
 
ÁSZF 2. SZ. MELLÉKLET 

 

A POSTAI SZOLGÁLTATÁSBÓL KIZÁRT, VALAMINT A FELTÉTELESEN SZÁLLÍTHATÓ ANYAGOK, TÁRGYAK 
JEGYZÉKE, TOVÁBBÁ A FELTÉTELESEN SZÁLLÍTHATÓ ANYAGOK, TÁRGYAK FELADÁSI FELTÉTELEI 

 

(A jelen jegyzék példálódzó, nem kimerítő jellegű felsorolást tartalmaz.) 

 

Ha valamely küldemény a postai szolgáltatásból kizárt küldeménynek minősül, úgy nem alkalmazhatóak rá a 
feltételesen szállítható küldeményre vonatkozó rendelkezések akkor sem, ha azok valamelyikének vagy 
mindegyikének megfelel. 

 

Az ÁSZF 6.2. és 15.2.d. pontja alapján SPRINTER-t nem terheli kártérítési felelősség, ha a küldemény a postai 
szolgáltatásból kizárt, vagy ha feltételesen szállítható, de a feltételes szállításra vonatkozó követelmények nem 
teljesültek. 

 

1. A postai szolgáltatásból kizárt tárgyak, anyagok 

 

Tilos szállításra feladni olyan tárgyakat, amelyek természetük vagy csomagolásuk miatt veszélyesek 
lehetnek a SPRINTER-nek a küldemények továbbítását végző alkalmazottaira, közreműködőire, 
harmadik személyekre, beszennyezhetik vagy megrongálhatják a többi küldeményt, a berendezéseket, 
vagy harmadik személyek javait. Nem megengedett a szállítása azoknak a küldeményeknek, amelyek 
nem tesznek eleget a vonatkozó jogszabályokban valamint az ÁSZF-ben előírt feltételeknek. A 
SPRINTER-nek joga van a küldeményt visszautasítani, ha saját döntése alapján biztonsági okból vagy az 
irányadó jogszabályokra tekintettel nem vállalja a küldemény szállítását.  

 

Nem adhatók fel szállításra különösen a következő árukat tartalmazó küldemények: 

 

a. Különösen veszélyes anyagok, tárgyak (az EU REACH, illetve az ENSZ ADR rendelkezéseiben leírt 
anyagok, tárgyak) (ÁSZF 6.1.c. pont), azaz különösen:  

• Robbanóanyagok, robbanóanyagot tartalmazó tárgyak 

• Gázok 

• Gyúlékony anyagok   

• Önreaktív anyagok 

• Öngyulladó anyagok  

• Vízzel való érintkezés során gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok  

• Gyújtóhatású (oxidáló) anyagok  

• Szerves peroxidok 

• Mérgező anyagok  

• Fertőzőveszélyes anyagok  



• Radioaktív anyagok  

• Maró (korrozív) anyagok  

• Egyéb különféle veszélyes anyagok és tárgyak  

b. Fegyverek, lőszerek: különösen a sűrített levegővel vagy széndioxiddal működő fegyverek, a 
fegyver- és lőszeralkatrészek, a hatástalanított fegyverek, a valódi fegyverrel összetéveszthető 
fegyverutánzatok, valamint mindenfajta hadianyag, továbbá az íj, szerszámíj, nyíl, szigonypuska, 
parittya, jelzőpisztoly, rajtpisztoly, a sokkolásra szolgáló eszközök, pl.: bénító, sokkoló lövedéket 
kilövő fegyver, elektromos sokkoló pisztoly és bot, valamint az állatok bénítására vagy lelövésére 
szolgáló eszközök is. 

c. Kábítószerek, pszichotróp anyagok, tiltott gyógyszerek. 

d. Pornográfia. 

e. Minden olyan küldemény, amelynek tartalma, formája, csomagolása, továbbítása, szállítása, 
kézbesítése jogszabályt sért. 

f. Minden olyan küldemény, amely más személyben vagy más tárgyban kárt okozhat. 

g. Értékek: 

• készpénz, értékpapírok, bármilyen bemutatóra vagy névre szóló érték (vásárlási utalvány 
kivételével), 

