HIRDETMÉNY
a Pénzforgalmi Üzletszabályzat egyes pontjainak módosításáról
Hatályos: 2016. május 05-től
A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételeit (Pénzforgalmi
Üzletszabályzat) (továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak szerint módosítja.
1. Az ÁSZF IV. fejezet – Egyéb szolgáltatások „1. Készpénz címletváltás” c. pontja helyébe az alábbi
pont lép:
„1. Készpénz címletváltás
1.1. A postai készpénz címletváltás szolgáltatás a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek
minősülő forgalomképtelen forintbankjegyek és forintérmék – azok névértékével egyező összegben –
más címletű forgalomképes forintbankjegyre, vagy forintérmére történő cseréje. A Posta a készpénz
címletváltással kapcsolatos feladatokat az MNB elnökének erre vonatkozó rendeletei alapján végzi.
1.2. A szolgáltatást a Posta az állandó – kivéve a postapartner által üzemeltetett – Postai
szolgáltatóhelyein biztosítja. A szolgáltatást végző Postai szolgáltatóhelyeken a szolgáltatás a teljes
nyitvatartási időben igénybe vehető.
1.2.1. Valamennyi postapartner által üzemeltetett szolgáltatóhelyen a készpénz címletváltás szolgáltatást
végző legközelebbi Postai szolgáltatóhely neve és címe az ügyféltérben kihelyezett
Ügyféltájékoztatón megtalálható.
1.2.2. A Posta a készpénz címletváltás szolgáltatást végző Postai szolgáltatóhelyekről a honlapján elérhető
„Tájékoztató a pénzforgalmi befizetés tárgynapi elszámolási határidejéről és a készpénz címletváltás
szolgáltatást végző postai szolgáltatóhelyekről” elnevezésű listában ad tájékoztatást.
(http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/penzforgalom)
1.3. Az ügyfélnek a készpénz címletváltás lebonyolításához „Jegyzék a postai készpénz címletváltáshoz,
illetve átváltáshoz (pénzcseréhez)” elnevezésű, illetve annak tartalmával és formátumával
megegyező váltási jegyzéket (továbbiakban: Jegyzék) kell kiállítania.
A Jegyzék mintáját, illetve annak kitöltésére vonatkozó szabályokat jelen ÁSZF 3. számú melléklet
tartalmazza.
1.4. Díjköteles készpénz címletváltás
1.4.1. A Posta forintérme címletváltását más címletű forintérmére, illetőleg forintbankjegyre; forintbankjegy
címletváltását más címletű forintbankjegyre, illetőleg forintérmére – amennyiben jelen ÁSZF másképp
nem rendelkezik, főszabály szerint - díj ellenében végzi. A szolgáltatás díja az átadott készpénz
névértéke után kerül felszámításra, a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározottak szerint.
1.4.2. Amennyiben a készpénz címletváltás számított díja maradék nélkül nem osztható 5 Ft-tal, úgy a díj a
jogszabályban meghatározott kerekítés szabályai szerint korrigálásra kerül.
1.4.3. A rendszeres készpénz címletváltási igényű ügyfelek a szolgáltatás igénybevételére szerződést
köthetnek a Postával. A szerződéssel rendelkező ügyfelek részére a Posta a váltásra irányuló igényt
a kért címletekben biztosítja, ha azt az ügyfél a teljesítést megelőzően 2 munkanappal a Postai
szolgáltatóhelyen írásban megrendeli. A Posta a szerződéssel rendelkező ügyfelek számára a
szolgáltatást minden esetben, a mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett, szerződéssel
rendelkező ügyfelek számára meghatározott díjak megfizetése mellett biztosítja. Megrendelés nélküli

igényeket, illetve szerződéssel nem rendelkező ügyfelek igényeit a Postai szolgáltatóhely a
rendelkezésre álló címletből és annak erejéig tudja biztosítani.
