
 

   

 
HIRDETMÉNY 

 
a belföldi postautalvány szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 

igénybevételéről szóló Általános Szerződési Feltételek  
módosításáról  

 
 
A Magyar Posta a belföldi postautalvány szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételéről szóló Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) 2018. január 01. hatályba 
lépéssel az alábbiak szerint módosítja.  
 

1. Az ÁSZF „2. Belföldi postautalvány feladásának általános szabályai” c. pont 2. 1. pontja az 
alábbiakkal egészül ki:  

 
„2.1.1. Belföldi postautalványon 300 ezer forintot meghaladó összeg - a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a 
továbbiakban: Pmt.) és a Posta hirdetményében (Hirdetmény)1 meghatározott ügyfél-átvilágítási 
feladatok kötelező végrehajtására tekintettel - csak informatikai ellátottsággal rendelkező postahelyen 
fizethető be, kivéve, ha a befizető az ügyfél-azonosításhoz rendszeresített nyomtatványon arról 
nyilatkozik, hogy a befizetés jogcíme belföldön kezdeményezett és belföldön teljesítendő áru-és 
szolgáltatásnyújtás ellenértékének megfizetése.  
Az informatikai ellátottsággal rendelkező postai szolgáltató-helyek listája a Posta honlapján érhető 
el:https://www.posta.hu/static/internet/download/Allando_postai_szolgaltatohelyek.pdf 

 
2.1.2. Amennyiben az ügyfél által kezdeményezett befizetés felvétele során a Postának a Pmt-ben, 
egyéb alkalmazandó jogszabályban, illetve a Hirdetményben foglaltak alapján „normál” vagy „fokozott” 
ügyfél-átvilágítási intézkedést szükséges alkalmaznia, az ügyfél a szolgáltatást - a Pmt-ben, egyéb 
alkalmazandó jogszabályban, illetve a Hirdetményben meghatározott ügyfél-átvilágítási feladatok 
kötelező végrehajtására tekintettel – csak informatikai ellátottsággal rendelkező postahelyen veheti 
igénybe.   
Az informatikai ellátottsággal rendelkező postai szolgáltató-helyek listája a Posta honlapján érhető 
el:”https://www.posta.hu/static/internet/download/Allando_postai_szolgaltatohelyek.pdf 

 
2. Az ÁSZF „6. Következő napi teljesítéssel feladott belföldi postautalvány feladási és teljesítési szabályai ” 

c. pont 6.4. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 

„6.4. A következő napi teljesítésű postautalvány feladása során az alábbi különszolgáltatások 
vehetők igénybe: tértivevény, saját kézbe, e-értesítés (SMS-ben vagy e-mailen), e-előrejelzés (SMS-
ben vagy e-mailen), kézbesítés házhoz és feladóvevény másodpéldány. A kézbesítés házhoz és az e-
értesítés különszolgáltatások együttesen nem vehetők igénybe. A feladónak a kért 
különszolgáltatásokat – kivéve a feladóvevény másodpéldányt - jelölnie kell a nyomtatványon.” 

 

Budapest, 2017. november 30.          
  

Magyar Posta Zrt. 
 
                                                 
1  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. tv. 

valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt kötelezettségek postai végrehajtásáról, valamint egyes ügyfél-
átvilágítási intézkedésekről a Posta honlapján és a postai szolgáltató helyek ügyfélterében közzétett mindenkor 
hatályos Hirdetmény 
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