
Utánküldés megrendelése 
 

Megrendelő neve:  

E-mail címe:  Telefonszáma:  

1. előző cím:  

2. előző cím:  

3. előző cím:  

Új cím:  
 
Alulírott Megrendelő kérem, hogy a Magyar Posta Zrt. a fenti, előző cím(ek)re érkező küldeményeimet a megjelölt új címen kézbesítse. 
A szolgáltatás ideje alatt a címadataim kezeléséhez hozzájárulok. A hátoldalon lévő tájékoztatóban és a Postai Szolgáltatások Általános 
Szerződési Feltételeiben a szolgáltatásra meghatározott feltételeket megismertem, azokat tudomásul veszem. 
 
Utánküldés típusa: O belföldi Ο nemzetközi (külföldi címre történő utánküldés) 
 
Utánküldés időtartama: O határozott időtartamú  ....................................... -tól (év/hó/nap)  ....................................... -ig (év/hó/nap) 
 O határozatlan időtartamú .................................... -tól (év/hó/nap) (Csak belföldi utánküldés esetén választható!) 
 
Hírlapok átirányítása: O Kérem a részemre érkező hírlapok átirányítását is új címemre. 
 
Nyugellátás utánküldése: O Kizárólag a részemre érkező nyugellátás utánküldését kérem új címemre. 
 
 
Kelt:  .............................................................  Megrendelő aláírása:  ............................................................................................  
 
Az utánküldést a megrendelővel együtt igénybe vevő hozzátartozók neve, e-mail címe, aláírása: 

Hozzátartozó neve: E-mail címe: Aláírása: 

   

   

   

   
 
A POSTA TÖLTI KI! 
 

Utánküldés első napja: Utánküldés utolsó napja: Fizetett díj: Kezelő aláírása: 
    

 
A hírlap átjelentését átvettem/továbbítottam (dátum / hírlapügyintéző aláírása):  ......................................................................................  
 
Utánküldés díjhosszabbítása / új megrendelés azonos adatokkal: 

Utánküldés utolsó napja: Fizetett díj: Kelt: Kezelő aláírása: Megrendelő aláírása: 
     
     
     
     

 

Kérjük, hogy a megrendelőlapot az utánküldés ideje alatt – további rendelkezések céljából – szíveskedjen megőrizni!



 

Tájékoztató utánküldés szolgáltatás igénybe vételéhez 
 
 
A Posta a szolgáltatás keretében az alábbi küldeménytípusok utánküldését biztosítja.  
Belföldi cím esetén: 

• levél, levelezőlap  
• hivatalos irat  
• szerződéses, kedvezményes díjú címzett reklámküldemény  
• vakok írása  
• utalványok  
• Fizetést követő kézbesítéses levél, Címzett kezébe levél 
• MPL és nemzetközi postacsomag  
• belföldi és nemzetközi EMS Gyorsposta  
• Európa+ csomag  
• egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő időgarantált postai szolgáltatás keretében feladott csomagok 
• az előoldalon külön jelzett igény alapján postai előfizetéses hírlapok.  

Külföldi cím esetén (a világ bármely országába): 
• belföldi közönséges és ajánlott levélpostai küldemények 
• vámmentes nemzetközi közönséges és ajánlott levélpostai küldemények 

Nem küldi a címzett után a Posta a fenti küldemények közül azokat, amelyeket a Postának a feladóval kötött egyedi szerződése 
az utánküldés lehetőségéből kizárt.  
Az utánküldés megrendelés a megrendelés hatályba lépése előtt postahelyi letétbe helyezett küldeményekre nem terjed ki, 
azok átvételéről a címhelyen hátrahagyott értesítő alapján a címzettnek gondoskodnia kell, ellenkező esetben a küldemény az 
átvételi határidő lejártát követően „nem kereste” jelzéssel a feladó részére visszairányításra kerül. Az utánküldés megrendelést 
csak a megrendelés hatályba lépésének napján és azt követően érkezett küldeményekre tudjuk figyelembe venni a szerződés 
lejártáig.  
Az utánküldést a Posta a Postai Szolgáltatások ÁSZF-ben meghatározottak szerint, díj ellenében végzi.  
A több címről egy címre (postafiók bérleti címre) kért utánküldés esetén címenként kell megfizetni az utánküldési átalánydíjat. 
A belföldi utánküldés esetében a díjképzés további irányelvei az alábbiak: 

• A negyedévre meghirdetett átalánydíjat a határozatlan időtartamra kötött szerződések esetén negyedévenként előre, 
legkésőbb a tárgynegyedévet megelőző 5. munkanapig kell megfizetni. A fizetési határidő elmulasztása esetén az 
utánküldés a díjjal rendezett időszak utolsó napján automatikusan megszűnik.  

• A határozott időtartamra kötött szerződések esetében az átalánydíjat előre kell megfizetni a megrendelésen rögzített 
teljes időszakra vonatkozóan.  

Eseti díj fizetendő az átalánydíjon felül az alábbi küldemények utánküldéséért:  
• kétnapos, illetve következő napi teljesítéssel és „kézbesítés házhoz” szolgáltatással feladott belföldi postautalvány,  
• nemzetközi postacsomag,  
• Európa+ csomag 

Nyugellátási utalvány esetében – lakcímváltozással együtt járó végleges helyváltoztatás esetén – az utánküldés szolgáltatás 
átalány és eseti díjmentes, mely szolgáltatást a megrendelés dátumát követő hónaptól számított 2 hónap leteltéig teljesíti a 
Posta. 
A belföldi és nemzetközi utánküldési szerződés megszűnését követően az előző címre érkezett küldemények kézbesítését a 
Posta az általános szabályok szerint végzi. 
 
 
 


