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Kihelyezett posta szolgáltatás 
 

1. A jelen melléklet tárgya 
 
1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató az Igénybevevő megbízása alapján, díjazás 
ellenében, a jelen melléklet (a továbbiakban: Melléklet) rendelkezéseinek megfelelően 2023. január 1-
től kihelyezett posta szolgáltatást biztosít a Melléklet 1. sz. függelékében meghatározott telephelyen. 

 
1.2. A kihelyezett posta szolgáltatás biztosítása érdekében a Szolgáltató vállalja, hogy  
a) a szolgáltatás ellátását szakképzett munkavállalókkal végzi. A lehetőségekhez képest a feladat 
ellátására – és az esetenkénti helyettesítésre – állandó személyeket jelöl ki, hogy a helyi ismeretek 
birtokában megfelelő szolgáltatást biztosítson.  
b) a szolgáltatás ellátására kijelölt munkavállalóknak – azonosítás célját szolgáló – munkáltatói 
igazolványt ad. A munkáltatói igazolvány visszavonásig érvényes, a visszavonás tényéről a Szolgáltató 
írásban tájékoztatja az Igénybevevőt. 
 
2. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások 
 
2.1. A Szolgáltató a kihelyezett postai szolgáltatóhelyen a Melléklet 1. sz. függelékében 
meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 
 
2.2. A kihelyezett postai szolgáltató hely munkanapokon a Melléklet 1. sz. függelékében 
meghatározott időtartamban üzemel. 

 
3. Szolgáltatás díjazása 

 
3.1. Igénybevevő a szolgáltatásért a Melléklet 1. sz. függelékében meghatározott díjat tartozik 
megfizetni.  
 
3.2. A Felek a kihelyezett posta szolgáltatás Melléklet 1. sz. függelékében meghatározott díját 
előzetes költségelemzés és kapacitás felmérés alapján határozták meg. Az Igénybevevő kijelenti, hogy 
a szolgáltatási díj megfizetése (a szolgáltatás és a díj piaci alapon történt nyújtása és meghatározása 
alapján) nem minősül állami támogatásnak.  
 
3.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás tárgyévben megfizetendő díja a Felek külön 
rendelkezésének hiányában is megemelkedik a KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző évre 
vonatkozó infláció (fogyasztói árindex) mértékével. A felek rögzítik, hogy az e pont szerinti rendelkezést 
első alkalommal a határozott tartam lejártát követő első napon, ezt követően minden naptári év június 
30. napján alkalmazzák.  
 
3.4. A 3.3. pont szerinti rendelkezés nem zárja ki, hogy a Szolgáltató az 1. sz. mellékletben 
meghatározott díjak megfelelőségét a tényleges igénybevétel alapján (a határozott tartam lejártát 
követően) évente, vagy tevékenység/forgalom növekedése esetén felülvizsgálja. 

 
4. A díjkiegyenlítés módja, fizetési feltételek, elszámolási időszak 
 
4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Igénybevevő az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét 
ÁSZKF szerint átutalással, naptári negyedévenként előre, a tárgynegyedévet megelőző naptári 
negyedév utolsó naptári hónapjának tizenötödik napjáig (a 2023. január 1-én kezdődő naptári negyedév 
esetében legkésőbb 2023. január 1-én) egyenlíti ki. 
 
4.2. A Melléklet szerinti szolgáltatásra vonatkozóan a Felek negyedéves elszámolási időszakról 
állapodnak meg. 
 
5. Felelősség a szolgáltatás teljesítéséért 
 



5.1. A Szolgáltató meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér fizetésére köteles, ha a szolgáltatást 
bármelyik nyitva tartásra kijelölt napon az előírt nyitva tartási idő több, mint fele részében jogos ok nélkül 
elmulasztja. 
 
5.2. A kötbér alapja a 3.1. pont alapján meghatározott szolgáltatási díj egyhavi összege. A kötbér 
mértéke az e pont alapján számított kötbéralap 2,5%-a / 5.1. pont szerinti mulasztásban érintett nap. 
 
5.3. Az Igénybevevő jogosult a kötbért meghaladó kárát a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni.  
 
6. A Melléklet hatálya 
 
6.1. A Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a szolgáltatást határozott időtartamban, 2023. január 
1. napjától számított 18 hónapig nyújtja, mely határozott időtartam lejártát követően a Melléklet – a Felek 
eltérő megállapodása hiányában – határozatlan időtartamúvá alakul. 
 
6.2. Felek megállapodnak, hogy a Melléklet a 6.1. pont szerinti határozott időtartam alatt rendes 
felmondás útján nem szüntethető meg.  

 
6.3. Amennyiben a Melléklet határozatlan időtartamúvá alakul, úgy azt bármelyik Fél jogosult rendes 
felmondással megszüntetni. A Felek rendes felmondási jogukat a másik Félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal, kettő hónapos felmondási idővel, indoklás nélkül gyakorolhatják. A felmondási idő kezdő 
napja a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napja. 

 
6.4. Bármelyik Fél jogosult a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén a Mellékletet azonnali 
hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Szolgáltató a szolgáltatás 
nyújtását jogos ok nélkül megtagadja, Igénybevevő részéről pedig az, ha a szolgáltatás díjának 
megfizetését a Szolgáltató felszólítása ellenére elmulasztja. 
 
 


