
  

  

 

 

 

 

 

MPL API - az UNAS webáruházban 
 

1. Használat előtti beállítások 
 

Köszönjük, hogy feladásainál az MPL API szolgáltatását választja! 

Kérjük, hogy használat előtt ellenőrizze UNAS webáruházában az alábbi beállításokat: 

- Beállítások > Webáruház adatai > Kereskedő adatai oldalon a Kapcsolattartó ada-

tok és Áruház bérlő adatai résznél ellenőrizze, hogy az adatok megfelelően kerültek-e 

kitöltésre, a telefonszám megfelelő formátumban szerepel-e. 

- A termékek esetében fontos, hogy legyen súly rögzítve. A megrendelések kezelésekor 

a csomagadatok beküldésekor ennek hiánya hibát fog okozni! 

- Beállítások > Fizetés, szállítás, logisztika > Szállítás és fizetés kapcsolás oldalon az 

MPL szállítási módok csak az Előre utalással és Utánvétellel fizetési módok esetén 

legyenek csak engedélyezve! A „Készpénzzel a helyszínen” fizetési módnál az MPL ne 

legyen engedélyezett. 

Az MPL API használatának feltétele a szerződéskötés a Postával, illetve a szükséges re-

gisztráció elvégzése. További információért kérjük látogasson el a https://posta.hu/mplapi 

oldalra. 

    

  

https://posta.hu/mplapi


    

2. MPL API beállítások az UNAS webáruházban 
 

Az MPL új, API-n keresztüli csomagfeladás beállítását az UNAS-os webáruházában a Beállí-

tások > Fizetés, szállítás, logisztika > Szállítási módok menüpont alatt találja. A szállítási 

módokat szabadon átnevezheti, a dokumentációban az új szállítási módokat MPL Házhozszál-

lítás, illetve MPL PostaPont nevezzük. 

 

 

 

2.1. MPL Házhozszállítás 
 

Az adott szállítási mód oldalon több UNAS-os beállítási lehetőség van, ami más szállítási mó-

doknál is használatos, így csak a főbb, MPL-re vonatkozó beállításokra térünk ki. 

API KEY, API Secret: a szállítási mód használata regisztrációhoz kötött. Ezeket az adatokat 

a postai regisztráció visszaigazolása után az MPL Fejlesztői portálján 

(https://devportal.posta.hu) találja meg. További információért és a regisztrációért látogasson 

el a https://posta.hu/mplapi oldalra. 

Megállapodásszám: 8 számjegyű számsor, amit a postai szerződésében talál meg. Ha nem biz-

tos, hogy melyik megállapodásszámot kell használnia, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot 

postai értékesítőjével! (A webáruházban egyszerre csak egy megállapodásszám használható!) 

Vevőkód: 10 számjegyű számsor (00-val kezdődik), a postai szerződésében találja meg. Ha 

nem biztos a vevőkódjában, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot postai értékesítőjével! 

Számlaszám: a feladó számlaszáma, ami 16 vagy 24 számból áll (a kötőjelek megadása nem 

szükséges). Csak akkor kell megadni, ha az árufizetés kifizetését átutalással bankszámlára kéri. 

Amennyiben olyan számlaszámot ad meg, ami a Magyar Postánál ismert hivatalos számlaszá-

maitól eltér, akkor hibaüzenetet kap. Ha új számlaszámra szeretné kérni, forduljon postai kap-

csolattartójához. 

Címke méret: feladásához többféle címirat közül választhat, azonban öntapadós címirat alap-

anyagot továbbra is csak az A5-öshöz nyújt az MPL.  

A címirattípusokról itt olvashat (nem mindegyik érhető el az UNAS webáruházban): 

https://www.posta.hu/static/internet/download/MPL_API_Cimirat_tipusok.pdf  

 

 

 

https://devportal.posta.hu/
https://posta.hu/mplapi
https://www.posta.hu/static/internet/download/MPL_API_Cimirat_tipusok.pdf


    

Csomagméret: elsősorban Csomagautomata esetén szükséges adat. Az alábbi méretek létez-

nek: S, M, L.  

Mérethatárok:  

S max. 31x25x7 cm 

M max. 50x31x16 cm 

L max. 50x31x35 cm 

 

Alapszolgáltatás: kérjük, hogy a postai szerződésnek megfelelő csomagtípus legyen kivá-

lasztva (ez jellemzően az MPL Üzleti csomag lesz). 

