
 mintatár

magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

mintatár tartalomJegyzéke

1. számú  –  Kézi kitöltésû „M” (mentes) jelzéssel ellátott készpénzátutalási megbízás 
1/a számú minta  –  Kézi kitöltésû „FM” (feltételesen mentes) jelzéssel ellátott készpénzátutalási  

  megbízás 
1/b számú minta  –  Kézi kitöltésû készpénzátutalási megbízás 
2. számú minta  –  Gépi kitöltésû „M” (mentes) jelzéssel ellátott készpénzátutalási megbízás 
2/a számú minta  –  Gépi kitöltésû „FM” (feltételesen mentes) jelzéssel ellátott készpénzátutalási  

  megbízás 
2/b számú minta  –  Gépi kitöltésû készpénzátutalási megbízás 
3. számú minta  –  Kézi kitöltésû expressz készpénzátutalási megbízás 
4. számú minta  –  Postai készpénzfelvételi utalvány 
5. számú minta  –  Pénzforgalmi betétkönyvhöz használható készpénzátutalási megbízás
6. számú minta  –  Pénzforgalmi betétkönyv kivételi bizonylata
7. számú minta  –  Kézi kitöltésû kifizetési utalvány bizonylat
8. számú minta  –  Fedezeti okirat kifizetési utalvány feladáshoz
9. számú minta  –  Kifizetési utalványok feladójegyzéke
10. számú minta  –  Kifizetési utalvány adatok átadás-átvételi jegyzéke
11. számú minta  –  Kézi kitöltésû belföldi postautalvány 
12. számú minta  –  Kézi kitöltésû gyorsutalvány lap 
13/1.számú minta  –  Eredeti utalvány formájában postai úton továbbított nemzetközi postautalvány
   nyomtatvány 
13/2 számú minta  –  Elektronikus úton továbbított nemzetközi postautalvány nyomtatvány 
14 /a számú minta  –  Nemzetközi gyorsutalvány – Feladási bizonylat 
14/b számú minta  –  Nemzetközi gyorsutalvány – Kifizetési bizonylat 
15. számú minta  –  Bankpénztárak készpénzfelvétele – készpénzbefizetése (TC 31 bizonylat)
16. számú minta  –  Jegyzék a postai készpénzváltáshoz
17. számú minta  –  Megrendelôlap postai forgalmazású nyomtatványok rendeléséhez
18. számú minta  –  Megrendelôlap készpénzátutalási megbízás rendeléséhez
19. számú minta  –  Készpénzfelvételi utalványt igénybevevôk adatainak bejelentése, módosítása
20. számú minta  –  Készpénzfelvételi utalványt igénybevevôk limitösszegének bejelentése, módosítása
21. számú minta  –  Egyedi engedélyezésû, limiten felüli készpénzfelvét a postán
22. számú minta  –  Megrendelôlap-és visszaigazolólap
23. számú minta  –  Letiltási adatlap
24. számú minta  –  Kötelezô nyilatkozat
25. számú minta  –  Pénzátadó jegyzék
26. számú minta  –  Összefoglaló jegyzék
27. számú minta  –  Jegyzôkönyv a bevont bankkártyákhoz
33. számú minta  –  Befizetési zsákok lezárása

A Magyar Posta a készpénzlogisztikai kiegészítô szolgáltatás ellátásával kapcsolatos feltételeket, alkalmazott 
nyomtatványokat – a 28. számú mintától – a 32. számú mintáig, illetve a 34. számú mintát - az igénybevevô 
ügyfelek által hozzáférhetôen külön teszi közzé.



 mintatár

magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

1. számú minta – kézi kitöltésû, ”m” (mentes) jelzéssel ellátott készpénzátutalási megbízás *

* 2. számú módosítás, hatályos 2008. január 10-étôl

1/a. számú minta – kézi kitöltésû ”fm” (feltételesen mentes) jelzéssel ellátott készpénzátutalási megbízás *



 mintatár

 magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

* 2. számú módosítás, hatályos 2008. január 10-étôl

1/b. számú minta – kézi kitöltésû készpénzátutalási megbízás *

2. számú minta – gépi kitöltésû ”m” (mentes) jelzéssel ellátott készpénzátutalási megbízás *



 mintatár

magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

* 2. számú módosítás, hatályos 2008. január 10-étôl

2/a. számú mint – gépi kitöltésû ”fm” (feltételese mentes) jelzéssel ellátott készpénzátutalási megbízás *