1.4.4. Ha a szerződéssel rendelkező ügyfél a megrendelt összeget, vagy annak egy részét a teljesítés
napján mondja le, vagy a szerződésben megjelölt időpontban a szolgáltatást nem veszi igénybe, az
át nem vett készpénz után rendelkezésre tartási díjat kell fizetnie. Ennek mindenkori mértékét a
Hirdetmény tartalmazza.
1.4.5. A szolgáltatást igénybevevőnek a váltani kívánt készpénzt a V. Fejezet 4. pontjában meghatározott,
rendezett módon kell átadnia. A „Kötelező nyilatkozat” használatára vonatkozó előírásokat a V.
Fejezet 3. pontjában foglaltak tartalmazzák. Szerződéssel rendelkező ügyfelek esetén „Kötelező
nyilatkozat” kiállítása nem szükséges.
1.4.6. Ha szerződéssel nem rendelkező ügyfél bármely címletű forintérméből 100 darabnál többet kíván
váltani, a Postai szolgáltatóhely vezetője a forintérmék megszámolására az adott munkanapon belül,
- a szolgáltatást igénybevevő ügyfél részére - olyan későbbi időpontot jelölhet ki, amely az egyéb
szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek kiszolgálását nem zavarja.
1.5. Díjmentes készpénz címletváltás lakossági ügyfelek részére
1.5.1. A Posta a címletváltási tevékenység jelen fejezet 1.4. pontban részletezett szabályaitól eltérően egy
természetes személynek minősülő jogalany által, egy munkanapon belül egy alkalommal, maximum
200.000 Ft összeghatárig, legfeljebb 10 darab nagycímletű bankjegy (nagycímletű bankjegynek
tekinthetők a 20.000 és a 10.000 forintos címletű bankjegyek), legfeljebb 30 darab bankjegyre
(10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 forintos címletű bankjegyekre) történő címletváltását díjmentesen
végzi.
1.5.2. A Posta, a címletváltási tevékenység jelen fejezet 1.4. pontban részletezett szabályaitól eltérően egy
természetes személynek minősülő jogalany által, egy munkanapon belül egy alkalommal, legfeljebb
4.000 Ft értékű bankjegy ellenében, legfeljebb 20 darab kizárólag 200 és/vagy 100 forintos címletű
érmékre történő címletváltását díjmentesen végzi.
1.6. Az ÁSZF jelen fejezet 1.5. pontban meghatározott darabszámokat meghaladó, vagy címletösszetételtől eltérő készpénz címletváltási igény nem tartozik a jelen ÁSZF 1.5 pontja szerinti
díjmentes címletváltás hatálya alá, hanem a teljes összeg vonatkozásában díjköteles címletváltásnak
minősül, mely alapján az ügyfélnek a teljes készpénz címletváltás után a mindenkor hatályos
Hirdetményben közzétett díjat meg kell fizetnie.”
2. Az ÁSZF 3. sz. melléklet – Pénzforgalmi bizonylatok, nyomtatványok kitöltési és
megrendelési rendjének 6.2.1. pontja helyébe az alábbi új pont lép:
„6.2.1. Külön jegyzéket kell kitölteni:
- a díjköteles bankjegy bankjegyre történő váltása esetén,
- a díjköteles bankjegy érmére, érme bankjegyre, érme érmére történő váltása esetén, illetve
- jelen ÁSZF IV. fejezet 1.5.1. és 1.5.2. pontokban foglalt, díjmentes készpénz címletváltás
lebonyolításához. (Jelen ÁSZF IV. fejezet 1.5.1. és 1.5.2. pontokban foglaltak együttes
igénybevétele esetén elegendő egy Jegyzék kitöltése, külön-külön Jegyzék kitöltése nem
szükséges.)
A jegyzék 1., 3., és 4., 6. számú oszlopaiban lévő adatokat olvashatóan kell kitölteni.”
Jelen Hirdetmény, a 2015. szeptember 01-től hatályos Pénzforgalmi Üzletszabályzattal együtt érvényes,
annak elválaszthatatlan részét képezi.

Magyar Posta Zrt.