• bankkártyák, hitelkártyák, számlához távoli hozzáférést biztosító egyéb eszközök, 

• platina, arany, ezüst, egyéb nemesfém (akár megmunkált, akár nem), 

• drágakövek, ékszerek, műtárgyak és más értéktárgyak, 

• órák, szőrmék, szőnyegek, bőráruk, egyéb különlegesen értékes árucikkek, 

• festmények, szobrok, egyéb műalkotások, egyedi dísztárgyak, antik tárgyak, régiségek, 
egyéb felbecsülhetetlen értékű vagy különlegesen értékes tárgyak, 

• olyan dokumentum, amelynek értéke meghaladja a tartalmát rögzítő adathordozó (pl. 
papír, elektronikus adathordozó) értékét, 

• olyan adathordozó, amelynek értéke – a rajta tárolt információ miatt – meghaladja az 
adathordozó értékét.  

h. Biológiai anyagok: különösen élő, vagy holt állatok, orvosi vagy biológiai vizsgálati anyagok, 
egészségügyi hulladékok, emberi vagy állati maradványok, testnedvek és váladékok, testrészek, 
szervek, hamvak. 

i. Romlandó áruk: minden olyan dolog, aminek tárolhatósági élettartama korlátozott, és ami 
különleges bánásmód nélkül rövid időn - néhány órán vagy napon - belül gyorsan megromlik 
vagy lebomlik, és minden egyéb olyan áru, amelynek károsodásra való hajlamossága 
feltételezhető, mivel összetételére tekintettel a túlzott meleg vagy hideg hatására 
megsemmisülhet. 

j. Ömlesztett áruk. 

k. Üveget tartalmazó autóalkatrész (pl. szélvédő), edzett üveg, egyéb lapüveg, üvegtábla, illetve az 
azokat tartalmazó termék. 

l. Egyáltalán nem vagy csak aránytalan nehézséggel vagy költséggel szállítható dolog (pl. savas 
akkumulátor). 

m. Egyáltalán nem vagy csak aránytalan nehézséggel vagy költséggel pótolható dolog, személyi 
ingóság és kereskedelmi értékkel nem rendelkező egyéb tárgy (azaz bármely olyan tárgy, 
amelynek beszerzési ára számlával nem igazolható) (fogyasztónak minősülő Feladók kivételével 
kizárt). 

n. Jövedéki termékek. 

o. Használt termékek. 



 

Nem adható fel továbbá olyan csomag, amelynek tartalma, továbbítása, szállítása, vagy kialakítása, 
külső megjelenítése jogszabályban foglalt rendelkezéseket sért. 

 

2. Feltételesen szállítható anyagok, tárgyak és azok feladási feltételei 

 

A feltételesen szállítható anyagok, tárgyak esetében az Ügyfél mindig köteles a küldemény 
megfelelő – az alábbiak szerinti, továbbá a SPRINTER honlapján 
(http://www.pickpackpont.hu/segedanyagok/logisztikai-utmutato) közzétett és a feladás 
időpontjában hatályos útmutatónak is minden tekintetben megfelelő – belső és külső 
csomagolásáról gondoskodni. 

 

a. Törékeny, illetve sérülékeny tárgyak  

Az üveg- és porcelántárgyakat, valamint más törékeny, illetve sérülékeny tárgyakat (pl. felni, 
lökhárító, karosszériaelem) fém, fa, műanyag vagy erős kartondobozba kell csomagolni és olyan 
papírral, fagyapottal vagy más hasonló védőanyaggal kell kitölteni, amely a szállítás során 
minden súrlódást, karcolódást, fordulást, ütődést, benyomódást, deformálódást, egyéb sérülést 
a tárgyak között vagy a tárgyak és a doboz falai között megakadályoz. A törékeny vagy 
sérülékeny tárgyat tartalmazó küldemények esetében a „törékeny”, illetve „sérülékeny” (vagy 
hasonló értelmű) megjelölés nem mentesíti az Ügyfelet a megfelelő – az előzőek szerint 
ismertetett – csomagolási és lezárási követelmények teljesítése alól, az csak a 
megkülönböztetett kezelés szükségességét jelzi a SPRINTER számára.  

