A Magyar Posta Zrt. új levéltermék portfóliója
I. BELFÖLDI LEVÉLTERMÉKEK
A belföldi termékportfólió egyszerűsítését a termékek súlykategóriáinak és mennyiségi kategóriáinak
összevonásával valósítottuk meg.
A tömegkategóriákat tekintve a leggyakrabban igénybe vett 30 g-os és 50 g-os belföldi levélküldemények
(elsőbbségi és nem elsőbbségi levél, elsőbbségi és nem elsőbbségi válaszküldemény, szerződéses,
kedvezményes díjú címzett reklámküldemény) nem érintettek a portfólió egyszerűsítésben, továbbra is
változatlan formában érhetőek el. A tömegkategória változás az 50 g-ot meghaladó belföldi
levéltermékeket érinti.
A tömegkategóriák mellett változnak a feladásonkénti mennyiségi sávhatárok is. A változások elsősorban
a nagyobb mennyiséget feladó ügyfeleinket érintik. 2019. február 1-jétől 6 mennyiségi kategória érhető majd
el, amelyekkel üzleti ügyfeleink igényeit továbbra is rugalmasan tudjuk követni.
Tömegkategória változások



A 100 g-os, 250 g-os és 500 g-os
kategóriákat összevontuk.
A 750 g-tól a 2.000 g-ig elérhető
kategóriákat egy kategóriába soroltuk, így
750 g-os kategória a továbbiakban nem lesz.

A tömegkategóriák összevonásával 2019.
február 1-jétől a korábbi 7 súlykategória helyett
4 kategória vehető igénybe:
 30 g
 50 g
 500 g
 2.000 g

Mennyiségi kategória változások



A 30 g-os és 50 g-os belföldi levélküldemények
200 db feladási mennyiségig nem érintettek a
változásban.
2019. február 1-jétől nem lesz 500 db-os, 5.000
db-os, 200.000 db-os, 400.000 db-os és
500.000 db-os kategória.
A küldeményfeladásokat 2019. február 1-jétől
az alábbi kategóriák szerinti kezeljük:
 200 db-ig
 201-2.000 db-ig
 2.001-10.000 db-ig
 10.001-100.000 db-ig
 100.001-300.000 db-ig
 300.000 db felett

Megváltozik a levélfeldolgozó üzemekben (Logisztikai Üzemekben) történő feladások díjszabása is.
2019. február 1-jétől az üzemekben történő levélfeladások tarifáját egységesítettük a postahelyi
feladások áraival.
A levelezőlap és a képes levelezőlap termékek a szabvány levélre vonatkozó kategóriában lesznek
elérhetőek: a termék továbbra is feladható, azonban a számlázása szabvány levélként történik.
500 g felett nem lesz elérhető a gépi tarfia, így az 500 g – 2.000 g súlykategóriánál a standard díj kerül
felszámításra.
Továbbra is kedvezményes tarifával biztosítjuk a tömeges küldeményfelvételt az Országos Logisztikai
Központba történő beszállítás esetén.

II. NEMZETKÖZI LEVÉLTERMÉKEK
A nemzetközi termékportfólió egyszerűsítését a kimenő küldemények súlykategóriáinak összevonásával értük
el. Az egyszerűsítésben érintett termékek: nemzetközi elsőbbségi és nem elsőbbségi levél, Flexi-üzleti levél
(normál és elsőbbségi), nemzetközi kereskedelmi válaszküldemény.

A 20 g-os és 50 g-os kimenő nemzetközi küldemények nem érintettek a változásban. A változás az 50
g-ot meghaladó termékek súlykategóriáit érinti.



A 100 g-os, a 150 g-os, a 250 g-os és az 500 g-os kategóriákat összevontuk.
Az 1.000 g-tól 2.000 g-ig elérhető kategóriákat egy súlykategóriába soroltuk.

2019. február 1-jétől a korábbi 11 súlykategóriát sokkal átláthatóbb és egyszerűbb kategóriák váltják
fel az alábbiak szerint:
 20 g szabvány
 20 g egyéb
 50 g
 500 g
 2.000 g
A fentiek alól kivétel a nemzetközi kereskedelmi válaszküldemény, mely esetében nem lesz egyéb 20 g-os
kategória.
2019. február 1-jétől a nemzetközi küldemények mért tömegét mind a papíralapú feladójegyzéken, mind
pedig az elektronikus feladójegyzékben (EFJ) grammnyi pontossággal kell megadni.

További levéltermékekre vonatkozó változások
2019-ben
I. EFJ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA
Az EFJ műszaki specifikációja 2019. február 1-től a hatályos portfólió-változás szerint módosul. Az új,
módosított EFJ műszaki specifikáció az alábbi fontos változásokat tartalmazza és kezeli:
 a megváltozott tömegkategóriákat,
 a nemzetközi küldemények tömegének grammnyi pontosságú megadását,
 a levelezőlap, képes levelezőlap levélküldeményként való feladását 2019. február 1-jétől
A 2019. február 1-től érvényes műszaki specifikációt, a felvett adatállomány 7.5-ös verzióját, valamint az XSD
ellenőrző fájlt az alábbi linken, a tájékoztatók között van lehetőségük megtekinteni, letölteni:
https://www.posta.hu/uzleti_partnerek/elektronikus_feladojegyzek
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy 2019. február 1-jétől a levelezőlap és a képes levelezőlap
termék a szabvány levélre vonatkozó kategóriában érhető el. Ettől az időponttól kezdve ezen termékek
EFJ-vel történő feladása a hatályos EFJ műszaki specifikáció szerint verzióra való átállás után
biztosított, ellenben a postai felvételi rendszerek nem tudják majd befogadni az elektronikus
feladójegyzéket.
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II. POSTAFIÓK BÉRLET ÉS UTÁNKÜLDÉS SZOLGÁLTATÁS
A két szolgáltatást érintő lenti változás már 2019. január 1-jétől életbe lépett. Ismételten felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a bérelt postafiókra az alábbi két esetben veheti igénybe díjmentesen a telephelyi címről történő
átirányítást:



Egy vagy több telephelyi címről történő küldeményátirányítás esetén a díjmentesség feltétele, hogy a
telephely(ek) a postafiókot biztosító postai szolgáltatóhely kézbesítési területén legyen.
Azon postafiókoknál, ahol kiszállítási szolgáltatást vesz igénybe.

