HIRDETMÉNY
a Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (Pénzforgalmi
Üzletszabályzat) módosításáról
Hatályos: 2021. június 01-től
A Magyar Posta a Pénzforgalmi Üzletszabályzatát 2021. június 01. hatályba lépéssel az alábbiak szerint
módosítja.
1. A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzat „II. Fejezet FIZETÉSI SZÁMLÁRA
KÉSZPÉNZBEFIZETÉST LEHETŐVÉ TEVŐ SZOLGÁLTATÁSOK” 1.3.4. pontja helyébe az
alábbi lép:
„1.3.4. Tranzakció és Output- (kimeneti) kódok lehetséges párosításai
•
•
•

Az 51-54 tranzakciókóddal igénybe vehető valamennyi outputkód (javasolt 31, 32).
Az 55 tranzakciókód esetében a 21, 22, 23, 24, valamint 32 kódjelű outputkód alkalmazható.
Postai kódot valamennyi tranzakció és output párosítás esetén kötelező alkalmazni.”

2. A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzat „3. számú Melléklet PÉNZFORGALMI
BIZONYLATOK, NYOMTATVÁNYOK KITÖLTÉSI ÉS MEGRENDELÉSI RENDJE” II. fejezet
1.4.1. pontja helyébe az alábbi lép:
„1.4.1. A Készpénzátutalási megbízás bizonylat postai rendszeresítésű pénzforgalmi Nyomtatvány,
melynek kialakítására, előállítására és bármely módon történő megszemélyesítésére az egyetemes
postai szolgáltató jogosult.
A Nyomtatvány előállítására, illetve bármely módon történő megszemélyesítésére csak a Postával
kötött, erre vonatkozó külön megállapodás alapján van lehetőség.
A megszemélyesítést végzők, az erre vonatkozó megállapodás birtokában, a Nyomtatványokat
kizárólag jelen ÁSZF 4. számú Melléklet III. részének mindenkor aktuális 4.5 pontjában
meghatározottak szerint kötelesek előállítani. 2022.december 31-től a Posta nem a jelen ÁSZF 4.
számú Melléklet III. rész 2. és 2/A. sz. minta szerint megszemélyesített Nyomtatvány elfogadását
befizetések vonatkozásában visszautasíthatja.”
3. A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzat „MINTATÁR” 1, 1/a, 1/b, 2, 2/a, 2/b számú
minta helyében jelen Hirdetmény melléklete lép.
4. A
Magyar
Posta Pénzforgalmi
Üzletszabályzat
„4.
számú Melléklet A
KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI
MEGBÍZÁS
NYOMTATVÁNY
MŰSZAKI
LEÍRÁSA,
ALKALMAZÁSA, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEI ÉS BEVIZSGÁLÁSA” III. rész „(4.5.)
Postai kódolás helye” pont helyébe a következő lép:
„(4.5.) Postai kódolás helye
A mező tartalmát kizárólag a Posta határozhatja meg! A rovatba a Posta által az erre vonatkozó
megállapodásban rögzített dokumentációban specifikált, a befizetés adatait – titkosítást alkalmazva
– tartalmazó Postai QR-kód feltüntetése az OCR adatokkal egyidőben, meghatározott
adattartalommal kötelező. Abban az esetben, ha a „Megbízó (Befizető) neve, címe” rovatban külföldi
cím kerül feltüntetésre, akkor a QR-kódban az irányítószám pozícióban 0000-t kell szerepeltetni. A

bizonylaton a „Megbízó (Befizető) neve, címe” rovatban azonban a valós irányítószámot kell
megjeleníteni.
A Postai kód előállításához szükséges, „Megszemélyesítéshez használandó – mindenkor aktuális
– informatikai alkalmazáscsomag”-ot a Posta a Megszemélyesítők részére az erre vonatkozó
megállapodásban rögzítettek szerint díjmentesen bocsátja rendelkezésre
A QR-kódok csekken történő elhelyezése és annak számlatulajdonos által meghatározott
adattartalma – a QR-kódban és az OCR sorban szereplő, meghatározott adatok egyezősége –
szerinti nyomtatása a számlatulajdonos feladata és felelőssége. A nem megfelelő nyomtatásért,
nem megfelelő adattartalomért, a QR-kódban és az OCR sorban szereplő meghatározott adatok
nem egyezőségéért és az ebből származó esetleges beolvashatatlanságért, vagy
feldolgozhatatlanságért, téves teljesítésért, valamint a Szolgáltatás ezekből következő esetleges
nem megfelelő működéséért, illetve káresemény bekövetkezéséért a Posta semmilyen felelősséget
nem vállal.”

2021. április 30.
Magyar Posta Zrt.
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2021. június 01-től hatályos,
a Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (Pénzforgalmi
Üzletszabályzat) módosításáról szóló Hirdetmény melléklete
1. számú minta - Kézi és gépi kitöltésre egyaránt alkalmas (kódrácsos) „FM” (feltételesen mentes)
jelzéssel ellátott Készpénzátutalási megbízás

1/a számú minta - Kézi és gépi kitöltésre egyaránt alkalmas (kódrácsos) (jelölés nélküli)
Készpénzátutalási megbízás
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1/b számú minta - Kézi és gépi kitöltésre egyaránt alkalmas (kódrácsos) „M” (mentes) jelzéssel
ellátott Készpénzátutalási megbízás

2. számú minta - Gépi kitöltésű „M” (mentes) jelzéssel ellátott Készpénzátutalási megbízás
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2/a számú minta - Gépi kitöltésű „FM” (feltételesen mentes) jelzéssel ellátott Készpénzátutalási
megbízás

2/b számú minta - Gépi kitöltésre alkalmas (jelölés nélküli) Készpénzátutalási megbízás

5/5

