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Szerződés  

postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátására 

 

amely létrejött egyrészről a  

 

Magyar Posta Zrt. 

Székhelye:    1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Cégjegyzékszáma:   01-10-042463,  

Adóigazgatási száma:  10901232-2-44,  

Statisztikai számjele:  10901232-5310-114-01, 

Pénzforgalmi jelzőszáma:  18203332-06000412-40010015 

képviseletre jogosult:  

– a továbbiakban: Magyar Posta –,  

 

másrészről a 

 

… 

Székhelye:  

Cégjegyzékszáma:  

Adóigazgatási száma:  

Pénzforgalmi jelzőszáma:  

képviseletre jogosult:  

– a továbbiakban: Közreműködő – 

 

(a továbbiakban a felek bármelyike: Fél, együttesen: Felek) között a mai napon a következő 

feltételek és tartalom szerint:  

 

1. A szerződés tárgya. Általános rendelkezések. 

 

1.1 A Magyar Posta megbízza a Közreműködőt az 1. sz.  melléklet szerinti 

szolgáltatóhelyen (továbbiakban: Szolgáltatóhely), a 2. sz.  mellékletben 

felsorolt, tevékenységek (továbbiakban: Szolgáltatás, Szolgáltatások) 

végzésével. A Közreműködő a megbízást elfogadja. 

 

1.2 A Közreműködő a postai szolgáltatásokról szóló 2012 évi CLIX. törvény 

(Postatv.) 2. § 33. pontja szerinti postai közreműködőnek minősül, e 

tevékenységét (csakúgy, mint a jelen szerződés keretében végzett valamennyi 

tevékenységét) a Magyar Posta nevében, javára és felelősségére végzi. 

 

1.3 A Közreműködő a tevékenységét a postai szolgáltatásra vonatkozó mindenkor 

hatályos jogszabályok – elsősorban a Postatv. és a postai szolgáltatások 

nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes 

szabályairól, valamint a postai Szolgáltatók általános szerződési feltételeiről, és a 

postai szolgáltatásból kizárt, vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 

335/2012. (XII. 4) Kormányrendelet (R.), –, a Postai Szolgáltatások Általános 

Szerződés Feltételei című dokumentum és a Magyar Posta Pénzforgalmi 

Üzletszabályzata, továbbá az egyéb, pénzforgalmi és pénzügyi szolgáltatásokra 

vonatkozó üzletszabályzatok és általános szerződési feltételek (továbbiakban az 

előző dokumentumok együtt: Üzletszabályzatok), az egyes szolgáltatásokra 

vonatkozó egyéb általános szerződési feltételek (ÁSZF-ek), a Magyar Posta által 
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a Közreműködő részére átadott technológiai leírások és közlemények melyek 

tartalmazzák a Szolgáltatások ellátásának részletes szabályait, eljárásrendjét, 

azok esetleges módosításait és azt, hogy ügyféltérbe mely dokumentumokat kell 

kihelyezni vagy kérésre átadni (továbbiakban:  Közreműködői Kézikönyv) és 

az IPH Kezelési Szabályzat, továbbá a Magyar Posta megbízásából nyújtott 

egyes szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok (különösen a pénzforgalmi 

szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény és a hitelintézetekről 

és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, az egyes 

fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény,  a pénzforgalom 

lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14.) MNB rendelet), valamint a biztosítási 

tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv ) továbbá a Magyar Nemzeti Bank 

a pénzügyi szervezetek működésének fizikai biztonsági és 

humánkockázatkezelési feltételeiről szóló 11/2020. (X.20.) számú ajánlása 

szerint köteles ellátni.  

 

1.4 A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályok szerinti, és a 

Közreműködői Kézikönyvben és az IPH kezelési szabályzatban meghatározott 

elvárásoknak eleget tesz. 

 

1.5 Az alkalmazandó Üzletszabályzatokat, ÁSZF-eket, a Közreműködői 

Kézikönyvet a Magyar Posta a Közreműködő rendelkezésére bocsátja. A Magyar 

Posta az Üzletszabályzatok, az ÁSZF-ek és a Közreműködői Kézikönyv 

változásának megfelelő időben és módon történő közléséről elektronikus úton (a 

továbbiakban: Partneri információs felület-en), vagy, amennyiben ez szükséges, 

nyomtatott formában gondoskodik. A Partneri információs felületen az 

Üzletszabályzatok, ÁSZF-ek, a Közreműködői Kézikönyv, és azok változásai is 

szerepelnek. A Magyar Posta a Szolgáltatások ellátásához, valamint a 

Szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges nyomtatványokat egyedi 

közreműködői igény alapján folyamatosan biztosítja a Közreműködő részére. 

Szakmai iránymutatás, az üzemeltetés támogatása, továbbá Szolgáltatásokra 

vonatkozó információkérés a Magyar Posta szervezeti egységeinek 

közreműködésével írásban, vagy információs vonalon közvetlenül a 

Szolgáltatóhely bevonásával történik.  

 

1.6 A Közreműködő a jelen szerződés alapján végzett tevékenységek mellett minden 

olyan gazdasági tevékenységet végezhet, amelyet jelen szerződés 11. pontja, 

valamint az alkalmazandó jogszabályok nem tiltanak.  

 

2. A Szolgáltatóhelyre és a nyitvatartási időre vonatkozó rendelkezések 

 

2.1 A Közreműködő saját költségén köteles gondoskodni a Szolgáltatóhely 

működtetéséről, kulturált, tiszta állapotáról, és a Szolgáltatóhely működésére, 

működtetésére vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások betartásáról 

a Közreműködői Kézikönyvnek, valamint a Magyar Posta vonatkozó 

utasításainak megfelelően. 

 

2.2 A Szolgáltatás tárgynapi elérhetőségének időszakát (a továbbiakban: 

nyitvatartási idő-t) a Közreműködőnek a jogszabályi megfelelőség biztosítása 

mellett, a Magyar Postával való egyeztetés eredményével összhangban kell 

meghatározni. A nyitva tartási idő esetleges módosítására (vagyis az 1. sz. 
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melléklet e tárgyú rendelkezéseinek a megváltoztatására) a Felek kapcsolattartói 

egymással saját hatáskörükben, elektronikus üzenetváltással állapodnak meg, a 

jelen szerződés írásos formájú módosítására ebben az esetben nincsen szükség. 

  

2.3 A Magyar Posta a nyitvatartási időn belül meghatározhat egy olyan záró 

időpontot, amelyet követően elsőbbségi és időgarantált postai küldemények 

tárgynapi továbbítására, vagy egyes küldeményfeladási módok igénybevételének 

kezdeményezésére nincsen lehetőség, továbbá egy olyan záró időpontot 

(pénzforgalmi nyitva tartás), amelyet követően a Közreműködői Kézikönyvben 

felsorolt pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó fizetési megbízást a 

Közreműködő már nem fogadhat be, és meghatározhat olyan végső határidőt 

(mely a hatályos  jogszabályi előírások szerint legfeljebb 2 órával lehet korábbi 

időpont, mint a Szolgáltatóhely nyitva tartási idejének záró időpontja), amelyet 

követően átvett fizetési megbízást a következő munkanapon átvettnek kell 

tekinteni. 

 

2.4 Közreműködő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóhelynek a jelen szerződés 1. 

sz. mellékletében rögzített címhelyről/ingatlanból új címhelyre/ingatlanba 

költöztetéséhez – azonos közterületi címen belüli költözés esetén is – a Magyar 

Posta előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A Magyar Posta kizárólag a 

Közreműködő által üzemeltetett, jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti 

települése(ke)n/településrész(ek)en működő ingatlanba történő költözéshez 

járulhat hozzá, de csak abban az esetben, ha az új ingatlan minden tekintetben 

megfelel a Szolgáltatás ellátására vonatkozó, előzetesen egyeztetett 

feltételrendszernek. A Közreműködő esetleges költözési szándékát legkésőbb a 

költözés általa megjelölt napját megelőző negyvenötödik napon köteles 

bejelenteni a Magyar Posta kijelölt kapcsolattartója részére.  

 

2.5 A Szolgáltatóhely másik ingatlanba történő költöztetése esetén a Magyar Posta 

által térítésmentesen átadott eszközök és rendszer (pl. pajzs, IPH rendszer, 

adathálózati elérhetőség) le- és felszerelésével, szállításával összefüggésben 

felmerülő költségeket az a Fél viseli, amelyiknek érdekkörében felmerült okból a 

költöztetés szükségessé vált. 

