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I. MIT ÉRDEMES TUDNI A 
CSOMAGOLÁSRÓL?

A küldemények mennyiségétől, fajtájától, minőségétől függően más-más csomagolásra 
és csomagolástechnikai alkalmazására van szükség ahhoz, hogy az adott küldemények 
biztonságban és sérülés nélkül érjenek célba. A postai kezelésbe kerülő küldemények 
és egységrakományok a feladási hely és a címzett postacíme között több logisztikai 
folyamaton, átrakási ponton haladnak keresztül, ezért szükséges, hogy csomagolásuk 
szakszerű legyen.

Fontos tudni, hogy küldemények feladása esetén a feladó felelőssége gondoskodni 
arról, hogy a küldemény csomagolása a feladási feltételeknek megfeleljen. A nem 
megfelelően, azaz nem a Posta honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételekben 
(továbbiakban: ÁSZF) elérhető csomagolási szabályok szerint burkolt küldeményeket 
ugyan kézbesíti az Magyar Posta Logisztika (továbbiakban: MPL), de azok esetleges 
sérülése esetén felelősséget nem vállal.

1. Általános tudnivalók a küldemények csomagolásáról
Általános ajánlások csomagküldemény összeállításához
• Használjon merev falú, sértetlen, legalább háromrétegű kartondobozt.
• Távolítsa el a régi címkéket és más, korábbi szállításból eredő jelöléseket.
• A több darabból álló tartalmakat külön-külön is csomagolja be.
• Több doboz feladásakor a csomagokat ne pántolja össze egymással, hanem  

külön-külön adja fel azokat.
• Az árunak a dobozon belül nem szabad elmozdulnia. Az üres részek kitöltéséhez 

használjon megfelelő párnázó, térkitöltő anyagot.
• A lezáráshoz használjon erős, széles ragasztószalagot.
• A csomagcímkét a doboz legnagyobb felületére ragassza. Javasolt, hogy tegyen a 

címirat másolatából egy példányt a csomag belsejébe is.

Raklapos (palettás) küldemények csomagolására vonatkozó ajánlások
• Kérjük, hogy olyan raklapot használjon, amelyet villás targoncával emelni lehet.
• Kérjük, ügyeljen rá, hogy megfelelő állapotú raklapot használjon, a raklap ne legyen 

sérült, ne okozzon balesetet.
• Kérjük, ügyeljen arra, hogy a dobozok jól illeszkedjenek és a raklap külső méretein 

belül legyenek, ne lógjanak túl rajta.
• Rögzítse a raklaphoz a dobozokat, tételeket pántolással, zsugorfóliával, vagy helyezze 

ketrecbe (ládába).
• Kérjük, hogy gondoskodjon a mozgó alkatrészek stabilitásáról ezzel ügyelve mások 

testi épségére/biztonságára.



A törékeny jelzés és az ennek megfelelő gondos kezelés nem helyettesíti 
a megfelelő csomagolást.

A termék/áru eredeti állapotának megőrzését
a megfelelő csomagolás biztosítja.

2. Csomagolástechnikai irányelvek, csomagolási módok
A küldemények csomagolásának elsődleges és legfontosabb feladata a küldeménykezelési 
folyamatokban a szállítandó termék/áru védelme.
A védelmi funkció tulajdonképpen egy értékmegőrző funkció, azaz biztosítja a 
becsomagolt termék/áru mennyiségi és minőségi paramétereinek megőrzését.

A csomagolás feladatai:

Milyen a jó csomagolás? Mindig a tartalom jellegéhez, tulajdonságaihoz, alakjához, 
tömegéhez igazodik, azt megfelelően védi, nem enged a csomag tartalmához hozzáférni.

Veszélyes áru feladása esetén a csomagolásnak, illetve a csomagolás 
jelöléseinek meg kell felelnie az ADR vonatkozó előírásainak is.

Külső hatások elleni 
védelem.

Célszerű egységbe 
fogás.

A környezet 
megóvása a termék 

hatásaitól.

A termék 
szállításának 

megkönnyítése.

• A paletta címkéje legyen jól látható és olvasható, álljon ellen az időjárási 
körülményeknek.

• Fontos, hogy az olyan áruk raklapon történő elhelyezésére, melyeknek rázkódás 
során megváltozhat az alakja, fordítson kiemelt figyelmet.


