
 

 

 
 

Előkészítésben közreműködött: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
HAT/_________/2022. 

 
Előterjesztés 

a 3000 Hatvan, Rákóczi út 29. szám alatti postai szolgáltatóhely újranyitásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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 Magyar Posta Zrt.-nek (a továbbiakban: Posta) jelentős 
energiafelhasználás csökkentést kell elérnie, amelynek érdekében számos megtakarítási 
intézkedést tett. Ennek részeként a Posta több postai szolgáltatóhely 2022. november 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”. 
 
Lehetőség van azonban arra, hogy a Posta 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. A szünetelő postai szolgáltatóhelyek üzleti alapú üzemeltetésére 
a Posta abban az esetben lát lehetőséget, amennyiben az adott postai szolgáltatóhely 
nyereséges működése biztosítható. 
 
Hatvan városában a Hatvan 2 posta (3000 Hatvan, Boldogi út 2.) és a Hatvan 3 posta (3000 
Hatvan, Rákóczi út 29.) működése szünetel 2022. november 12-től. 
 
A Postával történt egyeztetések alapján a Posta lehetőséget biztosít arra, hogy a Postatv. 
alapján meghatározott elérhetőségi követelmény teljesítéséhez szükséges számnál nagyobb 
mennyiségű állandó postai szolgáltatóhely működjön Hatvan városában. Ennek érdekében 
piaci alapon díjfizetési kötelezettséget kell vállalnia az önkormányzatnak. A Posta a működési 
hatékonyság érdekében legfeljebb egy postai szolgáltatóhely újranyitását támogatja. 
 
A Hatvanban ideiglenesen bezárt postai szolgáltatóhelyek közül a Hatvan 3 posta 
újranyitásának támogatását javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, mert ez a posta 
Újhatvan központjában található és jobban megközelíthető a lakosság részére, mint a Hatvan 
2 posta. 
A Hatvan 3 posta szolgáltatóhely újranyitása esetén az önkormányzatnak éves szinten nettó 
16.389.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 20.814.030,- Ft szolgáltatási díjat kell megfizetnie a Posta 
részére, mely összeg az összes működési költség 50 %-a. A posta újranyitására 2023. január 
2-től van lehetőség. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 



 

 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Magyar Posta Zrt. 
(székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) a 3000 Hatvan, Rákóczi út 29. szám alatti 
Hatvan 3 postát újranyissa. 
A képviselő-testület a Hatvan 3 postai szolgáltatóhely újranyitása esetén éves szinten nettó 
16.389.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 20.814.030,- Ft szolgáltatási díjat fizet meg a Magyar Posta 
Zrt. részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 
aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre 
került. 
 
Határidő: 2023. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. december 8. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
 
Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 