 

3. A küldemények szállítása, indítási/érkeztetési tevékenyég 

 

3.1 A Közreműködő által átvett postai küldemények, pénzforgalmi bizonylatok és 

készpénz elszállítása, valamint a Magyar Posta hálózatából a Szolgáltatóhelyen 

kikerülő postai küldemények (a továbbiakban a postai küldemények, a 

bizonylatok, utalványok és a készpénz együtt úgy is, mint: Küldemények) 

Szolgáltatóhelyre történő szállítása a Felek ezzel ellentétes írásbeli 

megállapodása hiányában a Magyar Posta kötelezettsége, és annak költségét a 

Magyar Posta köteles viselni. A Küldemények átadása-átvétele a Magyar Posta 

által üzemeltetett, vagy biztosított járat részére a Magyar Posta által 

meghatározott időpontban és helyen történik, mely időpontban és helyen a 

Közreműködő köteles rendelkezésre állni. A járat érkezésének és indításának 

időpontját a mindenkor aktuális, a Magyar Posta által a Szolgáltatóhelyre 

megküldött rovatolási kimutatás tartalmazza. A járat részére az átadás / átvétel 

idejére a Közreműködő ingyenes parkolási lehetőséget törekszik biztosítani. 
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3.2 A Közreműködő az átadás-átvétel lehetőségét a Magyar Posta által írásban 

átadott rovatolási kimutatás szerint köteles biztosítani. 

 

3.3 Amennyiben a Közreműködő a járatfogadási- és járatindítási kötelezettségét 

késedelmesen teljesíti, vagy nem teljesíti, úgy a külön járati forduló (rendkívüli 

szállítás) igazolt költségét a Magyar Posta áthárítja a Közreműködőre. 

 

3.4 A postai járat érkezésének, indításának időpontjában, valamint az átadás-átvétel 

rendjében, folyamatában, feldolgozási rendben történő változásokat a Magyar 

Posta legkésőbb a változást megelőző 5. munkanapon köteles írásban közölni a 

Közreműködővel. 

 

3.5 A Küldemények átadás-átvételével, feldolgozásával, az alkalmazott 

dokumentumok kitöltésével kapcsolatos részletes teendőket a Közreműködői 

Kézikönyv és az IPH kezelési szabályozás tartalmazza.  

 

4. Díjazásra vonatkozó rendelkezések, fizetési feltételek 

 

4.1 A Közreműködőt a Szolgáltatások ellátásáért vállalkozói díj illeti meg. A díj 

elemeit és mértékét a 3. sz.  melléklet tartalmazza. A 3. sz. mellékletben lévő 

díjak a jelen szerződés alapján a Közreműködő által elvégzendő összes 

tevékenység – beleértve a különböző technológiai-, háttér- és járulékos 

tevékenységek – és valamennyi felmerült költség ellenértékét magukban 

foglalják. 

 

4.2 A Magyar Posta előleget nem fizet. 

 

4.3 A Szolgáltatások elszámolása:  
 

A Felek a tárgyhónapban végzett szolgáltatásokról havonta utólag számolnak el 

egymással. Közreműködőt az őt megillető vállalkozói díjról a Magyar Posta a 

tárgyhót követő hónap 8. munkanapjáig értesíti (teljesítésigazolás). A 

Közreműködő az értesítést követő 8 napon belül köteles a számláját kiállítani. 

 

A számlán feltüntetett fizetési határidőt a Közreműködő a számla kiállításától 

számítja, a Magyar Posta részére 30 naptári napos fizetési határidő, valamint 4 

munkanap postai kézbesítési idő figyelembevételével. Az elszámolási időszakról 

készült számla teljesítési időpontját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 58. §-a szabályozza. A teljesítésigazolás 

alapján a tartalmi és formai szempontból kifogástalanul kiállított és lehetőség 

szerint igazoltan átadott számlát a Magyar Posta banki átutalással egyenlíti ki a 

Közreműködő jelen szerződésben szereplő pénzforgalmi számlájára. 

 

A Közreműködő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Magyar Posta az e (4.3.) 

pont első bekezdése szerinti értesítési kötelezettségének valamely szolgáltatás 

esetében az elszámolás alapját jelentő forgalmi adat hiányában nem tud eleget 

tenni, vagy a Felek adateltérést utólagosan állapítanak meg, úgy e szolgáltatások 

teljesítéséről a Magyar Posta a soron következő teljesítésigazoláson értesíti a 

Közreműködőt. 
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Felek igazolt átadásnak tekintik kifejezetten a Magyar Posta 4.5. pont szerinti 

számlakézbesítési címére tértivevényes küldeményként, ajánlott levél, vagy futár 

útján történő kézbesítéseket. Magyar Posta kijelenti, hogy a 4.5. pont szerinti 

számlakézbesítési címére érkező valamennyi számla érkeztetése a beérkezés 

napjával szigorú sorszámozású iktatórendszeren keresztül történik.  

 

A jelen szerződésben megadott pénzforgalmi számla módosításának esetére 

Közreműködő tudomásul veszi, hogy a Magyar Posta belföldi illetőségű 

jogosulttal szemben fennálló fizetési kötelezettségét csak cégnyilvántartásban 

szereplő (ennek hiányában a pénzforgalmi számlavezető által hitelesen igazolt) 

belföldi pénzforgalmi számlára teljesíti. Adott esetben a pénzforgalmi számla 

módosításáról Közreműködő köteles – a cégjegyzésre jogosultak aláírásával 

ellátott – nyilatkozatban előzetesen értesíteni a Magyar Postát. Felek 

megállapodása alapján a jelen pont szerinti módosítás nem igényel külön 

szerződésmódosítást. 

 

4.4 A számlán a Magyar Posta, mint vevő feltüntetendő (név és cím) adatai: 

 

Magyar Posta Zrt.  

1138 Budapest  

Dunavirág u. 2-6.  

Adószám: 10901232-2-44 

 

4.5 Számla benyújtásának helye: 

 

Magyar Posta Zrt. 

Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság  

Számviteli Osztály, Számla Feldolgozó Csoport  

6722 Szeged 

Tisza Lajos krt. 43-45. 

 

4.6 Valamennyi számlán, a számla kötelező tartalmi elemein felül fel kell tüntetni  

- jelen szerződés nyilvántartási számát 

- a megrendelés számát 

- a Magyar Posta Zrt. adószámát, 

- amennyiben a Közreműködő KATA adózó, ennek jelölését. 

 

4.7 A számla kötelező melléklete az adott elszámoláshoz tartozó teljesítésigazolás. 

 

4.8 Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okból nem befogadható (pl. a 4.6. 

pont szerinti azonosítók valamelyike, illetve a kötelező melléklet hiányzik, a 

számla tartalmilag vagy formailag hibás, Közreműködő azt nem a megfelelő 

címre nyújtja be), úgy a Magyar Posta a számlát visszaküldi és a 30 napos 

fizetési határidő a befogadható számla igazolt beérkezésétől számítódik.  

 

4.9 Közreműködő tudomásul veszi, hogy a Magyar Postát a késedelmes 

számlafizetéshez fűződő jogkövetkezmény (késedelmi kamat) csak a tartalmilag 

és formailag megfelelő számla számlabenyújtási címen történő beérkezés esetén 

terheli. A Magyar Posta számlabenyújtási címén kívüli minden számlabenyújtás 

a Közreműködő felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Közreműködő által 
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kiállított számla a kiállítását követő 4 munkanapon túl érkezik meg a Magyar 

Posta számlabenyújtási címére, akkor a számlán feltüntetett fizetési határidő a 

számlabenyújtási késedelem idejével meghosszabbodik. 

 

4.10 A Magyar Posta fizetési késedelme esetén Közreműködő jogosult a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.-ban) meghatározott 

mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni. 

 

5. A Szolgáltatások közvetlen végzésére jogosult személyek 

 

5.1 A Közreműködő a Szolgáltatásokat személyesen, vagy a vele munkaviszonyban 

vagy tagsági jogviszonyban álló természetes személyek, vagy megbízottak, 

alvállalkozók. (továbbiakban ezek együttvéve: teljesítési segéd-ek, alkalmazott-

ak) igénybevételével köteles ellátni. A Szolgáltatások ellátásában közreműködő 

természetes személyek a szolgáltatási tevékenységet csak abban az esetben 

végezhetik, ha érvényes, bejegyzésmentes – a büntetlen előéletet, továbbá a 

szolgáltatási tevékenységet is érintő foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás 

hiányát alátámasztó – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek. Az 

alkalmazási feltételek meglétét a Magyar Posta jogosult ellenőrizni és az azokat 

alátámasztó dokumentumokat (vagy azok másolati példányát) a Közreműködő az 

ellenőrzéskor köteles bemutatni. 

