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1 A Felhasználói kézikönyv célja 

 

A dokumentum célja az online címiratkitöltő alkalmazás általános felépítésének és használatának be-

mutatása, funkcióinak ismertetése. Amennyiben a leírtakon túl a címiratok kitöltéséhez bővebb tájé-

koztatásra van szüksége, kérjük, keresse fel a Magyar Posta honlapját, vagy érdeklődjön Ügyfélszolgá-

latunknál. 

 

1.1 Az alkalmazás célja 

A címiratkitöltő alkalmazás célja a Posta belföldi csomagmegoldásokhoz és nemzetközi csomagmegol-

dásokhoz tartozó kísérő irat, az ún. címirat elektronikus előállítása. Használatával az ügyfél kényelme-

sen állíthatja elő a csomagja feladásához szükséges címiratot, melyet elegendő akár a postahelyen ki-

nyomtattatni. 

A címiratkitöltő segítségével rögzített csomagok feladására több, mint 2600 postán van lehetősége, 

valamint belföldi csomagtermékek esetén több, mint 50 db MPL csomagautomatán is. 

Minden címirat csak egyszer használható fel. A feladó által megadott adatai csak az aktuális 

feladásban érintett küldeményekre vonatkoznak, nem tárolódnak el. Az elkészítéstől számítva a 

küldemény 30 napon belül feladható (inverz csomag esetén ez 90 nap) az ország bármelyik 

postahelyén. 

A Címiratkitöltő böngészőn belül csak egy ablakban futhat. 

 

1.2 Címiratok felhasználása 

Minden feladás, címirat összekészítés e-mailben visszaigazolásra kerül. A címirat kétféleképpen hasz-

nálható fel: 

1. Címirat nyomtatása otthon (PDF fájl letöltése, nyomtatása) 

2. Címirat kinyomtattatása a postahelyen (a visszaigazoló e-mailben található kód (azonosító) 

megadása a postahelyen) 

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat
https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat
https://www.posta.hu/belfoldi_csomagmegoldasok
https://www.posta.hu/nemzetkozi_csomagmegoldasok
https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso
https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso?selectedPostTypes=postamachine
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1.3 Az alkalmazás elérése 

A www.posta.hu honlapon a Küldemény feladása menüpontból, a Csomag belföldre / Csomag külföldre 

oszlopban a Címiratkitöltő feliratra kattintva, vagy a böngésző címsorába a https://webcik.posta.hu 

címet közvetlenül beírva nyitható meg az Online címiratkitöltő alkalmazás.  

 

 

  

http://www.posta.hu/
https://webcik.posta.hu/
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2 Belföldi csomag 

 

A belföldi címiratok előállításához az MPL csomag (feladás) menüpont megnyitása szükséges, melyet 

követően a feladói és címzetti adatok megadása az első lépés. 

 

2.1 Feladó és címzett adatok 

Az adatok megadása során kérjük, hogy lehetőség szerint csak a latin ABC karaktereit használja. Töre-

kedjünk a minél pontosabb és teljesebb adatok, főként elérhetőségi adatok megadására. 

A -lel megjelölt mezők kitöltése kötelező. 

A feladó adatait egy feladáson belül csak egyszer lehet megadni, az itt megadott feladó adatok az 

adott feladás összes küldeményére vonatkoznak. 

 

A következőkben a Címadatok képernyő kitöltését részletezzük: 
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Feladó adatai: 

1. Árufizetés kifizetés módja (választható mező): Amennyiben a küldemény kézbesítésekor pénzt 
vár vissza az ügyfél, ki kell választani, hogy az árufizetés összegét lakcímére vagy bankszámlára 
kéri. 
Alapértelmezett kifizetési mód: címre. 

A feladó rendelkezhet, hogy címre vagy számlaszámra kéri az összeget vissza.  

• Címre kérés esetén a feladó adataiban megadott címre kapja vissza az összeget. 

• Ha számlára szeretné visszakapni az árufizetés (utánvétel) összegét, akkor rögzíteni kell a 
számlaszám adatait. 
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2. Feladás helye (kötelező választani): Választani lehet, hogy az ügyfél a csomagot postahelyen vagy 
csomagautomatában kívánja feladni.  
Alapértelmezett feladási hely: postahely 

3. Feladó neve (kötelező) 
4. Email (kötelező): az alkalmazás a megadott címre küld egy visszaigazolást, amely tartalmazza a 

címiratok újra nyomtatásához szükséges linket, a postai feladáshoz szükséges azonosítót, illetve 
további információt a küldemény feladásával kapcsolatban. 

5. Telefonszám (opcionális, csomagautomatán történő feladás esetén kötelező) 

6. Irányítószám (kötelező): a szoftver ellenőrzi a beírt adat helyességét  

7. Település (kötelező): a szoftver a beírt irányítószám alapján felajánlja a településeket, amelyekből 
kiválasztható. 

8. Közterület neve (kézbesítési módonként változó): a szoftver a kiválasztott település alapján fel-
ajánlja a településen található közterületeket, amelyekből kiválasztható. 

9. Közterület jellege (kézbesítési módonként változó): a szoftver a kiválasztott közterület alapján 
felajánlja a közterület jellegét, amelyekből kiválasztható. 

10. Házszám (kötelező): manuálisan szükséges megadni. 

 

Címzett adatai: 

A címzett adatok a címiraton Házhoz kézbesítés esetén megjelennek, PostaPonti, Postán maradó és 

Csomagautomatán való kézbesítés esetén a címzett neve és a kézbesítési hely címe jelenik meg: 

1. Címzett neve (kötelező) 
2. Irányítószám (kötelező): a szoftver ellenőrzi a beírt adat helyességét.  
3. Település (kötelező): a szoftver a beírt irányítószám alapján felajánlja a településeket, ame-

lyekből kiválasztható. 
4. Közterület neve (opcionális): a szoftver a kiválasztott település alapján felajánlja a településen 

található közterületeket, amelyekből kiválasztható.  
5. Közterület jellege (opcionális): a szoftver a kiválasztott közterület alapján felajánlja a közterü-

let jellegét, amelyekből kiválasztható. 
6. Házszám (kötelező): manuálisan szükséges megadni. 
7. Kézbesítés módja (kötelező választani) alapértelmezetten: Házhoz kézbesítés.  

 

• Amennyiben a választás: Házhoz kézbesítés 

8. Megjegyzés (opcionális) 
9. Email cím (opcionális – a címzett e-mailben történő értesítéséhez nélkülözhetetlen) 
10. Telefonszám (opcionális – a címzett SMS-ben történő értesítéséhez nélkülözhetetlen) 
11. Ügyféladat 1 (opcionális): szabadon megadható információ 
12. Ügyféladat 2 (opcionális): szabadon megadható információ 

 

• Amennyiben a választás: PostaPonti kézbesítés 

4. Közterület neve (kötelező): a szoftver a kiválasztott település alapján felajánlja a településen 
található közterületeket, amelyekből kiválasztható. 

5. Közterület jellege (kötelező): a szoftver a kiválasztott közterület alapján felajánlja a közterület 
jellegét, amelyekből kiválasztható. 

6. Házszám (kötelező): manuálisan szükséges megadni. 
7. Település (kötelező): a szoftver a település kezdőbetűinek (3 karakter) megadása után fel-

ajánlja a települések listáját, amelyből kiválasztható. 
8. Irányítószám (nem tölthető): a szoftver a választott PostaPont irányítószámát automatikusan 

beírja 
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9. Postapont neve (kötelező): a szoftver a kiválasztott település alapján felajánlja a településen 
található PostaPontokat, amelyekből kiválasztható. 