Extra szolgáltatások: a kiválasztott extra szolgáltatás valamennyi rendelésre érvényesülni fog, 

kivéve, ha címiratkérés előtt a szállítási lapon nem történik meg a módosítás.  

Az alábbi extra szolgáltatások választhatók jelenleg az UNAS webáruházában: 

- Értéknyilvánítás: ha az Értéknyilvánítás többletszolgáltatás ki van választva, akkor a 

rendelés végösszege lesz az Értéknyilvánításnál feltüntetve (ellenkező esetben 0 Ft kerül 

a címiratra, és a jegyzékbe). Az értéke MPL Üzleti csomag esetén maximum 2.000.000 

Ft lehet, Csomagautomata esetén maximum 200.000 Ft. 40 kg feletti küldemények ese-

tén az Értéknyilvánítás összeg megadása kötelező! 

- Terjedelmes: ha a küldemény hossza 1000 mm-nél nagyobb, de nem haladja meg a 2400 

mm-t, vagy összmérete (hosszúság + szélesség + magasság) 1800 mm-nél nagyobb, de 

nem haladja meg a 3000 mm-t, illetve ha az alakja miatt az egységképzőben történő 

elhelyezéséből következően eltérő kezelést kíván. Pl. kidomborodó, kilógó felületekkel 

határolt, elhelyezése kihasználatlan helyet eredményez (pl.: henger), vagy elkülönített 

kezelést igényel (pl.: kerékpár, bútor, növény). 

 

- Törékeny: az MPL a „Törékeny”-ként feladott küldeményeket az épsége megóvása ér-

dekében a nem törékeny tartalmú postai küldeményektől megkülönböztetett módon ke-

zeli.  

- Egy munkanapos időgarancia: a küldeményt – az ÁSZF-ben meghatározott feltételek 

teljesülése esetén – az MPL a feladó által a címiraton feltüntetett címen, a címzett eltérő 

rendelkezése hiányában garantáltan a felvétel napját követő munkanapon kézbesíti, a 

kézbesítést megkísérli, illetve eljuttatja a megadott címhelyre. 

- Raklapcsere: a feladó számára az általa a küldemény csomagolásához használt EUR 

szabványnak megfelelő raklap helyett azonos, szabványnak megfelelő másik csere-rak-

lapot biztosít az MPL az ÁSZF-ben megfogalmazott feltételek szerint. 

- Tértivevény: Az átvételi elismerés igazolása. A tértivevény nyomtatvány kitöltése API-

n kívül lehetséges. 

- Saját kezébe: Csak a címzett kezébe történő kézbesítés. 

- Tételes áruátadás: A küldemények tételesen, a belső tartalom számlálása alapján kerül-

nek átadásra a címzettnek. 

Csomagőrzési idő munkanapban: javasolt beállítás MPL Üzleti csomag esetén az 5 munka-

nap.  



    

A táblázat mutatja a választható értékeket küldeményfajta és kézbesítési mód szerint is. 

Küldeményfajta Őrzési idő (munkanap) 

MPL Üzleti csomag: Házhoz kézbesítés esetén: 0, 5, 10 

Raklapos kézbesítés esetén: 0 

MPL Postacsomag Házhoz kézbesítés esetén: 10 

 

Utánvét fizetési mód: 

- Átutalás: a csomag átvevőjétől beszedett árufizetési összeg a csomag feladója által meg-

adott, szerződéses megállapodásnak megfelelő, alapértelmezett bankszámlaszámra ke-

rül átutalásra. 

- Készpénz: a csomag átvevőjétől beszedett árufizetési összeg készpénzben kerül kifize-

tésre a csomag feladójának. 

Raklapos kézbesítés: ha bekapcsolásra kerül, akkor a küldemények raklapos küldeményként 

lesznek azonosítva. Beállítása esetén az összes MPL Házhozszállítás szállítási móddal érkezett 

megrendelésre érvényes lesz.  

Ha raklapos és kiscsomagos küldeményeket is fel szeretne adni, javasoljuk, hogy ezeket külön 

dolgozza fel, és csak azoknál a küldeményeknél használja ezt a beállítást, amelyeket valóban 

raklapos küldeményként szeretne feladni! 

Raklapos kézbesítés esetén az őrzési idő csak 0 nap lehet, illetve az 1 munkanapos időgarancia 

sem lehet kiválasztva. 