 

5.2 A Közreműködő alkalmazottai csak a Magyar Posta által megkívánt megfelelő 

szakmai ismeretek birtokában kezdhetik meg a Szolgáltatás teljesítését. Ilyennek 

minősül a 4. sz. mellékletben felsorolt szakmai végzettségek mindegyike, többek 

között a postán szerzett segédtiszti, vagy tiszti képzettség, a társasági (vagyis 

postai) szakképesítést adó –tevékenységi kört lefedő - képzések sikeres 

elvégzése kiegészítve azt a Magyar Posta Zrt.-nél tett komplex vizsgával és on 

the job felkészítéssel, vagy a közreműködői alkalmazottak számára indított 

postai szakképzésen szerzett szakismeret, sikeres vizsga letétele. A Magyar 

Posta a Közreműködői Kézikönyvben, továbbá a Magyar Posta egyedi 

utasításában jogosult a Szolgáltatás részét képező egyes tevékenységekhez 

további képzési feltételeket megállapítani. A Szolgáltatás részét képező egyes 

tevékenységekhez további képzési feltételeket egyes alkalmazandó jogszabályok 

is megállapíthatnak. 

 

5.3 A Közreműködőnek a Szolgáltatás nyújtásában részt venni kívánó, de postai 

szakképzettséggel nem rendelkező alkalmazottai a megfelelő szakmai ismeretek 

megszerzése céljából kötelesek a Magyar Posta által előzetesen közölt 

szakképzésen, oktatáson részt venni, az ismeretek megszerzéséről számot adni. 

Az ismeretek megszerzéséig a szakképzettséggel nem rendelkező az adott 

szolgáltatás nyújtását nem végezheti. A szakképzésen, oktatáson való 

részvételért a Közreműködőt költségtérítés nem illeti meg. A Magyar Posta által 

lebonyolított oktatások költségét a Közreműködő viseli. A Közreműködő az 

általa alkalmazott teljesítési segédek részére jogosult olyan általános postai 

ismeretek megszerzését célzó oktatást szervezni, amelyet postai 

szakképzettséggel rendelkező teljesítési segédje bonyolít. A Közreműködő által 

szervezett általános postai ismeretek megszerzését célzó oktatáshoz kapcsolódó 

vizsgáztatást a Magyar Posta ingyenesen biztosítja. 
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5.4 A Közreműködő köteles biztosítani az alkalmazottak megfelelő szakmai 

ismereteinek folyamatos fenntartását, aktualizálását. A szakképzésen, oktatáson 

való részvételért a Közreműködőt költségtérítés nem illeti meg. A Magyar Posta 

által lebonyolított oktatások költségét a Közreműködő viseli. 

 

5.5 A Feleket a folyamatos szolgáltatásnyújtás érdekében fokozott együttműködési 

kötelezettség terheli. A Szolgáltatást ellátó alkalmazott akadályozottsága esetén, 

vagyis rendkívüli, elháríthatatlan esetekben (pl.:  

 

a) hirtelen betegség, baleset, haláleset, vagy  

 

b) amennyiben a Közreműködő érintett Szolgáltatóhelyen foglalkoztatandó 

alkalmazottai a Szolgáltatások nyújtásának érintett Szolgáltatóhelyen 

történő megkezdéséig az 5.2. pontban meghatározott szakképesítést még 

nem szerezték meg),  

 

ha a Közreműködőnek nem áll módjában a Szolgáltatás biztosítása, e 

körülményről a Közreműködő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Magyar 

Posta kapcsolattartóját.  

 

6. Biztonságra vonatkozó előírások 

 

6.1 A Közreműködő köteles gondoskodni: 

 

a) a postai szolgáltatással, vagy a Magyar Posta érdekében kifejtett 

tevékenységgel összefüggő pénzek, értékek, (pl.: értékpapírok, értékcikkek) 

adatok, valamint a Közreműködő saját tevékenységéből származó pénzek és 

értékek, adatok elkülönített kezeléséről, megőrzéséről, 

 

b) az általa a Magyar Posta nevében átvett és kezelt pénzek, értékek, 

adatok a Magyar Posta által átadott vagy a Szolgáltatás ellátása 

során a Közreműködő birtokába került küldemények, értékpapírok 

és bizonylatok, postakonform kereskedelmi áruk adatok 

biztonságos kezeléséről és tárolásáról, 

 

c) a Magyar Posta tulajdonát képező és a más partnerek által 

biztosított eszközök, tárgyak épségének megóvásáról, és azok 

megőrzéséről, 

 

d) a Magyar Posta által rendelkezésre bocsátott eszközök rendeltetésszerű 

üzemeltetéséről, az ehhez szükséges tápellátás biztosításáról. 

 

e) a tevékenységével összefüggésben birtokába került adatoknak a Magyar 

Posta utasításai szerinti feldolgozásáról, az adatokat tartalmazó 

adathordozók biztonságos kezeléséről, az adatokhoz való harmadik személy 

általi hozzáférés megakadályozásáról. 

 

6.2 A Közreműködő köteles a Szolgáltatóhely használatával összefüggő tűzvédelmi, 

munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartására. 
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6.3 A Szolgáltatások ellátását érintő jogsértés (pl. rablás, betörés, rongálás, csalás, 

sikkasztás), tűz- és egyéb, a normál üzletmenetet akadályozórendkívüli esemény, 

adatvédelmi és/vagy informatikai biztonsági incidens (a továbbiakban a 

jogsértést és az adatvédelmi, és/vagy informatikai biztonsági incidenst is ide 

értve: rendkívüli esemény) esetén a Közreműködő köteles erről haladéktalanul 

bejelentést tenni a Magyar Posta 7/24 órás Főügyeletének (elérhetősége: mobil 

számok +36 (30) 770-7130-tól +36 (30) 770-7133-ig, +36 (30) 771-2453, 

vezetékes kapcsolási számok: +36 (1) 767-7130-tól +36 (1) 767-7133-

ig, elektronikus levélcímek: Fougyelet.1@posta.hu, Fougyelet.2@posta.hu, 

Fougyelet.3@posta.hu). A Szolgáltatóhely jelen szerződésnek megfelelő 

működőképessége helyreállítására a Közreműködő – a Magyar Posta 

szolgáltatásának kizárólagos igénybevétele útján – köteles késedelem nélkül 

intézkedni  

 

6.4 A Közreműködő a Ptk. 6:142. § szerinti mentesülési körülmények alkalmazási 

lehetőségének mellőzésével köteles megtéríteni mindennemű tényleges, igazolt 

és bizonyított kárt, mely a rendkívüli események következtében a Magyar Postát 

a Közreműködő jelen szerződésből fakadó kötelezettségének megsértése 

következtében éri (függetlenül attól is, hogy a kár, mint a szerződésszegés 

lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható 

volt-e). Ennek keretében a Közreműködő jelen 6.4 pont szerinti kártérítési 

kötelezettsége különösen, de nem kizárólagosan a Magyar Posta által átadott, 

vagy a Szolgáltatás ellátása során a Közreműködő birtokába került, vagy általa 

kezelt készpénz, küldemények, értékpapírok, adatok, bizonylatok és eszközök 

rendkívüli esemény okán felmerülő megsemmisüléséből, teljes-, vagy részleges 

megsérüléséből, hiányából, bizalmasságának sérüléséből, jogosulatlan 

megváltoztatásából következő kárra vonatkozik. 

 

A Közreműködő az e (6.4.) pont szerinti felelőssége alól mentesül abban az 

esetben, ha a kár vis maiorra vezethető vissza. Vis maior bármely olyan előre 

nem látható, elkerülhetetlen és elháríthatatlan, egyik Félnek sem felróható 

rendkívüli esemény, amely miatt a Közreműködő nem képes teljesíteni a jelen 

szerződésből következő kötelezettségeit. Ezen események korlátozás nélkül 

magukban foglalják a háborút, a polgárháborút, a lázadást, a felkelést, a 

zavargást, a természeti katasztrófát – így különösen: tűzvészt, robbanást, áradást, 

vihart, földrengést –, az egyéb katasztrófát, a járványt, a vesztegzárat, továbbá - 

a Felek által jelenleg nem látható - olyan körülmények felmerülését, amely a 

szerződésszerű teljesítést kizárja. 

 

7. A Magyar Posta tulajdonában álló és a Közreműködő részére térítésmentesen 

használatba adott tárgyi eszközök, egyéb anyagok  

 

7.1 A Szolgáltatás nyújtásához szükséges postaspecifikus, tárgyi eszközöket és 

egyéb anyagokat a Magyar Posta a 5. sz. melléklet rendelkezései szerint, 

jegyzőkönyv felvétele mellett a postai tulajdonjog fenntartásával térítésmentesen 

a mindenkori adózásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével biztosítja a 

Közreműködő részére. Közreműködő a jelen szerződés aláírásával 

kötelezettséget vállal arra, hogy a térítésmentesen átadott eszközöket kizárólag a 

Szolgáltatás nyújtásához használja úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzá 

ne férhessenek. Ezen kötelezettsége megszegésével kapcsolatos mindennemű 

mailto:Fougyelet.1@posta.hu
mailto:Fougyelet.2@posta.hu
mailto:Fougyelet.3@posta.hu
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felelősség a Közreműködőt terheli. A jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg 

a Közreműködő átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett köteles 

visszaszolgáltatni az eszközöket a Magyar Posta részére. 

