Postai szolgáltatások ÁSZF 1. sz. függelék

A POSTAI SZÁLLÍTÁSBÓL KIZÁRT TÁRGYAK, VALAMINT A FELTÉTELESEN
SZÁLLÍTHATÓ TÁRGYAK ÉS AZOK FELADÁSI FELTÉTELEI
I. A POSTAI SZÁLLÍTÁSBÓL KIZÁRT TÁRGYAK, ANYAGOK
1. Tilos postára adni olyan tárgyakat, amelyek természetük vagy csomagolásuk miatt
veszélyesek lehetnek a postai alkalmazottakra, beszennyezhetik vagy megrongálhatják a
többi küldeményt, a postai berendezéseket, vagy harmadik személy javait.
Nem megengedett a szállítása azoknak a küldeményeknek, melyek nem tesznek eleget a
Posta honlapján közzétett ÁSZF-ben előírt feltételeknek.
2. A Postának joga van a küldemény felvételét megtagadni, illetve azt a szállításból kivonni
(a postai szolgáltatást nem teljesíteni), ha saját döntése alapján, biztonsági okból, vagy az
irányadó jogszabályokra tekintettel nem vállalja a küldemény szállítását.
3. Nem adhatók fel szállításra a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi
alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvényben (a
továbbiakban: ADR) meghatározott olyan veszélyes áruk, amelyek az ADR valamely –
a feltételesen szállítható küldemények alatt, vagy a különleges előírásokban felsorolt –
mentessége alá nem tartoznak.
Postai szállításból teljesen kizártak az ADR szerinti 1 osztályba sorolt
robbanóanyagok és tárgyak, a 2 osztályba sorolt gázpalackok, a 7 osztályba sorolt
radioaktív anyagok, valamint a 9 osztályba sorolt veszélyes hulladékok.
4. A veszélyes anyagok és tárgyak ismertetőjéről a Posta honlapján közzétett POSTAI
SZÁLLÍTÁSBÓL KIZÁRT ÉS FELTÉTELESEN SZÁLLÍTHATÓ VESZÉLYES ÁRUK dokumentumból lehet
tájékozódni.
5. Nem adhatóak fel lőfegyverek, lőszerek ide értve a sűrített levegővel vagy széndioxiddal
egyéb gázzal működő valamint elektromos fegyvereket (sörétes fegyver, légpuska,
gázfegyver, airsoft fegyverek, akkumulátorral hajtott fegyverek), a fegyver- és
lőszeralkotórészek és tartozékok, tárak, töltények (gyakorló-, vak-, éles-, gáztöltény,
fegyverhez rendszeresített lőanyag) a hatástalanított fegyverek, valamint hadianyagok. A IV.
fejezet szerinti külön írásba foglalt szerződés Postával történő megkötése hiányában nem
adhatóak fel a valódi fegyverrel összetéveszthető fegyverutánzatok, felajzott íj, szerszámíj,
nyíl, szigonypuska, parittya, jelzőpisztoly, rajtpisztoly, sokkolásra szolgáló eszközök, pl.:
bénító, sokkoló lövedéket kilövő fegyver, elektromos sokkoló pisztoly, és bot,
cselekvőképtelenné tevő vegyi anyagok, gázok és spray-k, valamint az állatok bénítására
vagy lelövésére szolgáló eszközök sem. Légi szállítás esetében a 11. pontban leírtak az
irányadóak.
5/A. Nem adhatóak fel olyan gyógyszerek, valamint gyógyhatású készítmények tömeg- vagy
teljesítménynövelő szerek (pl.: tesztoszteron, anabolikus szteroidok), amelyek
magyarországi forgalmazása nem engedélyezett.
5/B. Nem adhatóak fel hamisított vagy szerzői jog által védett jogtalanul másolt termékek (pl.:
gyógyszerek, divatáruk és elektronikai cikkek).
5/C Nem adhatóak fel a gyártó által tűz- és/vagy balesetveszélyesség miatt visszahívott,
kereskedelmi forgalomból kivont vagy a postai szolgáltatást támogató berendezések,
informatikai rendszerek megzavarására alkalmas készülékek, műszaki cikkek és/vagy
tartozékaik (pl.: akkumulátor).
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6. A küldeményen illetve annak burkolatán, címiratán illetve kísérő okiratán sem magyar sem
idegen nyelven nem lehet agresszív, félelemkeltő, rasszista, vulgáris vagy obszcén
hangvételű, valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási vagy bármely egyéb csoport elleni
gyűlöletre uszító, személyiségi, illetve közösségi jogokat, közszemérmet sértő, erkölcstelen
szó, vagy kifejezés illetve ilyet ábrázoló kép, rajz.
7. A küldemények nem tartalmazhatnak a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Szerv (OICS,
INCB) által meghatározott kábítószereket és pszichotróp anyagokat, vagy más illegális, a
rendeltetési országban tiltott drogokat és gyógyszereket, kivéve az orvosi vagy tudományos
célból belföldi és nemzetközi viszonylatba feladásra szánt küldeményeket, feltéve, hogy a
nemzetközi viszonylatba feladásra szánt ilyen tartalmú küldeményeket a külföldi postai
szolgáltató fogadja.
7/A. Nem adhatóak fel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egyes fluortartalmú
üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendeletében vagy az Európai Parlamentnek és
a Tanácsnak az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendeletében
meghatározott anyagok, vagy azokat tartalmazó áru.
7/B. Nem adható fel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a macska- és kutyaprém,
valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe
történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról szóló 1523/2007/EK
rendeletében meghatározott összetevőket tartalmazó áru, illetőleg a Washingtonban, 1973.
március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény és a védett
és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről,
valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és
állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet hatálya alá tartozó védett
állatok, illetve növények, ezek részei, valamint az ezekből készült áru.
8. A nemzetközi viszonylatba feladásra szánt küldemények nem tartalmazhatnak obszcén és
erkölcstelen tárgyakat.
9. -1
10. A küldemények, illetve burkolatuk nem tartalmazhatja postai bélyegek és értékes
nyomtatványok utánzatait.
11. Légi szállításból kizárt tárgyak
11.1. A Posta – az előző pontokban részletezett szállításból kizárt tárgyak körén
túlmenően – az alábbiakban felsorolt légiközlekedésre veszélyes tárgyakat
nemzetközi viszonylatban, légi úton nem továbbítja.
