Közlemény
a Magyar Postával szerződéses kapcsolatban álló, Készpénzátutalási megbízás és Postai
számlabefizetési megbízás elnevezésű postai pénzforgalmi nyomtatvány
(továbbiakban: Nyomtatványok) előállítását és megszemélyesítését végző
Megszemélyesítők és Üzletfelek, továbbá a Pénzforgalmi szolgáltatók részére a
nyomtatvány műszaki leírását és megszemélyesítését érintő változásokról
A Posta befizetési szolgáltatásainak modernizálása, korszerűsítése, a befizető ügyfelek számára a
szolgáltatás elérhetőségének rugalmasabbá tétele érdekében 2014. július 01-el történő közzététel
mellett, 2014. augusztus 01-jei hatályba lépéssel módosítja az „Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak
Általános Szerződési Feltételei (Pénzforgalmi Üzletszabályzat)”, valamint a „Postai Számlabefizetési
megbízás üzletfél megbízásából történő nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek” című
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) egyes részeit, így a Nyomtatványok műszaki
leírását, alkalmazását, forgalmazásának feltételeit és bevizsgálását tartalmazó részeit is.
Az ÁSZF változásával, 2014. augusztus 1-jét követően megváltozik a Nyomtatványok kialakítása és
megszemélyesítése. A Nyomtatványon kezdeményezett változások érintik annak egyes meglévő
rovatait, valamint egy új, „Postai kódolás helye” rovat is kialakításra került.
A Nyomtatványok gyártási előírásainak változása keretében a Posta, a lentiekben meghatározott
türelmi idő figyelembe vétele mellett, postai kód alkalmazását írja elő a Nyomtatványok e célra
kialakított részén. A Postai kód előállításához szükséges „Megszemélyesítéshez használandó
informatikai alkalmazáscsomag”-ot (továbbiakban: Informatikai alkalmazáscsomag) a Nyomtatvány
megszemélyesítésére vonatkozó szerződések, így „A készpénzátutalási megbízás elnevezésű postai
pénzforgalmi nyomtatvány megszemélyesítésének és forgalmazásának átengedése tárgyában”, valamint
„az Üzletfél megbízásából nyújtott Postai Számlabefizetési Megbízás végrehajtása tárgyában” kötött
megállapodások módosításaiban rögzített feltételek mellett, díjmentesen biztosítja a
Megszemélyesítők és Üzletfelek részére.
A vonatkozó szerződésmódosítást a Posta 2014. július 15-ig valamennyi Megszemélyesítő és Üzletfél
részére megküldi, majd az aláírt szerződés módosítás visszaérkezését követően az Informatikai
alkalmazáscsomag eléréséhez szükséges felhasználónevet és jelszót a Megszemélyesítő és az Üzletfél
rendelkezésére bocsájtja.
A Postai kód feltüntetésére a teljesen megszemélyesített Nyomtatványok esetén a vonatkozó Általános
Szerződési Feltételek, illetve a fentiekben jelzett szerződések módosításának hatályba lépésének
időpontjától, de legkorábban 2014. augusztus 1-től pozitív eredményű Nyomtatvány bevizsgálást
követően van mód, ugyanakkor ezen Nyomtatványok esetén 2015. január 01-től kötelező a Postai kód
feltüntetése. A nem teljesen megszemélyesített Nyomtatványok esetén 2018. január 01-től lesz mód a
Postai kód feltüntetésére.
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