HIRDETMÉNY
a „Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei”
(Pénzforgalmi Üzletszabályzat) egyes pontjainak módosításáról
Hatályos: 2018. április 15-től
A Magyar Posta a Pénzforgalmi Üzletszabályzat egyes pontjait 2018. április 15. hatályba lépéssel az
alábbiak szerint módosítja.
1.

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat „I. fejezet Általános rész „7. A szolgáltatás felfüggesztése,
szüneteltetése” pontja az alábbi 7.4. és 7.5. pontokkal egészül ki:
„7.4. Bűncselekményre utaló gyanú esetében, illetve az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa
által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII.
törvényben foglaltak szerinti esetekben a Posta a gyanús megbízás teljesítését a kivizsgálás idejére
haladéktalanul felfüggesztheti. A felfüggesztés miatti teljesítési késedelemért a Posta nem tartozik
felelősséggel. A gyanú beigazolódása esetén a Posta a felfüggesztett fizetési megbízás teljesítését
megtagadja.
7.5. A Posta gyanúsnak tekinti azt a fizetési megbízást, amelyre vonatkozóan elszámoló bankjától
bankkártya- vagy számlaadatokkal kapcsolatos visszaélésről, illetőleg annak gyanújáról kap
tájékoztatást. A visszaélések megakadályozásának elsődleges fontossága miatt a gyanús
minősítéshez nem szükséges hatósági határozat.”

2.

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat III. fejezet – 3. Kifizetési utalvány szolgáltatás egyes pontjai az
alábbiak szerint módosulnak:
 A 3.2.9. A szolgáltatás igénybevételének feltétele pont kiegészül az alábbi 3.2.9.5.
ponttal1:
„3.2.9.5. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató/számlatulajdonosa egy napon, egy településre

vonatkozóan a feladás tervezett dátumát megelőző egy éves időszak átlagos napi feladási
mennyiségét legalább 20%-kal meghaladó feladást kíván kezdeményezni,
a) a kifizetési utalványok legalább három napra egyenletesen elosztott ütemezés szerint
kerüljenek feladásra,
b) a feladási szándékot legkésőbb az első feladási napot megelőző 3. munkanapon a
Posta részére az utalvanyfeladas@posta.hu e-mailcímre bejelenti. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a tervezett feladási napot, a feladni kívánt darabszámot és a
kapcsolódó forint összeget.”


A 3.3. Kifizetési utalvány kézbesítése 3.3.8. pont helyébe az alábbiak lépnek
„3.3.8. A Posta a kézbesítés során nem vizsgálja, hogy a címhelyen van-e más ugyanolyan
nevű személy, aki az utalvány összegére igényt tarthat. Amennyiben az utalvány összegére
többen tartanak igényt, és emiatt a jogosult átvevő személyét illetően kétség merül fel, a
kézbesítő Postai szolgáltatóhely e körülményt az utalványon feltünteti, majd az utalvány
összegét a PEK a feladó számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójához irányítja. Az összeg
feladó részére történő visszajuttatása a pénzforgalmi szolgáltató feladata.”
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A Pénzforgalmi Üzletszabályzat III. fejezet 3.2.9.5. pontja 2018. június 01-től lép hatályba



A 3.17. Kézbesíthetetlen utalványok kezelése 3.17.1. pont helyébe az alábbiak lépnek:
„3.1.7.1.A címzett utánküldésre vonatkozó rendelkezésének hiányában, illetőleg a kifizetési
utalvány címében megjelölt helyen bármely ok miatt ki nem fizethető, valamint az átvételi
határidőn belül fel nem vett utalványok összegét a Posta a feladó számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatójához irányítja. Az összeg a feladó részére történő visszajuttatása a pénzforgalmi
szolgáltató feladata.”



A 3.17. Kézbesíthetetlen utalványok kezelése pont kiegészül az alábbi 3.17.3. ponttal2:
„3.17.3. A pénzforgalmi szolgáltató által visszautasított kézbesíthetetlen utalványok összegét a
Posta „un rövid utas” tételként szerepelteti a pénzforgalmi szolgáltató banki elszámolási
okiratán. A Posta a visszautasított összeg rendezéséhez szükséges információkról telefonon
előzetesen egyeztet a pénzforgalmi szolgáltató - a visszautasított fizetési megbízások
összesítésén feltüntetett - kapcsolattartójával.
A Posta a pénzforgalmi szolgáltató által visszautasított összegek kezeléséért a Hirdetményben
meghatározott telepítési díjat számítja fel a pénzforgalmi szolgáltató részére.”



A 3.19. Címzett által kért telepítés pont 3.19.6. és 3.19.7. pontjai helyébe az alábbiak
lépnek:
„Amennyiben a címzett pontatlanul, vagy hiányosan jelöli meg az átutaláshoz szükséges
adatokat és a Posta a pénzforgalmi szolgáltató részére nem tudja teljesíteni az összeg
átutalását, a Posta a címzettel felveszi a kapcsolatot és a továbbiakban a Címzett rendelkezése
szerint jár el. Amennyiben a Posta rajta kívül álló okból a Címzettel nem tudja felvenni a
kapcsolatot, vagy ha a Posta az összeget a pénzforgalmi szolgáltató részére átutalta, de a
pénzforgalmi szolgáltató a tételt visszautasította, a visszafizethetetlen pénzt a Polgári
Törvénykönyv jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó szabályai szerint a befizetéstől számított 1
évig őrzi, a címzett jelentkezése esetén részére kifizeti. A befizetéstől számított 1 éves őrzési
idő elteltével az összeggel kapcsolatos igény elévül.
A Posta az őrzésért, és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató általi visszautasítás kezelési
költségeként a Pénzforgalmi szolgáltatások díjairól szóló Hirdetményben megállapított díjat
számítja fel. Amennyiben a kedvezményezett számlavezető bankja a visszautasítás miatt díjat,
költségtérítést számít fel, és azt a fizetési megbízás összegéből levonja, a Posta az ezzel is
csökkentett összeget fizeti vissza a Címzettnek.”

3.
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A Pénzforgalmi Üzletszabályzat III. fejezet – 4. Nyugellátási postautalvány 4.3. Nyugellátási
utalványhoz igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások pontja az alábbi 4.3.3.3. ponttal egészül
ki:
„4.3.3.3. Utánküldésben érintett havi rendszeres nyugellátás esetében a Posta az utánküldési
címhelyre vonatkozó nyugdíjkézbesítési rend szerint végzi a kifizetést, ami jelentősen eltérhet
az eredeti címhely szerinti kifizetési naptól. A Posta a címzett részére az utánküldésben érintett
új címhelyen, végleges lakcímváltozással együtt járó igény teljesítésekor, új Kifizetési naptárat
ad az utánküldésben érintett első ellátás kézbesítésével egyidejűleg. A lakcímváltozással együtt
nem járó ideiglenes utánküldés esetén a Posta az utánküldésben érintett postához érkezést
követő munkanapon végzi a kézbesítést.

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat III. fejezet 3.17.3. pontja 2018. június 01-től lép hatályba

4.

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat – 3. számú melléklet Mintatár kiegészül az alábbi 1/b számú
minta - Kézi kitöltésű „M” (mentes) jelzéssel ellátott Készpénzátutalási megbízás mintával:

5.

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat – 3. számú melléklet Mintatár kiegészül az alábbi 2/b számú
minta - Gépi kitöltésű Készpénzátutalási megbízás mintával:

2018. március 14.
Magyar Posta Zrt.

