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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján „A kisposták
megmentéséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

...../2022. (.....) OGY határozat 

A kisposták megmentéséről

Az  Országgyűlés  –  felismerve  azt,  hogy  a  postai  kézbesítés  átszervezésének  végeredménye  a
kistelepülési posták bezárása lehet, amely körülbelül egymillió ember napi ügyintézését nehezítené
meg,  ezzel  hozzájárulva  a  vidék  versenyképességének  és  népességmegtartó  erejének  további
romlásához – a következőképpen határoz:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül kezdeményezze
az  Egyetemes  Postai  Közszolgáltatási  Szerződés  módosítását  annak  érdekében,  hogy  a
Magyar Posta Zrt. az egyetemes postai szolgáltatások igénybevételét az ötszáz bejelentett
lakóhellyel rendelkező lakosnál nagyobb népességszámú községben és városban, valamint a
fővárosban kerületenként állandó postai szolgáltatóhely útján legyen köteles biztosítani.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba
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Általános indokolás

A Magyar  Állam  és  a  Magyar  Posta  Zrt.  között  létrejött  Egyetemes  Postai  Közszolgáltatási
Szerződés  szerint  jelenleg  ezer  lélekszám  alatt  csak  opcionálisan  működik  állandó  postai
szolgáltatóhely. Reális a veszély arra, hogy a kistelepülési kézbesítési átszervezés végeredménye a
falusi posták bezárása lesz, amely országosan 800 postahivatalt érint. Hozzávetőlegesen több mint
egymillió ember napi ügyintézését nehezítené meg, ha bezárnák a kistelepülések postáit.
Jelen javaslat célja, hogy az ötszáz lélekszámnál nagyobb kistelepülésen is lehessen ügyet intézni
állandó postahivatal útján.
A Takarékszövetkezetek évekkel  ezelőtti  átszervezése,  aminek eredményeképp vidéken rengeteg
fiók került bezárásra, azt eredményezte, hogy a Posta maradt az egyedüli banki feladatokat is ellátó
intézet a kis és közepes méretű településeken. Amennyiben ez is megszűnik vagy a szolgáltatás
korlátozásra kerül, akkor a kisfalvakban élők százezreinek vagy akár egymillió embernek szűnik
meg a mindennapos pénzügyi ügyintézési lehetőség a lakóhelyén.
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