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Iktatószám: 1812727/2022 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

 
Az egész Európát sújtó energiaválság jelentősen érinti Magyarországot is. A kormány 
2022. szeptember 20-án közzétette az egyes intézmények veszélyhelyzeti 
működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletet és az egyes intézmények 
földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletet, 
amelyek hatálya alá tartozik a Magyar Posta is.  Ennek értelmében Társaságunknak 
jelentős energiafelhasználás-csökkentést kell elérni, amely érdekében további számos 
megtakarítási intézkedést tesz.  
 
A vállalat ezért több, jellemzően alacsony forgalmú posta működésének ideiglenes 
szüneteltetéséről döntött, amely 2022. november 12-től a település lakosságát is 
közvetlenül érinti (a postalista a www.posta.hu felületen érhető el). A szolgáltatások 
megfelelő kapacitással rendelkező postahelye(ke)n továbbra is elérhetők lesznek. A 
munkatársak is ide kerülnek átirányításra, így a megszokottnál több pult áll az ügyfelek 
rendelkezésére.  
 
A változás a postai küldemények házhoz kézbesítését nem érinti, az a megszokott 
módon és időben történik. Az ügyfelek az értesített küldeményeket megfelelő 
kapacitással rendelkező, másik postán tudják a jövőben átvenni.  
 
A Magyar Posta jelenleg a jogszabályi elvárásokat messze meghaladva országosan 
mintegy 2600 fix postát üzemeltet, annak ellenére, hogy a jogszabályi kötelezettség 
~1600 posta működését írja elő. A változást követően is a vállalat közel 40 százalékkal 
teljesíti túl a kötelezettségét.  
 
A Társaság számára továbbra is az elsődleges szempont az üzletmenet-folytonosság 
fenntartása és a szolgáltatások térbeli és időbeli elérhetősége. Éppen ezért a Posta 
az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztést valósított meg, amelyekkel a postai 
szolgáltatások már nem csak személyesen, hanem digitális úton is elérhetők. Ezek 
közül kiemelendő az iCsekk szolgáltatás, mellyel a csekkek már mobiltelefonon is 
befizethetők. Csomagátvétel vagy -feladás esetén pedig ügyfeleink választhatják 
csomagautomatáinkat is, amelyek országszerte városainkban megtalálhatók.  
 
Magyar Posta célja, hogy a postai szolgáltatásokat az ügyfelek részére a változásokat 
követően is magas színvonalon biztosítsa, ehhez a továbbiakban is üzemelő posták, 
valamint a rendelkezésre álló ügyfélkapcsolati munkahelyek számossága elegendő. 
 
A szünetelő posták ügyfeleit a meglévő szolgáltatási helyeken is ugyanazzal a 

megbízhatósággal és figyelemmel kezeljük, ezért bízom benne, hogy a lakosság ezt 

követően is elégedett lesz a postai szolgáltatások elérhetőségével. 

Üdvözlettel: 

Simon Csilla  

mb. vezérigazgató 

http://www.posta.hu/
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