 

b. Folyékony, illetve könnyen szétfolyó anyagok  

Folyadékokat, olajokat és könnyen olvadó zsiradékokat csak kettős tartályba csomagolva lehet 
feladni, feltéve, hogy nincsenek gyors erjedésnek vagy robbanásnak kitéve (mely esetben a 
postai szállításból ki vannak zárva). Ezeket az anyagokat légmentesen zárt tartályba (mint belső 
csomagolásba) kell elhelyezni (zacskós vagy egyéb nem megfelelő szilárdságú – pl. papír, üveg – 
csomagolás nem megfelelő), majd ezt a tartályt fémből, megfelelő szilárdságú fából, tartós 
műanyagból vagy jó minőségű hullámpapír lemezből készült külső burkolatba kell tenni. A belső 
tartály és a külső burkolat között az egész folyadékmennyiség, olaj vagy zsiradék felszívására 
alkalmas nedvszívó anyagot (pl. fűrészpor, vatta) kell elhelyezni. Nem kell kettős tartályba 
csomagolni ezeket az anyagokat, ha burkolatként légmentesen lezárt erős horgany acéllemez 
tartályt, illetőleg erős és nem törékeny műanyag tartályt (kannát) használnak. A műanyag 
tartályban folyékony anyagok csak oly módon helyezhetők el, hogy a tartály szájától számítva 4 
cm mélységig a tartály üresen marad. A műanyag tartályokat megfelelő hordfogantyúval kell 
ellátni.  

 

c. Elektromos eszközök  

Elektromos eszközöket a működésükhöz szükséges energia- illetőleg erőforrásokkal együtt úgy 
szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést 
megakadályozza. Lítium elemet/akkumulátort tartalmazó tárgyak, készülékekben elhelyezett 
lítium elemek/akkumulátorok postai küldeményként szállíthatók – postai küldeményben 
valamely készülékben elhelyezve legfeljebb négy lítium elem vagy két lítium akkumulátor 
fogadható el – az alábbi feltételek szerint:  

• egy fémlítium- vagy lítiumötvözet-cella legfeljebb 1 g lítiumot tartalmaz, illetve lítiumion cella 
esetén a névleges kapacitás legfeljebb 20 Wh;  



• egy fémlítium- vagy lítiumötvözet-akkumulátor összesen legfeljebb 2 g lítiumot tartalmaz, 
illetve lítiumion akkumulátor esetén a névleges kapacitás legfeljebb 100 Wh,z ezen 
követelménynek megfelelő – 2009.01.01. után gyártott – lítiumion akkumulátornak a külső 
házán fel kell tüntetni a névleges kapacitást (Wh-ban);  

• minden cella, ill. akkumulátor olyan típusú, amelyről bizonyított, hogy az ENSZ által kiadott 
„Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” III. rész 38.3 pontjának, minden vizsgálati 
követelményének megfelel;  

• a készülékben lévő cellákat, ill. akkumulátorokat sérülés és rövidzárlat ellen védeni kell, és a 
készüléket olyan hatékony eszközzel kell ellátni, amely megakadályozza, hogy 
véletlenszerűen működésbe lépjen. Készülékben lévő akkumulátorok esetén a készüléket 
olyan erős külső csomagolóeszközbe kell csomagolni, amely a csomagolóeszköz 
űrtartalmának és rendeltetésének megfelelő szilárdságú, alkalmas anyagból és kialakítással 
készült, kivéve, ha a készülék maga ugyanilyen védelmet nyújt a benne lévő akkumulátornak.  

Egy küldeménybe csak kettő darab olyan berendezés csomagolható, amelyben a fentiek szerinti 
feltételeknek megfelelő lítium elem vagy lítium akkumulátor van. 

 

d. Televíziókészülékek (Pick Pack Pont Szolgáltatásból kizárt, Házhozszállítási szolgáltatás esetén 
feltételesen szállítható küldemény) 

A televíziókészülékek megfelelő szállítása érdekében, a méretek szerinti besorolás az irányadó: 

- 42’’ méretű televízió szállítása normál csomagként történik. 
- 43’’ - 55” méret közötti televíziók szállítását 1-2 munkanapos szállítási határidővel 

valósulhat meg. Ebben az esetben az alap díjszabásra csomagonként túlméretes felár kerül 
felszámításra az elszámolás során. 

