
 

 

 

A Magyar Nemzeti Bank H-PIF-I-5/2018 számú határozata a Magyar Posta Zrt. 
intézkedések megtételére és rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezése tárgyában 

 
 
 

A Magyar Posta Zrt.-nél (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; a továbbiakban: Pénzforgalmi 

szolgáltató) lefolytatott hatósági ellenőrzési eljárás megállapításaira tekintettel, a Magyar Nemzeti Bank 

(székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási 

Tanács útján a következő  

 
HATÁROZATOT 

hozza: 

I. kötelezi a Pénzforgalmi szolgáltatót, hogy 2018. július 31-ig teljesítse és azt követően folyamatosan biztosítsa 

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNBr.) 17. § (1) 

bekezdésének való megfelelés érdekében, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójaként, hogy a papíralapú, 

postahelyen átvett postai készpénzátutalási megbízás összege a kedvezményezett pénzforgalmi 

szolgáltatójának a számláján legkésőbb a postai készpénzátutalási megbízásnak az MNBr. 7. §-a szerinti 

átvételét követő második munkanap végéig jóváírásra kerüljön.  

 

II. rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Pénzforgalmi szolgáltató számára, hogy a határozat rendelkező 

része I. pontjában foglalt kötelezettség teljes körű teljesítésének igazolása céljából 2018. augusztus 30-ig 

küldje meg a 2018. augusztus 1-10. közötti időszakra vonatkozóan a postai készpénzátutalási megbízások 

befogadása és feldolgozása során rendelkezésre álló numerikus adatokat (azonosító adatok, időpont adatok) 

csv típusú file formájában. 

 

A Pénzforgalmi szolgáltató a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségét az MNB Pénzügyi infrastruktúrák 

igazgatóság részére az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén 

keresztül, a 254935-3/2017 iktatószámú dokumentumbekérő levélben részletezett módon történő megküldéssel 

köteles teljesíteni.  

Az I. és II. pontban előírt kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmaradása, vagy az MNB ellenőrzési 

hatáskörébe tartozó jogszabályok és az MNB hatósági határozatai ismételt megsértése esetén az MNB a Magyar 

Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 75. §-a alapján, az egyes fizetési 

szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.) 72-79. §-a szerint további intézkedést, 

kivételes intézkedést alkalmazhat, valamint bírságot szabhat ki. A bírság összege az MNB tv. 76. § (1) bekezdése 

értelmében százezer forinttól kétmilliárd forintig terjedhet.  
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III. megállapítja, hogy a Pénzforgalmi szolgáltató a vizsgált időszakban a postai készpénzátutalási megbízás 

beérkezésekor nem minden esetben rögzítette a megbízás adatai mellett a postai készpénzátutalási megbízás 

beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc), ezáltal megsértette a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 

18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban: Korábbi MNBr.) 5. § (2) bekezdését. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.  

Budapest, 2018. április 9. 
 

 
az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa mint a hatáskör gyakorlója 
 
 
 
 

                 Dr. Gerhardt Ferenc s.k. 
statisztikáért és pénzügyi infrastruktúrákért felelős alelnök, kiadmányozó 

 