10. Megjegyzés (opcionális) 
11. Email cím (kötelező) e-mail cím és címzett telefonszám közül az egyik kitöltése kötelező. A 

címzett e-mailben történő értesítéséhez nélkülözhetetlen. 
12. Telefonszám (opcionális) e-mail cím és címzett telefonszám közül az egyik kitöltése kötelező. 

A címzett SMS-ben történő értesítéséhez nélkülözhetetlen. 
13. Ügyféladat 1 (opcionális): szabadon megadható információ 
14. Ügyféladat 2 (opcionális): szabadon megadható információ 

 

• Amennyiben a választás: Postán maradó 

4. Közterület neve (kötelező): a szoftver a kiválasztott település alapján felajánlja a településen 
található közterületeket, amelyekből kiválasztható. 

5. Közterület jellege (kötelező): a szoftver a kiválasztott közterület alapján felajánlja a közterület 
jellegét, amelyekből kiválasztható. 

6. Házszám (kötelező): manuálisan szükséges megadni. 
7. Település (kötelező): a szoftver a település kezdőbetűinek (3 karakter) megadása után fel-

ajánlja a települések listáját, amelyből kiválasztható. 
8. Irányítószám (nem tölthető): a szoftver a választott posta irányítószámát automatikusan beírja 
9. Postapont neve (kötelező): a szoftver a kiválasztott település alapján felajánlja a településen 

található postákat, amelyekből kiválasztható. 
10. Megjegyzés (opcionális) 
11. Email cím (kötelező) e-mail cím és címzett telefonszám közül az egyik kitöltése kötelező. A 

címzett e-mailben történő értesítéséhez nélkülözhetetlen. 
12. Telefonszám (opcionális) e-mail cím és címzett telefonszám közül az egyik kitöltése kötelező. 

A címzett SMS-ben történő értesítéséhez nélkülözhetetlen. 
13. Ügyféladat 1 (opcionális): szabadon megadható információ 
14. Ügyféladat 2 (opcionális): szabadon megadható információ 

 

• Amennyiben a választás: Csomagautomata 

4. Közterület neve (kötelező): a szoftver a kiválasztott település alapján felajánlja a településen 
található közterületeket, amelyekből kiválasztható. 

5. Közterület jellege (kötelező): a szoftver a kiválasztott közterület alapján felajánlja a közterület 
jellegét, amelyekből kiválasztható. 

6. Házszám (kötelező): manuálisan szükséges megadni. 
7. Könnyített kézbesítés (opcionális): a jelölő négyzettel határozható meg, hogy a címzett bár-

mely ok miatt az automata alsó rekeszeibe kéri a csomag elhelyezését. 
8. Település (kötelező): a szoftver a település kezdőbetűinek (3 karakter) megadása után fel-

ajánlja a települések listáját, amelyből kiválasztható. 
9. Irányítószám (nem tölthető): a szoftver a választott Csomagautomata irányítószámát automa-

tikusan beírja 
10. Csomagautomata (kötelező): a szoftver a megadott település alapján felajánlja a településen 

található automatákat, amelyekből kiválasztható. 
11. Megjegyzés (opcionális) 
12. Email cím (kötelező): A címzett e-mail-ben történő értesítéséhez nélkülözhetetlen. 
13. Telefonszám (kötelező):  A címzett SMS-ben történő értesítéséhez nélkülözhetetlen. 
14. Ügyféladat 1 (opcionális): szabadon megadható információ 
15. Ügyféladat 2 (opcionális): szabadon megadható információ 
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A Címadatok képernyőn az alábbi gombokat használhatjuk: 

  gomb lenyomására a program a megadott címadatokat törli, visszalép a bejelentkezési 

képernyőre, lehetővé téve ezzel a más módon való bejelentkezést. 

  gomb lenyomására a program ellenőrzi a bevitt adatok helyességét és továbblép a 

küldemény adatok megadására szolgáló képernyőre.  

Amennyiben a bevitt adatok nem megfelelőek, a hibásnak talált mezők piros színűek lesznek és a 

program a hiba javításáig nem lép tovább. 

  gomb lenyomására a program kiüríti a képernyő beviteli mezőit és újra lehet kezdeni a 

képernyőn az adatok megadását. 

 

2.2 Küldemény adatok 

  

 

Küldemény adatok megadása: 

1. Tömeg (kötelező): a kézbesítendő csomag tömegét kell megadni grammban.  
Piros színre vált, ha a megadott érték meghaladja a kézbesítés mód és a megállapodás által 
meghatározott maximum értéket. 
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2. Méret (opcionális, Csomagautomata kézbesítési mód esetén kötelező): a csomag szélesség, 
hosszúság, magasság méreteinek megadása centiméterben, vagy méret kiválasztása. 

3. Értéknyilvánítás (opcionális): kitöltése az értéknyilvánítás többletszolgáltatás igénybevételét 
jelenti. 

4. Árufizetés (opcionális): kitöltése az árufizetés (utánvétel) többletszolgáltatás igénybevételét 
jelenti.  

5. Szállítási díj hozzáadása: a jelölő négyzettel határozható meg, hogy az árufizetés (utánvétel) 
összege tartalmazza-e a szállítási díjat.  

6. Őrzési idő: „Házhoz kézbesítés” kézbesítési mód esetén 0-5-10 érték választható, alapértel-
mezetten 10 nap. Sikertelen kézbesítést követően ennyi ideig vehető át a csomag a postán. 
„Postán maradó”, „PostaPonti kézbesítés” és „Csomagautomata” kézbesítési mód esetén 5-

10 nap választható, alapértelmezetten 10 nap. 

7. Fix kézbesítés dátuma (opcionális): a többletszolgáltatással a feladó meghatározhatja azt a fix 
napot, melyen a küldemény első kézbesítését megkísérli a Posta. A meghatározott nap legko-
rábban a feladást követő második, míg a legkésőbbi a tizedik munkanap lehet. 

8. Időablak (opcionális): értéke „Házhoz kézbesítés” kézbesítési mód esetén választható, válasz-
tása az időablak többletszolgáltatás igénybevételét jelenti.  

Többletszolgáltatások: 

1. Garantált 1 munkanap / 1 munkanapos átfutási idő 
2. Tértivevény: bármilyen csomagra igényelhető. 
3. Saját kezébe: bármilyen csomagra igényelhető. Kizárja az alkalmi átvevő többletszolgáltatást. 
4. Terjedelmes: Amennyiben a küldemény valamelyik mérete meghaladja a 100 cm-t vagy az 

összméret (hosszúság + szélesség + magasság) meghaladja a 180 cm-t, automatikusan kiválasz-
tásra kerül a terjedelmes többletszolgáltatás. 

5. Időablak: kizárja a szombati kézbesítés többletszolgáltatást. Használata együtt jár az 1 munka-
napos időgarancia igénybevételével. 

6. Alkalmi átvevő: kizárja a saját kezébe többletszolgáltatást. 
7. Szombati kézbesítés: kizárja az időablakos és a fix napi kézbesítést. 
8. Törékeny kezelés: bármilyen csomagra igényelhető. 
9. Címzett fizet 
10. Mérgek, halotti hamvak: különleges tartalom, halotti hamvak és mérgező anyagok szállítása, 

ÁSZF-ben meghatározott esetekben. 