2/b számú minta – gépi kitöltésû készpénzátutalási megbízás *



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

3. számú minta – kézi kitöltésû expressz készpénzátutalási megbízás *

4. számú minta – postai készpénzfelvételi utalvány

* 2. számú módosítás, hatályos 2008. január 10-étôl



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

5. számú minta – pénzforgalmi betétkönyvhöz használható készpénzátutalási megbízás

6. számú minta – pénzforgalmi betétkönyv kivételi bizonylat



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

7. számú minta – kézi kitöltésû kifizetési utalvány bizonylat

8. számú minta – fedezeti okirat kifizetési utalvány feladásához



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

9. számú minta



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

10. számú minta *
1. számú melléklet 

 

10. számú minta 
                                                                                                Magyar Posta Zrt. 

                            1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 
Postacím: 1540 Budapest 
Adószám: 10901232-2-44 

Kif izetési  utalvány adatok 
ÁTADÁS – ÁTVÉTELI JEGYZÉK 

 
Ügyfél megnevezése: 
 
 
Bélyegz! lenyomata: 
 
 
Bankszámla száma: 
 
 
Adatállomány neve:  
Nap/állomány száma:  
Átadott adathordozók adatai: 
Tételszám: db 
Részállományszám: db 
Utalványok összege: Ft 
Utalványok díja:* Ft 
Fedezeti összeg: Ft 

 
          Igen             Nem 
                                                              

             - átadásra került  
  üres adathordozó:  

 
      

 - hozott üres  
 adathordozók száma:   
 

- posta által rendelkezésre 
              bocsátott adathordozók száma:    
 
 
 
Átadás/átvétel                                     Elszámolás 
dátuma: ………………    dátuma:…………………. 
 
 
 
 
    …………………………..                                    ..…….…………………… 
átadó aláírása és bélyegz!je     átvev! aláírása és bélyegz!je 
 
Az (egyedi) azonosítószámmal kiegészített  
adatállomány visszavételét elismerem: 

                                                                                         Átvev! 

Jegyzet: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
*A kifizetési utalványok postai feladási díjai az ÁFA tv. 86 § (1) d.) pontja alapján mentesek az adó alól, 
ezért a díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. A tömörít! programból kinyomtatott átadás-
átvételi jegyzék a kifizetési utalványok postai feladási díjának tekintetében számviteli bizonylatnak 
min!sül. 

* 4. számú módosítás, hatályos 2008. június 2-ától



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

11. számú minta – kézi kitöltésû belföldi postautalvány *

* 2. számú módosítás, hatályos 2008. január 10-étôl



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

12. számú minta – kézi kitöltésû gyorsutalvány lap *

* 2. számú módosítás, hatályos 2008. január 10-étôl



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

13/1. számú minta *

* 2. számú módosítás, hatályos 2008. január 10-étôl

13/2. számú minta *



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

14/a számú minta – nemzetközi gyorsutalvány - feladási bizonylat *

* 2. számú módosítás, hatályos 2008. január 10-étôl



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

14/b számú minta – nemzetközi gyorsutalvány - kifizetési bizonylat *

* 2. számú módosítás, hatályos 2008. január 10-étôl

15. számú minta



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

16. számú minta



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

17. számú minta *
17. számú minta

Magyar Posta Zrt. Elszámoló Központ Partnerkapcsolati osztály Bizonylatellátási csoport

Budapest 1201.Nagysándor József u.1-5., Postacím: 1725. Budapest Pf. 91.

Telefon: 06-1/421-74-29, 06-1/421-74-30; Fax: 06-1/421-7601, 06-1/421-74-33

    Megrendel!lap
Postai forgalmazású nyomtatványok rendeléséhez 

Kérjük, hogy az alábbiakban megrendelt bizonylatokat el!állítani, és azokat részünkre
megküldeni szíveskedjenek. (pénzforgalmi betétkönyv esetén - kezel! posta részére)

Megrendel! neve,címe: 

Postázási cím:

Megrendel! telefonszáma:
Kapcsolattartó személy:    
Számlaszám (számlázáshoz):                      

Adószám: /Cgj.szám:          

RENDELÉS:                     

Készpénzátut.megbízás Pénzforgalmi betétkönyvhöz: (X) Db.