11.2. Nem adhatóak fel légi szállításra a Chicagói Egyezmény (ICAO) 18.
függelékének részletszabályait tartalmazó „A Veszélyes Anyagok Biztonságos Légi
Szállításának Technológiai Utasítása” (Doc. 9284) című dokumentum szerinti, a légi
szállításból kizárt tárgyak és anyagok. A postai küldemények a biztonsági ellenőrzés
vonatkozásában azonos megítélés alá esnek az utasforgalomban feladott
poggyászokkal, ezért a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények
végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló
2015/1998 Bizottság (EU) végrehajtási rendelet 5-B. függeléke illetve a 6. pont
rendelkezései alkalmazandóak. Ebből következően, a postai küldemények
tartalmaként tiltott tárgynak minősülnek a robbanóanyagok, gyújtóeszközök, az
alkalmazandó biztonsági előírásokkal nem összhangban szállított összeszerelt
robbanó- és gyújtóeszközök, gyúlékony anyagok és a súlyos sérülés okozására vagy
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a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére felhasználható robbanóanyagok,
gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, így különösen:
a) a lőszer;
b) a gyutacs;
c) a detonátor és a gyújtókészülék;
d) az akna, a gránát és más katonai robbanóeszközök;
e) a tűzijáték és más pirotechnikai eszközök;
f) a füstképző doboz és a füstképző kapszula;
g) a dinamit, a puskapor és a képlékenyítő anyagot tartalmazó robbanóanyagok;
h) a lítium elemek/akkumulátorok önmagukban, vagy készülék mellé
csomagolva;
i) gyártó által visszahívott, kereskedelmi forgalomból tűzveszélyességet okozó
gyártói hiba miatt kivont készülékek, műszaki cikkek és/vagy tartozékaik (pl.:
akkumulátor);
j) elektromos cigaretta, elektromos pipa valamint a hasonló elven elemmel
működő termékek (vaporizátor).
11.3. Súlyos sérülés okozására, vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére
felhasználható anyagok, eszközök és berendezések – az 5. pontban foglaltak
egyidejű alkalmazása mellett – csak speciális, eredeti csomagolásban, ezen felül a
postai csomagolással való kiegészítés esetén adhatóak fel, továbbíthatóak! (pl.: vágó
eszközök, éles tárgyak csak élvédővel ellátva, dupla csomagolásban stb.)
11.4. Külföldről Magyarországra érkező és nemzetközi viszonylatba feladott
küldemények esetén, amennyiben a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a
küldeményt a címzettnek vagy egyéb jogosult átvevőnek nem kézbesíti a Posta, a
szállításból kivonja és erről a címzettet/feladót értesíti. Az ebből eredő költségek a
címzettet/feladót terhelik. A postai szolgáltatási szerződés teljesítésének
elmaradásáért a Posta felelősséggel nem tartozik.
11.5. Fentieken túl, a hatályos jogszabályok ideiglenes, vagy további korlátozásokat
vezethetnek be, melyeket a légitársaságok, érintett országok tovább szigoríthatnak.
12. Nemzetközi viszonylatba feladásra szánt küldemények esetében a jelen fejezetben
leírtakon túl a postai forgalomból kizárt tárgyak köréről célországonként az Egyetemes
Postaegyesület (UPU) által közzétett és a külföldi postai szolgáltatók által karbantartott
NEMZETKÖZI POSTAI FORGALOMBÓL KIZÁRT TÁRGYAK KÖRE elérhetőségen lehet tájékozódni,
illetve a Posta központi ügyfélszolgálata ÜGYFÉLSZOLGÁLAT tud információkkal szolgálni.
Figyelemmel kell lenni továbbá arra is, hogy a veszélyes áruk légi szállítására külön speciális
szabályok is vonatkoznak, amelyeket a közúti szabályozáson kívül kötelezően alkalmazni
kell. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a légitársaságok az általános és speciális
előírásokon kívül még külön szigorító intézkedéseket is előírhatnak, ezért veszélyes áru
szállítása esetén minden esetben célszerű tájékozódni. Az egyes országok speciális
rendelkezéseire vonatkozóan további információ – a küldemények feladását megelőzően –
az adott ország magyarországi nagykövetségétől, illetve annak kereskedelmi
kirendeltségétől is beszerezhető.
II. FELTÉTELESEN SZÁLLÍTHATÓ KÜLDEMÉNYEK ÉS A SZÁLLÍTHATÓSÁG
ÉRDEKÉBEN ELVÁRT CSOMAGOLÁS
a) A Posta a postacsomagok tartalmának természetéhez igazodó csomagolására
vonatkozóan részletes ajánlását a honlapon HELYES CÍMZÉS közzéteszi, a felhasználók
egyedi érdeklődésére a postai szolgáltatóhelyeken illetve a Posta központi
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT-a útján telefonon, e-mailen tájékoztatást ad.
b) Az 1-3. pontokban foglaltak szerinti veszélyes árukat tartalmazó postai küldeményekkel
kapcsolatos szolgáltatások esetében – az ADR előírásainak való megfelelés illetve a
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szállítókapacitások rendelkezésre állásának függvényében – a Posta fenntartja a jogot egyes
postai termékek/szolgáltatások, többletszolgáltatások és/vagy kiegészítő szolgáltatások
igénybevételének korlátozására.
c) Az e fejezetben foglaltak szerint feltételesen szállítható árukat tartalmazó, nemzetközi
viszonylatba feladásra szánt postai küldemények csomagolásán illetve címiratán a lentiek
alapján előírt feliratokat angol nyelven is fel kell tüntetni.
1. Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk szállítása (ADR 3.4 fejezet)
1.1. Az ADR-ben meghatározott azon veszélyes áruk, amelyek az ADR korlátozott
mennyiségben szállított veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások betartása mellett
mentességgel kerülnek feladásra.
1.2. A mentesség alkalmazása esetén a küldemény feladójának nyilatkoznia kell, hogy az
adott anyag szállítása esetén a mentesség alkalmazható, a küldeménydarab csomagolása,
jelölése megfelel az ADR vonatkozó előírásainak. A szállító gépjárműre vonatkozó esetleges
jelölési előírások betartása miatt, a feladónak előzetesen közölnie kell a korlátozott
mennyiségben feladni szándékozott áru összes bruttó tömegét.
1.3. Aeroszol
1) Aeroszolt tartalmazó, hajtógázas termék az ADR 3.4. fejezete szerinti előírások és
mennyiségi korlát betartása mellett postai küldeményként szállítható az alábbi csomagolási
feltételek teljesítése esetén:
a) megfelelő szilárdságú karton dobozba kell elhelyezni és olyan mennyiségű és
minőségű belső csomagolást kell alkalmazni, hogy megakadályozza a tartalom
küldeményen belüli elmozdulását;
b) az aeroszolt tartalmazó, hajtógázas terméket a véletlen működés elleni védelemmel
el kell látni;
c) a küldemény külső csomagolásán fel kell tüntetni „UN1950 AEROSZOL” feliratot és
az alábbi jelzést;
Közúti szállítás esetén
Légi szállítást is magában foglaló szállítás esetén

2. Engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk szállítása (ADR 3.5 fejezet)
2.1. Az ADR-ben meghatározott azon veszélyes áruk, amelyek az ADR engedményes
mennyiségben szállított veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások betartása mellett
mentességgel kerülnek feladásra.