Többletszolgáltatások kiválasztása 

A funkció használata opcionális, nem kötelező többletszolgáltatást kiválasztani. 

A többletszolgáltatás kiválasztása a megfelelő ikonra való kattintással érhető el: 

 

az ikon felirata mögött a háttér zöld színű, kiválasztásra került a több-
letszolgáltatás 

 

az ikon szürke színű, nincs kiválasztva 

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF03_1_es_fuggelek.pdf
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az ikon halványabb szürke, nem lehet kiválasztani, a többletszolgálta-
tás nem elérhető (tiltott a küldeményt, illetve a többi szolgáltatást fi-
gyelembe véve) 

 

Díj összesen 

A díjszámítás alapdíját a küldemény súlya, időgaranciája, a kézbesítés módja és a többletszolgáltatások 

határozzák meg. Ennek függvényében a program a számított díjak közül mindig a legalacsonyabb árat 

jeleníti meg díjként. 

 

A Küldemény adatok képernyőn az alábbi gombokat használhatjuk: 

  gomb megnyomására a program törli a megadott küldemény adatokat és visszalép a 

feladó és címzett adatok megadása képernyőre. 

  gomb mindig elérhető, ha már megadtuk a küldemény adatokat (akár díjszámítás 

nélkül is) megnyomására a program rögzíti a képernyőn lévő küldemény adatait és lehetőséget biz-

tosít új küldemény megadására, melynek címzett adata és küldemény paraméterei üresek.  

 gomb mindig elérhető, ha már megadtuk a küldemény adatokat (akár díjszámítás nél-

kül is). Ha ugyanannak a címzettnek több csomagot küldene, akkor ezt a gombot használva a program 

rögzíti a képernyőn lévő küldemény adatait és lehetőséget biztosít új küldemény megadására. Ez az 

előző küldemény címzett adataival fel van töltve, de módosítható, a küldemény adatok (pl. súly, mé-

ret stb.) üresek.  

  gomb mindig elérhető, de csak abban az esetben kell használni, ha minden adatot 

megadtunk (kötelező mezőket kitöltöttük). 

  gomb mindig elérhető, ha már megadtuk a küldemény adatokat (akár díjszámítás nélkül 

is) megnyomására a program rögzíti a képernyőn levő küldemény adatait és megjelenik a küldemé-

nyek listáját tartalmazó küldeményösszesítő képernyő, ahol az eddig rögzített küldemények adatai 

láthatók. 

  gomb mindig elérhető, megnyomására a program törli a beírt/kiválasztott küldemény 

adatokat. Ha már van rögzített küldemény, akkor a küldeményösszesítő képernyőre ugrik. 
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2.3 Küldeményösszesítés 

A küldeményösszesítő képernyőn az eddig rögzített küldemények legfontosabb adatai láthatóak. 

 

 

 

A képernyő felső részében az összes küldeményre vonatkozó általános információk láthatók: 

• Jegyzék nyitás dátuma, ideje 

• Feladás dátuma 

• Küldemény darabszám 

• Díj összesen 

• Feladó neve 

• Feladó címe 

• Árufizetés kifizetés módja 
 

A képernyő középső részén levő táblázatban vannak felsorolva az eddig rögzített küldemények adatai, 

a sorok elején jelölő négyzet (checkbox), amely a sor kiválasztására szolgál: 

• Címzett neve 

• Címzett címe 
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• Tömeg 

• Érték 

• Árufizetés 

• Díj 

• Többletszolgáltatások 
 

A táblázat alatt a következő funkciógombok láthatók: 

  gomb mindig elérhető, megnyomására egy teljesen új küldemény rögzíthető, mely-

nek címzett és küldemény adatai üresek.  

  gomb egy küldemény sor kijelölésekor elérhető, megnyomására egy új küldemény 

rögzíthető, amely a kijelölt küldemény címzett adataival fel van töltve, de módosítható, a küldemény 

paraméterek üresek.  

  gomb elérhető, ha már van legalább egy rögzített küldeményadat a táblázat-

ban. Megnyomásával az eddig rögzített küldemények zárása megtörténik. 

 

A táblázat felett a következő funkciógombok láthatók: 

  gomb egy küldemény sor kijelölésekor elérhető, megnyomásával a kijelölt küldemény 

címzett adatai és küldemény paraméter adatai módosíthatók. 

  gomb egy vagy több küldemény sor kijelölésekor elérhető, megnyomására figyelmeztető 

üzenet jelenik meg, amelynek jóváhagyására a kijelölt küldemény sorok törlődnek. 

 

2.4 Jegyzékzárás 

Az összes rögzíteni kívánt küldemény bevitelét követően történik meg a jegyzék zárása. 

A  gomb lenyomásakor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg: 

 

 

  gomb megnyomására folytatódnak a jegyzékzárással kapcsolatos műveletek. 

  gomb megnyomására visszatér a program a küldeményösszesítő képernyőre. 
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2.5 Címiratok nyomtatása 

Amennyiben a küldemények címiratait a postán szeretné kinyomtatni, a tájékoztató képernyőn talál-
ható kódra lesz szüksége.  

Ha otthon szeretné kinyomtatni a címiratokat, a küldeménylista eléréséhez a "kattintson ide" linkre 
kell kattintani. 

A képernyőn található adatok a megadott feladói e-mail címre is elküldésre kerülnek. 
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A  nyomógombra kattintva az elkészült címirat PDF-formátumban megnyitható vagy 

elmenthető. 

Ezt a  címiratot meg lehet nyitni, illetve saját gépre is el lehet menteni. Mindkét választás esetén PDF-

en belüli nyomtatás funkcióval lehet a címiratot kinyomtatni. 

 gomb megnyomására a főképernyőre jut, ahol az újabb küldemények rögzítése 

elkezdhető. 
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3 Csomag visszaküldés (inverz csomag) 

 

A belföldi inverz címiratok előállításához a Csomag visszaküldés (Inverz csomag) menüpont megnyitása 

szükséges, melyet követően a feladói és címzetti adatok megadása az első lépés. 

Az adatok megadása során kérjük, lehetőség szerint csak a latin ABC karaktereit használja. Kérjük a 

minél pontosabb és teljesebb adatokat, főként elérhetőségi adatok megadására. 

 

 

 

3.1 Inverz csomag rögzítése - Feladó és címzett adatok 

A feladó itt megadott adatai csak az aktuális feladásban érintett küldeményekre vonatkoznak, nem tárolódnak 

el. 

A -lel megjelölt mezők megadása kötelező. 
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A következőkben a képernyőn kitöltendő adatok kitöltését részletezzük: 

Feladó adatai: 

A feladó adatait egy feladáson belül csak egyszer lehet megadni, az itt megadott feladó adatok az 

adott feladás összes küldeményére vonatkoznak. 

1. Feladás helye (kizárólag posta) 

2. Feladó neve (kötelező) 

3. Email (kötelező) : az alkalmazás a megadott címre küld egy visszaigazolást, amely tartalmazza a 
címiratok újra nyomtatásához szükséges linket, a postai feladáshoz szükséges azonosítót, illetve 
további információt a küldemény feladásával kapcsolatban. 
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4. Telefonszám (opcionális) 

5. Irányítószám (kötelező): a szoftver ellenőrzi a beírt adat helyességét  

6. Település (kötelező): a szoftver a beírt irányítószám alapján felajánlja a településeket, amelyek-
ből kiválasztható. 

7. Közterület neve (opcionális): a szoftver a kiválasztott település alapján felajánlja a településen 
található közterületeket, amelyekből kiválasztható. 