- 56’’ feletti méretű televíziókat automatikusan raklapos tétellé kerül átminősítésre a 
raktárban történő feldolgozás során. Ebben az esetben a termék kiszállítása raklapos 
szállításként valósul meg a Címzett felé, valamint a szerződött partner részére a raklapos 
díjszabás az irányadó, mint elszámolása díjtábla. 

Egyéb: 
- Biztonságos szállítás: A feladást követően a televíziókészülék leszállításra kerül a Sprinter 

illetékes depó pontjára. Ha a televíziókészülék kiszállítása nem oldható meg biztonságosan, 
úgy a Címzett – a Sprinter, illetve alvállalkozója általi értesítést követően – a depó ponton 
veheti át a küldeményt. 

- Gyári csomagolás: Amennyiben a termék eredeti gyári csomagolásban kerül feladásra, úgy 
a gyári csomagolásért a Sprinter nem vállal felelősséget. Javasoljuk a külső csomagolás 
védelme érdekében további csomagolás biztosítását a Feladó által. 

- Reklamáció kezelése: Amennyiben a küldemény külső csomagolásán nem található a 
Sprinter által okozott külsérelmi nyom, úgy a Sprinter a csomagban lévő termék sérüléseiért 
nem vállal felelősséget.  

 

b. Élő növények  

Élő növények a sérüléstől és kiszáradástól megvédő csomagolásban, garantált idejű 
küldeményként adhatók át. Amennyiben a növény a szállítási idő betartása mellett is kiszárad 
vagy – megfelelő gondozás hiánya miatt – egyébként elpusztul, a SPRINTER-t felelősség nem 
terheli. 

 

c. Nem romlandó élelmiszerek és egyéb nem romlandó, nem fertőző biológiai anyagok 

Azokat a biológiai anyagokat, melyek élő kórokozókat nem tartalmaznak vízhatlan belső 
tartályba és külső védőtartályba kell csomagolni. A belső tartályba, vagy a belső és a külső 
tartályok közé nedvszívó anyagot kell elhelyezni. A nedvszívó anyagnak olyan mennyiségűnek 



kell lennie, hogy törés esetén az egész folyadéktartalmat magába szívja. Egyébként mind a külső, 
mind a belső tartályok tartalmát úgy kell csomagolni, hogy el ne mozdulhassanak.  

 

d. Gumiabroncsok 

A gumiabroncsokat pántokkal szilárdan rögzített kartoncsomagolással kell ellátni, vagy 
megfelelő szakítószilárdságú, sima felületű fóliával kell körbetekerni. A csomagolást szükség 
szerint fogantyúval, illetve kapaszkodóval kell ellátni. A címzést tartalmazó címkét a sima 
felületen kell elhelyezni. Gumiabroncs a feltételek teljesítése esetén is csak a gumiabroncs 
szállítására irányuló egyedi megállapodás esetén, limitált mennyiségben adható fel. 

 

e. Biztonsági adatlappal ellátandó termékek 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 
szóló 1907/2006/EK rendelet, illetve a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján 
biztonsági adatlappal ellátandó termékek esetében az Ügyfél köteles a biztonsági adatlapnak a 
postai kezelést érintő rendelkezéseiről a SPRINTER-t legkésőbb a megrendeléssel egyidejűleg 
tájékoztatni, és a küldemény csomagolása és lezárása során a biztonsági adatlapban foglaltaknak 
maradéktalanul megfelelni. Amennyiben a tájékoztatás alapján a postai szolgáltatás során 
különleges kezelési feltételek biztosítása szükséges, úgy a SPRINTER belátása szerint jogosult a 
szolgáltatás vállalása esetén szolgáltatási felárat felszámítani, illetve a szolgáltatás teljesítését 
megtagadni. 

