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„A” rész 

 
1. Postai számlabefizetési megbízás 

 
1.1. Valamennyi postai szolgáltatóhelyen és Automatán történő befizetés esetén 

 

1.1.1. A befizetések és azok összege után - 31-es outputkód (OC 31) esetén 

TC51,52,53,54 tranzakciókódok alkalmazásakor. 

129 Ft/db+6,0 ‰, 
de min. 186 Ft/db 

1.1.2. A befizetések és azok összege után - 32-es outputkód (OC 32) esetén bármilyen 

(TC51,52,53,54,55) tranzakciókód alkalmazásakor. 

137 Ft/db+6,0 ‰, 
de min. 186 Ft/db 

 
1.2. Postai kóddal (QR) teljesített befizetés esetén 
 

1.2.1. A befizetések és azok összege után kizárólag 31-es outputkód (OC31) és 51-es 

tranzakciókód (TC 51) esetén, ha a befizetésekhez alkalmazott nyomtatványon ta-

lálható Postai kód (QR kód) mobil telefon alkalmazás használatával történik a ki-

egyenlítés. 

129 Ft/db+6,0 ‰,  
de min. 186 Ft/db 

 
 Megjegyzés:  

Az 1. pontban található szolgáltatások díjai az ÁFA tv. 86 § (1) d.) pontja alapján mentesek az adó alól, ezért a 

díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 
 

„B” rész 
1. Telepítési díj  

A címzett által kért telepítést, a Posta a TC59 logikai kóddal végzi. A megtörtént telepítések-

ről a bizonylat elektronikus képmásolatának átadása. A számlában az ilyen tételek TC60-as 

kóddal vannak jelölve. 

305 Ft/db 

 
2. TC/OC kódok hibás párosításának díja (értelmezési hiba)  

 

A meghirdetett tranzakciókód és outputkód párosításától eltérő bizonylat gyártás esetén a 

felszámított díj. 

171 Ft/db+6,0 ‰, 
de min. 204 Ft/db 

 
3. Hibakezelési pótdíj, hibás bizonylat feldolgozása  

Ha a TC51-54 bizonylatok OCR, illetve ICR mezőjéből a „Megbízóazonosító 

(Befizetőazonosító)” hiányzik, vagy a CDV kód hibás, vagy nem értelmezhető, a hibás tétel-

hez tartozó bizonylat elektronikus képmásolatának átadása. 

Az esedékes díjon 
felül további 

71 Ft/db 

 
4. Külön kezelési (eljárási) díj 

Postai feldolgozó rendszerben fennakadást, vagy működési zavart előidéző nyomtatvány 

feldolgozása. A 3. ponttól eltérő gyártói hibás bizonylat (pl. karakterhiány, pozíció hiba stb.) 

feldolgozása. 

246 Ft/darab 

 
5. Adatszolgáltatási díjak (postai számlabefizetési megbízás) 

 

5.1. Adatállomány pótlás/másolat    

5.1.1. Az átadást követő kettő munkanapon belül Díjmentes 

5.1.2. Kettő munkanapon túl kért információ, valamint másodpéldány kérésénél  

          - OC31 esetén bizonylatrekordonként, illetve OC 32 és a telepített utalványok 

esetén tételenként 
8,9 Ft 

5.2. Image-lista igény  
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5.2.1. A bizonylat fizikai archívumban történő keresése és az eredeti bizonylatról 

készített bizonylatmásolat átadása esetén tételenként. 
820 Ft/db 

5.2.2. A feldolgozó rendszer archívumában való keresés, elektronikus adatállo-

mányban történő adatátadás esetén tételenként. 379 Ft/db 

5.3. Adatállományok ismételt rendelkezésre bocsátása*  

5.3.1. Rendelkezésre állási időn belül (a rendelkezésre bocsátás napját követő 

második munkanap 10.00 óráig) 
Díjmentes 

5.3.2. Lejárt rendelkezésre állási időt követően, a rendelkezésre bocsátás napját 

követő második munkanap 10.00 órától (SZJ: 723010) 

 adatállományonként  

7 574 Ft 

 

Amennyiben az adatszolgáltatást a Posta az Üzletfél írásbeli kérésére sürgősséggel - az írásbeli kérelem beérke-

zésétől számított 3 munkanapon belül - elvégzi, úgy jogosult 100%-os pótdíjat felszámítani. 

 

*Az 5.3.2. pontban lévő díj nem tartalmazza az adatállományok esetleges újra előállításának, vagy archívumból 

való leválogatásának költségét. Az 5.3.2. pontban lévő díj kizárólag az adatállományok Üzletfél részére kijelölt 

postafiókba történő betöltést tartalmazzák. 

 
6. Egyéb díjak 

 

Szolgáltatás megnevezése  

6.1. Információ-szolgáltatás pénzforgalmi befizetésekről 985Ft/db 

6.2. Adatszolgáltatás, amennyiben feladóvevény nem áll rendelkezésre  

6.2.1.  Ha az adat a helyben őrzött okiratokból megállapítható (SZJ 74.87.17.9)  

 Esetenként és tranzakciónként 
935 Ft 

6.2.2.  Ha az adat a helyben őrzött okiratokból nem állapítható meg és a PEK 

elektronikus adattárának igénybevétele szükséges (SZJ 72.60.10) 

 Esetenként és tranzakciónként  

1 950 Ft 

6.2.3. Ha az adat a helyben őrzött okiratokból nem állapítható meg és a PEK fi-

zikai adattárának igénybevétele szükséges (SZJ 74.87.17.9) 

 Megkezdett óránként 

4 440 Ft 

6.3. Optikai adathordozó (CD)  862 Ft/db 

 

Az optikai adathordozó díját a Posta abban az esetben jogosult felszámítani, amennyiben az adatátadás az Üz-

letfél rendszerében felmerülő technikai probléma miatt nem lehetséges és az Üzletfél a Postai Számlabefizetési 

Megbízások feldolgozásából származó adatokat optikai adathordozón kéri átadni. 

 
 Megjegyzés:  

Az 1-4. és a 6.1. pontokban található szolgáltatások díjai az ÁFA tv. 86 § (1) d.) pontja alapján mentesek az adó 

alól, ezért a díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 

  Az 5. és a 6.2-6.3. pontokban található szolgáltatások díjai ÁFA kötelesek, a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák  

 


