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Tájékoztató 3001-től 5000 lakosságszámig

PARTNERI PROGRAM RÖVID 
TÁJÉKOZTATÓ ÉS A MŰKÖDTETÉSI 
FELTÉTELEK
A Magyar Posta új partneri programot indít, melynek 
keretében lehetőség nyílik postahelyek partnerségben való 
üzemeltetésére. Az együttműködést olyan vállalkozásokkal, 
önkormányzatokkal, illetve egyéb gazdasági szereplőkkel 
(továbbiakban: Partner) kívánjuk megvalósítani, melyek megfelelnek a 
Magyar Posta partnerségi elvárásainak, hosszú távon kívánják szolgálni a 
lakossági érdekeket, minőségi szolgáltatás nyújtásával. Az együttműködés 
során segítséget kívánunk nyújtani a partneri szolgáltatóhely indításában és 
a vállalt tevékenység alapján díjazásban részesítjük partnereinket.

Mit is jelent a partneri, vagy 
más néven közreműködői 
tevékenység? 

Hosszú távú, minimum három éves 
szerződés keretében szükséges 
biztosítani a Magyar Posta 
legfontosabb szolgáltatásainak 
fix ponti elérését, melyek a felvételi 
és letéti kézbesítési tevékenységek 
ellátásához kapcsolódnak. 
A  küldemények háznál (címhelyen) 
történő kézbesítését nem kívánjuk 
partneri ellátásba adni, azt továbbra 
is saját hatáskörben látjuk el. 

Miért éri meg a partneri 
posta üzemeltetése?

Meglévő vállalkozói vagy közösségi 
alaptevékenység mellett, kapcsolt 
(kiegészítő) tevékenységként 
is ellátható a partneri posta 
üzemeltetése. A feladat ellátása 
során az üres (munkával ki nem 
töltött) munkaidő is kihasználható, 
így növekedhet a meglévő 
alaptevékenység hatékonysága. 
A tevékenységet a Partner az 
alaptevékenységének helyet 
adó szolgáltatóhelyén, a saját 
ingatlanában végzi, nincs szükség 
külön helyiség biztosítására. 

Amennyiben a Partner vállalkozás, 
úgy tovább javulhat annak 
működési hatékonysága, illetve 
erősödhet a „több lábon állás” 

a gazdasági szférában. Az ügyfélkör 
és a szolgáltatás-portfólió bővül, 
ezzel lehetőség nyílik az árbevétel 
növelésére, új ügyfelek szerzésére, 
hiszen a postapartneri tevékenység 
új vásárlókat hozhat a vállalkozás 
részére. Az együttműködés 
eredményeképpen egy országos 
lefedettségű, stabil működésű 
társaság hálózatához csatlakozik 
Partnerünk.

Amennyiben a Partner 
önkormányzat (vagy más 
szakigazgatási szerv), úgy a partneri 
posta üzemeltetése növelheti az 
érintett település lakosságmegtartó 
erejét, és tovább javíthatja az 
üzemeltető társadalmi megítélését.

Mit biztosít a Magyar Posta?

A postai közreműködői tevékenység 
vállalása esetén Partnerünk 
részére – a szakmai tudás 
megszerzésének lehetőségén túl 
(1 fő ingyenes képzése) – teljes körű 
logisztikai ellátást, illetve a feladat 
elvégzéséhez szükséges főbb 
eszközöket díjmentesen biztosítjuk, 
melyek közül néhány az alábbi:

 � munkapult (kiszállítással)

 � számítógép (monitorral, 
kiegészítőkkel, operációs 
rendszerrel, speciális postai 
szoftverrel)

 � POS terminál PIN paddal

 � csekkszkenner

 � digitális aláírópad

 � pénztárgép

 � arculati elemek (kültéri 
postapajzs, beltéri táblák)

Mit biztosít a Partner?

A Magyar Posta minden főbb 
eszközt biztosít annak érdekében, 
hogy a partneri posta indulása 
sikeres lehessen. Partnereinktől 
csak olyan, nem specifikus 
eszközök meglétét és használatát 
kérjük, melyek egy vállalkozás, 
vagy önkormányzat működésekor 
jellemzően már rendelkezésre 
állnak. Ezek közül a legfontosabbak 
a következők:

 � internetvonal

 � router

 � nyomtató

 � vonalkódolvasó

 � min. 10 m2 terület a 
szolgáltatóhely és ügyféltér 
részére

 � 2 m2 szabad falfelület a 
tájékoztatók kihelyezéséhez

 � mobiltelefon(ok) a VPN-es 
bejelentkezéshez

 � minimum 16A elektromos 
hálózat

POSTAPARTNER



Jelentkezés a partneri programra: 
www.posta.hu/partneri_program

AZ ANYAG TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, NEM MINŐSÜL AJÁNLATNAK

PARTNERI JUTALÉK (3001-től 5000 lakosságszámig)
1. Meghatározás
A postai közreműködői tevékenyég 
ellátásáért havonta jutalékot fizet a 
Magyar Posta a Partnerek számára.

