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törökországtr

H: hosszúság, SZ: szélesség, V: vastagság, Á: átmérô, K: körfogat, M: magasság,  M-zsák: külföldre címzett nyomtatvány és ahhoz kapcsolódó tárgy lehet a küldeményben
A tájékoztató jellegű szállítási időkről bővebb információ a 7. oldalon található.

MaxiMuM Méret- és töMeghatárok, átfutási idôk
elsôbbség

nélküli levél
elsôbbségi

levél
M zsák

els. nélk.
M zsák
elsôbbs

nem elsőbbségi 
nemzetközi postacsomag

elsőbbségi nemzetközi 
postacsomag

eMs

Max. terjedelem,
körfogat (cm)

H+SZ+V=90 cm, 
de leghosszabb mérete 60 cm-nél

nem lehet nagyobb. 
Tekercs alakban a H+Á kétszerese együttvéve 

104 cm, H=90 cm.

H=150 cm és
H+K=300 cm

H=150 cm és
H+K=300 cm

Max. tömeg (kg) 2 30 20 30

Kézbesítési területek Valamennyi település Valamennyi település Valamennyi település

Tájékoztató jellegû 
szállítási idô
(munkanapokban)

5 - 10 3 - 8 5 - 10 3 - 8 18 - 21 5 - 11 Kézbesítési feltételek 
szerint

elsôbbség
nélküli levél

elsôbbségi
levél

M zsák
els. nélk.

M zsák
elsôbbs

nem elsőbbségi 
nemzetközi postacsomag

elsőbbségi nemzetközi 
postacsomag

eMs

Ajánlott Igen Igen

Tértivevény átvevôjé-
nek aláírását biztosítja

Igen Igen Igen

Saját kézbe

E-értesítés: Igen

Értéknyilvánítás Max. 653 DTS Max. 653 DTS Igen

Utánvétel
Az utánvét összeg kizárólag 
címhelyre (készpénzben 
történő kifizetéssel) kérhető.

Max. 1 000 EUR Max. 653 DTS

Feladás postafiókra

Törékeny tárgyak  
feladása

Terjedelmes tárgyak 
feladása

H+SZ+V > 200 cm vagy H > 75 cm

Felvételhez szükséges 
külön előírások

A küldeményforgalomból kizárt, valamint a feltételesen szállítható tárgyakra vonatkozó általános információkat a Postai Szolgáltatások  
ÁSZF 1. sz. függeléke tartalmazza. Részletes, az egyes országokra vonatkozó információk elérhetők a Magyar Posta Ügyfélszolgálatán  
(Tel: 06-1-333-7777 e-mail: customer.service@posta.hu) vagy angol nyelven a posta.hu oldalon a Nemzetközi Korlátozások címszó alatt. 
További információ, az egyes országok speciális rendelkezéseire vonatkozóan - a küldemények feladását megelőzően - az adott ország  

magyarországi nagykövetségétől, illetve annak kereskedelmi kirendeltségétől szerezhető be.

Vámmal kapcsolatos 
speciális tudnivalók

Árutartalom és nem egyedi vagy nem személyes jellegű közlést,  
adatot, információt tartalmazó dokumentáció esetében szükséges:  

3 db vámárunyilatkozat (angol vagy török nyelven) 

3 db vámárunyilatkozat (angol, török vagy francia nyelven)

eMs kézbesítési feltételek
* feladást követő héten
** feladást követő második héten
figyelem!
A tévirányítás elkerülése érdekében fontos, hogy a feladó ne csak a címzett települést, hanem 
a célországot is feltüntesse a címiraton.  A kézbesítési feltételek a vámeljárást nem igénylő 
küldeményekre vonatkoznak. Áru, áruminta, ajándék esetén az itt feltüntetett kézbesítés idő a 
magyarországi kiléptetéshez és a célországba történő beléptetéshez szükséges vámeljárás miatt 
meghosszabbodhat. A célország szabályozásától függően a dokumentum küldeményeket is 
átvizsgálhatják.

1. zóna:  Afyon, Antalya, Istanbul, Izmir, Kayseri, Samsun, Tekirdag, Trabzon

kézbesítés

felvétel 1. zóna 2. zóna

Lásd (1) Összes többi

Hétfô Csütörtök Szerda*
Kedd Péntek Csütörtök*
Szerda Hétfő* Péntek*
Csütörtök Kedd* Hétfő**
Péntek Kedd* Hétfő**
Szombat Szerda* Kedd**
Vasárnap Szerda* Kedd**

igényelhetô többletszolgáltatások

a szolgáltatások díJai:
az alapszolgáltatások díjait a 12. oldalon, a többletszolgáltatások díjait a 17. oldalon találja.

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf
https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf
https://www.posta.hu/kuldemenyek_feladasa/hasznos_informaciok/nemzetkozi_postai_forgalombol_kizart_targyak_kore
https://www.posta.hu/static/internet/download/Dijzona_3.pdf
https://www.posta.hu/static/internet/download/Tobbletszolgaltatasok.pdf

