
 

Szállítási díjak és információk 

 

Tömeg- és mérethatárok 

 
A küldemények több méretkategóriában is feladhatók. A kategóriákhoz tartozó tömeg- és mérethatárokat a tájékoztató utolsó oldalán található táblázat 

tartalmazza.  

 A küldemények legkisebb mérete 12x17,5 cm 

 Ha a küldemény az extra méretkategória maximum mérethatárait meghaladja, a szállítást a futár cég, csak előzetes egyeztetés alapján, az adott 

küldeményhez igazított díjakkal vállalja. 

 A 40 kg feletti küldemények közül azokat, amelyek alapterületének egységrakomány képző eszközzel együtt mért mérete eléri vagy meghaladja a 60x100 cm 

(szélesség/hosszúság) bármelyik értékét – egységrakomány képző eszköz biztosításától függetlenül – raklapos küldeményként díjazza a Posta. A raklapos, 

vagy annak minősített küldemények után az alapszolgáltatás díjaként raklapdíj kerül felszámításra. 

 

A házhoz szállítás esetén biztosított a bankkártyás utánvét-fizetési lehetőség a címzettek részére.  

 

 

1. A szolgáltatás díja 

  

A szolgáltatás díja a kézbesítési ponthoz igazodó alapdíjból, az igénybe vett többlet-, kiegészítő- és extraszolgáltatások díjaiból áll. 

 

 

1.1.  Alapszolgáltatások díjai 
 

Csomag házhoz kézbesítési alapdíjak: 

Megrendelés súlya Bruttó szállítási díj

1 kg-ig 1 561 Ft

2 kg-ig 1 654 Ft

3 kg-ig 1 769 Ft

4 kg-ig 1 894 Ft

5 kg-ig 2 027 Ft

10 kg-ig 2 230 Ft

15 kg-ig 2 451 Ft

20 kg-ig 2 819 Ft

25 kg-ig 3 242 Ft

30 kg-ig 3 890 Ft

35 kg-ig 4 214 Ft

40 kg-ig 5 112 Ft

50 kg-ig 5 785 Ft

60 kg-ig 6 796 Ft

70 kg-ig 7 816 Ft

80 kg-ig 8 987 Ft

90 kg-ig 10 337 Ft

100 kg-ig 11 628 Ft

200 kg-ig 13 082 Ft

300 kg-ig 14 717 Ft

400 kg-ig 16 189 Ft

500 kg-ig 17 808 Ft

1000 kg-ig 19 589 Ft

1000 kg felett, minden 

megkezdett 100 kg után
2 169 Ft

Utánvét: 248 Ft
 

 

 
Raklapos küldemények alapdíjai – házhoz kézbesítés:  
 

Db / Címzett  Ft / db (bruttó) 

1 db / címzett 10.532 

2 db / címzett 10.350 

3 db / címzett 10.170 

4 db / címzett 9.988 

5 db / címzett 9.806 

5 db felett db/címzettig 9.626 

 

 

 

 



 

1.2. Igénybe vehető többlet- és kiegészítő szolgáltatások: 

 
Díjmentes szolgáltatások: 
 

Szolgáltatás tartalma 

Garantált kézbesítési idő (időgarancia): a futár cég vállalja, hogy a küldeményt legkésőbb az átvétel napját követő 1. / legfeljebb 2. munkanapon kézbesíti illetve a 
kézbesítést megkísérli.  

Kétszeri kézbesítési kísérlet: amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezet eredményre, a futár cég a következő, vagy a címzettel egyeztetett munkanapon ismét 
megkísérli a küldemény kézbesítését. 

Értéknyilvánítás 50.000 Ft-ig 

Nyomkövetés: a futár cég információt ad a küldemény feladásáról, kézbesítéséről, kézbesíthetetlenségi okáról vagy letétbe helyezéséről.  

Szállítmánykézbesítés: több küldemény egy címre küldése esetén az MPL egy időben, együttesen kézbesíti a küldeményeket. Ha a kézbesítőhelyre nem érkeznek 
meg az együtt kézbesítendő küldemények, azokat külön-külön a címzett részére átadni nem lehet, kivéve, ha erről a feladó utólag, máshogyan nem rendelkezik. 

E-előrejelzés: a címzett a küldemény feladásának napján a feladásról SMS-ben vagy e-mailben előrejelzést kap. 

Őrzési idő: az a határidő, melyen belül a címzett a küldeményt az átvételi ponton átveheti, a 2. sikertelen kézbesítést követő 10 munkanapon belül. 

Küldeménykeresés: kérésre a futár cég, tájékoztatást ad a küldemény sorsáról. 

