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HIRDETMÉNY  
a Belföldi postautalvány szolgáltatás, és  

kiegészítő szolgáltatásainak díjairól 
 

Hatályos: 2014. január 1-jétől 

 

A Magyar Posta a Belföldi postautalvány szolgáltatás, és kiegészítő szolgáltatásainak Általános Szerződéses Feltét-

elei 12.1.1. pontja értelmében a hatályos díjakat jelen Hirdetményben teszi közzé.  

 

1. Belföldi postautalvány díjai - aznapi és következő napi teljesítés esetén (T0, T+1) 
  

 
1.2. Igénybe vehető különszolgáltatások és díjai - aznapi és következő napi teljesítés esetén  

 

 Különszolgáltatások Aznapi (T0) Következő napi(T+1) 

1.2.1. Tértivevény   
Postai Szolgáltatások ÁSZF-ben  

meghatározott díjak 
1.2.2. Saját kézbe  

1.2.3. E-értesítés, E-előrejelzés  

1.2.4. Feladó által kért, kézbesítés házhoz1 nem vehető igénybe 245 Ft 

 

 
1.3. Kiegészítő szolgáltatások és díjai - aznapi és következő napi (T0, T+1) teljesítés esetén  

 

 
Szolgáltatás megnevezése 

Mennyiségi 
egység 

Díj  

1.3.1. 
Eredeti feladóvevényről kiállított feladóvevény másod-
példány belföldi postautalvány esetében 

Db 335 Ft 

1.3.2. Kézbesíthetetlen belföldi postautalvány   

1.3.2.1. Őrzési díj 6 hónapig Db Díjmentes 

1.3.2.2. Postai letét kezelés és kiadás díja 6 hónapot követő 1 évig Db 1.265 Ft 

1.3.3. Feladó utólagos rendelkezése  

 
Az utalvány feladásának visszavonása a kifizetés meg-

kezdése előtt 
Db Díjmentes 

                                                      
1 a „belföldi postautalvány szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről” szóló ÁSZF-ben meghatározott 

összeghatárig vehető igénybe 

 Összeghatár Aznapi (T0) Következő napi (T+1) 

1.1. 10.000 Ft-ig  2 860 Ft 795 Ft 

30.000 Ft-ig  3 280 Ft 1 215 Ft 

50.000 Ft-ig  3 640 Ft 1 575 Ft 

100.000 Ft-ig  4 115 Ft 2 050 Ft 

200.000 Ft-ig  5 990Ft 3 925 Ft 

Feladó által kért „kézbesítés házhoz” különszolgálta-

tás igénybevétele esetén az utánküldés egyedi díja 
nem vehető igénybe postautalvány díj 

Visszaküldés esetén fizetendő egyedi díjak 360 Ft 360 Ft 
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1.3.4. Információ-szolgáltatás   

 Információ-szolgáltatás pénzforgalmi be- és kifizetésekről Db 810 Ft 

1.3.5. 
Adatszolgáltatás, amennyiben feladóvevény nem áll ren-
delkezésre  

 

1.3.5.1. 
Ha az adat a helyben őrzött okiratokból megállapítható 

(SZJ 74.87.17.9) 

Esetenként és 

tranzakciónként 
770 Ft 

1.3.5.2. 

Ha az adat a helyben őrzött okiratokból nem állapítható 

meg és a PEK elektronikus adattárának igénybevétele 

szükséges (SZJ 72.60.10) 

Esetenként és 

tranzakciónként 
1.610 Ft 

1.3.5.3. 

Ha az adat a helyben őrzött okiratokból nem állapítható 

meg és a PEK fizikai adattárának igénybevétele szüksé-

ges (SZJ 74.87.17.9) 

Megkezdett 

óránként 
3.655 Ft 

1.3.5.4. 
Az igazságszolgáltatási szervek átiratára, büntetőeljárás-

sal kapcsolatban teljesített adatszolgáltatás 
Db Díjmentes 

1.3.6.  Nyomkövetés2 Db Díjmentes 

 

1.4. Ismételt kézbesítés a címzett kérésére 
 

  Nettó díj Bruttó díj 

1.4.1 

Aznapi egyeztetett időpontban történő kézbesítés 

esetén (az utalvány eredeti címzésében szereplő 

címre)  

Postai Szolgáltatások ÁSZF-ben  
meghatározott díjak 1.4.2. 