 

7.2 A pénzszállító rendszerben alkalmazott nyitókeretek és kártyák/kulcsok, levél és 

csomagmérlegek, keletbélyegzők, valamint az informatikai rendszer (hardver, 

szoftver) kivételével és amennyiben a jelen szerződés másképpen nem 

rendelkezik, a Közreműködő köteles a Magyar Posta által biztosított, illetőleg 

bérbe adott eszközökkel kapcsolatos javításokat, cseréket és karbantartásokat 

(ide értve a hatósági előírásoknak történő megfeleltetést is) elvégezni. A 

pénzszállító rendszerben alkalmazott nyitókeretek és kártyák/kulcsok, levél és 

csomagmérlegek, keletbélyegzők, valamint az informatikai rendszer kivételével 

a Magyar Posta által biztosított, vagy bérbe adott eszközök javításával és 

karbantartásával kapcsolatban felmerült költségeket – amennyiben a jelen 

szerződés másképpen nem rendelkezik – a Közreműködő viseli. 

 

7.3 A Szolgáltatások ellátásához szükséges nem postaspecifikus (nem speciális) 

eszközöket és bútorokat a jelen szerződés 6. sz. melléklete tartalmazza, mely 

eszközöket – a jelen szerződés ellenkező tartalmú rendelkezésének hiányában – a 

Közreműködő saját költségén köteles biztosítani, valamint a használatból 

eredően a későbbiekben pótolni, vagy cserélni. A Szolgáltatóhely nyitásához 

szükséges egyes nem postaspecifikus eszközök kezdő állományát a Magyar 

Posta biztosítja, melyek mennyisége a jelen szerződés 6. sz. mellékletének 3. 

pontjában kerül feltüntetésre. Amennyiben Közreműködő legkésőbb a 

Szolgáltatások tényleges megkezdésének napján nem rendelkezik a jelen 

szerződés 6. sz. melléklete szerinti, a 6. sz. melléklet 3. pontjában fel nem sorolt 

eszközökkel, az ebből adódó Magyar Postánál keletkező többletköltségeket a 

Közreműködő köteles viselni. 

 

8. Telefon, postai elektronikus hálózat használat 

 

8.1 A Magyar Posta a Közreműködő részére 1 db mobiltelefon készüléket és hozzá 

tartozó 1 db SIM kártyát biztosít. Közreműködő tudomásul veszi, hogy a Magyar 

Posta az átadott mobiltelefon készüléket és a hozzá tartozó SIM kártyát csak a 

Magyar Posta és a Közreműködő közötti kapcsolattartás céljából biztosítja 

korlátozott forgalommal, a Magyar Posta mobiltelefonszámainak elérése 

érdekében.  

 

8.2 A Közreműködő hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóhely adatait a 

Magyar Posta belső, illetve külső nyilvántartási rendszereiben közzéteszi. 

 

8.3 A Magyar Posta a Közreműködő részére biztosítja a postai elektronikus 

hálózathoz történő hozzáférést, mellyel támogatja a Közreműködő elszámolását 

és munkafolyamatai során keletkezett, a Magyar Posta belső működéséhez 

szükséges adatok összegyűjtését is. A Közreműködő köteles a Magyar Posta 

által biztosított informatikai rendszer használatát ismerni, és a rendszert 

kizárólag a Szolgáltatások ellátása céljából használni. 
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9. A postai számlák kezelése 

 

9.1 A Magyar Posta a szerződéses jogviszony teljes időtartamára meghatalmazza a 

Közreműködőt, hogy az általa a Magyar Posta nevében végzett 

tevékenységekhez kapcsolódóan az általános forgalmi adóról szóló törvényben 

meghatározott számla- és nyugta kibocsátási kötelezettséget a Magyar Posta 

nevében teljesítse.  

 

9.2 A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy Közreműködői Kézikönyv 

számlakibocsátás feltételeit tartalmazó előírásait betartja, amennyiben a 

Szolgáltatást alvállalkozóval, vagy megbízottal végezteti, a 9.1. pont szerinti 

jogosultságot rendes vagy eseti meghatalmazással a Szolgáltatást ténylegesen 

ellátó harmadik személyre átruházza, melynek elmulasztása esetén felelősség a 

Közreműködőt terheli. A Magyar Posta 9.1. pont szerinti meghatalmazása 

kiterjed arra is, hogy a Közreműködő e (9.2.) pont szerint további 

meghatalmazást adjon. 

 

9.3 A Közreműködő köteles a Szolgáltatásokról külön számlatömböt, nyugtatömböt 

vezetni, és a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan kiállított számlát, nyugtát az egyéb 

vállalkozási tevékenységéből eredőtől elkülönítetten kezelni. A 

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlatömböt, nyugtakönyvet a Magyar Posta 

biztosítja. 

 

10. Adatvédelem, titokvédelem, és informatikai biztonság 

 

10.1 A Közreműködő a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 

tevékenysége során a Magyar Posta Zrt.- nek az adatfeldolgozási tevékenységet 

is tartalmazó szerződésekre vonatkozóan közzétett, a Magyar Posta Zrt. által 

igénybevett adatfeldolgozók (további adatfeldolgozók) kötelezettségeit 

szabályozó Általános Szerződési Feltételeinek a mindenkor hatályos 

rendelkezései szerint jár el. Az ÁSZF elérhetősége www.posta.hu – Adatkezelési 

Tájékoztató – Kapcsolódó tájékoztatók – Közreműködők adatfeldolgozási 

tevékenységére vonatkozó ÁSZF 

http://www.posta.hu/static/internet/download/Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek_1

90403_kozzetetelre_1_mod.pdf  

 

10.2 A Közreműködő tudomásul veszi, hogy az adatok kezelésének célját kizárólag 

az adatkezelők jogosultak meghatározni, és a Közreműködő az érintettek felé 

kizárólag olyan nyilatkozatot és abban az esetben tehet, amelyet az adott időpont 

vonatkozásában a Magyar Posta által kiadott utasítások, így különösen a 

Közreműködői Kézikönyv lehetővé tesznek. 

 

10.3 A Felek a jelen szerződés előkészítése és teljesítése során egymás rendelkezésére 

bocsátott adatokat és információkat kizárólag a jelen szerződéssel összefüggő 

kötelezettségeinek teljesítése céljából használja fel, azokat szigorúan bizalmasan 

kezelik, nem publikálják és harmadik fél számára nem szolgáltatják ki. A Felek 

üzleti titokként kezelik azokat az adatokat és információkat, melyek üzleti titok 

jellegéről kifejezett nyilatkozatot tesznek. 

 

http://www.posta.hu/
http://www.posta.hu/static/internet/download/Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek_190403_kozzetetelre_1_mod.pdf
http://www.posta.hu/static/internet/download/Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek_190403_kozzetetelre_1_mod.pdf
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10.4 A Közreműködő és teljesítési segédje köteles a jelen szerződés előkészítése, és a 

Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott, továbbá a Magyar Posta 

működéséről szerzett adatokat, információkat, technológiai megoldásokat, 

személyes adatokat, üzleti-, levél-, értékpapír-, fizetési-, biztosítási és egyéb 

titkot (továbbiakban: titok) megőrizni. A Közreműködő ezen túlmenően sem 

közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely jelen szerződés teljesítése 

során jutott tudomására, és amelynek közlése a Magyar Posta számára hátrányos 

következménnyel járna. A Közreműködő gondoskodni köteles az adatok 

biztonságáról. 

 

10.5 A Közreműködő köteles saját költségén biztosítani a Közreműködői Kézikönyv 

szerint a Szolgáltatást támogató számítógépes munkaállomás és a Szolgáltatás 

során kezelt elektronikus adat informatikai és fizikai biztonságát. 

 

10.6 A Közreműködő tudomásul veszi, hogy a Magyar Posta az általa biztosított 

munkaállomásokon adatszivárgás megelőző (Data Loss Prevention) és 

naplóelemző megoldásokat alkalmazhat. 

 

10.7 A Közreműködő tudomásul veszi, hogy a Magyar Posta felé ő a felelős bármely 

felhasználó nevével és jelszavával a Szolgáltatóhelyen végrehajtott tranzakcióért. 

 

10.8 A Közreműködő tudomásul veszi, hogy a Magyar Posta által biztosított 

informatikai eszközöket és azok tartozékait kizárólag a Szolgáltatások ellátására 

érdekében használhatja. 

 

10.9 A Közreműködő köteles a Szolgáltatások végzése során használt 

dokumentumokat, adatokat és információkat a Közreműködői Kézikönyvben 

foglaltak szerint kezelni. 

