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Intézkedések a hatósági házi karanténnal érintett 
címek vonatkozásában
A kiadott közlemény alapján a Magyar Posta („Posta”) azokon a címeken, ahol piros, karanténra figyelmeztető

felirat van, a személyes átadást igénylő küldemények kézbesítését a karantén megszűnéséig felfüggeszti, és

új kézbesítési rendet alakít ki az alábbiak alapján:
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✓ Ajánlott levelek

✓ Tértivevényes / értéknyilvánításos

levelek 

✓ Hivatalos iratok

✓ Utalványok (nyugdíj, kifizetési, külföldi) 

✓ Csomagok 

✓ Közönséges levélküldemények 

Nincs kézbesítés karantén ideje alatt.

▪ A karanténban nem érintett jogosult átvevők a 

Kézbesítési ponton átvehetik a küldeményeket. 

▪ A Posta a küldemények kézbesítését a karantén

lejáratát követően kísérli meg a szokásos szabályok 

szerint.

Kézbesítésre kerülnek a 

levélszekrényekbe a karantén ideje alatt.
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2.

A reggeli nyitást követő első órában a postai munkatársak az

érkező 60 év feletti ügyfelek számára elsőbbséget

biztosítanak a kiszolgálásban.

További intézkedések

Telefonos ügyfélszolgálat csökkentett működése 

miatt az elektronikus kapcsolattartás támogatása

(e-mail, online űrlapok)

A 60 év feletti állampolgárok ügyintézési elsőbbsége

Egyérintéssel történő bankkártyás fizetés alkalmazása az értékhatár emeléssel
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