8. Közterület jellege (opcionális): a szoftver a kiválasztott közterület alapján felajánlja a közterület 
jellegét, amelyekből kiválasztható. 

9. Házszám (kötelező): manuálisan szükséges megadni. 

 

Címzett adatai: 

Inverz csomag esetén a címzett adatainak megadása választó listából való kiválasztással történik, 

csak a választólistában megjelenített címzetteknek lehetséges inverz csomagot rögzíteni. 

A címzett adatok a feladójegyzéken és a címiraton is megjelennek: 

1. Címzett neve (kötelező választani) 

2. Kézbesítés módja (nem választható): alapértelmezetten Házhoz kézbesítés.  

3. Irányítószám (kötelező választani amennyiben több érték van) 

4. Település (kötelező választani): amennyiben több érték van, a szoftver a beírt irányítószám 
alapján felajánlja a településeket, amelyekből kiválasztható. 

5. Közterület neve (kötelező választani): amennyiben több érték van, a szoftver a kiválasztott 
település alapján felajánlja a településen található közterületeket, amelyekből kiválaszt-
ható. 

6. Közterület jellege (kötelező választani): amennyiben több érték van, a szoftver a kiválasz-
tott közterület alapján felajánlja a közterület jellegét, amelyekből kiválasztható. 

7. Házszám (kötelező választani): amennyiben több érték van, a szoftver a közterület jelleg 
kiválasztása után felajánlja a házszámokat, amelyekből kiválasztható. 

8. Megjegyzés (opcionális) 

9. Email cím (opcionális) 

10. Telefonszám (opcionális) 

11. Ügyféladat 1 (opcionális): szabadon megadható információ 

12. Ügyféladat 2 (opcionális): szabadon megadható információ 

 

A képernyőn az alábbi gombokat használhatjuk: 

 gomb lenyomására a program a megadott címadatokat törli, visszalép a bejelentkezési 

képernyőre, lehetővé téve ezzel a más módon való bejelentkezést. 

 gomb lenyomására a program ellenőrzi a bevitt adatok helyességét és továbblép a kül-

demény adatok megadására szolgáló képernyőre.  

Amennyiben a bevitt adatok nem megfelelőek, a hibásnak talált mezők piros színűek lesznek. és a 

program a hiba javításáig nem lép tovább. 
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 gomb lenyomására a program kiüríti a képernyő beviteli mezőit és újra lehet kezdeni a 

képernyőn az adatok megadását. 

3.2 Inverz csomag rögzítése - Küldemény adatok 

 

 

Küldemény adatok megadása: 

1. Tömeg (nem adható meg): a kézbesítendő csomag tömegét a postai feladáskor adják meg.  

2. Méret (opcionális): a csomag szélesség, hosszúság, magasság méreteinek megadása centimé-
terben, vagy válassza ki a méretet. 
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3. Értéknyilvánítás (opcionális): kitöltése az értéknyilvánítás többletszolgáltatás igénybevételét 
jelenti. 

4. Árufizetés (nem adható meg): inverz csomag esetén nem vehető igénybe árufizetés. 

5. Őrzési idő: (nem választható) alapértelmezetten 0 nap.  

Többletszolgáltatások: 

1. Időgarancia: (nem választható) 
2. Tértivevény: (nem választható) 

3. Saját kezébe: (nem választható) 
4. Terjedelmes: Amennyiben a küldemény valamelyik mérete meghaladja a 100 cm-t vagy az 

összméret (hosszúság + szélesség + magasság) meghaladja a 180 cm-t, automatikusan kiválasz-
tásra kerül a terjedelmes többletszolgáltatás. 

5. Alkalmi átvevő: (nem választható). 
6. Szombati kézbesítés: (nem választható). 
7. Törékeny kezelés: bármilyen csomagra igényelhető. 
8. Címzett fizet (nem választható) 
9. Mérgek, halotti hamvak (nem választható) 
10. Hulladék kezelés: a szolgáltatás igénybevétele esetén, Hulladék kategória választása is köte-

lező. 
11. Hulladék kategória (kötelező): Hulladék kezelés többletszolgáltatás választása esetén köte-

lező választani a lenyíló listából, a küldemény tartalmától függően. 

Többletszolgáltatások kiválasztása 

A funkció használata opcionális, nem kötelező többletszolgáltatást kiválasztani. 

A többletszolgáltatás kiválasztása a megfelelő jelölőnégyzetre való kattintással érhető el: 

 

az ikon feliratának háttere zöld színű, kiválasztásra került a többlet-
szolgáltatás 

 

az ikon szürke színű, nincs kiválasztva 

 

az ikon halványabb szürke, nem lehet kiválasztani, a többletszolgálta-
tás nem elérhető (tiltott a küldeményt, illetve a többi szolgáltatást fi-
gyelembe véve) 

 

Díj összesen 

Inverz csomag díja minden esetben 0 Ft. 

A képernyőn az alábbi gombokat használhatjuk: 

 gomb megnyomására a program törli a megadott küldemény adatokat és visszalép a cím-

zett adatok megadása képernyőre. 
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 gomb csak akkor elérhető, ha már megadtuk a küldemény adatokat és a díjszámításra 

sor került. Megnyomására a program rögzíti a képernyőn lévő küldemény adatait és lehetőséget biz-

tosít új küldemény megadására, melynek címzett adata és küldemény paraméterei üresek.  

 gomb csak akkor elérhető, ha már megadtuk a küldemény adatokat és a díjszámításra 

sor került. Megnyomására a program rögzíti a képernyőn lévő küldemény adatait és lehetőséget biz-

tosít új küldemény megadására, amely az előző küldemény címzett adataival fel van töltve, de mó-

dosítható, a küldemény paraméterek üresek.  

 gomb csak akkor elérhető, ha már megadtuk a küldemény adatokat és a díjszámításra sor 

került.Megnyomására a program rögzíti a képernyőn levő küldemény adatait és megjelenik a külde-

mények listáját tartalmazó küldeményösszesítő képernyő, ahol az eddig rögzített küldemények adati 

láthatók. 

 gomb mindig elérhető, megnyomására a program törli a beírt/kiválasztott küldemény ada-

tokat. Ha már van rögzített küldemény, akkor a küldeményösszesítő képernyőre ugrik. 

 

3.3 Küldemény összesítés 

A küldeményösszesítő képernyőn az eddig rögzített küldemények legfontosabb adatai láthatóak. 
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A képernyő felső részében az összes küldeményre vonatkozó általános információk láthatók: 

- Jegyzék nyitás dátuma, ideje 
- Feladás dátuma 
- Küldemény darabszám 
- Díj összesen 
- Feladó neve 
- Feladó címe 
- Árufizetés kifizetés módja 

 

A képernyő középső részén levő táblázatban vannak felsorolva az eddig rögzített küldemények adatai, 

a sorok elején jelölő négyzet (checkbox), amely a sor kiválasztására szolgál: 

- Címzett neve 
- Címzett címe 
- Tömeg 
- Érték 
- Árufizetés 
- Díj 
- Többletszolgáltatások 

 

A táblázat alatt a következő funkciógombok láthatók: 

 gomb mindig elérhető, megnyomására egy teljesen új küldemény rögzíthető, mely-

nek címzett és küldemény adatai üresek.  

 gomb egy küldemény sor kijelölésekor elérhető, megnyomására egy új küldemény 

rögzíthető, amely a kijelölt küldemény címzett adataival fel van töltve, de módosítható, a küldemény 

paraméterek üresek.  

 gomb elérhető, ha már van legalább egy rögzített küldeményadat a táblázat-

ban. Megnyomásával az eddig rögzített küldemények zárása megtörténik. 

