
Nemzetközi levélküldemények 
küldeményazonosítói 

Küldeményazonosító igénylés

Nemzetközi levélküldemények 
rögzítése

Európai Unió vámhatárán kívüli 
országba szóló levelek 

rögzítése

Vámáru nyilatkozat

Jegyzék zárás, beküldés

Nemzetközi

küldeményadat 

rögzítés



1. Nemzetközi levélküldemények küldeményazonosítói 

Előző Következő

Főmenü 1. Nemzetközi levélküldemények küldeményazonosítói 

Nemzetközi levélküldemények rögzítéséhez rendelkeznie kell a megfelelő küldeményazonosítóval.

Az alábbi küldeményazonosító típusok vannak használatban nemzetközi levélfeladásokhoz:

• RR – Nemzetközi könyvelt levél vagy „M” zsák (pl.: vámköteles és nem vámköteles tartalmú nemzetközi ajánlott levél)

• UA – Nemzetközi közönséges vámköteles tartalmú levél vagy „M” zsák

• VV – Nemzetközi értéklevél vagy „M” zsák (pl.: vámköteles és nem vámköteles tartalmú nemzetközi értéklevél)*

*2022. január 1-től a levéltermékekhez kapcsolódó értéknyilvánítás szolgáltatás kivezetésre került, a VV – Nemzetközi értéknyilvánításhoz

kapcsolódó küldeményazonosítók igénylésére ettől az időponttól nincs lehetőség.”
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2. Küldeményazonosító igénylés

• Küldeményazonosítót személyesen a postán vagy az ePostakönyv alkalmazáson keresztül tud igényelni. A küldeményazonosító igénylési ablakot

abban az esetben hozza fel az alkalmazás, amennyiben belépéskor nincs a felhasználóhoz küldeményazonosító rögzítve könyvelt küldemény

rögzítéséhez, vagy abban az esetben, ha menet közben fogy el az azonosító a rögzítés során. Figyelem! Ilyenkor a megállapodáson lehet még

kiosztott tartomány, amit a felhasználó a készletére vehet.

• Nemzetközi könyvelt levélküldeményekhez és nemzetközi közönséges vámköteles tartalmú levélküldeményekhez nyomdai (tekercses, fizikai), vagy

intervallumos azonosítót is igényelhet.
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2. Küldeményazonosító igénylés

• Amennyiben a küldeményazonosító nyomtatása borítékra lehetőségnél az Igen gombot választotta és nincs felhasználható küldeményazonosító a

nemzetközi küldemény rögzítéséhez, a rendszer felkéri új azonosító tartomány igénylésére. Az igénylést követően az intervallumos tartomány

azonnal felhasználhatóvá válik a programban.

• Amennyiben a küldeményazonosító nyomtatása borítékra lehetőségnél a Nem gombot választotta, úgy az alkalmazásban rögzített igénylés

leadását követően az Ön megállapodás kódjához tartozó postahelyre (felvételi hely) kell befáradnia az azonosítók átvétele érdekében. Átvételt

követően az azonosító tartományokat be kell rögzítenie a programba, amit a táblázatos rögzítés feletti Új küldeményazonosító tartomány felvitele

linkre kattintva tud megtenni.
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2. Küldeményazonosító igénylés

A felugró ablakban alul láthatók a felhasználható – már a posta által céghez rendelt, kiosztott – küldeményazonosító tartományok, ezeket kell

rögzíteni a felhasználói tárba. A küldeményazonosító tartomány kezdő és végsorszám megadásakor ne használjon betűjelzést, vagyis az azonosítón

található első két betűt (RR, VV, UA) nem kell megadnia. A sor végén található Mentés gombbal lehet egy tartományt felvenni. Egyszerre csak egy

típusú küldeményazonosító tartomány rögzíthető.
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3. Nemzetközi levélküldemények rögzítése

• Egy Új feladójegyzék létrehozásakor legördülő menüből választhatja ki, hogy melyik megállapodásazonosítóhoz rögzíti a jegyzéket.

• A megállapodásazonosító kiválasztása után az azonosítóhoz tartozó feladói adatok kitöltődnek, a rendszer pedig felugró ablakban figyelmeztet

azok helyességének ellenőrzésére.
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3. Nemzetközi levélküldemények rögzítése

Nemzetközi közönséges levélküldeményeket darabszámosan és cím megadása opcióval is van lehetősége rögzíteni.

Darabszámos rögzítés esetén a célország kiválasztása után az alapszolgáltatást kell kiválasztania, így lesz aktív a darabszám mező. Nemzetközi

vámköteles küldeményeket kizárólag címadatok megadásával tud rögzíteni.
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3. Nemzetközi levélküldemények rögzítése

Amennyiben a Nemzetközi közönséges küldemények rögzítését cím megadása opcióval végzi, úgy a címzetti mezőket kötelezően tölteni kell. Ezt jelzi

a név megadása után a település és közelebbi mező mellett megjelenő (*) piros csillag.

Közönséges küldeményhez kérhető többletszolgáltatás: elsőbbségi, továbbá vámköteles tartalmú küldemény esetében Kiviteli kísérő okmány (KKO)

és az ehhez kapcsolódó Pótlap (KKO okmányhoz) opció választható. Az ilyen küldemények azonosítója az UA lesz.
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3. Nemzetközi levélküldemények rögzítése
Nemzetközi könyvelt levélküldemények rögzítése esetén a címzett adatainak pontos megadására van szükség. Az ország kiválasztását követően kell

megjelölni, hogy milyen alapszolgáltatást, azaz milyen típusú küldeményt kíván bevinni a rendszerbe. Az ország kiválasztásának függvényében

választható további többletszolgáltatások: tértivevény, továbbá vámköteles tartalmú küldemény esetében Kiviteli kísérő okmány (KKO) és az ehhez

kapcsolódó Pótlap (KKO okmányhoz) opció választható. A többletszolgáltatásokat a posta oldalán az Országlapok aloldalon tudja megnézni. Az ilyen

küldemények azonosítója könyvelt küldemények esetén RR lesz.

