HIRDETMÉNY
a Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
(Pénzforgalmi Üzletszabályzat) módosításáról
Hatályos: 2022. május 13-tól
A Magyar Posta a Pénzforgalmi Üzletszabályzatát 2022. május 13. hatályba lépéssel az alábbiak szerint
módosítja.
1. A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzat „I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ” második bekezdése
helyébe az alábbiak lépnek:
„A Posta az említett szolgáltatásait:
•

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben
(továbbiakban: Hpt.)
• az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvényben (továbbiakban: Efsztv.)
• a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben (továbbiakban: Pft.)
• a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben (továbbiakban: MNB törvény)
• a Magyar Nemzeti Bank elnökének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14.) MNB
rendeletében (továbbiakban: MNB rendelet)
• a Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2019. (V.13.) MNB rendeletében (a bankjegyek
feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról)
• a Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2019. (V.13.) MNB rendeletében (az érmék feldolgozásáról,
forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról)
• a postai úton történő kézbesítés és kifizetés tekintetében a fentiekben hivatkozott jogszabályok által
alkalmazni rendelt, mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározottak szerint nyújtja.”
2. A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzat „II. Fejezet FIZETÉSI SZÁMLÁRA
KÉSZPÉNZBEFIZETÉST LEHETŐVÉ TEVŐ SZOLGÁLTATÁSOK” 2.3. pontja helyébe az alábbi lép:
„A pénzforgalmi szolgáltató a Posta által fizetési számlára irányított, de a pénzforgalmi szolgáltató által
visszautasított tranzakciók összegét és a visszautasított tételek részletezését naponta egyszer,
összegyűjtve adja át a Posta részére. A pénzforgalmi szolgáltató a visszautasított tranzakciókról a jelen
ÁSZF 3. sz. melléklet, Mintatárában található „Egyszerűsített összesítés pénzforgalmi szolgáltató által
visszautasított fizetési megbízásokról” elnevezésű táblázat alapján, Excel formátumban részletezést
(analitikát) készít. A visszautasított tételekről készített részletezést adatátviteli úton (kommszerver) vagy
e-mail: penzforgalmitervezes@posta.hu lehet a Posta részére megküldeni. Ettől eltérő mód
alkalmazására a Postával egyeztetett módon kerülhet sor.”
3. A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzat „III. Fejezet FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL TÖRTÉNŐ
KÉSZPÉNZKIFIZETÉST LEHETŐVÉ TEVŐ SZOLGÁLTATÁSOK” 3.1.10.4. pontja helyébe az alábbi
lép:
„A pénzforgalmi szolgáltató az utalás indításáról előzetes elektronikus értesítést továbbít a
penzforgalmitervezes@posta.hu
címre. Az értesítő email-t abban az esetben is továbbítja, ha a
tárgynapon adatállomány átadására nem kerül sor.”

4. A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzat „V. Fejezet PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI” 6.6.7.
pontja helyébe az alábbi lép:
„Amennyiben az MNB által elvégzett szakértői vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a hiányos (csonka)
bankjegy felülete az eredeti bankjegy felületének 50%-át meghaladja, akkor a bankjegy névértékét a Posta
a belföldi lakcímmel rendelkező ügyfél részére belföldi postautalványon megküldi. Külföldi lakcímmel
rendelkező ügyfél esetén a Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben az értéknyilvánítással
feladott küldemények felvételére vonatkozó irányelvek szerint értéknyilvánításos nemzetközi
postacsomagban, vagy könyvelt postai levélküldeményben történik a bankjegy, érme ellenértékének a
megküldése.”
5. A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzat „V. Fejezet PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI” 7.3.
pontja helyébe az alábbi lép:
„Az MNB által elvégzett szakértői vizsgálat során valódinak minősített forint bankjegy vagy érme ellenértékét
a Posta a belföldi lakcímmel rendelkező ügyfél részére belföldi postautalványon megküldi. Külföldi lakcímmel
rendelkező ügyfél esetén a Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben az értéknyilvánítással
feladott küldemények felvételére vonatkozó irányelvek szerint értéknyilvánításos nemzetközi
postacsomagban, vagy könyvelt postai levélküldeményben történik a bankjegy, érme ellenértékének a
megküldése. A hamisnak minősített bankjegyet vagy érmét az MNB ellenérték térítése nélkül bevonja.”
6. A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzat „3. számú melléklet MINTATÁR” 13. számú minta Megrendelőlap - Készpénzátutalási megbízás rendeléséhez helyébe jelen Hirdetmény melléklete
lép.
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Magyar Posta Zrt.

2022. május 13-tól hatályos,
a Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
(Pénzforgalmi Üzletszabályzat) módosításáról szóló Hirdetmény melléklete