 

10.10 A Közreműködőnek a jelen szerződésben rögzített tevékenységét ténylegesen 

végző alkalmazottai kötelesek az e (10.) pontban foglaltaknak a tudomásul 

vételét – tevékenységük megkezdés előtt – elismerni és a nyilatkozatot – 

amennyiben az a Magyar Posta adatvédelmi követelményeknek való megfelelése 

igazolásához a Felügyeleti Hatóság részére való benyújtása szükséges – a 

Magyar Posta részére megküldeni. A nyilatkozatok mintáját a 7. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

10.11 A Közreműködő és az alkalmazottainak titoktartási kötelezettsége jelen 

szerződés hatálya alatt és annak megszüntetése után is – korlátlan ideig – fennáll. 

 

10.12 A Felek jogosultak a másik Fél részére az átadott adatok és információk 

kezelését ellenőrizni, és a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezni.  

 

10.13 A 10.3. és 10.4. pont rendelkezései nem vonatkoznak az olyan adatokra, 

tényekre és információkra, amelyek nyilvánosak, vagy amelyek nyilvánosságát, 

vagy valamely hatóság részére történő kiadását jogszabály írja elő. 

 

11. Konkurencia tilalom, a postai jó hírnév  

 

A Közreműködő a jelen szerződés aláírásakor az alapító okiratában rögzített tevékenységeket 
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folytathatja, további, a Magyar Posta gazdasági érdekeit sértő, vagy a Magyar Postával, mint 

állami tulajdonban lévő gazdasági társasággal összeférhetetlen (arculatát, hírnevét sértő) 

tevékenységet nem folytathat. 

 

 
12. A Közreműködő és teljesítési segédjének ellenőrzése 

 

12.1 A Közreműködő biztosítani köteles, hogy a Magyar Posta bármikor vizsgálhassa 

és ellenőrizhesse a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelő 

teljesítését, a Közreműködői Kézikönyvben és egyéb szabályozásokban előírtak 

betartását, valamint a Közreműködő által nyújtott szolgáltatás színvonalát. Az 

ellenőrzés és a vizsgálat kiterjed a Közreműködő teljesítési segédjére is, 

beleértve a foglalkoztatás jogszerűségének, megfelelőségének vizsgálatát is. 

 

12.2 Ha az ellenőrzés során a Közreműködő és/vagy teljesítési segédje 

tevékenységének vizsgálatánál szakmai hiányosságok merülnek fel, a Magyar 

Posta utasíthatja a Közreműködőt a hiányosság megszüntetésére, és megfelelő 

szakképzésen történő részvételre tehet javaslatot. 

 

12.3 Amennyiben az ismételt ellenőrzés megállapítja, hogy a minősítésben szereplő 

kötelezettségek továbbra sem a megfelelő módon kerülnek teljesítésre, úgy ez a 

jelen szerződés azonnali hatályú felmondására adhat okot. A Felek 

megállapodnak abban, hogy az adatfeldolgozási szabályok megsértését feltáró 

ellenőrzés esetén a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására a Magyar 

Postának már az első ellenőrzés eredményeként is lehetőség van, nem szükséges 

ismételt ellenőrzést lebonyolítani. 

 

12.4 Ha a Magyar Posta által lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy a Közreműködő 

teljesítési segédje a Magyar Posta terhére elkövetett jogsértésben érintett, vagy 

érintett lehet, a Közreműködő a Magyar Posta írásbeli értesítésének 

kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a teljesítési segéd jelen 

szerződés teljesítésében való közreműködését megszüntetni. 

 

12.5 Az ellenőrzést és vizsgálatot végző személy jogosult: 

 

a) a Szolgáltatóhely területére – titoktartási kötelezettség mellett – belépni, 

 

b) a Szolgáltatásokkal összefüggő okiratokba betekinteni, arról másolatot 

készíteni, 

 

c) a jelen szerződés alapján kezelt pénzeket, értékeket, küldeményeket, 

bizonylatokat, eszközöket, értékpapírokat megszámlálni és ellenőrizni, 

 

d) a Szolgáltatással kapcsolatban vizsgálatot folytatni, értve ez alatt a teljesítési 

segédek, az igénybevevők nyilatkozatának beszerzését is. 

 

e) a Szolgáltatás nyújtása során keletkezett adatokat tartalmazó 

adathordozókhoz hozzáférni az adatokat megismerni, az adathordozókat 

ellenőrzés céljából birtokba venni és birtokában tartani, 
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f) bármikor távolról az IPH rendszerből adatokat kinyerni és azok alapján 

vizsgálni a működés jogszerűségét vagy szabályosságát. 

 

12.6 Az ellenőrzést végző személy köteles az ellenőrzés megkezdésekor ellenőrzési 

jogosultságát igazolni, az ellenőrzés célját közölni, majd az ellenőrzés 

befejezését követő 30 naptári napon belül annak eredményét, illetőleg a 

Közreműködőt érintő legfontosabb megállapításait írásban a Közreműködő 

tudomására hozni. 

 

12.7 A Közreműködő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás felügyelete és a jelen 

szerződés szerinti adatfeldolgozás végzésének ellenőrzése tekintetében illetékes 

felügyeleti szervek és a jogszabályban erre felhatalmazott egyéb szervek, 

továbbá a Magyar Postával szerződéses kapcsolatban lévő vállalkozások – ide 

értve azok belső ellenőrét és könyvvizsgálóját – (pl.: Nemzeti Média és 

Hírközlési Hatóságon [a továbbiakban: NMHH], a Magyar Nemzeti Bank, 

Államadósság Kezelő Központ Zrt., Magyar Államkincstár) is jogosultak 

ellenőrzést folytatni a Szolgáltatóhelyen a Szolgáltatás teljesítésével 

kapcsolatban. A Közreműködő köteles bármelyik hatóság vagy vállalkozás által 

folytatott vizsgálatról kapcsolattartóin keresztül telefonon haladéktalanul 

értesíteni a Magyar Postát, továbbá a Magyar Posta kérésére írásbeli jelentést 

készíteni a vizsgálatról. 

 

12.8 A Magyar Posta meghatározott szolgáltatásainak megfelelő teljesítését a Magyar 

Postától független megbízott szakértő szervezettel időről-időre auditáltatja. 

Közreműködő tudomásul veszi ezt és biztosítja, hogy az auditor az auditot az 

általa üzemeltetett Szolgáltatóhely vonatkozásában elvégezhesse. A Magyar 

Posta az auditálás tényleges időpontjáról legalább 5 munkanappal korábban 

tájékoztatja a Közreműködőt. Az audit a Magyar Posta szakembere jelenlétében 

történik. 

 

13. Kártérítés és bírságok megfizetése a felhasználók (ügyfelek) és hatóságok felé 

 

13.1 A Magyar Posta megbízásából végzett tevékenységekkel összefüggésben a 

Közreműködő vagy teljesítési segédje által a közvetlenül a Magyar Postának, 

vagy az igénybevevőnek, vagy harmadik személynek okozott károkat a 

károsultak részére közvetlenül a Magyar Posta téríti meg, ezekben az ügyekben 

kizárólag a Magyar Posta jogosult az érintettek felé jognyilatkozatot tenni.  

 

13.2 Amennyiben az NMHH vagy más hatóság a Közreműködőnek a 2. sz. 

mellékletben meghatározott tevékenységek nyújtásával összefüggésben a 

Magyar Postára bírságot szab ki, vagy egyéb joghátrányt alkalmaz, ezt a bírságot 

kiszabó hatóság felé közvetlenül a Magyar Posta köteles megtéríteni, és ezekben 

az esetekben kizárólag a Magyar Posta jogosult eljárni és jognyilatkozatot tenni. 

 

13.3 Amennyiben a Felek bármelyike a 13.1 szerinti igényről, vagy a 13.2 pont 

szerinti bírságról vagy egyéb joghátrányról tudomást szerez, haladéktalanul 

köteles értesíteni a másik szerződő Felet.  

 

13.4 A Közreműködő minden lehetséges eszközzel köteles elősegíteni a 13.1 pont 

szerinti igénnyel, vagy 13.2 pont szerinti bírsággal vagy egyéb joghátránnyal 
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kapcsolatos, vagy ezek elkerülését célzó postai vizsgálatot. 

 

13.5 A 13.1 pont szerinti kártérítés kifizetése, vagy a 13.2 pont szerinti bírság 

megfizetése előtt a Magyar Posta köteles a Közreműködőt tájékoztatni a saját 

álláspontjáról és a követelés / kártérítés / bírság megfizetésének szándékáról. A 

Közreműködő saját álláspontját jogosult a Magyar Postával 3 munkanapon belül 

közölni, de álláspontja nem köti a Magyar Postát. A Magyar Posta által e pont 

szerinti adandó tájékoztatás esetleges elmaradása nem vezet a Közreműködő 

kárfelelősség alóli mentesüléséhez. 

