísérlése eredménytelen volt, de a 
címzettnek a kézbesítési ponton nem áll módjában bemutatni a kézbesítő által hátrahagyott 
értesítőt, úgy a kifizetési utalványon megadott pénzösszeg kézbesítésére és kifizetésre akkor és úgy 
kerülhet sor, ha a címzett a személyazonossága mellett az átvételi jogosultság jogcímét is megfelelően 
igazolja. Az átvételi jogosultság jogcímének igazolását a Magyar Posta Zrt. abban az esetben tekinti 
megfelelőnek, amennyiben a címzett bemutatja az adóazonosító jelét tartalmazó hatósági 
igazolványát, és a postai ügyintéző megállapítja, hogy az adóazonosító jel megegyezik a kifizetési 
utalványon feltüntetett adóazonosító jellel, továbbá az adóazonosító jelet tartalmazó hatósági 
igazolványon és a személyazonosságot igazoló okmányon feltüntetett egyéb adatok (név, születési 
idő és hely) is megegyeznek. Egyezőség esetén a kifizetési utalványon megadott pénzösszeg 
kifizetésére sor kerülhet. 

 
2. Amennyiben az adóvisszatérítés kézbesítése és kifizetése érdekében a kézbesítési ponton nem a 

címzett, hanem meghatalmazottja jelenik meg, és az értesítő bemutatására nincsen mód, úgy az 
átvételi jogosultság jogcímének igazolását a Magyar Posta Zrt. abban az esetben tekinti 
megfelelőnek, amennyiben a meghatalmazott közli a postai ügyintézővel a címzett adóazonosító 
jelét, és a postai ügyintéző megállapítja, hogy az megegyezik a kifizetési utalványon feltüntetett 
adóazonosító jellel. Egyezőség esetén a kifizetési utalványon megadott pénzösszeg kifizetésére sor 
kerülhet.  

 
A Magyar Posta Zrt. nem módosít az adóvisszatérítést tartalmazó kifizetési utalványok címhelyen történő 
kézbesítésének szabályain. Nem változnak továbbá a kézbesítési ponton történő kézbesítésre vonatkozó 
előírások sem abban az esetben, ha az adóvisszatérítést tartalmazó kifizetési utalvány kézbesítése és kifizetése 
érdekében megjelenő személy az átvételi jogosultság jogcímének fennállása vonatkozásában szóbeli 
nyilatkozatot tesz, a személyazonoságát megfelelően igazolja, továbbá bemutatja, és a postai ügyintéző 
részére átadja a kézbesítő által hátrahagyott értesítőt. Helyettes átvevő esetében a lakcímének vagy 
tartózkodási címének a kifizetés utalvány címével vagy az utánküldési címmel való egyezőségét is igazolni kell. 
 
A jelen közlemény alkalmazásának kezdő időpontja: 2022. február 7., 12 óra. A jelen közlemény visszavonásig 
hatályos. 
 
Budapest, 2022. február 7. 
 

 Magyar Posta Zrt. 
 