A termékportfólió „alapcsomag” 
jutalékának megállapításánál két 
elemet veszünk figyelembe:

 � minimum havidíj (törvényben 
meghatározott mindenkori 
bruttó minimálbér 50%-a)

 � havi forgalmi jutalék 
(a partneri posta szerződött 
termékcsomagjára vetített 
tárgyhavi tevékenység alapján 
járó jutalék). 

A kifizetés végső összegét az 
határozza meg, hogy a mindenkori 
minimálbér 50%-ánál alacsonyabb 
vagy magasabb volt a végzett 
tevékenységhez köthető 
tárgyhavi forgalmi jutalék. 
Amennyiben az elért forgalmi jutalék 
a minimálbér 50%-ánál alacsonyabb 
volt, a tárgyhóban a minimálbér 
50%-ával azonos összegű jutalék 
kerül elszámolásra. Amennyiben az 
elért forgalmi jutalék a minimálbér 
50%-ához képest magasabb volt, 
a tárgyhóban a forgalmi jutalék 
összege kerül kifizetésre.

A termékportfólió „bővített 
csomag” esetében a csomagban 
szereplő tevékenységre a 
tárgyhavi forgalmi adatok alapján 
elérhető jutalék kerül kifizetésre..

2. Jutalék összegek 2023. évben
Minimum havidíj 2023: 116 000 Ft + Áfa

2.2 Tárgyhavi forgalom után járó jutalék:

2.2.1 Alapcsomag

Tevékenység Jutalék alapja Egysége Mértéke

Könyvelt levélküldemények felvételének elősegítése 
(készpénzes)

Forgalmazott db Ft/db 110

Könyvelt levélküldemények felvételének elősegítése 
(díjhiteles)

Forgalmazott db Ft/db 70

Csomag termékek felvételének elősegítése 
(készpénzes)

Forgalmazott db Ft/db 175

Csomag termékek felvételének elősegítése (díjhiteles) Forgalmazott db Ft/db 175

Postautalvány felvétel, készpénz-átutalási megbízás és 
postai számlabefizetési megbízás befizetés elfogadása

Forgalmazott db Ft/db 105

POS-tranzakció készpénzfelvétel, készpénzbefizetés Forgalmazott db Ft/db 105

Postai értékcikk árusítás Forgalmazott Ft % 7,7

Pénzügyi értékcikk árusítás Forgalmazott Ft % 1

Postakonform kereskedelmi áru Forgalmazott Ft % 10

Elektronikus mobiltelefon feltöltés (POS terminálon 
keresztül)

Forgalmazott Ft % 1,73

Letéti küldemények kézbesítésének elősegítése: 
postán maradó könyvelt küldemény

darab Ft/db 105

Letéti küldemények kézbesítésének elősegítése: 
postafiókról történő levélküldemény

darab Ft/db 160

Utalvány kézbesítésének elősegítése (belföldi posta-
utalvány, kifizetési utalvány és nyugellátási utalvány)

darab Ft/db 105

A feltüntetett értékek nettó értékek!

2.2.2 Bővített csomag

Tevékenység Jutalék alapja Egysége Mértéke

Fiókbérlet Forgalmazott db Ft/db 600

Materializált állampapír (MÁP+ és Kincstári 
Takarékjegy) értékesítés

Forgalmazott Ft % 0,08

Biztosítás közvetítés Módozatonként eltérő

Szerencsejáték értékesítés A Szerencsejáték Zrt.-vel kötött 
megállapodás alapján.

A feltüntetett értékek nettó értékek!
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TERMÉKPORTFÓLIÓ
A postai közreműködői tevékenység keretében, a Partnerek postai küldemények felvételét és 
kézbesítését segítik elő, illetve a Magyar Postára leginkább jellemző alapszolgáltatást látják el, 
melyhez kétféle termékcsomagot kínálunk (az Alapcsomag mellé a Bővített csomag is választható).

I. Alapcsomag:

 � levél- és csomagküldemények felvételének és 
kézbesítésének elősegítése

 � csekk- és utalványbefizetés
 � postai forgalomban használatos kereskedelmi áruk 
értékesítése (pl. boríték)

 � egyéb tevékenység (POS-en keresztül történő 
pénzfelvétel; stb.)

II. Bővített csomag (opcionális):

 � fiókbérleti szolgáltatás
 � papír alapú állampapír értékesítés
 � biztosítás közvetítés
 � szerencsejáték értékesítés