2.2. Az engedményes mennyiségben szállított veszélyes áruk csomagolóeszközeinek a
következőknek kell megfelelniük:
a) Minden esetben kell belső csomagolóeszközt alkalmazni. A belső csomagolóeszköz
lehet műanyagból (folyékony anyag esetén legalább 0,2 mm vastagságú), üvegből,
porcelánból, kőből, kerámiából vagy fémből. A belső csomagolóeszközök
zárószerkezetét zárt helyzetében rögzíteni kell huzallal, ragasztószalaggal vagy más
hatásos eszközzel. Az öntött csavarmenetes nyakú tartályokat folyadéktömör
menetes kupakkal kell ellátni. A zárószerkezetnek a tartalommal szemben
ellenállónak kell lennie;
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b) Minden belső csomagolóeszközt párnázóanyag közé, közbenső csomagolásba kell
biztonságosan elhelyezni oly módon, hogy szokásos szállítási körülmények között ne
törhessenek el, ne lyukadhassanak ki, illetve tartalmuk ne szivároghasson ki. Törés
vagy szivárgás esetén a közbenső csomagolásnak a teljes tartalmat meg kell
tartania, függetlenül attól, hogy a küldeménydarab milyen helyzetben van. Folyékony
anyagok esetén a közbenső csomagolásnak a teljes tartalom felszívására elegendő
nedvszívó anyagot kell tartalmaznia. Ilyen esetben a nedvszívó anyag
párnázóanyagként is szolgálhat. A veszélyes anyag nem léphet veszélyes reakcióba
sem a párnázóanyaggal, sem a nedvszívó anyaggal, sem a csomagolóeszköz
anyagával, illetve nem gyengítheti épségüket vagy védő tulajdonságaikat;
c) A közbenső csomagolást erős, merev falú (pl.: fa, papírlemez vagy ugyanennyire
erős más anyagból készült) külső csomagolóeszközbe kell biztonságosan elhelyezni;
d) A szállításra előkészített, teljes küldeménydarabnak alkalmasnak kell lennie az ADRben meghatározott vizsgálatok elviselésére, bármely belső csomagolóeszköz törése
vagy szivárgása, illetve a hatásosság jelentős csökkenése nélkül;
e) A küldeménydaraboknak olyan méretűnek kell lenniük, hogy elegendő hely legyen a
szükséges jelöléseknek;
f) Egyesítő csomagolások is alkalmazhatók, amelyekbe veszélyes árut, és/vagy az
ADR hatálya alá nem tartozó árut tartalmazó küldeménydarabok is elhelyezhetőek.
3. Az egy szállító egységben szállított mennyiségből adódó mentességgel történő
veszélyes áruszállítás (ADR 1.1.3.6 pont)
3.1. A mentesség alkalmazása esetén a küldemény feladójának nyilatkoznia kell, hogy az
adott anyag szállítása esetén a mentesség alkalmazható és a küldeménydarab
csomagolása, jelölése megfelel az ADR vonatkozó előírásainak. A feladónak a veszélyes
árut el kell látnia az ADR 5.4.1.1.1 pontja szerinti fuvarokmánnyal is, melyet a küldeménytől
elkülönítetten kell a Posta rendelkezésére bocsátania. A fuvarokmányon fel kell tüntetnie a
veszélyes áru szállítási kategóriája alapján számított egyenérték pontot is, továbbá
figyelembe kell vennie, hogy a Posta az ilyen küldemények továbbítását akkor vállalja, ha az
egy szállítóegységben szállított küldemények egyenérték pontja legfeljebb 1000.
3.2. Az alábbi veszélyes árukat tartalmazó küldeménydarabok postai szállításra csak az
ADR 7.5.4 pontja szerinti kiegészítő csomagolásban vagy teljesen burkolva (pl.: fóliával,
papírlemez burkolattal) adhatók fel:
a) 6.1 számú bárcával ellátott küldeménydarabok (mérgező anyagok);
b) 6.2 számú bárcával ellátott küldeménydarabok (fertőző anyagok);
c) 9 számú bárcával ellátott küldeménydarabok, amelyek az UN 2212, UN 2315, UN
2590, UN 3151, UN 3152 vagy UN 3245 számú anyagot tartalmazzák;
d) valamint a fentiek szerinti üres, tisztítatlan csomagoló eszközök.
3.3. A küldemények csomagolásán vagy burkolatán el kell helyezni a Posta által
rendelkezésre bocsátott külön jelzőcímkét.
3.4. Amennyiben egy címhelyre több küldeménydarab kerül feladásra, akkor kézi vagy gépi
anyagmozgató eszközzel kezelhető egységrakomány-képző eszközön/eszközben,
egységképzőben (egységláda, doboz, zsák, raklap, konténer) kell elhelyezni, elmozdulás
ellen fóliázva vagy pántolva.
4. A küldemények címiratának kötelező tartalma
4.1. A küldemények feladásához szükséges címirat „Információk” illetve a kísérő okirat
„Különleges kezelésre vonatkozó jelzés” rovatának tartalmaznia kell:
a) korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentesség esetén
„Az áru kereskedelmi megnevezése”-t;
5/15
Legutóbbi módosítás hatálybalépésének időpontja: 2017. április 24.

Postai szolgáltatások ÁSZF 1. sz. függelék

b) engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentesség
esetén „Az áru kereskedelmi megnevezése”-t, és „Veszélyes áru engedményes
mennyiségben” kifejezéseket;
c) egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességgel történő veszélyes
áru szállítás esetén „ADR-s adatok a csatolt fuvarokmányon” kifejezést.
5. Az ADR különleges előírásai (ADR 3.3 fejezet), vagy az egyes áruosztályokra
vonatkozó kivételek szerinti veszélyes áruszállítás
Az ADR 3.2 fejezet „A” táblázat (6) oszlopában az egyes veszélyes anyagokra vagy
tárgyakra vonatkozó különleges előírásokat tartalmazza. Ezen különleges előírások szerint
vannak olyan anyagok illetve tárgyak, amelyek bizonyos feltételek betartása esetén a
szállítás során mentesülnek az ADR előírásai alól.
Az áruosztályokra vonatkozó előírások (ADR 2.2 fejezet) tartalmaznak kivételeket,
amelyekhez tartozó feltételek betartása esetén az áru szállítása során nem kell alkalmazni
az ADR előírásait.
Ezen mentességek alkalmazása esetén a küldemény feladójának nyilatkoznia kell, hogy az
adott anyag szállítása esetén a mentesség alkalmazható, a küldeménydarab csomagolása,
jelölése megfelel az ADR vonatkozó különleges vagy kivételes előírásainak.
