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… sz. Szerződés Módosítás 
 

amely létrejött egyrészről a Magyar Posta Zrt.  
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042463 
Adószám: 10901232-2-44 
Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 18203332-06000412-40010125 

- továbbiakban: Szolgáltató -  
 
másrészről a(z) … 

Székhely: … 
Szervezeti azonosító: … 
Adószám: … 
Számlavezető pénzintézet: … 
Pénzforgalmi jelzőszám: … 
Vevőkód: … 

- továbbiakban: Igénybevevő -  
 
(a továbbiakban a Felek bármelyike: Fél, együttesen Felek) között, alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételek és tartalom szerint: 
 
I. Előzmények 
 
1. Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 
és az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. 
rendelet alapján a Szolgáltatónak jelentős energiafelhasználás-csökkentést kell elérnie, amelynek 
érdekében számos megtakarítási intézkedést tett. Ennek részeként a Szolgáltató több postai 
szolgáltatóhely 2022. november hó 12-től kezdődő ideiglenes szüneteltetéséről döntött arra is 
tekintettel, hogy postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 14. § 
(8) bekezdése szerint az „… egyetemes szolgáltatásokat a kijelölt egyetemes szolgáltatónak a 
leghatékonyabban, a lehető legkisebb nettó költség mellett kell nyújtania”. 
 
2. Lehetőség van azonban arra, hogy a Szolgáltató, üzleti alapon, olyan állandó postai 
szolgáltatóhelyeket is üzemeltessen, amelyek fenntartása a Postatv.-ben meghatározott minőségű és 
elérhetőségű egyetemes postai szolgáltatás nyújtásához nem volna elengedhetetlenül szükséges. Az 
I.1. pont alapján szünetelő postai szolgáltatóhelyek üzleti alapú üzemeltetésére a Szolgáltató abban az 
esetben lát lehetőséget, amennyiben az adott postai szolgáltatóhely nyereséges működése biztosítható. 
 
3. A jelen megállapodás módosítás (a továbbiakban: Szerződés Módosítás) 2. sz. mellékletében 
megnevezett település vonatkozásában az Igénybevevő (úgy is, mint az érintett település lakóit, azaz 
az egyetemes postai szolgáltatás lokalizált felhasználói körét képviselő önkormányzati szerv) 
kifejezetten igényli, hogy az érintett településen a Postatv. alapján meghatározott elérhetőségi 
követelmény teljesítéséhez szükséges számnál nagyobb mennyiségű állandó postai szolgáltatóhely 
működjön.  

 
4. Az Igénybevevő a fentiekre figyelemmel piaci alapon díjfizetési kötelezettséget vállal annak 
érdekében, hogy a  Szerződés Módosítás 2. sz. mellékletében megnevezett postai szolgáltatóhelyen a 
Szolgáltató a szolgáltatást nyújtsa.  
 
5. A Felek az Igénybevevő I.4. pont szerinti igénye alapján a … sz. szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés) szerinti üzleti együttműködésüket kiegészítik a Szerződés Módosítás 1. sz. melléklete 
szerinti szolgáltatás (kihelyezett posta szolgáltatás) biztosításával. 
 
II. Részletes rendelkezések 
 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést a következők szerint módosítják. 
 
a. A Felek a Szerződést kiegészítik a Szerződés Módosítás 1 sz. (Kihelyezett posta szolgáltatás 
című) mellékletével. A melléklet jelölése: … sz. melléklet (vagyis a Szerződés Módosítás 1. sz. 
melléklete a Szerződés … sz. mellékletévé válik). 
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b. A Felek a Szerződést kiegészítik a Szerződés Módosítás 2. sz. (1. sz. függelék – A kihelyeztt 
posta szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi adatok című) mellékletével. A melléklet jelölése: 1. sz. 
függelék (vagyis a jelen Szerződés-módosítás 2. sz. melléklete a Szerződés … sz. [Kihelyzett posta 
szolgáltatás című] mellékletének 1. sz. [A kihelyezett posta szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi 
adatok című] függelékévé válik). 
 
2. A Felek a Szerződés Módosítás rendelkezéseit 2023. január 1-től rendelik alkalmazni. 
 
3. A Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés megszűnése a Szerződés Módosítás 
alkalmazásának kezdőnapját követő 18 hónapos időszakban nem érinti a Szerződés Módosítás 
mellékleteinek időbeli hatályát és érvényességét.  A Szerződés Módosítás alkalmazásának kezdőnapját 
követő 18 hónapos időszakon túl a Szerződés megszűnésével egy időben a Szerződés Módosítás is 
megszűnik. 
 
4. A Szerződés Módosítás a Szerződéshez szervesen kapcsolódik, azzal egységes egészet alkot, 
ennek megfelelően a Szerződés Módosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés 
rendelkezései az irányadóak. 
 
5. A Szerződés jelen Szerződés Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
maradnak hatályban. 
 
A Szerződés Módosítás kettő egymással mindenben megegyező példányban készült, példányonként 
egy – egy kettő oldalból álló törzs-részt, és kettő darab mellékletet tartalmaz. A Szerződés Módosítást 
a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból egy-egy darab eredeti 
példányt átvettek.  
 
Kelt: ………………………..…………. Kelt: ………………………..…………. 
 
 
 

….……………………………… 

 
 

 
….……………………………… 

Szolgáltató 
Magyar Posta Zrt. 

… 

Igénybevevő 
… 
… 

 
 
 

….……………………………… 

 

Szolgáltató 
Magyar Posta Zrt. 
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