Pénzforgalmi betétkönyv kivételi bizonylat (TC85): Db.

Készpénzátutalási megbízás (TC5X): OC-kód:

Expressz készpénzátutalási megbízás esetén 
engedély (szerz!dés) száma: IB-

Postai készpénzfelvételi utalvány (TC84): Tömb
(csak hitelintézet rendelheti)

Kifizetési utalvány fedezeti okirat (TC86): Tömb
(csak hitelintézet rendelheti)

A pénzforgalmi bizonylaton megjelen! adatok:

PÉNZFORGALMI JELZ"SZÁM V.PFB. SZÁMA:(maximum 24 karakter)                

KEZEL" POSTA NEVE,IRÁNYÍTÓSZÁMA:(maximum 24 karakter) Irányítószám:

Számlatulajdonos mez!ben megjelen! adatok: (maximum 3*24 karakter)

Készpénzátutalási megbízás esetén alkalmazandó mentesít! jelzés: (kérjük X-el jelölni)
  - a Magyar Posta Zrt. felé nyilatkozom, hogy azok a készpénzátutalási megbízások, amelyeket "M" 

megkülönböztet! jelzéssel bocsátok ki, az EU 1781/2006/EK rendelet 3 cikk (7) d) pontja 
értelmében mentesülnek az EK rendelet hatálya alól. 

 - a Magyar Posta Zrt. felé nyilatkozom, hogy azok a készpénzátutalási megbízások, amelyeket "FM" 
megkülönböztet! jelzéssel bocsátok ki, az EU 1781/2006/EK rendelet 3 cikk (6) pontja, valamint 
a 2007. évi CXXXVI. Törvény értelmében 1000 eurónak megfelel! forint összegig 
mentesülnek az EK rendelet hatálya alól. 

Egy megrendel!lapon csak egy fajta mentesség alá tartozó számlaszámok szerepelhetnek. 

 - Jelzés nélküli

A nyomtatványok el!állítási díjának megfizetését vállalom.
A díj mértékét a „Postai pénzforgalmi szolgáltatások díjai” elnevezés# hirdetmény tartalmazza, 
amely megtekinthet! a postahelyeken, illetve a posta web oldalán.
Büntet!jogi felel!sségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: 

A megrendel! aláírása,bélyegz!lenyomata

A Megszemélyesít!nek a bankszámlaszámok tulajdonosait, illetve azok számlaszámait minden esetben a számlavezet! bank

által kiadott igazolással, vagy a bankszámlaszámot is tartalmazó aláírási címpéldánnyal igazolnia kell, ennek megküldése,

bemutatása a megrendel! részér!l kötelez!.

* 4. számú módosítás, hatályos 2008. június 2-ától



 mintatár

magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

mintatár

18. számú minta

Magyar Posta Zrt. Elszámoló Központ  
Partnerkapcsolati osztály Bizonylatellátási csoport 
Budapest 1201, Nagysándor József u.1-5., 
Postacím: 1725. Budapest Pf. 91. 
Telefon: 06-1/421-74-29, 06-1/421-74-30; 
Fax: 06-1/421-7601, 06-1/421-74-33



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

19. számú minta *

19. számú minta 

  

Hitelintézet neve 
Cím 

Telefon/fax 

          
KÉSZPÉNZ FELVÉTELI UTALVÁNYT IGÉNYBEVEV!K ADATAINAK BEJELENTÉSE, 

MÓDOSÍTÁSA 
Címzett: Posta Elszámoló Központ 
Cím: 1201 Budapest, Nagysándor József u. 1-5. 
Telefon: 1/421-7437 
Fax: 1/421-7433 
A Hitelintézet és a Posta között ........................................  számú megállapodásra hivatkozva az alábbi változásokat jelentjük be. 

Visszaküldend! a Hitelintézet címére! 