5.1. Enyhén mérgező anyagok, gyógyszerek, gyógykészítmények
5.1.1. Enyhén mérgező anyagok, amelyek az ADR előírásai szerint III. csomagolási
csoportba tartoznak az ADR vonatkozó (lásd: 1., 2., 3. pont) előírásai szerint mentességgel
postai küldeményként szállíthatók. Az ilyen anyagok csomagolásának meg kell felelni az
ADR előírásainak, de minimum az alábbi feltételeknek:
a) a postai szállításra átvehető enyhén mérgező anyagok olyan szilárd, vagy folyékony
anyagok lehetnek, amelyek a levegővel, nedvességgel érintkezve nem fejlesztenek
gázt, füstöt és környezetével 100°C-ig nem lépnek reakcióba;
b) a mérgeket olyan tartályba, edénybe kell csomagolni, hogy az szállítás közben ne
ömöljön, ne szóródjon, ne párologjon ki;
c) ha a méreg folyékony halmazállapotú, akkor a belső és a külső csomagolás közé
olyan töltőanyagot kell elhelyezni, ami a mérget felszívja;
d) az ilyen tartalmú küldeményt az ADR által előírt jelölések mellett „Törékeny”
többletszolgáltatással/kezeléssel lehet feladni.
5.1.2. Gyógyszer (beleértve az oltóanyagot is) és gyógyszernek nem minősülő
gyógykészítményt tartalmazó küldemény csak olyan csomagolásban adható fel, amely a
teljes postai kezelés időtartamára biztosítja a tartalom hőmérsékleti követelményeinek
megfelelő körülményeket, különösen az időjárási körülményeknek közvetlenül kitett, a postai
szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő eszközökben (pl.: Csomagautomata) vagy a légi
szállítás során esetlegesen felmerülő szélsőséges (-25°C és +65°C) hőmérsékleti viszonyok
között is. A küldemény ennek megfelelő módon történő csomagolása a feladó kötelessége. A
küldemények csak a gyári eredeti bontatlan csomagolású készítményeket tartalmazhatnak.
A folyékony, vagy zsíros kenőcsöket úgy kell becsomagolni, hogy a belső és a külső
csomagolás közé nedvszívó töltőanyagot kell helyezni. Oltóanyagot tartalmazó küldemény
kizárólag „Törékeny” többletszolgáltatással/kezeléssel adható fel, továbbá a küldemény
külső csomagolásán fel kell tüntetni a „Romlandó/Perishable” feliratot és a tartalom
eltarthatóságától függően időgarantált szolgáltatással szükséges feladni. Ha a gyógyszer
(oltóanyag) hűtésére jeget vagy szárazjeget alkalmaznak, akkor a III. 3.3. pontban leírt
csomagolási feltételeket is be kell tartani.
5.1.3. A vényköteles – Magyarországon engedély alapján forgalmazható – gyógyszerek az
5.1.2. pont szerinti csomagolási feltételeknek megfelelő postai küldeményben
elhelyezhetőek, azonban „Fizetést követő kézbesítés”-es levélküldeményként nem adhatóak
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fel, illetve postacsomag küldemény feladása esetén árufizetés többletszolgáltatás nem
vehető igénybe.
5.2. Emberi vagy állati testből származó váladékok és vizsgálati anyagok
5.2.1. Vizsgálati anyagok az ADR 2.2.62.1.4.2 bekezdése szerinti UN 3373 tételszámú „B”
kategóriájú biológiai anyag kategóriába sorolandók. Ezen anyagokra, amennyiben az ADR
P650 számú csomagolási utasítása szerint kerülnek csomagolásra, nem kell alkalmazni az
ADR egyéb előírásait.
A csomagoláson minden esetben fel kell tüntetni a „B” kategóriájú biológiai anyag feliratot és
az alábbi jelzést.

UN
3373

3
5.2.2. Emberi vagy állati testből származó váladékokat és anyagokat (pl.: folyadék,
szövetrész) vizsgálat céljából egészségügyi intézményeknek (pl.: laboratóriumoknak) és
orvosoknak címezve lehet postára adni az erre rendszeresített csomagolásban az alábbiak
szerint:
a) az emberi vagy állati testből származó váladékot és vizsgálati anyagot elsőbbségi
levélküldeményként, vagy időgarantált szolgáltatással feladott postacsomagként,
kizárólag a Postával kötött külön írásba foglalt szerződés alapján és csak felvételi
pontnak minősülő postai szolgáltatóhelyen lehet feladni. A küldemény burkolatára –
postacsomagnál a címiratra is – fel kell jegyezni: "Emberi/állati testből származó nem
fertőző váladék (anyag);
b) -2
c) azok az emberi, illetve állati minták, amelyeknél elenyésző annak a valószínűsége,
hogy kórokozókat tartalmaznak postai küldeményként szállíthatók, ha olyan
csomagolásban szállítják, amely megakadályozza, hogy kiszivárogjanak, és az
„Emberi minta, az ADR egyéb előírásainak betartása nélkül szállítható”, illetve „Állati
minta, az ADR egyéb előírásainak betartása nélkül szállítható” felirattal meg vannak
jelölve (ADR 2.2.62.1.5.6 pont).
5.2.3. Az ilyen anyagok biztonságos szállítása érdekében az alábbi többszörös csomagolás
rendszer alkalmazása szükséges:
a) belső tartály: A mintát tartalmazó, címkével ellátott elsődleges vízálló,
szivárgásmentes tartály, melyet elegendő mennyiségű nedvszívó anyag vesz körül
ahhoz, hogy törés esetén az összes folyadékot magába szívja;
b) másodlagos tartály: egy második, tartós, vízálló, szivárgásmentes tartály, mely
körbezárja és védi a belső tartály(okat). Több belső (elsődleges) tartály helyezhető el
egy másodlagos tartályban, melyben további nedvszívó anyagot kell biztosítani az
elsődleges tartályok kipárnázásához. A másodlagos tartály külső részére kell
felerősíteni a mintákra vonatkozó adat-űrlapot;
c) külső burkolat: olyan külső csomagolás, amely űrtartalmának, tömegének és
rendeltetésének megfelelően erős és legalább egy oldalfelületének mérete legalább
100x100 mm. Anyaga kemény papírdoboz, melyet lezáró etikettel kell körbezárni. Az
etikett tartalmazza a nyomdai úton elkészített címzést, továbbá ezen vagy a
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küldemény külső burkolatán kell feltüntetni a csomagolórendszer gyártóját,
tanúsítványszámát és típusát is.