 

A táblázat felett a következő funkciógombok láthatók: 

 gomb egy küldemény sor kijelölésekor elérhető, megnyomásával a kijelölt küldemény 

címzett adatai és küldemény paraméter adatai módosíthatók. 

 gomb egy vagy több küldemény sor kijelölésekor elérhető, megnyomására figyelmeztető 

üzenet jelenik meg, amelynek jóváhagyására a kijelölt küldemény sorok törlődnek. 

 

3.4 Jegyzékzárás 

Az összes rögzíteni kívánt küldemény bevitelét követően történik meg a jegyzék zárása. 

A  gomb lenyomásakor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg: 
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  gomb megnyomására folytatódnak a jegyzékzárással kapcsolatos műveletek. 

  gomb megnyomására visszatér a program a küldeményösszesítő képernyőre. 

 

 

3.5 Címiratok nyomtatása 

A  nyomógombra kattintva az elkészült címirat PDF-formátumban megnyitható vagy 

elmenthető. 

Ezt a  címiratot meg lehet nyitni, illetve saját gépre is el lehet menteni. Mindkét választás esetén PDF-

en belüli nyomtatás funkcióval lehet a címiratot kinyomtatni. 

 gomb megnyomására a főképernyőre jut, ahol az újabb küldemények rögzítése 

elkezdhető.  
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Nemzetközi csomag 
A nemzetközi címiratok előállításához a Nemzetközi csomag menüpont megnyitása szükséges, me-

lyet követően a feladói és címzetti adatok megadása az első lépés. 

Az adatok megadása során kérjük, lehetőség szerint csak a latin ábécé karaktereit használja. Kérjük 

a minél pontosabb és teljesebb adatok, főként elérhetőségi adatok megadására. 

4 Általános tudnivalók 

4.1 Általános leírás 

A Webes címiratkitöltő és elektronikus feladójegyzék készítő program részét képezi a nemzetközi we-

bes címiratkitöltő rendszer – továbbiakban: NWCIK. 

A megadott paraméterek alapján (címzett ország, súly, egyéb szolgáltatások)  a program meghatá-

rozza az elérhető csomagküldési opciókat, díjakat,  amelyek közül történő választás után a rendszer 

elkészíti a kísérő címiratot és az elektronikus feladójegyzéket. 

Használata egyszerű, alapfokú számítógép kezelői tudással is elsajátítható! 

4.2 Minimális rendszerkövetelmények 

A szoftver használatához a következő hardver és szoftver eszközök szükségesek: 

Minimális hardver igény: 

- IBM PC/AT kompatibilis személyi számítógép 
- Processzor: 400 MHz-es Pentium vagy azzal egyenértékű processzor 

(minimum), 1 GHz-es Pentium vagy azzal egyenértékű processzor (javasolt) 

- Memória: 96 MB (minimum), 256 MB (javasolt) 
- Merevlemez: 100 Mb 
- Egér 

Szoftver: 

- Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP 
Service Pack 3, Windows 7 

- WEB böngésző MS Internet Explorer 9.0 vagy újabb, Firefox, Google Chrome 

4.3 Hasznos használati tudnivalók 

! Az alkalmazás használata közben a böngésző Back gombját (  a vissza nyilat) 

semmiképp se használja. Használata nem várt következményekkel járhat, pl.: az alkalmazás kilép a 

kezdő képernyőre. 

! Az alkalmazás minden oldalán a fejlécben elhelyezésre került a Címiratki-

töltő logója. Erre kattintva bármikor a program főoldalára juthatunk. 
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! A kitöltés során a rendszer segít a címek pontos, szabályos kitöl-

tésében. Bizonyos böngészőkben illetve lassabb internetsebesség 

következtében az irányítószám begépelése után a Település, vala-

mint a Közterület neve mezők lassabban töltődhetnek. A helyes 

működés érdekében az automatikus betöltést meg kell várni, el-

lenkező esetben a kézzel beírt adatok az utólagos betöltést kö-

vetően elvesznek.  

A házszám mező nem töltődik automatikusan.  

4.4 Szerepkörök 

4.4.1 Vendég 

Belépés: elsősorban lakossági ügyfelek részére 

Használat: regisztráció nélküli  

A feladó adatait teljes egészében a felhasználó tölti ki tetszés szerint.  

 

4.5 A rendszer indítása 

A rendszert az alábbi módon lehet elérni: 

• a Posta.hu weboldalon keresztül: saját böngészőben 
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5 Működés leírása 

5.1 A munka megkezdése 

A feladójegyzék készítése és címiratok nyomtatása kapcsán elvégzendő tevékenységek a következők: 

1. Funkció indítása 
2. Címadatok megadása 
3. Küldeményadatok megadása 
4. Küldeményösszesítés 
5. Feladójegyzék lezárása 
6. Címiratok nyomtatása 

A következőkben ezen tevékenységek végzését részletesen  is kifejtjük.  

A tevékenységek elvégzését követően történik meg a csomagok feladása. 

5.2 Funkció indítása 

A felhasználó/ügyfél a következő bejelentkezési képernyőt látja: 

 

 

A kezdő képernyő megjelenésekor a felhasználónak nemzetközi csomag feladásához a Nemzetközi 

csomag nyomógombot kell választania. Ezután kezdheti el a csomagja adatainak a megadását. 
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5.3 Címadatok megadása 

Elsőként a feladó és címzett adatainak megadása szükséges.  

A feladó itt megadott adatai csak az aktuális feladásban érintett küldeményekre vonatkoznak, nem 

tárolódnak el. 

Posta.hu regisztráció/belépés esetén a feladó adatai automatikusan töltésre kerülnek, amiket meg 

lehet változtatni. 

A -lel megjelölt mezők megadása kötelező. 

A kitöltést magyarázatok is segítik, melyek könnyen elérhetőek, ha az egér mutatót a  ikonra 

helyezi. 

 

 

A következőkben a képernyőn kitöltendő adatok kitöltését részletezzük: 

Feladó adatai: 

A feladó adatait egy feladáson belül csak egyszer lehet megadni, az itt megadott feladó adatok az 

adott feladás összes küldeményére vonatkoznak. 

11. Feladó neve (kötelező) – latin betűk, kizárt karakterek: mező és rekordelválasztó karakter. 
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12. Szervezet neve (opcionális) – latin betűk, kizárt karakterek: mező és rekordelválasztó karakter. 

13. Irányítószám (kötelező) – a szoftver ellenőrzi a beírt adat helyességét (csak magyar irányító-
szám adható meg). 

14. Település (kötelező) – a szoftver a beírt irányítószám alapján felajánlja a településeket, ame-
lyekből kiválasztható. 

15. Közterület neve (opcionális) – a szoftver a kiválasztott település alapján felajánlja a településen 
található közterületeket, amelyekből kiválasztható. 

16. Közterület jellege (opcionális) – a szoftver a kiválasztott közterület alapján felajánlja a közte-
rület jellegét, amelyekből kiválasztható. 

