HIRDETMÉNY
a Magyar Posta Pénzforgalmi Általános Szerződési Feltételeit érintő módosításáról
Hatályos: 2022. július 1-től
A Magyar Posta az alábbiakban felsorolt Általános Szerződési Feltételeit 2022. július 01. hatályba lépéssel
az alábbiak szerint módosítja.
1. A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS
SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ a szolgáltatást postai szolgáltatóhelyen igénybe vevő
Megbízó/Befizető részére (továbbiakban: KM ÁSZF)
1.1. A KM ÁSZF „II.Postai szolgáltatóhelyeken kezdeményezett
befizetés szabályai” 1.1.1. pontja helyébe az alábbi lép:

Készpénzátutalási

Megbízás

„1.1.1. Nem veszi át a Posta a fizetési megbízást, különösen ha:
• a feladóvevényen és a tőszelvényen az összeg adatok eltérőek,
• a feladóvevényen és a tőszelvényen a „Megbízó (Befizető) neve, címe” adatok eltérőek,
• a „Megbízó (Befizető) neve, címe” rovaton egyszerre több Megbízó/Befizető név, címadat
került feltüntetésre,
• a betűvel és a számmal kiírt összeg nem egyezik meg,
• az előnyomott rovatban („Összeg”, „Összeg betűvel kiírva”,„Megbízó/Befizető neve, címe”,
„Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” feltüntetett adat olvashatatlan, javított,
• az OCR-sávban a kötelező adatok (tranzakciókód, megszemélyesítőkód, azonosítószám,
számlaszám, sor CDV, kimeneti kód) hiányosak, vagy javítottak,
• az OCR-sávon, és/vagy a Bizonylat mindkét oldalán sérülések, gyűrődések vagy
szennyeződések a gépi feldolgozhatóságot gátolják,
• a Bizonylat a perforáción kívüli helyen összehajtott,
• a Bizonylat elő és hátoldalára – a kitöltésre kijelölt helyeken kívül - feljegyzés került,
• a Bizonylat bármely rovatának adatai javítottak, nem a Posta által rendszeresített Bizonylatot
használják, illetve az egyes rovatokban, és/vagy a Bizonylaton a Posta által nem engedélyezett
karakter, szimbólum, illetve egyéb jelölés szerepel,
• a Bizonylatot nem kék vagy fekete tintával, bélyegzőlenyomattal, vagy golyóstollal, illetve ha azt
ceruzával töltötték ki,
• a Bizonylaton az érvényesítő lenyomat keresztirányú áthúzással és „Érvénytelen” szó
feltüntetésével van ellátva.
• a Bizonylat a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott kitöltési szabályoknak, továbbá
a Posta által előírt gyártási és megszemélyesítési, kitöltési feltételeknek nem felel meg.”
1.2.

A KM ÁSZF 1. számú melléklet „A készpénzátutalási megbízás-nyomtatvány (Bizonylat) és
rendeltetése” 2.5.6. pontja helyébe a következő lép:
„2.5.6. Megbízó (Befizető) neve, címe
A mező kizárólag alfanumerikus karaktereket tartalmazhat. A mezőt az általános postai
címzésmintának (név; város; utca, házszám; irányítószám) megfelelően kell kitölteni, figyelembe véve
a minél jobb olvashatóságot.
A „Megbízó (Befizető) neve, címe” rovaton csak egy Megbízó (Befizető) név, címadata
tüntethető fel.
A „Megbízó(Befizető) neve, címe” rovaton külföldi lakcím is feltüntethető. A külföldi irányítószámot
abban az esetben, ha a Bizonylaton osztásközök vannak, az osztásközök figyelmen kívül hagyása
mellett, a számjegyek közötti osztások lehetőleg egyenletes tartása mellett lehetséges feltüntetni.”

2. A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI
MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ a szolgáltatást postai szolgáltatóhelyen
igénybe vevő Megbízó/Befizető részére (továbbiakban: PSZM ÁSZF)
2.1.

A PSZM ÁSZF „II. Postai szolgáltatóhelyeken kezdeményezett Postai Számlabefizetési
Megbízás befizetés szabályai” 1.1.1. pontja helyébe az alábbi lép:
„1.1.1. Nem veszi át a Posta a fizetési megbízást, különösen ha:
• feladóvevényen és a tőszelvényen az összeg adatok eltérőek,
• a feladóvevényen és a tőszelvényen a „Megbízó (Befizető) neve, címe” adatok eltérőek,
• a „Megbízó (Befizető) neve, címe” rovaton egyszerre több Megbízó/Befizető név, címadat
került feltüntetésre,
• betűvel és a számmal kiírt összeg nem egyezik meg,
• az előnyomott rovatban („Összeg”, „Összeg betűvel kiírva”,„Megbízó/Befizető neve, címe”,
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” feltüntetett adat olvashatatlan, javított
• OCR-sávban a kötelező adatok (tranzakciókód, megszemélyesítőkód, azonosítószám, postai
ügyfélkód, sor CDV, kimeneti kód) hiányosak, vagy javítottak,
• OCR-sávon, és/vagy a Bizonylat mindkét oldalán sérülések, gyűrődések vagy szennyeződések a
gépi feldolgozhatóságot gátolják,
• a Bizonylat a perforáción kívüli helyen összehajtott,
• a Bizonylat elő és hátoldalára – a kitöltésre kijelölt helyeken kívül - feljegyzés került,
• a Bizonylat bármely rovatának adatai javítottak, nem a Posta által rendszeresített Bizonylatot
használják, illetve az egyes rovatokban, és/vagy a Bizonylaton a Posta által nem engedélyezett
karakter, szimbólum, illetve egyéb jelölés szerepel,
• a Bizonylatot nem kék vagy fekete tintával, bélyegzőlenyomattal, vagy golyóstollal, illetve ha azt
ceruzával töltötték ki,
• a Bizonylaton az érvényesítő lenyomat keresztirányú áthúzással és „Érvénytelen” szó
feltüntetésével van ellátva.
• a Bizonylat a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott kitöltési szabályoknak, továbbá a
Posta által előírt gyártási és megszemélyesítési, kitöltési feltételeknek nem felel meg.”

2.2.

A PSZM ÁSZF 1. számú melléklet „A postai számlabefizetési megbízás nyomtatvány
(Bizonylat) és rendeltetése” 2.5.6. pontja helyébe a következő lép:
„2.5.6. Megbízó (Befizető) neve, címe
A mező kizárólag alfanumerikus karaktereket tartalmazhat. A mezőt az általános postai
címzésmintának (név; város; utca, házszám; irányítószám) megfelelően kell kitölteni, figyelembe véve
a minél jobb olvashatóságot.
A „Megbízó (Befizető) neve, címe” rovaton csak egy Megbízó (Befizető) név, címadat
tüntethető fel.
A „Megbízó(Befizető) neve, címe” rovaton külföldi lakcím is feltüntethető. A külföldi irányítószámot
abban az esetben, ha a Bizonylaton osztásközök vannak, az osztásközök figyelmen kívül hagyása
mellett, a számjegyek közötti osztások lehetőleg egyenletes tartása mellett lehetséges feltüntetni.”
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