5.2.4. A „B” kategóriájú biológiai anyagokat tartalmazó, nemzetközi viszonylatba légi
szállítással feladásra szánt postai küldemények további – az 5.2.3. pontban leírtakkal együtt
alkalmazandó – feladási feltételei
5.2.4.1. Postai küldeményben folyékony „B” kategóriájú biológiai anyag a következő
csomagolási feltételek egyidejű teljesítésével helyezhető el:
a) a belső tartályban legfeljebb 1 liter mennyiségű folyadék helyezhető el;
b) ha több belső tartály kerül egy másodlagos tartályba, akkor a folyadék
mennyisége – ide nem értve a minták hidegen tartására használt jeget vagy
szárazjeget – ebben az esetben sem haladhatja meg küldeményenként a 4 litert;
c) ha több törékeny belső tartály kerül egy másodlagos tartályba, egyenként be kell
csomagolni, vagy el kell választani azokat, hogy lehetetlenné váljon az egymással
való érintkezésük;
d) a belső vagy másodlagos tartálynak szivárgás nélkül ellent kell állnia 0,95 bar
belső nyomásnak;
5.2.4.2. Postai küldeményben elhelyezhető szilárd „B” kategóriájú biológiai anyagok a
következő csomagolási feltételek egyidejű teljesítésével adhatók fel:
a) a belső és másodlagos tartály(ok)nak külön-külön is kiszóródás-mentesen kell
záródniuk;
b) ha több törékeny belső tartály kerül egy másodlagos tartályba, azokat egyenként
be kell csomagolni, vagy úgy kell választani, hogy lehetetlenné váljon az
egymással való érintkezésük;
e) a testrészeket, szerveket vagy egész testeket tartalmazó postai küldemények
kivételével, a külső csomagolás – a minták hidegen tartására használt jég vagy
szárazjég kivételével – nem tartalmazhat 4 kg-nál több szilárd anyagot;
f) ha felmerül annak a lehetősége, hogy a szállítás során a belső tartályban folyadék
képződik, akkor nedvszívó anyagot is magában foglaló, az 5.2.4.1. pont szerinti
másodlagos tartályt vagy megfelelő külső csomagolást kell alkalmazni.
5.2.4.3. „B” kategóriájú biológiai anyagok mellett más veszélyes áruk nem kerülhetnek
ugyanabba a csomagolásba, kivéve az anyag állapotának fenntartásához, stabilizálásához,
romlásuk megakadályozásához vagy az anyagokból származó veszély semlegesítéséhez
szükséges 3, 8 és 9 áruosztályú veszélyes árukat, amelyekből legfeljebb 30 ml lehet az
elsődleges tartályban.
5.2.4.4. Az 5.2.4. pont szerinti feltételekkel feladásra előkészített több postai küldemény
abban az esetben és olyan módon helyezhető el további közös burkolatba, ha a
küldemények külön-külön tartalmazzák a feladó és a címzett nevét, címét és telefonszámát
valamint a szükséges jelölések és feliratok a közös burkolat ellenére is jól láthatóak vagy
azok a közös burkolaton megismétlésre kerülnek és tartalmazza az „Overpack” jelölést.
5.2.4.5. Amennyiben a postai küldeményben olyan „B” kategóriájú biológiai anyag kerül
elhelyezésre, amely esetében minimális a kórokozók jelenlétének valószínűsége (mentesített
minták), az 5.2. pont szerinti feladási feltételek teljesítésén túl, a külső burkolatot az „Exempt
human/animal specimen” (mentesített emberi/állati minta) felirattal kell ellátni.
5.2.5. Nemzetközi viszonylatba „B” kategóriájú biológiai anyagok valamint mentesített minták
postai küldeményként csak azon országokba adhatóak fel, amelyek az Egyetemes
Postaegyesület (UPU) honlapján elérhető információk szerint az Egyetemes
Postaegyezmény és Zárójegyzőkönyve, valamint az ehhez kapcsolódó Levélpostai
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Szabályzat és Postacsomag Szabályzatok kapcsán erre vonatkozólag akár kölcsönös, akár
csak egy irányban történő elfogadásukat fejezték ki.
5.3. Akkumulátorok
5.3.1. Akkumulátorok postai küldeményként szállíthatók az alábbi feltételek betartása mellett
(ADR 3.3. fejezet 598 különleges előírás):
a) házuk sértetlen;
b) úgy vannak rögzítve, hogy nem tudnak szivárogni, elcsúszni, leesni vagy
megrongálódni;
c) el vannak látva kitámasztó eszközzel vagy megfelelően vannak halmazolva, pl.:
raklapon;
d) nincs a külsejükön veszélyes sav vagy lúg maradvány;
e) rövidzárlat ellen védve vannak.
5.3.2. Csomagolási előírások:
a) egy darab akkumulátor átlátszó zsugorfóliába vagy kartondobozba csomagolva – az
5.3.1. a), d) és e) alpontokban foglaltak betartása mellett – postai küldeményként
szállítható;
b) egy darab akkumulátor kartondobozba csomagolása esetén a dobozt alul, felül, oldalt
ki kell bélelni oly módon, hogy a tartalma ne mozdulhasson el. A csomagolást
feltűnően el kell látni „AKKUMULÁTOR” felirattal;
c) több akkumulátort kézi vagy gépi anyagmozgató eszközzel kezelhető
egységrakomány-képző eszközön/eszközben, egységképzőben (egységláda, doboz,
zsák, raklap, konténer) kell elhelyezni, elmozdulás ellen fóliázva vagy pántolva;
d) csomagolás nélkül akkumulátor postai küldeményként nem adható fel.
5.4. Lítium elemek/akkumulátorok
1) Lítium (lítiumion, fémlítium) elemek/akkumulátorok közúti szállítású postai küldeményként
csak a II. fejezet 3. pontjában foglaltak szerint szállítható.
5.5. Lítium elemet/akkumulátort tartalmazó tárgyak
5.5.1. Készülékekben elhelyezett lítium elemek/akkumulátorok postai küldeményként
szállíthatók az alábbi feltételek betartása mellett (ADR 3.3 fejezet 188 különleges előírás).
5.5.2. Postai küldeményben valamely készülékben elhelyezve gomb akkumulátor vagy
legfeljebb négy lítium cella vagy két lítium akkumulátor fogadható el az alábbi feltételek
szerint:
a) a készüléknek kikapcsolt, inaktív állapotban kell lennie;
b) egy fémlítium- vagy lítiumötvözet-cella legfeljebb 1 g lítiumot tartalmaz, illetve
lítiumion cella esetén a névleges kapacitás legfeljebb 20 Wh;
c) egy fémlítium- vagy lítiumötvözet-akkumulátor összesen legfeljebb 2 g lítiumot
tartalmaz, illetve lítiumion akkumulátor esetén a névleges kapacitás legfeljebb 100
Wh. Az ezen követelménynek megfelelő – 2009. január 1. után gyártott – lítiumion
akkumulátornak a külső házán fel kell tüntetni a névleges kapacitást (Wh-ban);
d) minden cella, illetve akkumulátor olyan típusú, amelyről bizonyított, hogy az ENSZ
által kiadott „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” III. rész 38.3 pontja, minden
vizsgálati követelményének megfelel;
e) a készülékben lévő cellákat, illetve akkumulátorokat sérülés és rövidzárlat ellen
védeni kell és a készüléket olyan hatékony eszközzel kell ellátni, amely
megakadályozza, hogy véletlenszerűen működésbe lépjen. Készülékben lévő
akkumulátorok esetén a készüléket olyan erős külső csomagolóeszközbe kell
csomagolni, amely a csomagolóeszköz űrtartalmának és rendeltetésének megfelelő
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szilárdságú, alkalmas anyagból és kialakítással készült, kivéve, ha a készülék maga
ugyanilyen védelmet nyújt a benne lévő akkumulátornak.