17. Házszám (kötelező)  

18. Email (kötelező) – az e-mail cím formátuma ellenőrzésre kerül. 

19. Telefonszám (opcionális) – formátum: +3630-1111111. 

Címzett adatai: 

13. Címzett neve (kötelező) – speciális karakterek is megadhatóak. Kizárt karakterek: Mező és 
rekordelválasztó karakter. 

14. Szervezet neve (opcionális) – speciális karakterek is megadhatóak. Kizárt karakterek: Mező és 
rekordelválasztó karakter. 

15. Ország (kötelező) – listából kell választani. 

16. Kézbesítés módja (kötelező) – listából kell választani. 

17. Irányítószám (opcionális) – háznál kézbesítés esetén töltendő. A megadott irányítószám az 
országhoz letárolt irányítószám formátummal összehasonlításra kerül. Hibás formátum ese-
tén a rendszer felugró ablakban jelzi a helyes formátumot, amit elfogadva az irányítószám 
módosítható vagy módosítás nélkül is maradhat, a továbblépést nem akadályozza. 

18. Település (kötelező) – speciális karakterek is megadhatóak. Kizárt karakterek: Mező és rekor-
delválasztó karakter.   

a. háznál kézbesítés esetén töltendő 

b. csomagautomata, postán maradó kézbesítés esetén listából kell választani 

19. Cím (kötelező) – közterület név, jelleg, házszám – speciális karakterek is megadhatóak. 

a. háznál kézbesítés esetén töltendő 

b. csomagautomata, postán maradó kézbesítés esetén listából kell választani 

20. Megjegyzés (opcionális) 

21. Email (kötelező) – az e-mail cím formátuma ellenőrzésre kerül. 

22. Telefonszám (opcionális) 

 

A képernyőn az alábbi gombokat használhatjuk: 

 – a program visszalép a bejelentkezés képernyőre. Amennyiben korábban rögzített külde-

mény adat módosítás történik, akkor a vissza nyomógombra a Küldemény összesítés képernyőre 

lép vissza adatmódosítás nélkül. 

 – a program az állomány beolvasás képernyőre ugrik. 

 – a beviteli mezők tartalma törlésre kerül, ha van már küldemény adat rögzítve, akkor csak a 

címzett adatok törlődnek, a feladó adatok nem. Amennyiben korábban rögzített küldemény adat 

módosítás történik, akkor a mégse nyomógombra a Küldemény összesítés képernyőre lép vissza 

adatmódosítás nélkül. 
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 – a megadott feladó, címzett adatok ellenőrzésre kerülnek, az esetleges hibák megjelennek 

a képernyő felső piros hiba sávjában, a hibásnak talált mezők piros színűek lesznek, amíg ezek nem 

kerülnek javításra nem lehet tovább lépni. Hibátlan adatkitöltés esetén továbblép a küldemény és 

vámmal kapcsolatos adatok rögzítése képernyőre. 

 

5.4 Küldeményadatok megadása 

 

 

Küldemény adatok megadása: 

9. Tömeg (kötelező) – a kézbesítendő csomag tömegét kell megadni grammban (amennyiben a 
megadott vámérték összege alacsonyabb, mint a vámadatok során rögzített áru mennyiségé-
nek és értékének a szorzata, akkor az alkalmazás által módosításra kerül a vámérték a nagyobb 
összegre). 
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10. Értéknyilvánítás (opcionális) – kitöltése az értéknyilvánítás különszolgáltatás igénybevételét 
jelenti. A mező abban az esetben aktív,  ha a címzett országba igénybe lehet venni a szolgálta-
tást. Az országlapok tartalmazzák, hogy mely országban milyen szolgáltatás vehető igénybe. 

11. Nem téglatest alakú küldemény (opcionális) – bejelölése automatikusan terjedelmes külön-
szolgáltatást jelent. 

12. Küldemény fajta (nem EU ország esetén töltése kötelező) – listából kell választani. Egyéb érték 
választása esetén tartalom leírást is rögzíteni kell.  

13. Tartalom leírás (küldemény fajta egyéb érték esetén lesz aktív, ekkor töltése kötelező) – egyéb 
árutartalom esetén töltése kötelező. 

14. Vámérték (tájékoztató mező) – Vámadat megadása után automatikusan számolódik (vámté-
telenként a mennyiség és vámérték szorzata, majd ezen adatok összegzése). 

15. Vámérték devizanem – listából kell választani. 

16. KKO pótlapszám (tájékoztató mező) – Vámadat megadása után automatikusan számolódik (2-
4 tétel esetén értéke 1, 5-7 tétel esetén értéke 2 stb – 3 tételenként nő az érték 1-el). 

17. Pótlapszám (tájékoztató mező) – Vámadat megadása után automatikusan számolódik (4-18 
tétel esetén értéke 1, 19-33 tétel esetén értéke 2 stb – 15 tételenként nő az érték 1-el). 

18. Export engedély száma (nem EU ország esetén lesz aktív, ekkor töltése kötelező). 

19. Vámadatok (nem EU ország esetén lesz aktív, ekkor töltése kötelező) Legalább 1 vámérték 
adatot rögzíteni kell. 

A vámáru megnevezése, mennyiség (db), vámáru érték/mennyiség, nettó tömeg (gramm), 

származási ország adatok megadása kötelező, a vámtarifa kód opcionális. 

 

A képernyőn az alábbi gombokat használhatjuk: 

 – a program visszalép a küldemény adatok képernyőre, a rögzített adatok mentésre kerül-

nek 

 – a program kiüríti a képernyő beviteli mezőit és újra lehet kezdeni a képernyőn az adatok 

megadását. 

  – a már rögzített vámadatok közül a kijelölt rekord adatai betöltődnek a szerkesztő mezőbe. 

A törlés gomb lenyomására a kijelölt rekord törlésre kerül, előtte figyelmeztető üzenet: „A kijelölt 
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vámadat törlésre kerül, folytatja?”. Igen válaszra a törlés megtörténik. Nem válaszra a törlés nem 

történik meg. 

  – a már rögzített vámadatok közül a kijelölt rekord adatai betöltődnek a szerkesztő me-

zőbe. A módosítás gomb lenyomására a betöltött rekord adatai az új értékekkel felülíródnak. 

 – a beviteli mezőbe rögzített adatok felvitele a vámadatok táblázatba, az adatrögzítő me-

zők törlése.  

 – visszalép a küldemény adatok képernyőre, a rögzített adatok mentésre kerülek 

 

20. Dokumentumok (nem EU ország esetén lesz aktív, opcionális) 

A dokumentum azonosítószáma és dokumentum neve adatok megadása kötelező. 

 

A képernyőn az alábbi gombokat használhatjuk: 

 – visszalép a küldemény adatok képernyőre, a rögzített adatok mentésre kerülek 

 – a program kiüríti a képernyő beviteli mezőit és újra lehet kezdeni a képernyőn az adatok 

megadását. 

  – a már rögzített dokumentumok közül a kijelölt rekord adatai betöltődnek a szerkesztő 

mezőbe. A törlés gomb lenyomására a kijelölt rekord törlésre kerül, előtte figyelmeztető üzenet: „A 

kijelölt dokumentum törlésre kerül, folytatja?”. Igen válaszra a törlés megtörténik. Nem válaszra a 

törlés nem történik meg. 

  – a már rögzített dokumentumok közül a kijelölt rekord adatai betöltődnek a szerkesztő 

mezőbe. A módosítás gomb lenyomására a betöltött rekord adatai az új értékekkel felülíródnak.. 

 – a beviteli mezőbe rögzített adatok felvitele a dokumentumok táblázatba, az adatrögzítő 

mezők törlése.  