Ennél a szállítási módnál vegyük figyelembe, hogy házhoz kézbesítés esetén a súlyhatár 40 kg 

lehet! 

 

2.2. MPL PostaPont szállítási mód beállítása  
 

API KEY, API Secret: a szállítási mód használata regisztrációhoz kötött. Ezeket az adatokat 

a postai regisztráció visszaigazolása után az MPL Fejlesztői portálján 

(https://devportal.posta.hu) találja meg.  További információért és a regisztrációért látogasson 

el a https://posta.hu/mplapi oldalra. 

Megállapodásszám: 8 számjegyű számsor, amit a postai szerződésében talál meg. Ha nem biz-

tos, hogy melyik megállapodásszámot kell használnia, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot 

postai értékesítőjével! (A webáruházban egyszerre csak egy megállapodásszám használható!) 

Vevőkód: 10 számjegyű számsor (00-val kezdődik), a postai szerződésében találja meg. Ha 

nem biztos a vevőkódjában, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot postai értékesítőjével! 

Számlaszám: a feladó számlaszáma, ami 16 vagy 24 számból áll (a kötőjelek megadása nem 

szükséges). Csak akkor kell megadni, ha az árufizetés kifizetését átutalással bankszámlára kéri. 

Amennyiben olyan számlaszámot ad meg, ami a Magyar Postánál ismert hivatalos számlaszá-

maitól eltér, akkor hibaüzenetet kap. Ha új számlaszámra szeretné kérni, forduljon postai kap-

csolattartójához. 

https://devportal.posta.hu/
https://posta.hu/mplapi


    

Címke méret: feladásához többféle címirat közül választhat. Öntapadós címirat alapanyagot 

továbbra is csak az A5-öshöz nyújt az MPL.   

A címirattípusokról itt olvashat (nem mindegyik érhető el az UNAS webáruházban): 

https://www.posta.hu/static/internet/download/MPL_API_Cimirat_tipusok.pdf  

Csomagméret: elsősorban Csomagautomata esetén szükséges adat, hogy a küldemény bizto-

san beférjen az automata rekeszébe. Az alábbi méretek léteznek: S, M, L.  

Mérethatárok:  

S max. 31x25x7 cm 

M max. 50x31x16 cm 

L max. 50x31x35 cm 

 

Alapszolgáltatás: kérjük, hogy a postai szerződésnek megfelelő csomagtípus legyen kivá-

lasztva (ez jellemzően az MPL Üzleti csomag lesz). 

Extra szolgáltatások: a kiválasztott extra szolgáltatás valamennyi rendelésre érvényesülni fog, 

kivéve, ha címiratkérés előtt a szállítási lapon nem történik meg a módosítás. Az alábbi extra 

szolgáltatások választhatók jelenleg: 

- Értéknyilvánítás 

- Terjedelmes 

- Törékeny  

- Egy munkanapos időgarancia 

- Tértivevény 

- Saját kezébe 

- Tételes áruátadás 

A szolgáltatások leírását az előző, 2.1. pontban találja meg. 

Csomagőrzési idő munkanapban: javasolt beállítás MPL Üzleti csomag esetén az 5 munka-

nap. A táblázat mutatja a választható értékeket küldeményfajta és kézbesítési mód szerint is. 

Küldeményfajta Őrzési idő (munkanap) 

MPL Üzleti csomag: Postán maradó, PostaPont, Csomag-

automata esetén 5, 10 

MPL Postacsomag Postán maradó esetén: 10 

 

Utánvét fizetési mód: 

- Átutalás: a csomag átvevőjétől beszedett árufizetési összeg a csomagfeladó által meg-

adott, szerződéses megállapodásnak megfelelő, alapértelmezett bankszámlaszámra ke-

rül átutalásra. 

- Készpénz: a csomag átvevőjétől beszedett árufizetési összeg készpénzben kerül kifize-

tésre a csomag feladójának. 

