
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

A készpénzátutalási megbízással történő befizetésekkel kapcsolatos szolgáltatásokért a Posta által felszámított 

díjak – az információátadás módjától, a bizonylat kitöltöttségétől függően – 2018. január 1-től a következőkben 

részlezezettek szerint alakulnak: 

   

Valamennyi postai szolgáltatóhelyen és csekkbefizető automatán történő befizetés esetén: 
 

A befizetések és azok összege után outputkód 31 és tranzakciókód 51, 52 esetén: 

 

134 Ft/db + 5,6 ‰, 

de min. 174 Ft/db 

 

ha a bizonylat gyártása során minden adat előzetesen gépi úton kitöltésre került (TC51), 

illetve ha az ”Összeg” adat hiányzik, és az a bizonylat előállítását követően került fel-

tüntetésre (TC52), és az adatok sornyomtatásos bizonylat formájában kerülnek át-

adásra a számlatulajdonos részére  

 

121 Ft/db + 5,6 ‰, 

de min. 174 Ft/db 

ha a bizonylat kitöltése az előzőek szerinti, de az adatok – a Posta Elszámoló Központ-

tal, illetve Bankunkkal kötött szerződésnek megfelelően – csak adathordozón kerülnek 

átadásra a számlatulajdonos részére 

 

A befizetések és azok összege után outputkód 31 és tranzakciókód 53, 54 esetén: 

 

150 Ft/db + 5,6 ‰, 

de min. 174 Ft/db 

 

ha a bizonylat gyártása során a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adat (TC53), 

illetve a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” és az ”Összeg” adat (TC54) hiányzik, 

és azok a bizonylat előállítását követően került feltüntetésre, és az adatok sornyomta-

tásos bizonylat formájában kerülnek átadásra a számlatulajdonos részére 

 

129 Ft/db + 5,6 ‰, 

de min. 174 Ft/db 

 

 

ha a bizonylat kitöltése az előzőek szerinti, de az adatok – a Posta Elszámoló Központ-

tal, illetve Bankunkkal kötött szerződésnek megfelelően – csak adathordozón kerülnek 

átadásra a számlatulajdonos részére 

A befizetések és azok összege után outputkód 32, bármely tranzakciókód alkalmazása esetén: 
 

129Ft/db + 5,6 ‰, 

de min. 174 Ft/db 

a bizonylat tőszelvényének képmásolata – külön szerződés szerint – adathordozón 

kerül átadásra a számlatulajdonos részére 

 

A befizetések és azok összege után bármely outputkód, bármely tranzakciókód alkalmazása esetén: 

  

134 Ft/db + 5,6‰, 

de min. 174 Ft/db 

ha a bizonylat elektronikus adatállománya és elektronikus képe kerül átadásra a számla-

tulajdonos részére 

 

Postai kóddal (QR) teljesített befizetések esetén: 

 

121 Ft/db + 5,6 ‰, 

de min. 174 Ft/db  

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

trazakciókód (TC51) esetén, ha a befizetésekhez alkalmazott nyomtatványon található 

Postai kód (QR kód) mobil telefon alkalmazás használatával történik a kiegyenlítés.  

 

Az előzőeken kívül felmerülhet hibakezelési pótdíj. Amennyiben a Posta a bizonylatról számítógépes kiírást 

(sornyomtatásos bizonylatot) és/vagy adathordozót ad át, és a bizonylat adataiban a hibát állapít meg, ami a 

bizonylat alapján nem rendezhető, akkor a hibát jelezve a bizonylat tőszelvényének eredeti méretű képmásolatát 

automatikusan adja át, illetve küldi meg. Ennek mértéke az egyébként esedékes díjon felül további 61 Ft. 

 

A készpénzátutalási megbízás tranzakciókódjának és outputkódjának hibás párosítása esetén felszámításra kerülő 

„értelmezési hiba” díja 160 Ft/db + 5,6 ‰, de min. 192 Ft/db.  
 

A Posta a kifizetésre nem került kifizetési utalványok visszatelepítéséért 77 Ft/db díjat számít fel. A belföldi 

postautalvány, kifizetési utalvány címzett kérésére történő telepítésekor a díj 285 Ft/db. 
 

 

Budapest, 2018. január 1. 

OTP Bank Nyrt. 


