
 

   
 
 
 

HIRDETMÉNY 
  

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

 
Hatályos: 2019. január 1-től 

 
 
 

 
A Magyar Posta a Pénzforgalmi Üzletszabályzat egyes pontjait 2019. január 1. hatályba lépéssel az 
alábbiak szerint módosítja.  

 
1. A Pénzforgalmi Üzletszabályzat „V. fejezet Pénzkezelés és szabályai 5. Készpénzbefizetések 

teljesítése zsákos befizetési rendszerben” pont 5.6. pontja kiegészül az alábbi mondattal: 
 

„Egy befizetési zsákban csak 10 millió Ft-ot el nem érő összegű befizetés helyezhető el.” 
 

A módosítást követően az 5.6. pont az alábbi: 
 

„5.6. Egy befizetési zsákban csak 10 millió Ft-ot el nem érő összegű befizetés helyezhető el. Egy 
befizetési zsákban a bankjegyek mellett 20.000 Ft-ig érme is elhelyezhető. Amennyiben az érme 
20.000 Ft feletti értékben kerül befizetésre, az érmét és bankjegyet külön zsákban kell elhelyezni. 
Bankjegy és érme egy zsákban történő elhelyezése esetén az érmetekercs mennyiséget el nem érő 
érméket is csomagolni kell.”  

 
2. A Pénzforgalmi Üzletszabályzat „V. fejezet Pénzkezelés és szabályai 6. A forgalomképtelen 

forintbankjegyek és forintérmék kezelésére, illetve azok azonos címletű forgalomképes 
forintbankjegyre és forintérmére történő átváltására vonatkozó szabályok” pont 6.6.3. – 6.6.7. 
pontjaiban foglaltak módosításra, illetve kiegészítésre kerülnek, a módosítást követően a  
6.6. pont az alábbi: 

 
„6.6. A Posta állandó Postai szolgáltatóhelyein működtetett pénztárai a hiányos (csonka) bankjegyet 
abban az esetben fogadják el fizetésül vagy cserére, amennyiben az ügyfél a bankjegynek a felénél 
nagyobb részét benyújtja.  

6.6.1.        A több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló hiányos (csonka) bankjegy abban 
az esetben kerül elfogadásra, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy az egyes részek azonos 
bankjegyhez tartoznak és az egyes részek együttesen a bankjegynek a felénél nagyobb részét 
kiteszik.  
 
6.6.2. Abban az esetben, ha a több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló hiányos (csonka) 
bankjegy egyes részeiről nem állapítható meg egyértelműen, hogy azok azonos bankjegyhez 
tartoznak, akkor a Posta a 7.2. pontban meghatározottak szerint jár el.  

6.6.3. A postai szolgáltató helyek által átvett hiányos (csonka) bankjegyeket a postahelyek az 
ügyfelek részére vissza nem adhatják. 

6.6.4. Abban az esetben, ha a hiányos (csonka) bankjegy felülete nem haladja meg az 50%-ot, 
vagy nem állapítható meg egyértelműen, hogy annak felülete meghaladja-e az 50 %-ot, a Posta 
állandó Postai szolgáltatóhelyein működtetett pénztárai a bankjegyet jegyzőkönyv ellenében 
térítésmentesen átveszik, és az MNB-nek továbbítják szakértői vizsgálatra.  



6.6.5. Az MNB a szakértői vizsgálat eredménye függvényében abban az esetben téríti a bankjegy 
névértékét, ha a hiányos (csonka) bankjegy felülete az eredeti bankjegy felületének 50%-át 
meghaladja.  

Amennyiben az MNB szakértő vizsgálata megállapítja, hogy a hiányos (csonka) bankjegy felülete 
az eredeti bankjegy felületének 50%-át nem haladja meg, akkor azt ellenérték térítése nélkül 
bevonja. 

6.6.6. A Posta az MNB szakértői vizsgálatának eredményéről értesítő levélben tájékoztatja az 
ügyfelet.  

6.6.7. Amennyiben az MNB által elvégzett szakértői vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a 
hiányos (csonka) bankjegy felülete az eredeti bankjegy felületének 50%-át meghaladja, akkor a 
bankjegy névértékét a Posta a belföldi lakcímmel rendelkező ügyfél részére belföldi 
postautalványon megküldi. Külföldi lakcímmel rendelkező ügyfél esetén Európai országokba 
értéklevélben, egyéb külföldi országba nemzetközi postautalványon, vagy értéklevélben történik a 
bankjegy, érme ellenértékének a megküldése.” 

 

3. A Pénzforgalmi Üzletszabályzat „V. fejezet 7. A hamisgyanús forintbankjegyek és forintérmék 
kezelése 7.3. pontja módosításra kerül, a módosítást követően az a 7.3. pont az alábbi: 

„7.3. Az MNB által elvégzett szakértői vizsgálat során valódinak minősített forint bankjegy vagy 
érme ellenértékét a Posta a belföldi lakcímmel rendelkező ügyfél részére belföldi postautalványon 
megküldi. Külföldi lakcímmel rendelkező ügyfél esetén Európai országokba értéklevélben, egyéb 
külföldi országba nemzetközi postautalványon, vagy értéklevélben történik a bankjegy, érme 
ellenértékének a megküldése.  A hamisnak minősített bankjegyet vagy érmét az MNB ellenérték 
térítése nélkül bevonja”.  

 
 
2018. november 30. 
 

Magyar Posta Zrt. 


