
Elektronikus feladójegyzék műszaki specifikáció 2018. március 
5-től érvényes változásai 

Társaságunk a nemzetközi postai szolgáltatásokat a nemzetközi postai szervezetek által működtetett 

feltételrendszerek, szabályok alapján végzi. Ezen szabályok változása miatt 2018. évtől az Európai 

Unión (továbbiakban: EU) kívüli országokba szóló nemzetközi, árutartalmú levélküldeményeket 

vonalkódos küldeményazonosítóval kell ellátni. Az azonosító használatával a nemzetközi szervezetek a 

közeljövőben bevezetésre kerülő elektronikus vámadat előreküldést kívánják támogatni. Az elkészült 

fejlesztéseket mutatjuk be a 7.2 verzióban, amit 2018. március 5-től vezetünk be. 

 

 

1. Az elektronikus feladójegyzékben különválasztottuk a belföldi és a nemzetközi küldeményeket. A 
magyarországi küldemények adatai alapvetően nem változtak, a nemzetközi küldeményekre 
vonatkozó tagek azonban kikerültek. 
 

2. Nemzetközi szekció bevezetése, a hozzá kapcsolódó vámkezelési adatok bevezetése. 
 

3. Egyéb módosítások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állományok felépítése, változása  

 
6.0. verzió 7.2. verzió, változások sárgával 

kiemelve. 

Aktuális változások 

 

<jegyzek_adatok> 
 
  <efj_adatok> 
  </efj_adatok> 
 
  <jegyzek_adat> 
      <ugyfel_adatok> 
      </ugyfel_adatok> 
  
      <tomeges_adatok> 
          <kozonseges_tetelek> 
             <kozonseges_tetel> 
             </kozonseges_tetel> 
             <kozonseges_azon_tetel> 
             </kozonseges_azon_tetel> 
          </kozonseges_tetelek> 
          <nyilvantartott_tetelek> 
             <nyilvantartott_tetel> 
             </nyilvantartott_tetel> 
          </nyilvantartott_tetelek> 
      </tomeges_adatok> 
  </jegyzek_adat> 
  
  <jegyzek_adat> 
      <ugyfel_adatok> 
      </ugyfel_adatok> 
  
      <tomeges_adatok> 
        … 
      </tomeges_adatok> 
 </jegyzek_adat> 
 
 <jegyzek_adat> 

jegyzek_adatok> 
 
  <efj_adatok> 
  </efj_adatok> 
 
  <jegyzek_adat> 
      <ugyfel_adatok> 
      </ugyfel_adatok> 
  
      <tomeges_adatok> 

<belf_tetelek> 
          <kozonseges_tetelek> 
             <kozonseges_tetel> 
             </kozonseges_tetel> 
             <kozonseges_azon_tetel> 
             </kozonseges_azon_tetel> 
          </kozonseges_tetelek> 
          <nyilvantartott_tetelek> 
             <nyilvantartott_tetel> 
             </nyilvantartott_tetel> 
          </nyilvantartott_tetelek> 

</belf_tetelek> 
<nemz_tetelek> 

          <nemz_kozonseges_tetelek> 
             <nemz_kozonseges_tetel> 
             </nemz_kozonseges_tetel> 
             <nemz_kozonseges_azon_tetel> 
    <vam_adatok> 
    <\vam_adatok> 
    <documents> 
    <\documents> 
             </nemz_kozonseges_azon_tetel> 
          </nemz_kozonseges_tetelek> 
          <nemz_nyilvantartott_tetelek> 
             <nemz_nyilvantartott_tetel> 
    <vam_adatok> 
    <\vam_adatok> 
    <documents> 
    <\documents> 
             </nemz_nyilvantartott_tetel> 
          </nemz_nyilvantartott_tetelek> 

</nemz_tetelek> 
      </tomeges_adatok> 
  </jegyzek_adat> 
  
  <jegyzek_adat> 
      <ugyfel_adatok> 
      </ugyfel_adatok> 
  
      <tomeges_adatok> 
        … 
      </tomeges_adatok> 
 </jegyzek_adat> 
 
 <jegyzek_adat> 



 

 
 

 

Ügyfél-visszajelzések alapján szükségessé vált megkülönböztetni a nemzetközi és a belföldi tételeket, 
ezért a 7.2-es verzióban a tömeges adatokon belül ezek elkülönítésre kerültek. 

Eltérések a két szekció között: 

 Belföldi tételeknél ( <belf_tetelek> ) nem használható tagek: országkód, viszonylat, vámadatok, 
dokumentum, árufizetés valutaneme. 

 Nemzetközi tételeknél ( <nemz_tetelek> ) nem használható tagek: gépre alkalmasság. 

 

 

megnevezés mezőnév 

Vámérték vam_ertek 

Export engedély száma export_eng 

A küldemény tartalmára vonatkozó érték Valutanem 

Küldemény fajta aru_tartalom 

A vámáru darabszáma aru_db 

A vámáru megnevezése aru_nev 

A vámáru értéke aru_ertek 

A vámáru vám tarifakódja vam_tarifakod 

A vámáru származási országa aru_orszag 

A vámáru súlya aru_suly 

Engedély száma engedely_szama 

Dokumentum megnevezése dok_nev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A változásokkal kapcsolatos kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre. 

Telefonszám: +36 30/772 9229  
E-mail cím: felvetel_menedzsment@posta.hu 

6.0. verzió 7.2. verzió 

 
3.3 Belföldi tételek / Közönséges tétel szekció módosítása 

3.3.1. Küldemény sorszáma 

Adathossz: megengedett maximális 
karakterszám: 3 db 

Adathossz: megengedett maximális 
karakterszám: 5 db 

 
3.4 Belföldi tételek / Közönséges azonosított tétel szekció módosítása 

3.4.19. Vakok írása jelzése 

Régi érték: Nem volt ilyen érték 
feltüntetésére lehetőség ebben a 

szekcióban 

Új érték: A közönséges azonosított tételek 
között is megadható a továbbiakban. 

1. Az új tagek közötti különbségek  

2.  A nemzetközi tételek szekció új elemei 

3. Egyéb módosítások 

Vám adatok (vam_adatok) szekció elemeinek használata esetén a K_VER 

megadása kötelező a „kulonszolgok” mezőben! 
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