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HIRDETMÉNY a Magyar Posta Nemzetközi postautalvány szolgáltatás díjairól 
 

Hatályos: 2018. január 1-től 
 

A Magyar Posta a Nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatás Általános Szerződéses Fel-
tételei (ÁSZF) értelmében a hatályos díjakat jelen Hirdetményben teszi közzé.  
 
1. Nemzetközi pénzforgalmi szolgáltatások díjai: 
 
1.1. Nemzetközi postautalvány 
 
1.1.1. Feladási díj 
 

Összeghatár 
Feladási díj (Ft)  

OUR opció esetén SHA opció esetén 

20.000 Ft-ig 1755 1040 
20.001 – 50.000 Ft-ig  2430 1420 

50.001 – 100.000 Ft-ig  3505 1930 
   

100.000 Ft felett 
100.000 és 200.000 Ft között 4660 Ft 

+ minden további megkezdett 
100.000 Ft után + 1000 Ft 

100.000 és 200.000 Ft között 3085 Ft 
+ minden további megkezdett 

100.000 Ft után 1000 Ft 

 
1.1.2. Többlet díjak 
 
A 1.1.1. pontban foglalt díjon felül az alábbi országokba utalványonként további díj számítandó fel: 
 
1.1.2.1. Számlára küldés esetén: 

Ország 
Feladási díj (Ft) 

 OUR opció esetén SHA opció esetén 
Cseh Köztársaság 750 Ft  
Kanada 750 Ft  
Szlovákia  20.000 Ft-ig 380 Ft 

 
1.1.2.2. Készpénzküldés esetén: 

Ország 
Feladási díj (Ft) 

 OUR opció esetén SHA opció esetén 
Kanada 750 Ft NINCS 
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1.1.3. Egyéb díjak 
 

1.1.3.1. 
Az utánvételi összeg közvetítése (külföldről 

Magyarországra érkező utánvételes küldemé-
nyek kézbesítésekor felszámított díj) 

A 1.1.1. és 1.1.2. pont alatti díjjal egyezik meg. 

1.1.3.2. Visszavonási díj 1755 Ft 

1.1.3.3. 
Elszámoló bank által visszaküldésért felszámí-
tott díj (a díj az utalvány összegéből kerül levo-

násra) 

Az elszámoló bank által felszámított költség, de 
minimum a felvétel napján érvényes árfolyamon 

számított, 25 €-nak megfelelő forintösszeg 
1.1.3.4. Tudakozódás Díjmentes* 

1.1.3.5. Külföldről Magyarországra érkező utalvány 
összegének bankszámlára telepítési díja 1000  Ft 

*Amennyiben a célország szolgáltatója a tudakozódás során díjat számít fel, a Posta jogosult ezt a díjat az utalvány 
felvételének napján érvényes nemzetközi postautalvány befizetési árfolyamon átszámítva a feladóra ráterhelni. Ha a 
tudakozódás benyújtására a Magyar Posta vagy a kifizető ország szolgáltatójának hibája miatt kerül sor, a tudakozó-
dásért esetleg felszámított díj az azt benyújtónak visszafizetésre kerül. 
 
1.1.4. Kiegészítő szolgáltatások díjai  
 
 Szolgáltatás megnevezése Mennyiségi egység Díj  
1.1.4.1. Kézbesíthetetlen nemzetközi postautalvány   
1.1.4.1.1. Őrzési díj 6 hónapig Db Díjmentes 
1.1.4.1.2. Postai letét kezelés és kiadás díja 6 hónapot követő 1 évig Db 1.435 Ft 
1.1.4.2. Adatszolgáltatás  
1.1.4.2.1. Adatszolgáltatás be- és kifizetésekről  

(4 darab utalványig) Db 875 Ft 

1.1.4.2.2. Adatszolgáltatás be- és kifizetésekről  
(4 darabnál több utalvány esetén) Megkezdett óránként 4.150 Ft 

1.1.4.2.3. Az igazságszolgáltatási szervek átiratára, büntetőeljárással 
kapcsolatban teljesített adatszolgáltatás  Díjmentes 

 
1.1.5. Ismételt kézbesítés a címzett kérésére 
 
  Nettó díj Bruttó díj 
1.1.5.1. 
 

Aznapi egyeztetett időpontban történő kézbesítés esetén (az 
utalvány eredeti címzésében szereplő címre) 

Postai Szolgáltatások ÁSZF-ben 
 meghatározott díja 

1.1.5.2. 
 

Egyéb egyeztetett napon és időpontban történő kézbesítés 
esetén (az utalvány eredeti címzésében szereplő címre) 

1.1.5.3. 
 

Egyéb egyeztetett napon (az utalvány eredeti címzésében 
szereplő címre) 

1.1.5.4. 
 

Ismételt kézbesítés a címzett kérésére új címre történő kézbe-
sítés esetén 
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1.2. Nemzetközi gyorsutalvány 
 
1.2.1. Feladási díj 
 

Összeghatár Feladási díj 
 10.000 Ft-ig 2 175 Ft 

10.001 – 20.000 Ft-ig 2 415 Ft 
20.001 – 50.000 Ft-ig 3 555 Ft 

50.001 – 100.000 Ft-ig 5 730 Ft 

100.000 Ft felett 
5 730 Ft és minden további megkezdett 

100.000 Ft után + 2 200 Ft, de maximum  
16 900 Ft 

 
1.2.2. Egyéb díjak 
 

1.2.2.1. Visszavonási díj 
A nemzetközi postautalvány 1.1.1. pont alatti Fel-
adó fizet (OUR) opció mindenkori legalacsonyabb 

feladási díja 
1.2.2.2. Tudakozódás Díjmentes* 

1.2.2.3. Külföldről Magyarországra érkező utalvány 
összegének bankszámlára telepítési díja 1000 Ft 

1.2.2.4. 
Elszámoló bank által visszaküldésért felszámí-
tott díj (a díj az utalvány összegéből kerül levo-

násra) 

Az elszámoló bank által felszámított költség, de 
minimum a felvétel napján érvényes árfolyamon 

számított, 25 €-nak megfelelő forintösszeg 
* Amennyiben a célország szolgáltatója a tudakozódás során díjat számít fel, a Posta jogosult ezt a díjat az utalvány 
felvételének napján érvényes nemzetközi postautalvány befizetési árfolyamon átszámítva a feladóra ráterhelni. Ha a 
tudakozódás benyújtására a Magyar Posta vagy a kifizető ország szolgáltatójának hibája miatt kerül sor, a tudakozó-
dásért esetleg felszámított díj az azt benyújtónak visszafizetésre kerül. 
 
1.2.3. Kiegészítő szolgáltatások díjai  
Az 1.1.4. pontban meghatározott díjakkal azonos. 
 
 
Megjegyzés:  
Az 1.1.1.-1.1.4.1. és 1.2.1-1.2.2. számú szolgáltatások díjai az ÁFA tv. 86 § (1) d.) pontja alapján mentesek az adó 
alól, ezért a díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 
Az 1.1.4.2. számú szolgáltatások díjai ÁFA kötelesek, a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
 
Budapest, 2017. december 01.  Magyar Posta Zrt. 
 


