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V. HOGYAN CSOMAGOLJUNK SPECIÁLIS 
KÜLDEMÉNYEKET?

A speciális csomagolásban szállítható küldemények csomagolási előírásait a Posta 
honlapján közzétett POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁSZF 1. SZ. FÜGGELÉK tartalmazza 
részletesen. Az alábbiakban a leggyakrabban feladott küldeményekre vonatkozó 
csomagolási szabályokat gyűjtöttük össze.

4. Speciális alakú küldemények

Flakonok, kannák
Csomagolásukat egyedileg, és egységrakományba zsugorfóliázva kell biztosítani úgy, 
hogy megvédje őket a burkolaton belül az elmozdulástól, eldőléstől és a tartalom 
kiömlésétől.

Rekeszek (kalodák)
A rekeszekben szállított főként sík vagy lapárut ki kell ékelni és rögzíteni.

Hordók
A 40 liternél nagyobb térfogatú hordókat raklapra kell elhelyezni úgy, hogy az kézi vagy 
gépi anyagmozgató eszközzel mozgatható legyen.

Hordók megfelelő rögzítése a raklaphoz körbefóliázva.

Több különálló, egyedi csomag/doboz ragasztószalaggal, pánttal vagy zsineggel 
összefogva egy küldeményazonosítóval ellátva érkezik.  Amennyiben a rögzítő 
szalag, pánt, ragasztó megsérül, elszakad, az egyedi egységek elválnak egymástól, 
címirat nélkülivé, az elvált részek beazonosíthatatlanná válnak.

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF03_1_es_fuggelek.pdf


Zsákok
A zsákos áruk biztonságos lezárásának érdekében azokat úgy kell átkötni, vagy levarrni, 
hogy tartalmuk ne sérülhessen (ne nyílhasson ki) a rakodás vagy szállítás során.
Az egységrakományba rakott zsákok alá a raklapra kartonpapírt, vagy farostlemezt kell 
elhelyezni, hogy a raklap deszkázata vagy a kiálló szög a zsákot ne sértse meg, valamint 
a rakomány ne csúszhasson szét.

Raklapra történő felrakodást követően átpántolás, majd külső erős fólia alkalmazása.

Big-bag zsákok gyengén, vagy egyáltalán nincsenek raklaphoz pántolva.  A zsákok a 
szállítás során megdőlnek, illetve a zsák a raklap deszkái közé ékelődik, vagy túlnyúlik 
a raklapon. Kezelése nehézkes és balesetveszélyes. 

Zsákszerű, csúszós felülettel rendelkező 
küldemények a raklaphoz fóliával vannak 
rögzítve, a rögzítését követően azok 
tetejére még egy raklap kerül ráhelyezésre, 
az alsó és felső raklapokat pántoló 
szalaggal megerősítve zárják le.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tekercsek, bálák
Az árut úgy kell csomagolni, hogy a rakodás és szállítás során a szennyeződésektől 
és a mechanikus hatásoktól megvédjék a tartalmat, lezárásuknak a kezelés során nem 
szabad kinyílnia. Több rétegű külső csomagolást kell alkalmazni.



A megfelelő vastagságú védőfólia kellő védelmet nyújthat a kis súlyú küldemény 
számára.

Ha az amorf jellegű tartalom nem kerül megfelelően becsomagolásra, a csomagolás 
nem biztosítja a kiálló részek megfelelő védelmét.  Nő a sérülés kockázata.

 
 

 
 

 
 

 
 

Nagy méretű, kis tömegű, vagy amorf jellegű küldemények védőcsomagolása