 

f. Határidőhöz kötött küldemény, melynél a megjelölt határidő elmulasztása a Feladó vagy a 
Címzett vagy harmadik személy számára jogvesztéssel vagy értékvesztéssel jár 

Ilyen küldemények esetén a SPRINTER-t a Feladó vagy a Címzett vagy bármely más harmadik 
személy irányában a határidő érintett személy általi elmulasztása miatt felelősség nem terheli 
akkor sem, ha SPRINTER a küldeményt késedelmesen vagy nem kézbesítette, e tekintetben 
SPRINTER felelőssége kizárt. 

 

g. Adathordozók 

Adathordozók szállítása esetén a SPRINTER nem felel azért a kárért, amely abból ered, hogy az 
esetlegesen elveszett vagy megrongálódott adathordozó olyan adatokat tartalmazott, 
amelyekről másolat nincsen vagy nem hozzáférhető a Feladó, a Címzett vagy harmadik személy 
számára.  

 

h. Kerékpárok 

Kerékpárt kizárólag téglatest alakú kartondobozba csomagolva lehet feladni, melyből semmilyen 
eszköz, alkatrész, kerék stb. nem lóghat ki. 

 

3. Nemzetközi viszonylatban feladott küldemények 

 

a.  Légi szállításból kizárt tárgyak  

A SPRINTER – az 1. fejezetben részletezett postai szolgáltatásból kizárt tárgyak körén túlmenően 
– az alábbiakban felsorolt, légiközlekedésre veszélyes tárgyakat nemzetközi viszonylatban, légi 
úton nem továbbítja.  

A postai küldeményekre a biztonsági ellenőrzés vonatkozásában a közös légiközlekedés-védelmi 
alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 
185/2010/EU rendelet és egyéb alkalmazandó jogszabályok az irányadóak. Súlyos sérülés 



okozására, vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére felhasználható anyagok csak 
speciális, eredeti csomagolásban, ezen felül a postai csomagolással való kiegészítés esetén 
továbbíthatóak (pl. vágó eszközök, éles tárgyak csak élvédővel ellátva, dupla csomagolásban 
stb.).  

Fentieken kívül, a hatályos jogszabályok ideiglenes vagy további korlátozásokat vezethetnek be, 
melyeket a légitársaságok, érintett országok tovább szigoríthatnak.  

 

b. Nemzetközi forgalomban a jelen mellékletben leírtakon túl a postai forgalomból kizárt tárgyak 
köre valamint a feltételesen szállítható tárgyak köre és azok szállításának feltételei tranzit-, 
illetve célországonként változó, azokat a tranzit-, illetve célország jogszabályai határozzák meg. 
Nemzetközi forgalomban figyelemmel kell lenni arra is, hogy a veszélyes áruk légi szállítására 
külön speciális szabályok is vonatkoznak, amelyeket a közúti szabályozáson kívül kötelezően 
alkalmazni kell. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a légitársaságok az általános és speciális 
előírásokon kívül még külön szigorító intézkedéseket is előírhatnak, ezért ilyen áru szállítása 
esetén minden esetben célszerű tájékozódni. Az egyes országok speciális rendelkezéseire 
vonatkozóan további információ – a küldemények feladását megelőzően – az adott ország 
magyarországi nagykövetségétől, illetve annak kereskedelmi kirendeltségétől is beszerezhető. 

 

FIGYELMEZTETÉS 

 

A kizárások, és feltételes szállíthatóság körében a SPRINTER jogosult, de nem köteles a küldeményeket 
ellenőrizni. Az Ügyfél köteles ellenőrizni a küldemény feladása előtt, hogy a küldemény a jelen melléklet, 
illetve az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok alapján nincs-e kizárva a postai szolgáltatásból, vagy nem esik-
e a feltételesen szállítható küldemények körébe, és – amennyiben ezen körülmények bármelyike fennáll – 
köteles a SPRINTER-t erről legkésőbb a megrendeléssel egyidejűleg értesíteni.  

 

A SPRINTER kizárja felelősségét azokért a küldeményekért, amelyekről a feladást követően derül ki, hogy a 
postai szolgáltatásból kizárt, vagy feltételesen szállítható tartalmú, azonban a szállítási feltételeknek nem 
felelt meg. 

 


