
 

   

 
HIRDETMÉNY 

 
a Magyar Posta Nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatás 

Általános Szerződési Feltételei hatályon kívül helyezését követően igénybe vehető 
szolgáltatásokról 

 
Hatályos: 2022. október 16-tól 

 
1. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának 

megszűnése kapcsán 2022. október 16-tól hatályukat vesztik az alábbi dokumentumok:  
 

- A Magyar Posta Nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatás 
2021.11.23-tól hatályos, 2022.01.01-től módosított Általános Szerződési Feltételei 
(továbbiakban: ÁSZF) 
 

- 2022.01.01-től hatályos Hirdetmény a Magyar Posta Nemzetközi postautalvány szolgáltatás 
díjairól  
 

- Hirdetmény a Magyar Posta Zrt. nemzetközi postautalvány szolgáltatás igénybevételének 
országonkénti feltételeiről (2021.11.23-tól hatályos I-II., IV. rész, 2021.08.24-től hatályos III. 
rész) 

 
2. A szolgáltatással kapcsolatban továbbra is indítható adatszolgáltatás az alábbiak szerint: 

 
2.1. A nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásokkal kapcsolatos 

információs igényeket a Posta – a Pénzforgalmi szolgáltatásainak díjairól szóló Hirdetményben 
közzétett díj ellenében – adatszolgáltatásként kezeli. 

 
2.2. Az adatszolgáltatást írásban lehet kezdeményezni, az egyéb alakisághoz nincs kötve, azonban 

az adatkérésre való jogosultságot igazolni kell. 
 

2.3. A Posta a nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásra vonatkozóan 
csak a feladó és címzett, illetve azok meghatalmazottja részére, illetve az igazságszolgáltatási 
szervek átiratára, büntetőeljárással kapcsolatban a felvétel keltétől kezdődően 5 éven belül 
szolgáltat adatot. Az adatszolgáltatás megválaszolási ideje az igény átvételétől számított 
maximum 30 naptári nap. 

 
2.4. A nemzetközi postautalvánnyal és nemzetközi gyorsutalvánnyal történt be- és kifizetésre 

vonatkozó adatszolgáltatási igény esetén a kezdeményezőnek meg kell adnia a feladó nevét, 
címét, a „Címzett” rovaton feltüntetett adatokat és azt az időpontot/időszakot (konkrét időpontot, 
vagy -tól-ig meghatározással) amikor a befizetés történt. Amennyiben a felsorolt adatokat nem 
tudja a rendelkezésre bocsátani, a szolgáltatást a Posta nem vállalja. 

 
2.5. A nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatással kapcsolatos 

adatszolgáltatás: 
- a Posta Elszámoló Központban (továbbiakban: PEK) (Postacíme: 1725 Budapest, Postafiók 

91.), illetve 
- az inquiries@pek.posta.hu e-mail címen 
kezdeményezhető. 

 

mailto:inquiries@pek.posta.hu


2.6. Adatszolgáltatásra vonatkozó meghatalmazás kizárólag eseti meghatalmazás lehet és minden 
alkalommal egyértelműen meg kell határozni az adatszolgáltatás tartalmi körét. Eseti 
meghatalmazás adható teljes bizonyító erejű magánokiratban és közokiratban. 

 
2.7. A kért információt a Posta az adatszolgáltatásra vonatkozó igénybejelentésben megadott címre 

küldi meg. 
 

2.8. Az adatszolgáltatás díjköteles, kivéve abban az esetben, ha a jogszabály díjmentességet ír elő. 
 

2.9. A PEK által kiállított számla ellenében az adatszolgáltatás díját átutalással a PEK által kiállított 
számla ellenértékeként kell kiegyenlíteni. 

 
 

 
Budapest, 2022. szeptember 15.         
  

Magyar Posta Zrt. 


