HIRDETMÉNY
a Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
(Pénzforgalmi Üzletszabályzat) módosításáról
Hatályos: 2022. július 1-től
A Magyar Posta a Pénzforgalmi Üzletszabályzatát 2022. július 01. hatályba lépéssel az alábbiak szerint
módosítja.

1. A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzat III. Fejezet „FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL TÖRTÉNŐ
KÉSZPÉNZKIFIZETÉST LEHETŐVÉ TEVŐ SZOLGÁLTATÁSOK” 3.10.10.1. pontja helyébe az
alábbi lép:
„3.10.10.1.

A kifejezetten az utalványok átvételére adott

a) határozatlan idejű meghatalmazásokat a kiállításától számított legfeljebb 5 évig;
b) az 5 évnél rövidebb időtartamú határozott idejű meghatalmazásokat az érvényességi idejük
elteltéig;
c) a 2017. július 24-e előtt
ca) öt évnél hosszabb, érvényességi időpontú határozott időtartamra szólóan kiállított
meghatalmazásokat az érvényességi idejük elteltéig, de legfeljebb 2025. december 31-ig;
cb) határozatlan időre szólóan kiállított meghatalmazásokat 2025. december 31-éig;
tekinti érvényesnek a Posta.”

2. A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzat 4. számú melléklet „A Készpénzátutalási
megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása, forgalmazási feltételei és bevizsgálása”
III. rész „KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS MEGSZEMÉLYESÍTÉSE ÉS KITÖLTÉSE” (4.8.)
Megbízó (Befizető) neve, címe pontja helyébe az alábbi lép:
„(4.8.) Megbízó (Befizető) neve, címe
A mező alfanumerikus karaktereket tartalmazhat.
A mező csak egy Megbízó (Befizető) név, címadatát tartalmazhatja.
Ha a rovat ablakos boríték használata esetén egyben címirat is, a kitöltéshez csak 10 CPI
nagyságú karakter használható, valamint kizárólag a rovaton belül, de az adatok
olvashatóságát biztosítva nyomtatástechnikai kód vagy jelölés elhelyezhető.
A mezőt az általános postai címzésmintának (név; város; utca,hsz; irsz) megfelelően kell kitölteni,
figyelembe véve a minél jobb olvashatóságot. Alkalmazható betűméret minimálisan 12 CPI.
Felhasználható terület: a 12-14 sor a tőszelvény bal oldalától számított 3 2/10"-tól 5 2/10"ig távolság.
Az irányítószámot a 16. sorba kell nyomtatni.”

3. A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzat 4. számú melléklet „A Készpénzátutalási
megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása, forgalmazási feltételei és bevizsgálása”
III. rész „KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS MEGSZEMÉLYESÍTÉSE ÉS KITÖLTÉSE” (5.4.)
Megbízó (Befizető) neve, címe pontja helyébe az alábbi lép:
„(5.4.) Megbízó (Befizető) neve, címe
A mező kizárólag alfanumerikus karaktereket tartalmazhat, figyelembe véve a 6.2. pontban
foglaltakat.
A mező csak egy Megbízó (Befizető) név, címadatát tartalmazhatja.
A mezőt az általános postai címzésmintának megfelelően kell kitölteni, figyelembe véve a minél jobb
olvashatóságot. Alkalmazható betűméret minimálisan 12 CPI. Felhasználható terület: a 12-14 sor,
a bal oldaltól számított 2/10"-tól 21/10"ig távolság. Az irányítószámot a 16. sorba kell nyomtatni.
Ha a rovat ablakos boríték használata esetén egyben címirat is a kitöltéshez csak 10 CPI
nagyságú karakter használható.”
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