EFJ műszaki specifikáció változás
2019. július 1-től
2019. július 1-től a 8.2. verziószámú EFJ műszaki specifikáció lép hatályba. A 2019. július 1-től érvényes
műszaki specifikációt, a felvett adatállomány 8.2-es verzióját, valamint az XSD ellenőrző fájlt az alábbi
linken, a tájékoztatók között van lehetőség megtekinteni, letölteni:
https://www.posta.hu/uzleti_partnerek/elektronikus_feladojegyzek

EFJ műszaki specifikáció változásainak összefoglalása
Ha Ön jelenleg a 8.1. verziószámú EFJ specifikáció szerint készíti elő postai feladásra a leveleket, az új
8.2-es EFJ specifikáció kizárólag az alábbi változásokat tartalmazza:
 a tértivevény/kézbesítési igazolás visszaküldési csatornáit;
 a hivatalos irattal kapcsolatos új mezőket, mely a felvett küldemények adatait tartalmazó
elektronikus állományban és papíralapú kézbesítési igazoláson, az Ügyfél saját jelzése rovatban
is megjelenik;
 a nemzetközi küldemények tömeg megadásának pontosítása.
Ha Ön a korábbi, 7.5-ös verzió szerinti EFJ specifikáció alapján készíti elő a levélküldemények feladását,
az itt letölthető prezentációban tájékozódhat a legfontosabb változásokról.
Az elektronikus kézbesítési igazolást – annak bevezetését követően – abban az esetben tudja majd
igénybe venni, ha a tértivevényes levélküldemények feladása a 8.2. verziószámú EFJ műszaki
specifikáció szerint történik, illetve az abban megjelenő új mezők – köztük a visszaküldési csatorna is –
kitöltésre kerülnek.
Régebbi verziójú műszaki specifikációk használata esetén elektronikus kézbesítési igazolás igénylésére
nincsen mód, ez esetben a tértivevény szolgáltatás biztosítása marad az eddigiek szerint, az előre kitöltött
és a borítékhoz csatolt tértivevény nyomtatvány használatával és az EFJ-ben a tértivevény visszaküldési
módnál az „1”-es érték jelölésével.

Az EFJ-ben megadott feladói adatok szerepe, jelentése:
A postai technológiaváltás, az elektronizáció térnyerése átalakítja a feladói adatok kezelését is. Míg
korábban a borítékon feltüntetett feladó neve, címe határozta meg a folyamatokat, a kézbesítési igazolás
bevezetése után az EFJ-ben megadott feladói adatokat fogjuk figyelembe venni.
 Sikertelen kézbesítési kísérlet esetén, a kézbesítő által kinyomtatott értesítőn, valamint a kiállított
kézbesítési igazoláson is ez az adat jelenik meg, mint a küldemény feladója.
 Ezt az adatot tekinti továbbá a Magyar Posta a küldemény visszaküldési címének is.
Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze a levélküldeményen feltüntetett feladó adatainak és az
EFJ-ben megadott feladói adatok egyezőségét. Amennyiben a kézbesítési igazolás bevezetése
után az EFJ-ben a feladói adatoktól eltérő tértivevény visszaküldési címet ad meg, ez a cím kerül a
papíralapon kinyomtatott kézbesítési igazolásra is és erre a címre küldjük azt vissza.
A lenti ikonok alatt elérhető részletes tájékoztatókban összegeztük a műszaki specifikáció kézbesítési
igazolásra vonatkozó legfontosabb információit. Kérjük, válassza az Önnek megfelelőt!
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