Az előzőekben, illetve bárhol az ADR-ben szereplő „lítiumtartalom” egy fémlítium, vagy
lítiumötvözet cella anódjában levő lítium tömegét jelenti.
5.5.3. Egy küldeménydarab bruttó tömege legfeljebb 30 kg lehet, kivéve, ha készülékbe
beépített akkumulátorokat tartalmaz. Az akkumulátor nettó tömege nem lehet több 2,5 kgnál.
5.5.4. A lítium elemet/akkumulátort tartalmazó tárgyakról készült tájékoztatót a Posta
honlapján közzétett POSTAI SZÁLLÍTÁSBÓL KIZÁRT ÉS FELTÉTELESEN SZÁLLÍTHATÓ VESZÉLYES
ÁRUK dokumentumban lehet megtekinteni.
III. SPECIÁLIS CSOMAGOLÁSBAN SZÁLLÍTHATÓ KÜLDEMÉNYEK CSOMAGOLÁSI
ELŐÍRÁSAI
1. Elektromos eszközök csomagolása
1.1. Tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt (pl.: elem)
úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést
megakadályozza. Minden elemmel ellátott eszköznek inaktívnak kell lennie szállítás közben.
Elemek szállításakor minden végződést védeni kell a rövidzárlatokkal szemben, betakarva
őket szigetelő anyaggal (például szigetelőszalaggal vagy minden egyes elem külön műanyag
tasakba történő csomagolásával). A fémtárgyakat/fémrészeket mindig el kell választani az
elemektől, hogy ne okozzanak rövidzárlatot például belső dobozok alkalmazásával.
Amennyiben ez az erőforrás lítium elem/akkumulátor, ezek speciális szállítási feltételeiről
bővebb információ a II. fejezet 5.5. pontjában található.
2. Értéknyilvánítással feladott küldemények
2.1. A 2.2. pontban foglalt kivétellel kizárólag értéknyilvánítás többletszolgáltatású
küldeményként értékhez igazodó lezárással adható fel készpénz (pénzérme, illetve
bankjegy), készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl.: vásárlási utalvány, étkezési utalvány,
üdülési csekk vagy más kereskedelmi utalvány, csekk, aktív bankkártya), értékpapír, névre
szóló takarékkönyv és aktív kereskedelmi kártya, nemesfém, drágakő, ékszer, mobiltelefon,
számítástechnikai eszköz, óra, napszemüveg, fizetőeszköznek nem minősülő érme illetve
minden más olyan értékkel bíró tárgy, melynek értéke meghaladja az ajánlott
többletszolgáltatással feladott küldeményként történő feladásakor fizetendő díj
tizenötszörösét.
2.2. Azon országok esetében, ahová értéknyilvánítás többletszolgáltatással nem adhatóak
fel postai küldemények, a 2.1. pont szerinti tartalmak kizárólag könyvelt postai
küldeményként adhatóak fel abban az esetben, ha az értékük nem haladja meg a 30 DTS-t.
A mindenkor hatályos DTS/HUF árfolyamról a Posta honlapján közzétett POSTAI
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB DÍJAK dokumentumból lehet tájékozódni.
3. Romlandó, nem fertőző biológiai anyagok
3.1. Azokat a biológiai anyagokat (pl.: élelmiszereket), melyek élő kórokozókat (pl.:
baktérium, vírus) nem tartalmaznak vízhatlan belső tartályba és külső védőtartályba kell
csomagolni. A belső tartályba, vagy a belső és a külső tartályok közé nedvszívó anyagot kell
elhelyezni. A nedvszívó anyagnak olyan mennyiségűnek kell lennie, hogy törés esetén az
egész folyadéktartalmat magába szívja. Egyébként mind a külső, mind a belső tartályok
tartalmát úgy kell csomagolni, hogy el ne mozdulhassanak. A küldemény külső
csomagolásán fel kell tüntetni a „Romlandó/Perishable” feliratot és a tartalom
eltarthatóságától függően időgarantált szolgáltatással szükséges feladni.
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3.2. Külön kell gondoskodni fagyasztásos szárítással és jeges csomagolással arról, hogy a
hőmérsékletre érzékeny anyagok (pl.: nyers, fagyasztott hús) tartósítását úgy biztosítsák,
hogy a fagyott tartalom vagy jeges csomagolás esetleges olvadása a külső burkolatot ne
áztassa át, más küldeményekben, postai berendezésekben és egyéb tárgyakban ne
okozzon kárt.
3.3. Amennyiben a tartalom hidegen tartására jeget, szárazjeget (szilárd halmazállapotú
szén-dioxid) vagy folyékony nitrogént használnak fel, azt a belső és külső csomagolás közé
vagy a külső csomagoláson kívül, de a küldemény egészét egybefogó védőcsomagoláson
belül úgy kell elhelyezni (belső támasztékok alkalmazásával), hogy a belső és/vagy külső
csomagolás eredeti helyzetében maradjon, amikor a jég elolvad, vagy a szárazjég elpárolog.
Jég használata esetén a külső csomagolásnak vagy a védőcsomagolásnak vízhatlannak kell
lennie. Szárazjég használata esetén a külső csomagolást vagy védőcsomagolást oly módon
kell kialakítani, hogy az megakadályozza a szén-dioxid elillanása miatt fellépő
nyomásemelkedést.
3.4. Szárazjég használata esetén az alábbi adatokat, a következő sorrendben kell a külső
burkolaton, jól láthatóan feltüntetni:
a) UN 1845;
b) szárazjég vagy szilárd szén-dioxid („Solid carbon dioxide-dry ice”);
c) csomagolások darabszáma;
d) egyes csomagolásokban található szárazjég nettó tömege.
Több, szárazjeget tartalmazó postai küldemény abban az esetben és olyan módon
helyezhető el további közös burkolatba, ha a szárazjég nettó súlyát a küldemények külső
burkolata külön-külön tartalmazza, továbbá a közös külső burkolaton a szárazjég összes
nettó mennyisége külön is feltüntetésre kerül.