A fentieken kívül a telephelyről postafiókra történő átirányításért minden más esetben a fiókbérleti díjon felül
az utánküldés szolgáltatás külön díját kell megfizetetni.

III. BELFÖLDI TECHNOLÓGIAI VÁLTÁS ÉS ÁR-MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
2019. harmadik negyedévétől olyan elektronikus megoldásokat vezetünk be, melyek a belföldi
levéltermékeink díjait és portfólióját is érintik.

Milyen változásokra lehet számítani?
A Magyar Posta 2019-ben - a technológiaváltás egyik lépéseként – árban és technológiában is
megkülönbözteti a papíralapú, illetve az elektronikus feladójegyzékkel feladott könyvelt
küldeményeket. Az EFJ-t használó ügyfeleink – számos egyéb változás mellett – kedvezőbb feltételekkel
adhatják fel belföldi könyvelt levélküldeményeiket.
Könyvelt küldemény

Papíralapú és
EFJ-vel feladott
könyvelt
küldemények
között

A 2019. évre szóló változásokat a 2019. február 1-jétől hatályba lépő Postai Szolgáltatások Általános
Szerződési Feltételeinkben már közzétettük, így az árkülönbségek már publikusak. Az elektronikus
feladójegyzék használatához kapcsolódó kedvező árszintek 2019. második félévétől érvényesek.

III.1. Kedvezőbb díjú könyvelt levélküldemény feladás
Az elektronikus feladójegyzéket (továbbiakban: EFJ) használó ügyfeleinknek 2019. július 1-jétől biztosítunk
kedvezőbb feltételeket a belföldi könyvelt levélküldeményeik feladásaihoz.
Emiatt az ajánlott és a tértivevény többletszolgáltatások díjai, valamint a hivatalos irat tarifája is ettől
az időponttól változnak meg, az alábbiak szerint.
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Belföldi levélküldeményekhez
igénybe vehető többletszolgáltatások

Többletszolgáltatás

EFJ-vel történő
levélküldemény
feladás esetében*
2019. július 1-jétől

Papíralapú könyvelt
levélküldemény
feladás esetén
2019. július 1-jétől

Ajánlott

350 Ft

385 Ft

Tértivevény

240 Ft

255 Ft

Hivatalos irat

Szolgáltatás

EFJ-vel történő
levélküldemény feladás
esetében*

Papíralapú könyvelt
levélküldemény
feladás esetén

2019. július 1-jétől

2019. július 1-jétől

Hivatalos irat 2 kg-ig

375 Ft

425 Ft

Hivatalos irat 20 kg-ig

3.300 Ft

3.350 Ft

Hivatalos irat 40 kg-ig

6.570 Ft

6.620 Ft

505 Ft

555 Ft

3.565 Ft

3.615 Ft

6.735 Ft

6.785 Ft

Hivatalos irat „saját
kézbe” 2 kg-ig
Hivatalos irat „saját
kézbe” 20 kg-ig
Hivatalos irat „saját
kézbe” 40 kg-ig

* Az EFJ-vel történő könyvelt levélküldemény feladási díja a 2019. február 1-jétől hatályos díj szerint
vehető majd igénybe, míg a papíralapú könyvelt levélküldemények díja 2019. július 1-jétől emelkedik.

III.2. Elektronikus tértivevény
A belföldi papíralapú tértivevény kivezetésével válik majd elérhetővé az új elektronikus tértivevény is
(elnevezése: kézbesítési igazolás). Ez az igazolás teljesen egyenértékű lesz a jelenleg használt papíralapú
tértivevénnyel. A kézbesítési igazolást az EFJ-t használó partnereink számára garantáltan biztosítjuk 2019.
harmadik negyedévétől. Az új mobil kézbesítő eszközeinknek köszönhetően a kézbesítéshez kapcsolódó
adatokat a kézbesítést követően, akár 24 órán belül tudjuk biztosítani. Az ügyviteli folyamatok így
egyszerűbbé válnak, az átfutási idők lecsökkennek, a tértivevények elektronikus tárolása miatt pedig azok
könnyebben és gyorsabban visszakereshetőek.

III.3. Papíralapú feladójegyzék adattartalmának változása
A papíralapú feladójegyzék adattartalma az elektronikus feladójegyzék adattartamával megegyező lesz.
2019. július 1-jétől a korábban vásárolt feladókönyvek, a tartalom változására tekintettel, már nem lesznek
használhatóak a feladáshoz. Feladókönyvet használó ügyfeleinknek az új formátumú feladókönyv
beszerzése többletköltséget jelenthet, illetve a bővített adattartalom miatt a kitöltés is hosszabb időt vehet
igénybe (pl. a könyvelt küldemények esetében a közelebbi cím megadása kötelező), amennyiben azonban
EFJ-vel adják fel könyvelt levélküldeményeiket, ez a változás nem érinti Önöket.
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