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INNOVATÍV MEGOLDÁSOK 2014 – CSOMAGAUTOMATA  

 

 
 
A Magyar Posta szelvényes forgalmi bélyegen népszerűsíti a Csomagautomata szolgáltatás 
bevezetését. Az Üzenet bélyegem IV. – Belföld35 forgalmi bélyeghez kapcsolódó szelvényen a 
Csomagautomata látványterve szerepel. A bélyeget Benedek Imre grafikusművész tervei alapján a 
Pénzjegynyomda gyártotta. Az újdonság június 20-tól kapható a nagyobb postákon valamint a 
Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is. 
 
A Magyar Posta a nemzetközi irányokat követve, a hazai futárcégek közül elsőként, forgalmas budapesti 
csomópontokon és a nagyobb vidéki városokban csomagautomatákat állított üzembe. A bevezetéskor 8 
fővárosi és 18 vidéki helyszínen működnek csomagautomaták és folyamatban van további automaták 
telepítése is. Innen a küldeményeket a hét minden napján, 0-24 óráig vehetik át az ügyfelek. Előnye, hogy 
egyszerűen, gyorsan, néhány gombnyomással biztosított a csomaghoz való hozzáférés. Időtakarékos, nincs 
várakozási idő. Diszkrét, nem kell otthonra vagy munkahelyre rendelni. Az automaták jól megközelíthetőek, 
forgalmas helyeken találhatóak. 
A megrendelés során az ügyfélnek meg kell adnia mobiltelefonszámát, e-mail címét, illetve ki kell választania, 
hogy melyik automatába kéri a kézbesítést. A Magyar Posta Logisztika a megrendelt terméket eljuttatja a 
feladótól a kiválasztott csomagautomatába. Ezt követően az ügyfél SMS-ben kap tájékoztatást az átvételhez 
szükséges azonosító kódról. Az üzenet érkezésétől számított 48 órán belül, a nap 24 órájában, sorban állás 
nélkül vehető át a csomag. Az át nem vett küldemények őrzése az automatához legközelebbi postán történik a 
feladó igényétől függően 5 vagy 10 napig. A küldemények biztonságát acéllemezből készült boxok, az 
automatába épített, távfelügyelt riasztórendszer és kamera garantálja.  
Az e-kereskedelem bővülésével a Magyar Posta stratégiai célja, hogy a csomagszállítási piac legjelentősebb 
szereplője legyen. A társaság az elmúlt időszakban ezért rugalmasabbá tette a küldeményátvételt: a postafiók 
hálózat mellett ma már 125 MOL Posta Ponton – a legtöbb helyen 0-24 órában – átvehetőek a csomagok, 
illetve 2014 májusától 26 csomagautomatán keresztül is. A hagyományos háznál történő kézbesítés mellett az 
alternatív átvevőpontok népszerűségét jól mutatja, hogy a csomagok egynegyedét a Posta a címzettek 
kérésére már ilyen pontokon kézbesíti. (Forrás: posta.hu) 
 
 
CSOMAGAUTOMATA: Megrendelési kód: 2014171010031 (bélyeg)  Megjelenés: 2014. június 20.  Névérték: Belföld 
(megjelenéskor 115 Ft)  Nyomdai eljárás: ofszet  Példányszám: 5.000 db ív  A bélyeg perforálási mérete: 18x25,2 mm 
 A szelvény perforációs mérete: 36,25x25,2 mm  Gyártó: Pénzjegynyomda  Tervező: Benedek Imre  Önállóan a 
szelvény levélpostai küldemények bérmentesítésére nem használható! 


