
 
From: Hivert Balázs <Hivert.Balazs@posta.hu>  
Sent: Wednesday, November 3, 2021 3:26 PM 
To: polgarmester@telki.hu 
Cc: Kocsisné Papp Pálfi Ágnes <Agnes.KocsisnePappPalfi@posta.hu>; Deé Gergely <Dee.Gergely@posta.hu>; 
Novák Ildikó <Ildiko.Novak@posta.hu> 
Subject: Csekkbefizető automata telepítésének feltételei 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A Magyar Posta Központi Területi Igazgatóságának munkatársaival 2021. október 26-án folytatott 
megbeszélésükre hivatkozva az alábbiakban tájékoztatom a csekkbefizető automata telepítési 
lehetőségeiről. 
 
Bankkártyás fizetési módot lehetővé tevő beltéri, álló csekkbefizető automatát (lásd csatolt 
dokumentum) havi szolgáltatási díj ellenében tudunk biztosítani, amely sávosan kerül meghatározásra 
az automatán feladott havi csekk darabszámának függvényében. 
A szolgáltatási díj havonta utólag a tény csekk forgalom alapján kerül kiszámlázásra. 
0-500 db/hó feladott csekk esetén 300.000 Ft + ÁFA/hó, míg 3.000-nél több havi csekkfeladás 
esetén nincs fizetési kötelezettség. 
A két szélső érték közötti sávokat érdeklődésük esetén részletezzük. 
 
A telepítéskor egyszeri 150.000 Ft + Áfa telepítési díj kerül felszámításra. 
Csekkbefizető automata telepítés igénylése esetén szolgáltatási szerződés kerül megkötésre, mely 
határozatlan idejű, azonban a szerződés 1 évig rendes felmondással nem mondható fel. 
Az automata működéséhez szükséges beltéri helyszín biztosítását az Önkormányzattól várjuk, a 
Posta helyszín bérleti díjat nem fizet. 
 
A telepítés műszaki feltételei: 

• Az automata telepítéséhez folyamatos 230V-os áramellátás szükséges, érintésvédelmi relével 
ellátva, mely illetéktelen hozzáféréstől védett, ennek biztosítását a Partnertől várjuk.  

• Ezen kívül ADSL vonal kiépítése szükséges, melyet a Magyar Posta rendel meg a 
szolgáltatótól. 

• Az automata működéshez, használathoz kb. 2 négyzetméternyi területre van szükség. 

• Az automata magassága 152 cm, szélessége 58 cm, mélysége 50 cm, tömege 100 kg. 

• Az automata beltéren, falhoz kerülhet telepítésre. Az automata mellett jobbról, illetve balról 

minimum 80-80 cm üres teret kell hagyni, illetve az automata előtt a használathoz kb. 1 nm 

szabad térre van szükség. 

Kérem szíves visszajelzését, hogy a fenti feltételek alapján látnak-e lehetőséget az együttműködésre.  
   
  
Üdvözlettel:  
   
Hivert Balázs  
igazgató  
   

 
Magyar Posta Zrt.  
Pénzforgalmi és Közvetített  
Szolgáltatások Igazgatóság  
H-1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.  
Mobil: +36 (30) 772-7113  
E-mail: hivert.balazs@posta.hu 
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