Alkalmi átvevő megjelölése: a futár cég átvételre jogosultnak tekinti a címzett közvetlen szomszédját, ha erről a feladó rendelkezett. 

Postai lezárás: igény esetén a posta az ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő módon a küldeményt lezárja. 

Telefonos egyeztetés: amennyiben a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, és az első kézbesítési kísérlet sikertelen, a kézbesítő egyeztet a második 
kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel.  

Raklapkezelés: a feladó által feladott EUR raklapok helyett a futár cég megfelelő minőségű EUR raklapokat biztosít, vagy visszaforgatja a raklapokat. 

EKÁER kezelés: a futár cég vállalja EKÁER hatálya alá tartozó küldemények szállítását, melynek során biztosítja a törvény szerint előírt adatszolgáltatást: legkésőbb a 
fuvarozást végző gépjármű felrakodásáig az ügyfél által választott módon megadja a szállítást végző gépjármű fogalmi rendszámát annak érdekében, hogy a feladó a 
törvény szerinti bejelentési kötelezettségének eleget tudjon tenni. 

 

Többlet- és kiegészítő szolgáltatások díjai: 
 

Szolgáltatás megnevezése Díj (Ft) (bruttó) Mennyiségi egység 

Fix napi kézbesítés 

A futár cég vállalja, hogy a csomag kézbesítését első alkalommal a feladó által megjelölt - a feladás 
napját követő 2. és 10. munkanap közé eső - munkanapon kísérli meg.  

278 db 

Délutáni kézbesítés (17-20) 

A feladó rendelkezhet arról, hogy 40 kg alatti küldeményét a szokásostól (08:00–17:00 óra közötti) 
eltérő időpontban kísérelje meg kézbesíteni a futár cég. Ehhez előzetes egyeztetés szükséges.  

137 szállítmány 

Szombati kézbesítés (8-12) 

A feladó rendelkezhet arról, hogy 40 kg alatti küldeményét a szokásostól (08:00–17:00 óra közötti) 
eltérő időpontban kísérelje meg kézbesíteni a futár cég. Ehhez előzetes egyeztetés szükséges.  

809 szállítmány 

Terjedelmes és/vagy Törékeny 1 csomag/cím esetén 

A futár cég vállalja sérülékeny, törékeny tárgyat tartalmazó és/vagy nagyméretű küldemények egyedi, 
megkülönböztetett módon történő kezelését. Törékeny pótdíj terjedelmes, egyedi és extra kezelésű 
csomag esetén nem kerül felszámításra.  

alapdíj 75%-a 

Terjedelmes és/vagy Törékeny (Több darab/címzett esetén) 

  
1.358 db 

Egyedi kezelés 1 csomag/ cím esetén 

Az egyedi méretkategóriába tartozó küldemények kezelése után pótdíj kerül felszámolásra. Az egyedi 
kezelésért csak ez a díjtétel kerül felszámolásra, terjedelmes, extra többletszolgáltatások díja nem.  

alapdíj 150%-a 

Egyedi kezelés (Több darab/címzett esetén) 

  
2.715 db 

Extra kezelés (csomag esetén) 

Az extra méretkategóriába tartozó küldemények kezelése után pótdíj kerül felszámolásra. Az extra 
kezelésért csak ez a díjtétel kerül felszámolásra, terjedelmes, egyedi többletszolgáltatások díja nem. 
Extra kategóriájú küldemények feladását megelőzően minden esetben szükséges egyeztetni a csomag 
paramétereiről, a feladási és átvételi körülményekről.  

7.430 db 

 

 

Raklapos szállításhoz igénybe vehető többlet- és kiegészítő szolgáltatások díjai: 
 
 

Extra szolgáltatás megnevezése Díj (Ft) (bruttó) Mennyiségi egység 

Raklapos küldemények különleges kezelése/Terjedelmes és/vagy Törékeny 

A futár cég vállalja sérülékeny, törékeny tárgyat tartalmazó és/vagy nagyméretű küldemények 
megkülönböztetett módon történő kezelését.  

4.996 db 

Raklapos küldemények különleges kezelése/Egyedi kezelés 

  
9.991 db 

Raklapos küldemények különleges kezelése/Extra kezelés 

  
12.489 db 

 

Megjegyzés: A Ft/szállítmány díjaknál, több küldemény egy címhelyre, egy idejű feladása esetén a jelzett díj csak egyszer kerül felszámításra, nem pedig 
küldeményenként. 

 

A felár a többlet- és kiegészítő szolgáltatásokat nem terheli. 
 
 

 



 

Méretkategóriák 

 

 

 

*egységképzővel együtt 

 