 – visszalép a küldemény adatok képernyőre, a rögzített adatok mentésre kerülek 
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Többletszolgáltatások: 

11. Tértivevény – Elsőbbségi és nem elsőbbségi nemzetközi postacsomag 
12. Terjedelmes – Elsőbbségi és nem elsőbbségi nemzetközi postacsomag, MPLES 
13. Postai lezárás – Elsőbbségi és nem elsőbbségi nemzetközi postacsomag, Európa+, EMS  
14. Kiviteli postai vámügynöki szolgáltatás – Elsőbbségi és nem elsőbbségi nemzetközi postacso-

mag, Európa+, EMS 
15. KKO vámdokumentum pótlap – Elsőbbségi és nem elsőbbségi nemzetközi postacsomag, Eu-

rópa+, EMS 
16. Felvétel háznál – EMS  

 

Többletszolgáltatások kiválasztása 

A funkció használata opcionális, nem kötelező többletszolgáltatást kiválasztani. 

A többletszolgáltatás kiválasztása a megfelelő ikonra való kattintással érhető el: 

• amennyiben az ikon zöld színű (pl. ), akkor ki van jelölve a különszolgáltatás,  

• amennyiben az ikon szürke színű (pl. ), nincs kijelölve.  

• ha egy különszolgáltatás nem elérhető (tiltott a küldeményt, illetve a többi szolgáltatást figye-

lembe véve), ekkor az ikonra nem lehet kattintani, színe  pedig halványabb szürke (pl. ). 

 

 

A képernyőn az alábbi gombokat használhatjuk: 

 – akkor aktív, ha a küldemény fajta kiválasztásra került. Továbblép a vámadatok 

rögzítő képernyőre. Nem EU ország esetén legalább 1 vámadat rögzítése kötelező. 

 – akkor aktív, ha a küldemény fajta kiválasztásra került. Továbblép a dokumentu-

mok rögzítő képernyőre. 

 – visszalépés a feladó-címzett adatok képernyőre, a küldemény adat képernyőn berögzített 

adatok abban az esetben törlődnek, ha a címzett országkód vagy a kézbesítés módja megváltozik 

(ezeknél a mező módosításoknál változhat a felső tömeg-, értékhatár). 

 – a bevitt adatokkal megtörténik a díjkalkuláció. A képernyőn megjelennek az igénybe 

vehető küldemény típusok a hozzájuk tartozó feladási díjjal, melyek közül a felhasználónak egyet 

kell kiválasztani. Ha nincs igénybe vehető küldemény típus, akkor ahol a küldemény típusok jelenné-

nek meg hibaüzenet: „Nincs a megadott feltételekkel elérhető küldemény típus, kérem módosítson 

a paramétereken, és végezze el ismét a díjszámítást!” 

 – meg kell előznie a feladni kívánt küldeménytípus kiválasztásának. A gomb lenyomásával a 

küldemény összesítés képernyőre jutunk. 
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 – a beviteli mezők tartalma törlésre kerül. Amennyiben korábban rögzített küldemény adat 

módosítás történik, akkor a mégse nyomógombra a Küldemény összesítés képernyőre lép vissza 

adatmódosítás nélkül. 

5.5 Küldeményadatok importálása 

 

A feladó/címadatok képernyőn a feladó adatok kitöltését követően aktív az Import nyomógomb, ek-

kor van lehetőség a feladóhoz a címzett és küldemény adatokat állományból feltölteni.  

 

 

 

 

A feltölteni kívánt állományt a Tallózás gomb segítségével lehet kiválasztani. 

Lehetőség van csv, xls, xlsx, xml típusú állományok feltöltésére, az alábbi minta állományok alapján.  

Import 

sablon_v2.xlsx
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Import állomány mezői: 

- Sorszám/Sequential number  (folyamatos sorszám) 
- Címzett neve/  Addressee's name  (Kötelező – min.3 max.120 karakter) 
- szervezet /Addressee's company name  (Opcionális – min.1 max.120 karakter) 
- Célországkód/Country code  (Kötelező – ország 2 betűs ISOkódja) 
- Címzett ir.szám/  ZIP code of addressee (Opcionális – min.1 max.10 karakter) 
- Település/Destination address (city)  (Kötelező – min.2 max.80 karakter) 
- Címzett címe/Addressee's address (street, house number)  (Opcionális – max.80 karakter) 
- Címzett emailcíme/Email address of addressee  (Opcionális – min.6 max.60 karakter) 
- Címzett telefonszáma / Phone number of addressee  (Opcionális – max.31 karakter) 
- Küldemény típus/Type of international parcel product – lehetséges értékek: EMS, EUP (Eu-

rópa+), CSG (Nemzetközi postacsomag), MES (MPL Europe Standard) 
- Küldemény tömege (g)/ Weight of item (g) (kötelező – max.10 karakter, grammban) 
- Értéknyílvánítás/ Insured value (opcionális – max.10 karakter Forintban) 
- különszolgáltatások kódjai/Additional services  – lehetséges értékek: LEZ, TEP, ENY, TER, TOR, 

TEV, VNY, POT 
- megjegyzes/comment  
- devizanem/currency (opcionális – lehetséges értékek EUR,USD,HUF) 
- Export engedelyszam/Export licence number  (opcionális – max. 10 karakter) 
- kuldemény tartalom/Type of item (EU-n kívül kötelező - lehetséges értékek: 11 Eladott áru, 21 

Visszáru, 31 Ajándék, 32 Kereskedelmi minta, 91 Dokumentum, 999 egyéb. Egyéb kategória 
esetén tartalom leírás is szükséges) 

- Leírás valamennyi "Egyéb" kategória esetén/ Description for all "Other" category (kul-
demeny_tartalom 999 egyeb érték esetén kell tölteni) 

- Vámáru neve/ Description (EU-n kívül kötelező – max.50 karakter) 
- aru mennyiség/Number of goods (items) (EU-n kívül kötelező – max.10 karakter) 
- aru értéke/Value of goods (EU-n kívül kötelező– max.10 karakter) 
- aru sulya (gramm)/Net weight (grams) (EU-n kívül kötelező – max.10 karakter) 
- származási ország/Country of origin (EU-n kívül kötelező -  2 karakter) 
- vám tarifakod/Customs tariff code (opcionális – max.10 numerikus karakter) 
- Vámáru neve 2/ Description 2 (opcionális – max.50 karakter) 
- aru mennyiség 2/Number of goods (items) 2 (opcionális – max.10 karakter) 
- aru értéke 2/Value of goods 2 (opcionális – max.10 karakter) 
- aru sulya (gramm) 2/Net weight (grams) 2 (opcionális – max.10 karakter) 
- származási ország 2/Country of origin 2 (opcionális -  2 karakter) 
- vám tarifakod 2/Customs tariff code 2 (opcionális – max.10 numerikus karakter) 
- dokumentum azonositó 1/Document identifier  1 (opcionális - max.32 karakter) 
- dokumentum_tipus 1 /documen type 1 (opcionális, első 3 karakter a dokumentum típuskód - 

lehetséges értékek: 325 Proforma számla, 380 Kereskedelmi számla, 811 Kiviteli engedély, 861 
Származási tanúsítvány, 911 Behozatali engedély) 

- dokumentum azonositó 2/Document identifier  2 (opcionális - max.32 karakter) 
- dokumentum_tipus 2 /documen type 2 (opcionális, első 3 karakter a dokumentum típuskód - 

lehetséges értékek: 325 Proforma számla, 380 Kereskedelmi számla, 811 Kiviteli engedély, 861 
Származási tanúsítvány, 911 Behozatali engedély) 

 

 – visszalépés a feladó-címzett adatok képernyőre. 