4. Törékeny tárgyak
4.1. Törékeny dolgot tartalmazó küldeményként kell feladásra előkészíteni minden, a
tartalom tulajdonságából, jellegéből következően a postai szolgáltatás teljesítése során
megkülönböztetett kezelést igénylő tartalmat (pl.: üveg és porcelántárgyak illetve olyan
tárgyak, amelyek az általános megítélés szerint részben vagy egészében nyilvánvalóan
törékenyek), vagy ha e kezeléshez különleges érdek társul, (pl.: egyedi, gyűjtemény
darabok). Törékeny dolgot tartalmazó küldeményben – a „Törékeny” jelzés feltüntetése
mellett – elhelyezett tárgyakat fém, fa, műanyag vagy erős, merev hullámkartonból készült
dobozba kell csomagolni és fagyapottal, hungarocellel vagy más hasonló térkitöltő anyaggal
kell kitölteni/bélelni (alul, felül, oldalt, illetve a benne lévő tárgyak között), amely a szállítás
során minden súrlódást, fordulást, ütődést a tárgyak között vagy a tárgyak és a doboz falai
között megakadályoz. Csomagolás során a dobozokat optimálisan úgy kell kihasználni, hogy
a csomagolóanyag megfelelő mérete és minősége, valamint a teljes tér belső kitöltése
megóvja a postai küldemény tartalmát a sérüléstől.
4.2. A postai kezelésre átvett törékeny tárgyat tartalmazó küldemények esetében a
„Törékeny” jelzés, – ami csak a megkülönböztetett kezelés szükségességét jelöli a Posta
számára – nem mentesíti a feladót az előzőek szerint ismertetett megfelelő csomagolás alól.
4.3. Törékeny dolgot tartalmazó küldemények feladásra történő előkészítése során a
tartalom tulajdonságából, jellegéből következő csomagolási feltételeket teljesíteni kell,
függetlenül attól, hogy esetlegesen a postai küldemény kiterjedéséből fakadó
szükségszerűen „Terjedelmes” többletszolgáltatás/kezelés is biztosítja a megkülönböztetett
kezelését.
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5. Folyékony, könnyen szétfolyó anyagok
5.1. Folyadékokat, olajokat és könnyen olvadó zsiradékokat csak kettős csomagolásban
lehet feladni, feltéve, hogy nincsenek gyors erjedésnek vagy robbanásnak kitéve (ebben az
esetben ugyanis a postai szállításból ki vannak zárva). Ezeket az anyagokat légmentesen
zárt tartályba (mint belső csomagolásba) kell elhelyezni, majd a tartályt fémből, megfelelő
szilárdságú fából, tartós műanyagból vagy jó minőségű merev hullámpapír lemezből készült
külső burkolatba kell tenni. A belső tartály és a külső burkolat között az egész
folyadékmennyiség, olaj vagy zsiradék felszívására alkalmas nedvszívó anyagot (pl.:
fűrészpor, vatta) kell elhelyezni, úgy, hogy a küldeménybe helyezett egyéb, sérülékeny
tartalomrészeket megóvja.
5.2. Nem kell kettős csomagolást alkalmazni a folyadékokat, olajokat és könnyen olvadó
zsiradékokat tartalmazó postai küldemények esetén, ha burkolatként légmentesen lezárt
erős horgany acéllemez tartályt, illetőleg erős és nem törékeny műanyag tartályt (kannát)
használnak, továbbá a műanyag tartályban folyékony anyagok csak oly módon helyezhetők
el, hogy a tartály szájától számítva 4 cm mélységig a tartály üresen marad. A műanyag
tartályokat megfelelő hordfogantyúval kell ellátni.
5.3. A feladás csak „Törékeny” többletszolgáltatással/kezeléssel lehetséges, így csak olyan
küldeményként adhatók fel, amelyeknél e többletszolgáltatás biztosított.
6. Nehezen (70°C fölött) olvadó, zsíros anyagok
6.1. A nehezen olvadó zsíros anyagokat (pl.: kenőcsök, lágy szappanok, gyanták) dobozba,
zacskóba, műanyag fóliába vagy pergamenpapírba, mint belső burkolatba kell elhelyezni,
majd pedig azt kívül faládába, fémtartályba vagy más ellenálló és vastag anyagból készült
második tartályba kell csomagolni.
6/A. Por halmazállapotú anyagok
6/A.1. A száraz porokat ellenálló anyagból készült, kiszóródás-mentesen záródó tartályokba
(mint belső csomagolásba) kell elhelyezni, majd a tartályt fémből, megfelelő szilárdságú
fából, tartós műanyagból vagy jó minőségű hullámpapír lemezből készült külső burkolatba
kell tenni. A csomagolást oly módon kell összeállítani és lezárni, hogy a szállítás során
rendszerint felmerülő ütődésnek és terhelésnek ellenálljon és elkerülhető legyen a tartalom
kiszóródása.
6/A.2. A por alapú színezőanyag (pl.: anilinkék) esetén a belső tartály csak tökéletesen
vízhatlan fémdoboz lehet, a belső tartály és a külső burkolat közötti űrt megfelelő felszívó
védőanyaggal kell kitölteni.
7. Halotti hamvak
7.1. A halotti hamvakat vízhatlan belső tartályba és külső védőtartályba kell csomagolni. A
külső tartályt olyan papírral, fagyapottal vagy más hasonló védőanyaggal kell kitölteni, amely
a szállítás során keletkező külső behatásoktól, töréstől a küldeményt megóvja. A lezárt
tartályokat erős papírcsomagolással kell körülvenni, majd azt leragasztva, illetőleg
lepecsételve a küldeményt zsineggel keresztben és hosszában át kell kötni. A halotti hamvak
belföldi és nemzetközi viszonylatba – amennyiben a rendeltetési hely szerinti ország nem
sorolta a postai forgalomból kizárt tárgyak közé – egyaránt feladhatóak. Belföldi viszonylatba
kizárólag MPL postacsomag, nemzetközi viszonylatba pedig elsőbbségi és nem elsőbbségi
nemzetközi postacsomag vagy nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatás keretében lehet
feladni. A küldemény burkolatára, illetve a címiratra is fel kell jegyezni: „Halotti hamvak”,
illetve nemzetközi küldemény esetében: „cremationashes”.
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7.2. A halotti hamvak külföldre történő feladása esetén a feladó felelőssége előzetesen
beszerezni a szükséges hatósági engedélyeket. A hamvasztást igazoló okiratot és a
szükséges hatósági engedélyeket úgy kell a küldeményhez rögzíteni, hogy az könnyen
hozzáférhető legyen, azonban a postai kezelés során ne válhasson le (pl.: öntapadós
fóliatasakban). Nemzetközi viszonylatba – amennyiben a rendeltetési hely szerinti ország
feladási feltételei lehetővé teszik – célszerű a küldeményt értéknyilvánítás
többletszolgáltatással feladni.
8. Élő és élettelen állatok, állati testből származó nem fertőző váladékok és anyagok
8.1. A levél és postacsomag küldemények – az olyan értéknyilvánítás többletszolgáltatás
nélkül feladott levélküldemények, illetve postacsomagok kivételével, amelyek méheket,
tücsköket, piócákat és selyemhernyókat, valamint a kártékony rovarok élősködőit és
pusztítóit tartalmaznak és amelyeket hivatalosan elismert intézetek küldenek egymásnak –
nem tartalmazhatnak élő vagy élettelen állatokat, állati testből származó váladékokat és
anyagokat (pl.: ürüléket). A Drosophila törzsek (muslicák) orvosbiológiai kutatások céljából a
hivatalosan elismert intézmények közötti forgalomban, levélküldeményben (kivéve az
értéknyilvánítás többletszolgáltatással feladott küldemény) feladhatók.