 

A HITELINTÉZET TÖLTI KI! 
1. Változásközlés oka:  � új 

    � módosítás 

    � törlés 

Számlatulajdonos bankszámlaszáma: _  _ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _  
Számlatulajdonos neve: ..................................................... 
A posta  neve: ...............................................száma: ............................................ 
Igényelt id!pont: 200. ................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Változásközlés oka:  � új 

    � módosítás 

    � törlés 

Számlatulajdonos bankszámlaszáma: _  _ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _  
Számlatulajdonos neve: ..................................................... 
A posta  neve: ...............................................száma: ............................................ 
Igényelt id!pont: 200. ................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Változásközlés oka:  � új 

    � módosítás 

    � törlés 

Számlatulajdonos bankszámlaszáma: _  _ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Számlatulajdonos neve: ......................................................  
A posta  neve: ................................................száma: ............................................ 
Igényelt id!pont: 200. ................................................................. 

 

  
A POSTA ELSZÁMOLÓ KÖZPONT TÖLTI KI! 
 
1.  A teljesítés id!pontja: 200_. __. __. A postahely neve: _____________ Fax: _ _ _ _ _ _ _ _ _   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.   A teljesítés id!pontja: 200_. __. __. A postahely neve: _____________ Fax: _ _ _ _ _ _ _ _ _  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  A teljesítés id!pontja: 200_. __. __. A postahely neve: _____________ Fax: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

Mellékletek: 
 
____db aláírás bejelent! karton 
____db limit bejelentés, módosítás 

 

................................, 200.... ……………………….hó………nap 
 
 
……………………………………………                                                                  ……………………………………… 
 Hitelintézet aláírása       Posta aláírása 

* 4. számú módosítás, hatályos 2008. június 2-ától



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

20. számú minta *

20. számú minta 

  

Hitelintézet neve 
Cím 

Telefon/fax 
            

KÉSZPÉNZ FELVÉTELI UTALVÁNYT IGÉNYBEVEV!K LIMITÖSSZEGEINEK BEJELENTÉSE, 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 
1. A BANKSZÁMLASZÁM:_ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
2. A SZÁMLATULAJDONOS NEVE:………………………………………………………………………………………………. 
 
 
     CÍME:……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
3. A KÉSZPÉNZFELVÉTELI UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA KIJELÖLT POSTA 
 
NEVE, SZÁMA:……………………………………………………………………………………………………………………… 
CÍME:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
4. A KEZD! / ill. MÓDOSÍTOTT / LIMITÖSSZEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb megjegyzés:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
A számlatulajdonos készpénzfelvételi igényeit 2 munkanappal el!bb be kell jelenteni a postahelynél. 
 
Egyedi készpénzfelvétel igénybevétele el!tt 3 munkanappal a Hitelintézet az erre rendszeresített nyomtatvány elküldésével 
közvetlenül értesíti a Magyar Posta Zrt. Posta Elszámoló Központját. 
 
 
 
................................, 200…….............................hó ………nap 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………            …………………………………… 
        Számlatulajdonos aláírása a hitelintézetnél bejelentett módon            Hitelintézet aláírása 
 

 

* 4. számú módosítás, hatályos 2008. június 2-ától



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

21. számú minta *

21. számú minta 

  

Hitelintézet neve 
Cím 

Telefon/fax 
              

EGYEDI ENGEDÉLYEZÉS!, LIMITEN FELÜLI  KÉSZPÉNZFELVÉTEL A POSTÁN 
 
Beküldend! a Hitelintézetnek a ................................... fax számra.  
A Hitelintézethez 15.00 óráig (péntek 14.00 óráig) beérkez! igényt  a Posta a 3. munkanapon teljesíti. 
 
1.  AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI! 
 
A BANKSZÁMLASZÁM:_ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Számlatulajdonos neve: ……………………………………………………. 
 
A ............................................. számú bankszámlaszerz!dés kiegészítésére hivatkozva kérjük, hogy 
 
 a .................................................................sz. postahelyen 200.... ............................hó ........napon  

 
..................................azaz................................................-Ft kifizetése ügyében eljárni szíveskedjenek. 
 
A felhasználni kívánt bizonylat sorszáma: .................... 
(A kitöltött tárgynapi keltezés" bizonylat másolata csatolandó!) 
Probléma esetén értesítend! személy: ........................... 
Telefon, fax: .................................................................................... 
 