 

13.6 A Közreműködő köteles továbbá együttműködni a Magyar Postával a 

Szolgáltatásokkal kapcsolatban előterjesztett felhasználói panaszok 

kivizsgálásában is. A Közreműködő saját álláspontját jogosult a Magyar Postával 

3 munkanapon belül közölni, de álláspontja nem köti a Magyar Postát.  

 
14. A Közreműködő kártérítési felelőssége a Magyar Posta felé 

 

14.1 A Közreműködő az általa vagy teljesítési segédje által a Magyar Postának 

szerződésszegéssel okozott mindennemű tényleges és igazolt kárért a Ptk. 6:142. 

§ szerinti mentesülési körülmények alkalmazási lehetőségét figyelmen kívül 

hagyó, és a kárnak, mint a szerződésszegés lehetséges következményének előre 

láthatóságától is független kártérítési felelősséggel tartozik. Ennek keretében a 

Közreműködő a készpénz, értékcikk- és értékpapír beszolgáltatásokban 

mutatkozó esetleges hiányért, az általa a Magyar Posta nevében átvett és kezelt 

pénzekért, a Magyar Posta által átadott vagy a Szolgáltatás ellátása során a 

Közreműködő által kezelt, vagy birtokába került küldeményekért (különösen az 

értékcikkekért, értékpapírokért, bizonylatokért, eszközökért és adatokért) az 

azokban felmerülő tényleges és igazolt károkért is teljes kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

 

14.2 A Magyar Postának okozott kárnak minősül különösen minden olyan, az 

igénybevevőknek, vagy harmadik személynek kifizetett jogos kártérítés, továbbá 

hatóságnak fizetett bírság, amely igazoltan a Közreműködő, vagy teljesítési 

segédje jogellenes vagy szerződésellenes magatartására vagy mulasztására 

vezethető vissza. 

 

14.3 A Magyar Posta írásban tájékoztatja a Közreműködőt a 14.2 pont alapján történt 

kifizetésekről és egyben megküldi a Közreműködő felé a Magyar Posta általi 

kifizetést igazoló dokumentumokat. A Magyar Posta, legalább nyolc napos 

fizetési határidő biztosításával írásban felszólítja a Közreműködőt, hogy a 

Magyar Posta által kifizetett kártérítési összeget és járulékait fizesse meg.  

 

14.4 Ha a Közreműködő a 14.3 pontban írt fizetési kötelezettségének határidőre nem 

tesz eleget, a Magyar Posta  

 

a) a Közreműködő Magyar Postával szembeni esedékes követelésébe a Ptk. 

beszámításra vonatkozó szabályainak alkalmazásával a fizetendő összeget 

beszámítja, vagy 

 

b) bírósági úton érvényesíti a követelést. 
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Jelen szerződés alkalmazásában követelésnek minősül a tőketartozás mindenkor 

aktuális, a Ptk. alapján felszámított késedelmi kamata, valamint a tartozás 

érvényesítésének költsége is. 

 

15. A Felek együttműködése 

 

15.1 A Felek a szerződés teljesítése érdekében személyes kapcsolattartóikon keresztül 

állandó munkakapcsolatot tartanak fenn. Kölcsönösen és haladéktalanul egymás 

tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a 

szerződésszerű teljesítést akadályozzák, vagy akadályozhatják. A tájékoztatási 

kötelezettség teljesítése alól nem mentesít az a körülmény, hogy a másik Fél 

egyéb forrásból hozzájutott a szükséges információhoz. 

 

15.2 A Felek rögzítik, hogy minden, a Felek befolyásoló és védekező képességét 

meghaladó (elháríthatatlan) természeti és társadalmi erő, jelenség, történés, 

amely a szerződéses teljesítést befolyásolja, a szerződés szempontjából vis 

maiornak tekintendő. Vis maior esetén a Feleknek, haladéktalanul – írásban – 

értesíteniük kell egymást, mely értesítésben meg kell nevezni a vis maior pontos 

okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását, és 

amennyiben ismert, időtartamát is. 

 

15.3 A Felek kölcsönösen, és külön-külön is megteszik mindazokat az intézkedéseket, 

nyilatkozatokat, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények 

elhárítása érdekében szükségesek. Vitás kérdéseiket elsősorban kijelölt 

kapcsolattartóik közvetlen egyeztetése útján, ennek eredménytelensége esetén a 

döntési jogkörrel rendelkező személy(ek) jóhiszemű tárgyalása során kísérlik 

meg rendezni.  

 

16. Értesítések, kapcsolattartás, adatszolgáltatás 

 

16.1 Minden értesítést és minden abból eredő üzenetet írásban, ajánlott levélben, e-

mailen, vagy egyéb bizonyítható módon kell megküldeni a másik Fél 

kapcsolattartója számára. A postai úton küldött üzenetet a Felek akkor is 

kézbesítettnek tekintik, ha azt a címzett nem fogadja el, vagy a rendelkezésre 

tartási idő alatt azt nem veszi át („nem kereste”).  

 

16.2 A mindenkori kapcsolattartó személyekről, azok elérhetőségéről a Magyar Posta 

a Partneri információs felületen keresztül ad folyamatos tájékoztatást. A 

Közreműködő a kapcsolattartója személyét és elérhetőségét az 1. sz. 

mellékletben jelöli meg.  

 

16.3 A Közreműködő kötelezettséget vállal, hogy a Magyar Posta által a 

Szolgáltatásokkal összefüggésben kért adatszolgáltatást késedelem nélkül a 

megadott határidőre teljesíti. 

 

16.4 A Közreműködő a postai szolgáltatást igénybevevők részére köteles a postai 

szolgáltatásokkal összefüggő tájékoztatást, adatszolgáltatást megadni, a 

panaszkezeléssel, küldeménykereséssel és kártérítéssel összefüggő 

tevékenységeket a Közreműködői Kézikönyvben foglaltak szerint teljesíteni. 
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17. Kötbérfizetési kötelezettség meghiúsulás esetén és az adatfeldolgozásra vonatkozó 

szabályok megsértése esetén 

 

17.1 Meghiúsulási kötbér  

  
17.1.1 Közreműködő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a Szolgáltatások 

teljesítését részben egy, vagy több Szolgáltatóhely vonatkozásában jogos ok 

nélkül megtagadja, vagy a Közreműködőnek felróható magatartás miatt 

Magyar Posta a jelen szerződést a 18.2 szerint, de a 18.4 pont szerinti részbeni 

felmondási lehetőséget is figyelembe véve felmondja. 

 

17.1.2 A kötbér alapja a teljesítés megtagadásáról való értesülést, vagy a jelen 

szerződés megszűnésének időpontját megelőző 12 teljes naptári hónap 

teljesítménye alapján számított, az érintett Szolgáltatóhelyre vonatkozó nettó 

vállalkozói díj, ennél rövidebb teljesített időszak esetén pedig a tényleges 

teljesítményre számolt, az érintett Szolgáltatóhelyre vonatkozó nettó 

vállalkozási díj 12 hónapra vetített összege.. 

 

17.1.3 A kötbér mértéke a 17.1.2 pont alapján számított kötbéralap 20%-a. 

 

17.1.4 A kötbér esedékessé válik a teljesítés megtagadásával, vagy amikor a teljesítés 

megtagadására visszavezethető okból a szerződés megszűnik. 

 

17.1.5 Kötbérigény esetén a Magyar Posta jogosult a kötbér összegét az esedékes 

számla összegéből visszatartani. 

 

17.1.6 A Magyar Posta jogosult a kötbért meghaladó kárát Közreműködővel szemben 

érvényesíteni.  

 

17.2 Az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok megsértése esetén fizetendő kötbér 

 

17.2.1 Közreműködő kötbér fizetésére köteles, amennyiben a 10. pont szerinti 

adatvédelmi, titokvédelmi és adatfeldolgozási előírásokat megsérti. 

 

17.2.2 A kötbér mértéke a Magyar Postát a 10. pont szerinti adatvédelmi, 

titokvédelmi és adatfeldolgozási előírások megsértésével összefüggésben ért 

kár mértékének a 20%-a, legfeljebb azonban 100.000 Ft / szerződésszegés. 

 

17.2.3 A kötbér a 17.2.1 pont szerinti szerződésszegés időpontjában esedékessé válik. 

 

17.2.4 Kötbérigény esetén a Magyar Posta jogosult a kötbér összegét az esedékes 

számla összegéből visszatartani. 

 

17.2.5 A Magyar Posta jogosult a kötbért meghaladó kárát Közreműködővel szemben 

érvényesíteni.  

