
    

 

  

 
 

KÖZLEMÉNY  
 
 

a Magyar Posta Zrt. Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei egyes 

rendelkezéseinek alkalmazásáról 

 
 
A Magyar Posta Zrt. a Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben foglalt egyes 
rendelkezéseket a 2020. június 26-án közzétett, a 2020. július 1. és 2020. július 15. közötti 
időszakra vonatkozó eltérő szerződési feltételek alkalmazásáról szóló Közlemény alkalmazási 
időszakának meghosszabbításával a következők szerint alkalmazza.  
 
A Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Terméklapok 6. „Hivatalos irat” 
termék/szolgáltatás igénybevételekor a küldemények feladásra való előkészítése kapcsán a Posta 
2020. július 16. és 2020. július 22. között valamennyi postai szolgáltatóhelyén biztosítja a 
papíralapú feladást igazoló okiratok (feladóvevény, papíralapú feladójegyzék, feladókönyv) 
feladó által történő használatának lehetőségét. E nyomtatványokat a Posta által kitöltendő adatok 
kivételével hiánytalanul kitöltötten kell a küldemény feladásakor a Posta számára átadni. 
 
A Posta a honlapján közzétett POSTALISTA „T” oszlopában nem megjelölt postai szolgáltatóhelyeken 
a hivatalos iratok papíralapú feladást igazoló okiratát – egymással megegyező tartalommal 
kitöltötten – két példányban kell átadni. 
 
A Posta a hivatalos iratok kézbesítési kísérletével kapcsolatos tények vagy a hivatalos irat 
átvételének igazolása érdekében – a papíralapú feladást igazoló okiratok használatával való 
feladásra történő előkészítési lehetőségének biztosítása ellenére – 2020. július 16. és 2020. július 
22. között is: 

a) „Kézbesítési igazolás”-t bocsát elektronikus formában a feladó rendelkezésére, vagy 
b) a postai szolgáltatási szerződés megkötését megelőzően vagy annak módosítása (utólagos 

rendelkezés) keretében a hivatalos irat feladója által erre vonatkozóan tett nyilatkozat 
alapján és a 17.6. „Kézbesítési igazolás hiteles papíralapú másolata” 
többletszolgáltatás igénybevétele esetén biztosítja az elektronikus formájú kézbesítési 
igazolás hiteles papíralapú másolatát; 
ba) külön írásba foglalt szerződéssel rendelkező feladók által történő feladás esetén a 
többletszolgáltatás díjának megfizetése ellenében; 
bb) külön írásba foglalt szerződéssel nem rendelkező és egyidejűleg 200 db 
küldeménynél nem nagyobb mennyiségű hivatalos iratra vonatkozó igény esetén a 
feladók számára ingyenesen. 

 
A hivatalos iratok papíralapú feladást igazoló okiratok feladásakor a feladónak nyilatkoznia kell a 
„Kézbesítési igazolás” visszaküldésének formájáról (elektronikus, vagy papíralapú hiteles másolat) 
és a visszaküldés címéről (e-mail cím vagy postacím). 
 
 
Budapest, 2020. július 14. 
 
 

Magyar Posta Zrt. 

http://www.posta.hu/static/internet/download/Allando_postai_szolgaltatohelyek.pdf