Fogyatékkal élő: ez a kezelés csak Csomagautomata kézbesítés esetén választható. (A címzet-

tet segíti az átvételben, mert könnyen elérhető – lenti – rekeszből tudja átvenni a csomagját)  

https://www.posta.hu/static/internet/download/MPL_API_Cimirat_tipusok.pdf


    

Átvételi pont csoport: a küldeményeket nem csak postákon, hanem partnereink üzleteiben is 

át lehet venni. UNAS-os webáruházában az alábbi csoportosítások közül választhat: 

 Posta Pontok (posták + MOL kutak, Media Markt és COOP üzletek + Csomagautoma-

ták) 

 Posta Pontok (csak posták) 

 Posta Pontok (csak MOL kutak, Media Markt és COOP üzletek) 

 Posta Pontok (csak Csomagautomaták) 

 Posta Pontok (csak súlykorlátozás nélküli posták) 

 Posta Pontok (átvételi pontok Csomagautomaták nélkül) 

 

A szállítási módnál vegyük figyelembe, hogy Csomagautomata és fixpontok esetén 20 kg, Pos-

tán maradó küldemények esetén 30 kg a súlyhatár! 

 

  



    

3. Megrendelések feldolgozása az MPL API szolgáltatással 
 

Beérkezett megrendeléseit az UNAS webáruházában a Megrendelések > Megrendelések kö-

vetése oldalon tudja feldolgozni.  

Az MPL szállítással kért megrendelések esetén a napi feladások végén (ahogy az asztali Cím-

iratkitöltő esetén is) szükséges a jegyzékzárás, ami így az összes, feladásra feldolgozott külde-

mény adatát tartalmazza. 

A rendelések kezelésének egyszerűsített folyamata (MPL oldalról): 

1. rendelés feldolgozása, adatainak ellenőrzése, címiratkérés 

2. további rendelés feldolgozása, adatainak ellenőrzése, címiratkérés 

3. feldolgozás végén jegyzékzárás 

 

 

3.1 Példa az UNAS-os rendeléskezelésre (MPL szállítással) 

 

A webáruházunkba összesen 2 megrendelés érkezett: 

 

 

Az első megrendelés egy Postára kért rendelés. Az adatok ellenőrzése után az adott megren-

delés oldalán a Szállítási mód résznél címiratot kérek a küldeménynek a Csomagfeladás 

gombra kattintva: 

 

 

 

Ha a rendeléshez több címiratot szeretnénk kérni, a legördülő listában kiválasztjuk a címiratok 

számát, majd megnyomjuk a Csomagfeladás gombot. A címirat megérkezése után a címkét 



    

letöltöm (Címke letöltése) és kinyomtatom, a csomagra ragasztom, a rendelésem státuszát át-

állítom (pl. „Kiszállítás”-ra), és a következő rendelés feldolgozását kezdem meg (a Szállítóle-

vél gombot nem kell még megnyomni!): 

 

 

 

Ha már egy felcímkézett rendelésünkben kell módosítani, akkor ezt a jegyzék lezárása előtt 

még megtehetjük. Ehhez először a felragasztott címiratot távolítsuk el a küldeményről, és a 

webáruházban az érintett megrendelés oldalán a Szállítási mód résznél kattintsunk a Csomag-

szám melletti ceruza ikonra. Ennek hatására a csomagszám szerkeszthető lesz. 

 

 

 

A kapott csomagszámot töröljük, majd kattintsunk a zöld pipa ikonra (ez a művelet az MPL 

rendszeréből is törli a beküldött csomagadatot, így az nem fog szerepelni a napi feladásokat 

tartalmazó feladójegyzékünkön). 

 

 

 

Végezzük el a szükséges módosítást a küldeménynél. Ha megtörtént, akkor kérjünk ismét 

címiratot a csomagunknak a Csomagfeladás gombra kattintva. 

 



    

 

 

A második, és egyben utolsó rendelésemnél a vásárló házhoz szállítással kérte a rendelését, a 

fentiekhez hasonlóan járok el. Először a Csomagfeladás gombbal címiratot kérek a küldemé-

nyemnek: 

 

 

 

A címirat megérkezik, a címkét kinyomtatom, majd ráragasztom a küldeményemre: 

 

 

 

A rendelés feldolgozása megtörtént, a státuszt átállítom (pl. „Kiszállítás”-ra), és mivel nincs 

több feladandó küldeményem, ezért rákattintok a Szállítólevél gombra, hogy a napi feladást 

véglegesítsem.  

Fontos, hogy a Szállítólevél gombot mindig az utolsó küldemény feldolgozása után használ-

juk csak, ezzel érhető el, hogy a napi feladás egy jegyzékre kerüljön! 