 

18. A szerződés időtartama, megszüntetése, a szerződés módosítása  

 

18.1 Jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A Felek rendes felmondási 
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jogukat a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 6 hónapos felmondási 

idővel, indoklás nélkül gyakorolhatják. A felmondási idő kezdő napja a 

felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napja. A Felek megállapodnak 

abban, hogy a jelen szerződés megkötéséről számított 60 hónapos időtartamban a 

rendes felmondási jog gyakorlásától eltekintenek.   

 

18.2 Bármelyik Fél jogosult a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jelen 

szerződést azonnali hatállyal (vagy a jelen szerződést felmondó Fél által 

megjelölt felmondási idővel) felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül 

különösen, ha 

 

a) a Közreműködő vagy alkalmazottja (a továbbiakban e pont értelmezése 

tekintetében: Közreműködő) a jelen szerződés titoktartási és adatvédelmi 

kötelezettségére, vagy konkurencia tilalmára vonatkozó bármely 

rendelkezését megsérti, 

 

b) a pénzkezelési előírások megsértése miatt a Magyar Postát kár éri, 

 

c) a Magyar Postát a Közreműködő tevékenységére visszavezethető okból 

valamely felügyeleti hatóság legalább kettő alkalommal megbírságolja vagy 

egyéb elmarasztaló határozatot hoz a Magyar Postával szemben, 

 

d) a Közreműködő a postai nyitvatartási időt egy éven belül legalább 2 

alkalommal nem tartja be, 

 

e) a Közreműködő olyan személlyel végezteti a közreműködői tevékenységet, 

aki erre nem jogosult, 

 

f) a Közreműködő a Magyar Postát bármilyen módon akadályozza az 

ellenőrzési joga gyakorlásában, 

 

g) ha a Közreműködő kötelezettségét jelentős mértékben, vagy ismételten, 

vagy szándékosan olyan módon megszegi, hogy ezzel jelentős 

érdeksérelmet okoz a Magyar Postának, ideértve az ellenőrzés során feltárt 

hiányosságok meg nem szüntetését, 

 

h) a Közreműködő magatartása vagy mulasztása következtében a Magyar 

Posta 3 hónapon belül legalább két alkalommal fizet ki 100 000,-Ft-ot 

meghaladó kártérítést, 

 

i) a Szolgáltatás ellátásához a Magyar Posta az Üzletszabályzatokat, ÁSZF-

eket és ezek módosításait a Közreműködő részére nem biztosítja, vagy nem 

gondoskodik a változások megfelelő időben és módon történő közléséről, 

 

j) a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, 5. sz. mellékletben megjelölt 

postaspecifikus tárgyi eszközöket a Magyar Posta a Közreműködő részére 

nem teljes körűen biztosítja, 

 

k) a Magyar Posta a Közreműködő által hibátlanul kiállított számlát a számla 

fizetésének esedékességétől számított 60 napon túl sem fizeti meg. 
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18.3 A Magyar Posta azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a 

Közreműködő gazdasági tevékenység végzésére való jogosultsága bármely 

okból felfüggesztésre kerül, vagy megszűnik. 

 

18.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a 18.2 pont szerinti azonnali hatályú (vagy 

a jelen szerződést felmondó Fél által megjelölt felmondási idejű) felmondás 

vonatkozhat az 1. sz. melléklet szerinti Szolgáltatóhelyek bármelyikére külön-

külön is. Amennyiben a jelen szerződés megszűnésére a Közreműködő 

érdekkörében felmerülő okból kerül sor, úgy a jelen szerződés megszüntetésével 

és a Szolgáltatás Magyar Posta általi további nyújtásának elindításával 

kapcsolatos valamennyi igazolt költség a Közreműködőt terheli.  

 

18.5 Amennyiben a jelen szerződés megszűnik, és a Felek a jelen szerződéssel azonos 

tárgyban nem kötnek egymással új megállapodást, úgy – a jelen szerződés 

megszűnését követő 30 napon belül – kötelesek egymással elszámolni. 

 

18.6 A Felek a jelen szerződést – a18.7 pontban foglalt kivétellel – kizárólag írásban, 

mindkét Fél cégszerű aláírásával módosíthatják. 

 

18.7 A Felek személyét érintő azonosító adatokban, a statisztikai-, vagy az 

üzletmenetet meghatározó adatokban bekövetkezett változásokról, továbbá az 1. 

és 2. sz., valamint az 4-7. sz. mellékletek tartalmát érintő változtatási igényekről 

a kijelölt kapcsolattartók az általuk aláírt, faxon-, vagy postai úton továbbított 

levélben, vagy elektronikus levélben tájékoztatják egymást.  

 

Az e (18.7) pontban megjelölt adatokban bekövetkező esetleges változás az arról 

szóló értesítés kézhezvételének napját követő ötödik napon hatályosul, vagyis a 

jelen szerződés 18.6 pont szerinti módosítása nélkül is a jelen szerződés részévé 

válik. A változásról az adott Fél kijelölt kapcsolattartója haladéktalanul értesíti 

az érdekelt szervezeti egységeket, és megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

A 3. sz. mellékletekben feltüntetett, de a Magyar Posta által nem saját jogon 

nyújtott (hanem harmadik személy megbízásából biztosított) szolgáltatások 

(nyomdai úton előállított állampapírok forgalmazása és biztosításközvetítés) 

ellátásáért fizetett díjak megváltozásáról a Magyar Posta szerződéskötési 

jogosultsággal rendelkező személy által hivatalos formában aláírt tájékoztatót 

küld postai úton, vagy szkennelt kép formájában Közreműködő 

kapcsolattartójának címére, amely tájékoztatás tartalma a kézhezvétel napját 

követő ötödik napon hatályosul, vagyis az a jelen szerződés írásos formájú 

módosítása nélkül is a 3. sz. melléklet részévé válik. Az e bekezdésben foglalt 

rendelkezés kizárólag abban az esetben (és olyan mértékben) alkalmazható, 

amennyiben (és amilyen mértékben) a harmadik személy megbízó által az 

érintett szolgáltatás ellátásáért a Magyar Posta részére kifizetett díj mértéke 

megváltozik  

 

Az 1. és 2. sz., valamint a 4-7. sz. mellékletek tartalmát érintő változtatási 

igényekről a kijelölt kapcsolattartók jogosultak egymással megállapodást kötni. 

E megállapodások a kijelölt kapcsolattartók által egyeztetett időpontban 

hatályosulnak, vagyis a jelen szerződés 18.6 pont szerinti módosítása nélkül is a 
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szerződés részévé válnak. A változásokról az adott Fél kijelölt kapcsolattartója 

haladéktalanul értesíti az érdekelt szervezeti egységeket, és megteszi a szükséges 

intézkedéseket. 

 

18.8 A Felek nem tekintik szerződésmódosításnak (és így a 18.6- és 18.7 pont szerinti 

alakszerűség megvalósulását sem várják el) az olyan új szolgáltatások 

bevezetését, amelyek valamely korábbi, megszűnő szolgáltatás(ok) helyébe 

lépnek, vagy korábbi már nyújtott szolgáltatások mellé, kiegészítő 

szolgáltatásként kerülnek bevezetésre, vagy korábbi szolgáltatások elemeinek 

kombinálásával jönnek létre, vagy a Szolgáltatás nyújtásának feltételei egyes 

részleteiben módosulnak, a Magyar Posta saját előírásai, vagy a jogszabályban 

foglalt előírások következtében. Az előzőek szerinti szolgáltatás-változás nem 

minősül a szerződés módosításának akkor sem, ha új díj kerül alkalmazásra. Az e 

(18.8) pont szerinti változásokat a Felek a 2. és a 3 sz.  mellékletekben átvezetik. 

 

18.9 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás 

folytán érvénytelenné válna, ez a jelen szerződés többi rendelkezésének 

érvényességét nem érinti. 

 
19. Biztosíték 

 

19.1 A Közreműködő a jelen szerződés megsértése miatt felmerülő fizetési 

kötelezettségei teljesítésének biztosítékául – a jelen szerződés teljes tartamára és 

a jelen szerződés megszűnését követően is további 1 éves időtartamra a 19.3. 

pont szerint meghatározott összegű biztosíték nyújtására vállal kötelezettséget a 

9. sz. mellékletben megjelölt tartalom szerint készpénzbiztosíték, vagy 

bankgarancia formájában.  

 

19.2 A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés 

megkötésével egy időben, vagy azt követően a Közreműködő és a 

Szerencsejáték Zrt. között szerencsejáték közvetítése tárgyában szerződés (a 

továbbiakban: Közvetítői szerződés) jön létre, úgy a 19.1. alapján nyújtott 

biztosíték a Közvetítői szerződés megsértése miatt felmerülő, vagy a Közvetítői 

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó bármely lejárt díjfizetési, vagy megtérítési 

kötelezettség elmulasztásából következő, a Közreműködőt terhelő fizetési 

kötelezettségek teljesítésének biztosítékául is szolgál. 