......................................., 200......  .........................hó ………nap 
 
                                                                                     …………………………………………………………………….. 

A számlatulajdonos aláírása a hitelintézetnél bejelentett módon 
 

 
2.  A  HITELINTÉZET TÖLTI KI! 
 
A SZÁMLATULAJDONOS BANKSZÁMLASZÁMA: _ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _  _  -  _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Az aláírások  � rendben lev!ek. 

   � nincsenek rendben. 

                …………………………………………………………….. 
                                  Hitelintézet aláírása 
 
 
Felhatalmazzuk a ...........................sz. postahelyet, hogy a fenti napon az egyedi engedélyezés" kifizetést teljesítsék. 
 
..................................., 200... ............................hó ……….nap 
 
 

A hitelintézet aláírása a postánál bejelentett módon 
 

3.    A POSTA ELSZÁMOLÓ KÖZPONT TÖLTI KI! 
 
Iktatószám:…………………………………………… 
 
Telefonszám:………………………………………. 
      ……………………………………………………………. 
                                                     Posta aláírása, keletbélyegz! 

* 4. számú módosítás, hatályos 2008. június 2-ától



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

22. számú minta *

22. számú minta

Számlatulajdonos neve: …………………………………………………………………………

Címe: ………………………………….……………………………………………………….

Telefonszáma: …………..…..…………………………………………………………………..

Bankszámlaszáma: …………..…..…………………….………………………………..………

Postahely neve: ……………….....……………………………………………………………..

Címe: ………………………………………………………………………………………….

Telefonszáma: .....………………………………………………………………………………

Megrendelés napja: …………………………………………………………………………….

Készpénzfelvétel napja: ..………………………………………………………………………..

Darab Címlet Összeg (Ft)
20,000
10,000

5,000
2,000
1,000

500
200
100

50
20
10

5

Összesen

Visszaigazolás id!pontja (óra, perc)

…………………………..

MEGRENDEL"- és VISSZAIGAZOLÓLAP
készpénzfelvételi utalványon történ! készpénzfelvételhez

Pénzrészletezés

…………………………..
   aláírásra jogosultak aláírása

   postai dolgozó aláírása, 
keletbélyegz!-lenyomata

* 4. számú módosítás, hatályos 2008. június 2-ától



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

23. számú minta *

23. számú minta  

Készpénzfelvételi utalvány

Számlatulajdonos neve: …………….….………..………………………………......……………………….

Számlatulajdonos címe: ……………..…...……..……………………...…………….………………………

Számlatulajdonos telefon/fax száma: ………..……….……………………………..……………………

Bankszámlaszáma: ………..…..……..…………...……………………………………….…………………

Elveszett készpénzfelvételi utalvány sorszáma: ………..………………...…………………………...………

Elveszett készpénzfelvételi utalvány tömb kezd  és záró sorszáma: …………………………………………

Aláírásbejelent  kartont kezel  postahely neve: …………….…….………..………...………………..

Számlavezet  Hitelintézet telefon/fax száma*: …….………………………..…………………….………

Pénzforgalmi betétkönyv

Betétkönyv tulajdonos neve: …………………………………………………………………………………..

Betétkönyv tulajdonos címe: …………………………………………………………………………………..

Betétkönyv tulajdonos telefon/fax száma: …………………………………………………………………..

Betétkönyv számlaszáma: ……………………………………………………………………………………..

Betétkönyvben rögzített utolsó kezelés dátuma: ………………………………………………………………..

Betétkönyvben rögzített utolsó kezelés összege: ………………………………………………………………..

Betétkövetelés összege: …………………….………………………………………………………………….

Betétkönyvet-kezel  postahely neve: ….……………..….……………………….…………….………………

Számlavezet  Hitelintézet telefon/fax száma*: ………….……………..……………….....…………………

* Hitelintézet tölti ki, abban az esetben, ha a letiltást  kezdeményezi a Posta Elszámoló Központnál!

A nyomtatvány bekeretezett rovatait nyomtatott nagybet vel szíveskedjék kitölteni!

Letiltás kezdeményezésekor csak a vonatkozó rész töltend  ki!