Egyéb egyeztetett napon és időpontban történő 

kézbesítés esetén (az utalvány eredeti címzésé-

ben szereplő címre)  

1.4.3 
Egyéb egyeztetett napon (az utalvány eredeti 

címzésében szereplő címre)  

1.4.4 
Ismételt kézbesítés a címzett kérésére új címre 

történő kézbesítés esetén 
nem vehető igénybe nem vehető igénybe 

 

 

2. Belföldi postautalvány díjai – kétnapos teljesítés esetén (T+2) 
 

 
2.2. Igénybe vehető különszolgáltatások és díjai - kétnapos teljesítés esetén (T+2) 

 

 Különszolgáltatások Postautalvány (T+2) 

2.2.1. Tértivevény  Postai Szolgáltatá-
sok ÁSZF-ben meg-

határozott díjak 
2.2.2. Saját kézbe  

2.2.3. E-értesítés, E-előrejelzés  

                                                      
2 A szolgáltatás megfelelő informatikai ellátottsággal rendelkező postai szolgáltató helyen vehető igénybe 

 Összeghatár Postautalvány (T+2) 

2.1. 10.000 Ft-ig 565 Ft 

30.000 Ft-ig 985 Ft 

50.000 Ft-ig 1 345 Ft 

100.000 Ft-ig 1 820 Ft 

200.000 Ft-ig 3 695 Ft 

Minden további megkezdett 100.000 Ft után + 1 015 Ft 

Utánküldés esetén fizetendő egyedi díjak postautalvány díj 

Visszaküldés esetén fizetendő egyedi díjak postautalvány díj 
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2.3. Kiegészítő szolgáltatások és díjai - kétnapos teljesítés esetén (T+2) 

 

 
Szolgáltatás megnevezése 

Mennyiségi 
egység 

Díj  

2.3.1. 
Eredeti feladóvevényről kiállított feladóvevény másod-
példány belföldi postautalvány esetében  

Db 335 Ft 

2.3.2. Lejárt utalvány érvényesítése  Db 220 Ft 

2.3.3. Kézbesíthetetlen belföldi postautalvány   

2.3.3.1. Őrzési díj 6 hónapig Db Díjmentes 

2.3.3.2. Postai letét kezelés és kiadás díja 6 hónapot követő 1 évig Db 1.265 Ft 

2.3.4. Feladó utólagos rendelkezése  

2.3.4.1. Feladó utólagos rendelkezése továbbítás előtt Db Díjmentes 

2.3.4.2. Feladó utólagos rendelkezése továbbítás után   

2.3.4.2.1 
Feladó utólagos rendelkezése, soron kívüli továbbítás-

sal 
Db 860 Ft 

2.3.4.2.3 
Feladó utólagos rendelkezése, levelezés útján történő 

továbbítással 
Db 365 Ft 

2.3.5. Információ-szolgáltatás   

2.3.5.1. Információ-szolgáltatás pénzforgalmi be- és kifizetésekről Db 810 Ft 

2.3.6. 
Adatszolgáltatás, amennyiben feladóvevény nem áll ren-
delkezésre  

 

2.3.6.1. 
Ha az adat a helyben őrzött okiratokból megállapítható 

(SZJ 74.87.17.9) 

Esetenként és 

tranzakciónként 
770 Ft 

2.3.6.2. 

Ha az adat a helyben őrzött okiratokból nem állapítható 

meg és a PEK elektronikus adattárának igénybevétele 

szükséges (SZJ 72.60.10) 

Esetenként és 

tranzakciónként 
1.610 Ft 

2.3.6.3. 

Ha az adat a helyben őrzött okiratokból nem állapítható 

meg és a PEK fizikai adattárának igénybevétele szüksé-

ges (SZJ 74.87.17.9) 

Megkezdett 

óránként 
3.655 Ft 

2.3.6.4. 
Az igazságszolgáltatási szervek átiratára, büntetőeljárás-

sal kapcsolatban teljesített adatszolgáltatás 
 Díjmentes 

 

2.4. Ismételt kézbesítés a címzett kérésére 
 

  Nettó díj Bruttó díj 

2.4.1 

Aznapi egyeztetett időpontban történő kézbesítés 

esetén (az utalvány eredeti címzésében szereplő 

címre)  

Postai Szolgáltatások ÁSZF-ben 
 meghatározott díjak 

2.4.2. 

Egyéb egyeztetett napon és időpontban történő 

kézbesítés esetén (az utalvány eredeti címzésé-

ben szereplő címre)  

2.4.3 
Egyéb egyeztetett napon (az utalvány eredeti 

címzésében szereplő címre)  

2.4.4 
Ismételt kézbesítés a címzett kérésére új címre 

történő kézbesítés esetén 

 

Megjegyzés:  

Az 1.1, 1.2.4, 1.3.1-1.3.4. és 1.3.6, továbbá a 2.1, a 2.3.1-2.3.5.1. számú szolgáltatások díjai az ÁFA tv. 86 § (1) d.) 

pontja alapján mentesek az adó alól, ezért a díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 

Az 1.3.5. és 2.3.6. számú szolgáltatások díjai ÁFA kötelesek, a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.  
 

Budapest, 2013. december 01.                       Magyar Posta Zrt. 