 
19.3 A Felek a 19.1. pont alapján nyújtott biztosíték összegét az alábbiak szerint 

határozzák meg: 

 

19.3.1 A biztosíték összege a jelen szerződés megkötésekor 300.000,-Ft / 

Szolgáltatóhely (legfeljebb azonban 1.500.000,-Ft).  

 

19.3.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a biztosíték összegét legelső alkalommal 

a Közvetítői szerződés alkalmazásának kezdőnapját magában foglaló hónapot 

követő harmadik naptári hónap nyolcadik napjáig vizsgálják felül. Abban az 

esetben, ha az e (19.3.2.) pont szerinti felülvizsgálatban érintett kettő teljes 

naptári hónapban a Közvetítői szerződés keretében lebonyolított heti átlagos 

közreműködői forgalom (vagyis a Közreműködő árbevétele) eléri a 350.000,-

Ft-ot, úgy a biztosíték összege megemelkedik a heti átlagos forgalom általános 
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kerekítési szabályok szerinti százezer forintra kerekített összegére (legfeljebb 

azonban 1.500.000,-Ft-ra). A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy 

legkésőbb a biztosíték megemelt összegének e (19.3.2.) pont szerinti 

megállapítását követő nyolcadik napon a biztosítékot a megemelt összegre 

kiegészíti. 

 

19.3.3 A biztosíték összegének 19.3.2. pont szerinti első felülvizsgálatától és annak 

eredményétől függetlenül a Felek a biztosíték összegét minden naptári évben,  

a) az érintett naptári év második hónapjának utolsó napjáig, vagy,  

b) ha a Közvetítői szerződés alkalmazásénak kezdő napja kevesebb, mint 

150 naptári nappal előzi meg a Közvetítői szerződés alkalmazásának 

kezdő napját követő naptári év második hónapjának utolsó napát, az 

érintett naptári év hatodik hónapjának utolsó napjáig  

felülvizsgálják. Abban az esetben, ha az e (19.3.3.) pont szerinti 

felülvizsgálatban érintett teljes naptári hónapokban a Közvetítői szerződés 

keretében lebonyolított heti átlagos közreműködői forgalom (vagyis a 

Közreműködő árbevétele) meghaladja a biztosíték e (19.3.3.) pont szerinti 

felülvizsgálata időpontjában alkalmazott összegét, úgy a biztosíték összege 

megemelkedik a heti átlagos forgalom általános kerekítési szabályok szerinti 

százezer forintra kerekített összegére (legfeljebb azonban 1.500.000,-Ft-ra). A 

Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a biztosíték 

megemelt összegének e (19.3.3.) pont szerinti megállapítását követő nyolcadik 

napon a biztosítékot a megemelt összegre kiegészíti. 

 

19.4 A Felek a biztosíték fajtáját az új biztosíték részletes feltételeiben történő írásbeli 

megállapodással jogosultak megváltoztatni. 

 
 

20. Vegyes rendelkezések 

 

20.1 Az 5.5 pontban meghatározott esetben a Magyar Posta a Közreműködő 

megrendelése alapján vállalja, hogy amennyiben a megfelelő kapacitás a 

rendelkezésére áll, úgy 8 munkaóra/nap szolgáltatási időtartam 

figyelembevételével 25.000,-Ft/fő/nap vállalkozói díj ellenében, a 

megrendelőként eljáró Közreműködő felelősségvállalása mellett, a 

Közreműködő alvállalkozójaként eljárva átmenetileg (legfeljebb 5 nap/alkalom, 

de nem több, mint 30 nap/év időtartamban) biztosítja a Szolgáltatás ellátását a 

Szolgáltatóhelyen. 

 
20.2 A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kialakított informatikai 

együttműködésük részletes szabályait a 8. sz. mellékletben-, a kapcsolattartóik 

adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat pedig a 10. sz. mellékletben 

rögzítik. A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy – a Magyar Posta 

ellentétes taralmú írásos formájú nyilatkozata hiányában – a Szolgáltatóhelyen a 

Szolgáltatásokat a 11. sz. melléklet szerinti műszaki specifikációnak megfelelő 

munkapultot használva nyújtja. A Közreműködő kötelezettséget vállal továbbá 

arra is, hogy kiépíti a Szolgáltatóhelyen az informatikai hálózatot a 12. sz. 

melléklet szerinti informatikai műszaki követelményeknek megfelelően. 

 

20.3 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből fakadó jogvitákat 
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elsősorban tárgyalással, kölcsönös engedmények útján igyekeznek rendezni. 

Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek 

eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat 

választják.  

 

20.4 Közreműködő kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglaltak 

szerint őt megillető követelés engedményezése és az őt terhelő kötelezettségek 

(mint tartozások) átvállalása, valamint a jövőbeni Magyar Posta felé fennálló 

követelésének a zálogba adása, faktorálása kizárólag Magyar Posta előzetes 

írásbeli beleegyezése birtokában történhet. Közreműködő kötelezettséget vállal, 

hogy Magyar Posta előzetes hozzájárulása nélkül nem köt teljesítésátvállalásra / 

tartozáselvállalásra vonatkozó megállapodást. 

 

20.5 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi 

feltételét tartalmazza, így az írásbeli szerződésbe nem foglalt esetleges korábbi 

megállapodások hatályukat vesztik. 

 

20.6 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Magyar 

Posta részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek 

Magyar Posta a szerződésszegés következményeként megilletik. 

 

20.7 A jelen szerződésre egyebekben a Postatv., a R., a Ptk., továbbá a szerződés 

alapján végzett tevékenységeket szabályozó mindenkori egyéb jogszabályok, 

Üzletszabályzatok és ÁSZF-ek vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

20.8 A Magyar Posta átadta a Közreműködőnek a Magyar Posta Pénzmosási 

Szabályzatát, amelyet a Közreműködő a készpénzátutalási megbízások és a 

postai számlabefizetési megbízások, a belföldi postautalvány kezelése kapcsán, 

továbbá a Kincstári Takarékjegyek, más állampapírok és életbiztosítás 

közvetítése esetén – a közreműködői jogviszonyból és a szolgáltatási 

portfólióból következő értelemszerű eltérésekkel – köteles alkalmazni. 

 
20.9 A jelen szerződés szerinti Szolgáltatásnak nem része a szerencsejáték közvetítői 

tevékenység. E tevékenység ellátására a Közreműködő közvetlenül a 

Szerencsejáték Zrt.-vel köthet megállapodást a Szerencsejáték Zrt. által 

meghatározott feltételek szerint. A Magyar Posta kötelezettséget vállal arra, 

hogy valamennyi rendelkezésére álló eszközzel támogatja azt, hogy a 

Szerencsejáték Zrt. és a Közreműködő között létrejöjjön a szerencsejáték 

közvetítői szerződés. 

   

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírják.  

 

A jelen szerződés alkalmazásának kezdőnapja: 2021… 

 

A jelen szerződés mellékletei: 

 

1. sz. melléklet: A közreműködő által üzemeltetett szolgáltatóhelyek 

2. sz. melléklet: A szerződés keretében ellátott tevékenység és szolgáltatások köre 

2. sz. melléklet 1. sz. függelék: Nyomdai úton előállított állampapírok forgalmazása 
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2. sz. melléklet 2. sz. függelék: Biztosítás közvetítésre vonatkozó elvárások 

3. sz. melléklet: Díjak 

4. sz. melléklet: A Magyar Posta által a tevékenység ellátásához elismert végzettségek 

5. sz. melléklet: A Szolgáltatás nyújtásához a Magyar Posta által biztosított eszközök 

5. sz. melléklet 1. sz. függelék: Védjegyhasználat 

6. sz. melléklet: A Szolgáltatás nyújtásához a Közreműködő által biztosított ingatlan 

kialakítása és eszközök beszerzése 

7. sz. melléklet: A szolgáltatást ellátó személyek által kitöltendő titoktartási nyilatkozat 

minta 

8. sz. melléklet: A Informatikai szolgáltatásaira vonatkozó SLA megállapodás 

8. sz. melléklet 1. sz. függelék: Tevékenységlista 

8. sz. melléklet 2. sz. függelék: Szolgáltatáskatalógus 

9. sz. melléklet: Biztosíték 

10. sz. melléklet: Kapcsolattartók adatai 

11. sz. melléklet: Munkapult specifikáció 

12. sz. melléklet: Informatikai műszaki követelmények (strukturált hálózat) 

 

Budapest, 2021… 

 

 

……………………… ……………………… 

Magyar Posta Zrt. 

… 

… 

Közreműködő 

… 

… 

 

 

……………………… 

Magyar Posta Zrt. 

… 

… 
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