A letiltást  20……év    …………………hó ...….napján, …... óra ..….perckor hatályba lépett.

elveszés, hiány esetére

…………………………..

LETILTÁSI  ADATLAP

…………………………..
   aláírásra jogosultak aláírása

   postai dolgozó aláírása, 
keletbélyegz -lenyomata

bélyegz  lenyomata

LETILTÁS VISSZAIGAZOLÁSA
II. Posta tölti ki!

* 4. számú módosítás, hatályos 2008. június 2-ától



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

24. számú minta – kötelezô nyilatkozat



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

25. számú minta – pénzátadó jegyzék



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

26. számú minta



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

27. számú minta



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

33. számú minta

két gyûrûsoros zsák

a befizetési zsákok lezárása

1.  A két gyûrûsoros értékzsák felsô szélének a második gyûrûsorig történô vissza kell hajtani  
(2. ábra).

2.  A csomómentes kettôsen sodrott 1,25 vagy 1,75 mm vastagságú kenderzsineget a gyûrûszsák (zacskó 
párosával összeszedett gyûrûin kétszer át kell fûzni, az egymással szembeni oldalakról egyszer - 
egyszer.

3.  A gyûrû egyik oldalán, a zsák szájánál egy szál zsinegbôl álló, csomómentes hurok keletkezik  
(3. ábra).

4.  A zsineg két végét a gyûrûk másik, csomómentes hurokkal ellentétes oldalán, szorosan csomóra kell kötni. 
A zsák szájn egy szál zsinegbôl álló szabályos 8-as keletkezik, amelynek csak a zárókörénél (huroknál) 
keletkezik csomó (4. ábra).

5.  A zsineg egyik végét a fatábla nyílásán át kell húzni és a zsineg két végének újból, szorosan csomóra kell 
kötni (5. ábra).

6.  A fatábla ily módon történô felerôsítése után a zsineg két végét az alumíniumplomba két kisebb nyílásos 
oldaláról a nyílásokon át kell fûzni.

7. A külön-külön átfûzött zsineg két végét a nagyobb egyes nyílásnál csomóra kell kötni (7. ábra) úgy, hogy 
a csomó a nyíláson át az alumíniumplomba közepébe kerüljön (8. ábra).

8.  Az alumíniumplombát fémzár-fogóval össze kell nyomni. A lenyomat tisztaságára, olvashatóságára nagy 
gondot kell fordítani.



magyar posta pénzforgalmi szolgáltatásainak 
általános szerzôdési feltételei

 

 mintatár

egy gyûrûsoros zsák

a befizetési zsákok lezárásának módja (egy gyûrûsoros zsák)

1.  A csomómentesen kettôsen sodrott 1.25 vagy 1,75 mm vastagságú kenderzsineget, a gyûrûszsák 
(zacskó) párosával összeszedett gyûrûin kétszer át kell fûzni (az egymással szembeni oldalakról 
egyszer - egyszer). Így a gyûrû egyik oldalánál a zsák szájánál egy szál zsinegbôl álló, csomómentes 
hurok keletkezik. (1. ábra)

2.  A zsineg két végét a gyûrûk másik, a csomómentes hurokkal ellentétes oldalán, szorosan csomóra 
kell kötni. Ezzel a zsák száján egy szál zsinegbôl álló szabályos 8-as keletkezik, amelynek csak az 
egyik körénél, zárókörnél (huroknál) van csomó (2. ábra)

3.  A zsineg egyik végét a fatábla nyílásán át kell húzni és a két zsineg végét újból szorosan csomóra 
kell kötni (3. ábra).

4.  A fatábla ily módon történt felerôsítése után a zsineg két végét az alumíniumplomba két kisebb 
nyílásos oldaláról a nyílásokon át kell fûzni (4. ábra)

5.  A külön - külön átfûzött két zsineg végét a nagyobb egyes nyílásnál csomóra kell kötni (5. ábra) 
úgy, hogy a csomó a nyíláson át az alumíniumplomba közepébe kerüljön (6. ábra).

6.  Az alumíniumplombát a fémzár fogóval össze kell nyomni. A lenyomat tisztaságára, olvashatóságára 
nagy gondolt kell fordítani.