Vámköteles tartalmú könyvelt küldemény választása

esetén a vámadatok rögzítésekor hasonlóan kell eljárni,

mint a közönséges vámköteles tartalmú küldemény

rögzítésekor (Ld. következő pontban szereplő leírást).

https://www.posta.hu/static/internet/download/Tobbletszolgaltatasok.pdf
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4. Európai Unió vámhatárán kívüli országba szóló levelek rögzítése

Ha a rögzítendő küldemény az Európai Unió vámhatárán kívüli országba (Európai Unió vámhatárán kívüli európai vagy egyéb külföldi országba)

szól, és vámköteles tartalommal rendelkezik, a küldeményhez ki kell tölteni és csatolni kell a CN 22/23 vámáru nyilatkozat nyomtatványt (ezt az

alkalmazással is ki lehet nyomtatni), és vámköteles tartalmú küldeményként kell rögzíteni, melyhez kötelező a vámadat megadása.

Nemzetközi könyvelt vagy közönséges vámköteles tartalmú küldemények rögzítéséhez a küldemény címzetti adatait (a címzett nevét és teljes címét

a lehető legpontosabban és részletesebben (pl.: emelet, ajtó)) is meg kell adnia, valamint ki kell választania az országot is.

Ezt követően van lehetősége az alapszolgáltatások közül a vámköteles tartalmú levél vagy vámköteles tartalmú „M” zsák kiválasztására, majd a

küldemény vámadatainak küldeményenkénti megadására.
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4. Európai Unió vámhatárán kívüli országba szóló levelek rögzítése

Vámköteles tartalmú küldeményekhez a vámadatokat a Többletszolgáltatások mező alatti részben tudja megadni. A vámadatok megadásához

először a küldemény fajtát kell kiválasztani (pl.: ajándék, dokumentum, áruk értékesítése, kereskedelmi áruminta, visszaküldött áruk, egyéb), majd

a valutanemet.

A Vámadatok gombra megnyíló felugró ablakban kell rögzítenie a vámadatokat (min. 1 db max. 99 db). Ezen adatokból nyomtatható a

küldeményekhez a CN 22/23 vámáru-nyilatkozat. A vámérték mezőben csak a dokumentum tartalom feltüntetése esetén lehet 0 (nulla) értéket

megadni. Itt csak a vámtarifa kód mező kitöltése nem kötelező.
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4. Európai Unió vámhatárán kívüli országba szóló levelek rögzítése

Vámadatok mellett opcionálisan a küldeményhez csatolt egyéb dokumentumok (pl. engedély, bizonyítvány, számla) adatait is meg lehet adni,

amennyiben a CN22/23 vámáru-nyilatkozaton valamely fenti dokumentum mező adatát megadta, akkor töltésük itt kötelező. A Dokumentum

gomb megnyomásával megnyílik a Dokumentumok nevezetű felugró ablak, ahol a küldeményhez csatolt Dokumentum azonosítószámát és nevét

kell kötelezően megadni.
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5. Vámáru nyilatkozatFőmenü 5. Vámáru nyilatkozat

Az alkalmazásban lehetőség van a rögzített tételek saját szempont szerinti kijelölésére is.

A Vámárus tételek kijelölése után a Vámáru nyilatkozat nyomtatása gombra

kattintva kiválaszthatja, hogy a vámáru nyilatkozatot eredeti nyomtatványra, A/4-

es lapra vagy etikettre fogja kinyomtatni. A megfelelő nyomtatási mód beállítása

után a nyilatkozat megnyitható és megtekinthető. Amennyiben a nyomtatvány

típusa CN23-as, úgy a felhasználó Aláírás képet is megadhat a nyomtatványhoz.
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6. Jegyzék zárás, beküldés

Ha végzett az adott jegyzékkel, tegye Lezárásra jelölt státuszba.



KövetkezőElőző

6. Jegyzék zárás, beküldésLezárásra jelölés

Lezárásra jelölt jegyzék 
áttekintése

Esetleges szerkesztés

Végleges lezárás

IKR azonosító

Főmenü

6. Jegyzék zárás, beküldés

Ilyen státuszú jegyzék esetén a nyitott jegyzékek oldalon a jegyzék gomb felirata Megtekintésre változik. Ezt a státuszt Lakat ikon jelöli.
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6. Jegyzék zárás, beküldés

Ekkor még áttekintheti és módosíthatja a jegyzékbe rögzített tételeket a További szerkesztés gomb megnyomásával.
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6. Jegyzék zárás, beküldés

A Végleges lezárásra kattintva a program zárja a jegyzéket, és automatikusan továbbítja a posta részére.
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6. Jegyzék zárás, beküldés

A lezárt, beküldött jegyzéken – sikeres beküldést követően - azonnal megtekintheti a jegyzék IKR azonosítóját. Ez az azonosító a jegyzék postai

belső azonosítója, melyet feladáskor kell a posta részére a küldeményekkel és a megállapodás azonosítójával együtt megadnia. Az alkalmazás

megjeleníti a jegyzéken szereplő küldemények becsült feladási díját, illetve lehetőséget ad a jegyzék letöltésére is.

IKR azonosító

Az elejére