A Szállítólevél gomb megnyomása után a Csomagfeladás képernyő jelenik meg: 

 

 



    

Mivel házhoz szállítással és személyes átvétellel (postán) is érkeztek megrendelések (tehát két 

szállítási módot is érint a napi feladásom), ezért a Szállítási módtól független opciót, a meg-

rendelés státuszánál pedig a feldolgozott rendeléseknél megadott státuszt választom ki (ez a 

példánkban a „Kiszállítás” státusz), majd a Feltölt gombra kattintok. A megjelenő felületen a 

napi feladásunk véglegesítéséhez a Jegyzékzárás gombra kattintsunk. 

 

 

 

A Jegyzékzárás gomb hatására a beküldött két csomagom egy feladójegyzékre kerül, amit pdf-

ben megkapok, és ki is tudok nyomtatni. Ezzel véglegesítésre is került a napi feladásom. 

 

 

A megrendelés feldolgozásakor lehetnek olyan esetek, amikor problémát tapasztalunk a cím-

irat kérésekor a Csomagfeladás gombra kattintva: 

 

 

A hibaüzenetnek megfelelően a Megrendelések > Csomagfeladás menüpontba lépve a szál-

lítási módot, illetve a Megrendelés státuszt helyesen megadva a Feltölt gombra kattintva a 

problémás rendelés megjelenik: 

 

 



    

Ha a Csomagfeladás gombra kattintunk, akkor egy tájékoztató üzenetet kapunk majd, ami 

jelzi, hogy a hibáról további információt az egérkurzor X fölé történő mozgatásával kapunk.  

 

 

A problémás sort pirossal jelzi a rendszer. 

 

 

73-as és 75-ös hibakódot kaptunk. A hibakód mellett a hiba leírása is megjelenítésre kerül: 

73 - Üzleti csomagnál 5 vagy 10 napos őrzési idő esetén kizáró többletszolgáltatások: 

K_EKE, K_AAA, K_RLC, K_EXT, K_INV; kizáró kézbesítési módok: RA 

75 - K_RLC többletszolgáltatás esetén kizáró többletszolgáltatások: K_MSZ, K_FNK, K_IDA, 

K_INV; kizáró kézbesítési módok: PM, HA, PP, CS 

(A szolgáltatáskódokat a melléklet tartalmazza. Az UNAS webáruházban nem mindegyik 

többletszolgáltatás érhető el!) 

Ebben az esetben keressük fel a Beállítások > Fizetés, szállítás, logisztika > Szállítási mó-

dok oldalon a kérdéses szállítási mód adatlapját, és módosítsuk a beállításokat. (A példában 

leírt esetben vagy az a megoldás, hogy a beállítások felületen a raklapos kézbesítést is bejelöl-

jük, és az őrzési időt 0 napra változtatjuk, vagy nem választjuk a raklapcsere szolgáltatást.)  

  



    

4. Egyéb információk 

4.1. Elérhető többletszolgáltatások 

Az UNAS webáruházban nem mindegyik többletszolgáltatás érhető el! 

Választható többletszolgáltatások kódja 

MPL Üzleti csomag MPL Postacsomag 

K_ENY Értéknyilvánítás K_ENY Értéknyilvánítás 

K_TER Terjedelmes K_TER Terjedelmes 

K_UVT Árufizetés   

K_TOR Törékeny K_TOR Törékeny 

K_ORZ Őrzési idő K_ORZ Őrzési idő 

K_IDO 1 munkanapos időgarancia   

K_RLC Raklapcsere   

K_IDA Időablak   

K_HUL Hulladékszállítás   

K_TEV Tértivevény K_TEV Tértivevény 

K_MSZ Szombati kézbesítés   

K_SKZ Saját kézbe   

K_ALA Alkalmi átvevőnek kézbesíthető   

K_BER Címzett fizet   

K_EKE Egyedi kezelés   

K_AAT Tételes áruátadás   

K_AAA Áruházi átadás   

K_DOK Dokumentum menedzsment   

K_TEP Felvétel háznál   

K_FNK Fix napon kézbesítés   

K_EXT Extra kezelés   

K_CSA Alapcsomag   

K_CSE Cserecsomag   

K_INV Inverz   

K_LEH Lehívás   

K_TET Tételes kezelés   

 

4.2. Szállítás megrendelése 

Az MPL API nem nyújt támogatást a telephelyről történő beszállítás megrendelésében (mint a 

megszokott asztali címiratkitöltő), ezért kérjük, hogy igényét közvetlenül jelezze a szerződésé-

ben szereplő elérhetőségekre a felvételi pontok felé. 

 

 