8.2. Élettelen kullancsokat az esetleges kórokozóval történő fertőzöttség vizsgálatát elvégző
laboratóriumoknak címezve lehet levélküldeményként postára adni az erre rendszeresített
csomagolásban.
8.3. Méh tartalmú MPL Üzleti csomagot a Postával kötött külön írásba foglalt szerződésben
foglalt feltételeknek megfelelően, a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének tagjai
jogosultak feladni a Posta honlapján közzétett POSTAI SZOLGÁLTATÓHELYEK dokumentum „N”
oszlopában megjelölt postacsomag felvételére kijelölt postai szolgáltatóhelyeken.
8.4. Tücsök tartalmú MPL üzleti csomagot a Postával kötött külön írásba foglalt
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően, a külön írásba foglalt szerződésben kijelölt
postai szolgáltató helyeken lehet feladni.
9. Élő növények
9.1. Élő növények a sérüléstől és kiszáradástól megvédő csomagolásban, időgarantált
szolgáltatás és „Törékeny” többletszolgáltatás/kezelés egyidejű igénybevételével,
postacsomagként adhatóak fel.
10. Bútor, bútorlapok és ajtó panelek (lapok)
10.1. Az ajtókat, paneleket (lapokat), bútorokat, bútorlapokat és ezekkel azonos megítélés
alá eső tárgyakat (pl.: ping-pong asztal, kutyaház) többrétegű kartonpapírba, légbuborékos
fóliába vagy többrétegű polifoamba szükséges csomagolni, az éleket és a sarkokat külön
védelemmel kell ellátni, kizárólag „Törékeny” többletszolgáltatással/kezeléssel lehet feladni.
11. Felni nélküli motorkerékpár gumiabroncs
11.1. Több darab motorkerékpár gumiabroncs csomagolás nélkül, azonban kizárólag olyan
módon egybekötötten adható fel, amely a postai szolgáltatás teljesítése során biztosítja azok
összetartozását. Az ilyen módon összekötött motorkerékpár gumiabroncsok szélessége
legfeljebb 750 mm, átmérője legfeljebb 500 mm, tömege legfeljebb 40 kg lehet.
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12. Kerékpárok
12.1. A kerékpár kizárólag tiszta állapotban adható fel, amennyiben:
a) a kormány a vázzal párhuzamos irányba be van fordítva;
b) a pedálok és egyéb kiálló tárgyak (pl.: kosár, csengő, támaszkerekek) le vannak
szerelve és azok a vázhoz külön, olyan módon rögzítettek, hogy más postai
küldeményekkel való érintkezésük esetén (egymásra rakás) vagy az automatizált
küldemény-feldolgozás technológiájából szükségszerűen adódó fizikai hatások (pl.:
forgatás, címre állítás, csoportosítás) felmerülésekor sérülés ellen megfelelően
védettek legyenek, továbbá a küldemény tartósan egyben maradjon;
c) a hajtáslánc olajos elemei oly módon burkoltak, hogy attól más postai küldemény ne
szennyeződhessen be;
d) a különösen sérülékeny elemei (pl.: váz, kormány, ülés, sárvédők) megfelelő
védelmet nyújtó külön csomagolással is el vannak látva.
12.2. A kerékpárokat kizárólag törékeny többletszolgáltatással/kezeléssel lehet feladni.
13. Járműalkatrészek, tartozékok
13.1. A járműalkatrészeket, tartozékokat kizárólag törékeny többletszolgáltatással/kezeléssel
lehet feladni, továbbá az alábbi külön csomagolási feltételeket is teljesíteni kell:
a) a fényszórókat, lámpákat, dísztárcsákat, légterelőket darabegyedenként külön
kartondobozba is el kell helyezni;
b) a szélvédőket, gépkocsi ablaküvegeket többrétegű hullámkarton dobozba vagy
fakalodába kell csomagolni, úgy, hogy a tartalom az elmozdulás ellen rögzítve legyen
továbbá a kaloda a szélvédő teljes terjedelmét befedje;
c) a fényezett és fényezetlen fém és műanyag karosszéria elemeket is (pl.: lökhárítók,
hűtő díszrácsok) többrétegű kartonpapírba vagy légbuborékos fóliába szükséges
csomagolni, az éleket és a sarkokat külön védelemmel kell ellátni.
IV. EGYEDI SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKKEL SZÁLLÍTHATÓ KÜLDEMÉNYEK
BELFÖLDI FORGALOMBAN
1. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
alapján:
a) az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t
meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a
dobócsillag, a rugóskés és a szúró- vágóeszközt vagy testi sérülés okozására
alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia
kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz
(különösen: ólmosbot, boxer);
c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
d) az olyan eszköz, amelyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével
támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt
megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot
előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
g) az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál
(különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó
szerkezetek).
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2. Nem veszélyes hulladékok szállítása
2.1. A Posta belföldön a nem veszélyes hulladékok szállítását a következő feltételek
teljesítése esetén vállalja:
a) A Posta csak és kizárólag a hulladékgazdálkodási engedélyében meghatározott nem
veszélyes hulladékok szállítását vállalja;
b) Nem veszélyes hulladékok szállítására csak és kizárólag az MPL Üzleti csomag
inverz szolgáltatás keretében kerülhet sor;
c) A hulladék átvevőnek (címzett) rendelkeznie kell az adott azonosító kódszámú
hulladékokra vonatkozó hulladékkezelési engedéllyel, melynek másolatát a külön
írásba foglalt szerződés előkészítése során a Posta részére át kell adni;
d) A hulladékokat kettős csomagolásban kell elhelyezni. A csomagolásnak meg kell
akadályoznia a hulladéknak vagy valamely összetevőjének csomagolásból való
kikerülését. Amennyiben a hulladékból folyadék szivároghat, annak felitatására
nedvszívó köztes csomagoló anyagot is kell alkalmazni.
2.2. A Posta hulladékgazdálkodási engedélye szerint az alábbi nem veszélyes hulladékok
szállítását vállalja:
EWC kód
08 03 18
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
20 01 01

Hulladék megnevezése
Hulladékká vált toner, amely különbözik a 080317*-tól
(vagyis nem tartalmaz veszélyes anyagokat)
Papír és karton csomagolási hulladékok
Műanyag csomagolási hulladékok
Fém csomagolási hulladék
Egyéb, kevert csomagolási hulladék
Papír és karton

2.3. A 2.1. és 2.2. pontban foglaltak szerinti tartalmú küldemények a Postával kötött külön
írásba foglalt szerződés alapján és az abban meghatározott feltételek szerint adhatóak fel.
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