 – az állomány kiválasztás törölhető 

 – indítható a kiválasztott állomány feltöltése 
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Feltöltés után az adatok a Küldemény összesítő képernyőn kerülnek megjelenítésre. 

 

 

 

Az importált adatok táblázatban kerülnek megjelenítésrte. Egy sor kijelölése után válik elérhetővé a  
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 – kijelölt küldemény adataivaé feltöltésre kerülnek az adatbeviteli mezők, ahol az értékek 

módosíthatók. A változásokat a gombbal lehet elmenteni. 

 – kijelölt küldemény törlése. 

 – import elvetése, visszalépés az import fájl feltöltés képernyőre. 

 – Továbblépés a küldemény összesítés oldalra. 

 – visszalép a bejelentkezés képernyőre.  

 

5.6 Küldeményösszesítés 

A küldeményösszesítő képernyőn az eddig rögzített küldemények legfontosabb adatai láthatóak. 

 

A képernyő felső részében az összes küldeményre vonatkozó általános információk láthatók: 

- Jegyzék nyitás dátuma, ideje 
- Feladó neve 
- Feladó címe 
- Küldemények száma 
- Feladási díj összesen 
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A képernyő középső részén levő táblázatban vannak felsorolva az eddig rögzített küldemények ada-

tai, a sorok elején jelölő négyzet (checkbox), amely a sor kiválasztására szolgál: 

- Küldeményazonosító 
- Célország 
- Címzett neve 
- Címzett címe 
- Tömeg (g) 
- Érték (Ft) 
- Többletszolgáltatások 

A képernyőn a következő funkciógombok láthatók: 

 – a jegyzék feladó adatainak módosítása 

 – egy küldemény sor kijelölésekor elérhető, megnyomásával a kijelölt küldemény címzett 

adatai és küldemény paraméter adatai módosíthatók. 

 – egy vagy több küldemény sor kijelölésekor elérhető, megnyomására figyelmeztető üzenet 

jelenik meg, amelynek jóváhagyására a kijelölt küldemény sorok törlődnek. 

 – mindig elérhető, új küldemény rögzítés indítása, továbblépés a feladó-címzett képer-

nyőre, ahol a feladó adatok nem módosíthatók, a címzett adatok üresen jelennek meg.  

 – egy küldemény sor kijelölésekor elérhető, a kijelölt küldemény címzett adatival új 

küldemény rögzítés indítása, továbblépés a feladó-címzett képernyőre, ahol a feladó adatok nem mó-

dosíthatók, a címzett adatok a kijelölt rekord adataival töltve vannak.  

 – elérhető, ha már van legalább egy rögzített küldeményadat a táblázatban. Jegyzék zárás 

indítása.  

 

 

5.7 Jegyzékzárás 

Az összes rögzíteni kívánt küldemény bevitelét követően történik meg a jegyzék zárása. 

A Jegyzék zárás gomb lenyomásakor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg: 

 

 – megnyomására folytatódnak a jegyzék zárással kapcsolatos műveletek. 

 – megnyomására visszatér a program a küldemény összesítő képernyőre. 
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Elvégezhető műveletek: 

• Az itt megadott  feiratra kattintva a jegyzékben szereplő küldemények adatai 
megtekinthetőek,  

o Amennyiben rendelkezik nyomtatóval, itt kinyomtatható a küldemények címirata. 

o Amennyiben nem rendelkezik nyomtatóval, a küldemények feladása előtt, az azonosító 
ismeretében a postán nyomtatják ki a címiratokat. 

• A feladó adatai között megadott email címre a feladó megkapja a feladás összes adatát:  

o a  linket, amelyen a jegyzéken berögzített adatok megtekinthetők és cím-
iratok nyomtatása elvégezhető (akár egy másik számítógépen, ahol nyomtató áll rendel-
kezésre)  

o a feladás azonosítóját a postán történő nyomtatáshoz. 
 

 – a feladó és címzett adatok képernyőre jut, ahol az újabb küldemények rögzítése elkezd-

hető. 

 – a bejelentkező képernyőre jut. 
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5.8 Címiratok nyomtatása 

A nyomtatás funkciót a jegyzék zárás képernyőn vagy a kapott emailban a linkre kat-

tintva lehet elérni. 

 

 

 

A  nyomógombra kattintva az elkészült címirat PDF-formátumban automatikusan elmen-

tésre kerül. 

Ezt a  címiratot meg lehet nyitni, illetve saját gépre is el lehet menteni. Mindkét választás esetén PDF 

olvasó programon belüli nyomtatás funkcióval lehet a címiratot kinyomtatni. 

 

 



On-line címiratkitöltő alkalmazás  Belföldi és nemzetközi csomagok 
Felhasználói kézikönyv   

 40 / 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – Új jegyzék létrehozás indítása. 

  

Figyelem!  

A címiratokat A4-es formátumban kell kinyomtatni (EMS-t, Európa+-t és Nemzet-

közi postacsomagot két példányban.), sem szétvágni sem a csomagra felragasztani 

nem szabad. EU-kívüli célország esetén a vonatkozó nemzetközi szabályozások mi-

att két példányban kell a nyomtatást végezni, mely így összesen 4 db A5 méretű 

címirat példányt fog tartalmazni! 

Feladáskor a küldeménnyel együtt kell átadni a postai dolgozónak. 
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Gyakran Ismételt Kérdések 
Külföldre szóló küldemény esetén csak a Nemzetközi postacsomag jelenik meg 

Díjszámítás esetén, pedig én Európa+-ot szeretnék feladni. 

(1) Európa+ esetén mindig meg kell adni az Értéknyilvánítás összegét, valamint (2) a Feladói rendelke-

zés nem kitöltendő, ez az opció ugyanis csak Nemzetközi postacsomag esetén érhető el. Továbbá a 

szolgáltatás bizonyos európai országokra elérhető, az egyes országok esetén elérhető szolgáltatások 

az Országlapokban találhatóak. 

Hibára fut/nem jelenít meg eredményt a Díjszámítás, pedig minden szükséges 

adatot megadtam. 

Kérjük, ellenőrizze, hogy esetleg EU-n belüli országnál adott meg vámadatot. Ha igen, kérjük törölje és 

ismét kattintson a Díjszámítás gombra. 

Ajándékot küldök külföldi ismerősömnek EU-n kívülre, erre miért szükséges 

vámértéket és vámadatokat megadni? 

A célország vámhivatala minden küldeményt átvizsgál, nem csak a rendelt árukat, hanem az ajándéko-

kat is. Az ajándéknak is van értéke, akkor is, ha a címzett ajándékozott és nem történik ellenérték kifi-

zetés részéről a feladó felé. 

[KE1] megjegyzést írt: Vagy nem elérhető az Európa+ a 
választott célországba + Országlapok link 

[KN(2R1] megjegyzést írt: Kiegészítve. 

[KE3] megjegyzést írt: Esetleg kiegészíthető az EU-n kívü-
livel 

[KN(4R3] megjegyzést írt: Kérdés kiegészítve a pontos-
ság kedvéért. 

https://www.posta.hu/kuldemeny_feladasa/hasznos_tudnivalok/orszaglapok

