
37/2015. VIG utasítás 2. melléklete 
(Csak elektronikusan megjelenő melléklet!) 

 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA  
 Adat Frissítés Megőrzés 

1. 

*Ügyfélszolgálat működési rendje 
*Ügyfélszolgálat félfogadási ideje 
*Ügyfélszolgálat működési feltételei 
*A fogyatékos személy, illetve a 
számára postai szolgáltatások 
igénybevételéhez segítséget nyújtó 
személy hozzáférésének lehetősége 

Változást követően 
haladéktalanul Előző állapot törlendő 

2. 

Az egyetemes és az egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítő szolgáltatás 
esetében levélküldemények 
kézbesítésére a belföldi forgalomban 
előírt legalább 97%-os a feladást 
követő ötödik munkanap végéig történő 
kézbesítési vagy kézbesítés 
megkísérlési, továbbá az általános 
szerződési feltételekben a 
megsemmisült vagy megsérült könyvelt 
küldeményeknek a feladott könyvelt 
küldemények számához viszonyított 
maximális arányára megállapított 
minőségi követelményeknek való 
megfelelésről a mért adatokat is 
tartalmazó tanúsítvány 

Évente március 31-
ig 3 év 

3. Az általános szerződési feltételek, a 
díjszabás 

Bevezetést 
megelőző 15 nappal 5 év 

4. Panaszokról, a panaszok számáról és 
kezelésük módjáról szóló beszámoló 

Évente március 31-
ig Előző állapot törlendő 

5. 
*céget nyilvántartó cégbíróság neve,  
*a cég székhelye,  
*cég cégjegyzékszáma 

Változást követően 
haladéktalanul Előző állapot törlendő 
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6. Pénzforgalmi intézmény 
panaszkezelési szabályzata 

Változást követően 
haladéktalanul 3 év 

7. 
Pénzforgalmi szolgáltatásokra 
vonatkozó általános szerződési 
feltételek, díjak  

Változást megelőző 
30. naptól 5 év 

8. 

A vezető tisztségviselők, a 
felügyelőbizottsági tagok, az Mt. 208. § 
szerint vezető állású munkavállalók, 
valamint az önállóan cégjegyzésre 
jogosult munkavállalók neve, tisztsége 
vagy munkaköre 

A változásokat 
követően azonnal Az előző állapot törlendő 

9. 

A 8. pontban meghatározott személyek 
esetén a részére a munkaviszonya 
alapján közvetlenül vagy közvetve 
nyújtott pénzbeli juttatások 

A változásokat 
követően azonnal Az előző állapot törlendő 

10. 

A 8. pontban meghatározott személyek 
az Mt., kollektív szerződés, illetve a 
munkaszerződés alapján járó mérték 
megjelölve a munkavállalóra irányadó 
végkielégítés, illetve felmondási idő 
időtartama 

A változásokat 
követően azonnal Az előző állapot törlendő 

11. 
A 8. pontban meghatározott személyek 
az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam 
és a kötelezettségvállalás ellenértéke 

A változásokat 
követően azonnal Az előző állapot törlendő 

12. 

A 8. pontban meghatározott személyek 
a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti 
jogviszony, valamint a 
felügyelőbizottsági tagok esetén a 
megbízási díj, a megbízási díjon felüli 
egyéb juttatások, a jogviszony 
megszűnése esetén járó pénzbeli 
juttatások 

A változásokat 
követően azonnal Az előző állapot törlendő 
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13. 

A Társaságnál a közzététel időpontjában 
fennálló adatok alapján a másokkal 
együttesen cégjegyzésre vagy a 
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult 
munkavállalók, valamint a Társaság 
működése szempontjából meghatározó 
jelentőségű munkavállalók adatai 

A változásokat 
követően azonnal Az előző állapot törlendő 

14.  

Azok a szerződések, amelyeket a 
Magyar Posta Zrt. és az egyedüli 
tulajdonában lévő gazdálkodó 
szervezet köt egymással, amely felett a 
Magyar Posta Zrt. – tekintettel a 
közfeladat, illetve a közszolgáltatás 
ellátásával vagy ellátásának 
megszervezésével összefüggő 
feladatára – az ügyvezetési jellegű 
feladatok ellátását illetően teljes körű 
ellenőrzési jogokkal rendelkezik és 
képes a gazdálkodó szervezet 
stratégiai céljainak és fontos 
döntéseinek alapvető befolyásolására, 
feltéve hogy a szerződéskötést 
követően a gazdálkodó szervezet adott 
üzleti évben elért nettó árbevételének 
legalább 80%-a az egyedüli tag 
(részvényes) ajánlatkérővel kötendő 
szerződések teljesítéséből származik 

A változásokat 
követően azonnal 5 évig 

 

 


