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Gazdasági fejlődés a válság után

Kertész Gábor*

MEGVALÓSULT A TELJES POSTAPIACI 
LIBERALIZÁCIÓ – MI VÁRHATÓ?

Az Európai Unió egységes belső piacán 2013. január 1-jétől a 2008/6/EK irányelvvel módosított 
97/67/EK irányelv a postai piac teljes liberalizálása valósult meg. A tagállamok hosszan készültek 
erre a lépésre, a postai piacon tevékenykedő cégek régóta várták – egyik vállalkozás rettegve, míg a 
másik perspektívát és üzleti fejlődést látva – a bevezetés végső dátumát. A végső dátum kialakítása 
hosszú vita eredménye volt, ahol a Bizottság, a piaci tanulmányokra alapozva korábbi dátum mellett 
foglalt állást, azonban több tagállam, amelynek nemzeti piaca és a fenntartott piacon működő vállal-
kozás még nem készült fel a teljes piacnyitásra, a dátum kitolása mellett lobbyzott. Az alku eredmé-
nyeként több állam, köztük Magyarország, az általános piacnyitási dátumhoz képest két év türelmi 
időt kapott, így a teljes piacnyitás az Unió teljes területén 2013. január 1-jén valósult meg.

Miért és meddig van szükség a hagyományos postai piacra?

Már az 1990-es években az IT forradalom következtében több helyen is megfogalmazódtak olyan 
jövőképek, hogy a hagyományos postai szolgáltatás rövid időn belül szükségtelenné válik és meg 
fog szűnni. Ez mindez ideig nem következett be, azonban érdemes megnézni, hogy miért nem vál-
totta ki az elektronikus kommunikáció a hagyományos, papír alapú – és a postai szolgáltató által 
továbbított küldeményeket. Ahhoz, hogy a hagyományos, levél alapú kommunikációt valami teljes 
értékkel felválthassa, szükség van az új csatorna biztonságos működésére – értve itt biztonság alatt 
az elektronikus üzenet biztonságos célba érkezését, a harmadik személy általi megismerhetetlenséget 
és az adatvesztés menteséget, valamint a feladóvevény feltétlen generálását és visszaküldését – az új 
csatorna használata esetén a hagyományossal egyenértékű joghatások kiváltására és harmadik felté-
telként hogy a fogyasztók elfogadják az új kommunikációs csatornát. 
Napjainkra az IT kommunikációs csatorna biztonságos működése és az a fogyasztók által széles 
körben való használata megvalósult, amennyiben a szerződő partnerek ebben állapodnak meg, infor-
matikailag kivitelezhető a feladóvevény feltétlen generálása és megküldése. Tehát megállapíthatjuk, 
hogy az első feltétel megvalósult, függetlenül attól, hogy azt még nem általános jelleggel és széles 
körben használják, hanem csak egyes partnerek egymás közti kapcsolataiban. 
A második feltétel teljesülése államhatalmi akarat kérdése. Az állam mikor fogadja el, hogy az év-
ezredek óta hagyományosan papír alapú írásbeliség napjainkban elektronikusan is egyenrangúan 
működik. Állami oldalról gyakran fogalmazódik meg az informatikai rendszerekbe való illetéktelen 
behatolás és az adatvesztés veszélye, azonban a tudomány és a technológiai aktuális állásának meg-
felelő biztonságos rendszer védelme adatvesztés és illetéktelen behatolás ellen megfelelően biztosít-
ható. A védekezés terén csak megfelelő védelmet lehet mondani, teljes és tökéletes védelmet nem, hi-
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szen az írásbeli kommunikáció a történelem során mindig ki volt téve ugyanezeknek a veszélyeknek 
– ti. levél illetéktelen általi megismerése és a levél megsemmisülése – amik a történelem tanúsága 
szerint számos esetben be is következtek, a történelmi példák szerint nemegyszer akár egész népek, 
nemzetek történelmét jelentősen befolyásolva. Összességében tehát azt látjuk, hogy az kizárólag a 
jogalkotói akarat kérdése, hogy törvényi szinten azonos joghatásúvá tegye az elektronikus kommu-
nikációt a hagyományos papír alapúval és az elektronikusan küldött üzenetet és az annak kapcsán 
visszaküldött elektronikus feladóvevényt a hagyományossal egyezőnek fogadja el a közigazgatás és 
az igazságszolgáltatás.
A harmadik feltétel, az új csatornának a fogyasztók általi készség szintű használata és elfogadása az 
emberi pszichében történik meg, ezen feltétel megvalósulását az oktatás és az új csatorna melletti 
marketing tevékenység tudja meggyorsítani. 
Látható, hogy az elektronikus üzenettovábbításnak a postai szolgáltatással való ekvivalenciájának 
megvalósulásához az objektív feltételek – az ekvivalens csatorna – megvalósult, azonban a szub-
jektív feltételek, amelyek megvalósulásához oktatott ismeret és konkrét emberi döntés szükséges 
– vonatkozó törvények elfogadása és az adott személyes üzenet esetében az elektronikus csatorna 
választása – még nem született meg, de hosszú távon a szubjektív feltétel teljesülésére is számítani 
lehet.

Mit tehet a postai szolgáltató?

Az Unió piacán működő postai vállalkozások a piac teljes liberalizációjára évek óta készültek és szá-
mítanak a hagyományos levélforgalom csökkenésére. Adva vannak a küldeménytovábbítás terüle-
tén működő vállalkozások, jelentős logisztikai rendszerrel, ami működési területüket lefedi, képzett 
humánerőforrással. És adva van a csökkenő küldemény volumen, amire a teljes piacnyitás révén új 
versenytársak is kacsinthatnak. Ezt a helyzetet az Unió területén működő vállalkozások különböző 
stratégiával próbálják kezelni. 
Az első stratégia, amit több vállalkozás alkalmaz, a csomagküldemények piacán való erőteljesebb 
megjelenés. A csomagküldemény kézbesítése alapvetően eddig is a postai vállalkozások tevékeny-
ségének része volt, azonban az elmúlt évtizedben a kifejezetten csomagküldeményekre szakosodott 
vállalkozások a csomagküldemények piaci szegmensén számos tagállamban szinte kiszorították a 
postai vállalkozásokat. A csomagpiac visszahódítására a csomagoknak automata terminálokban való 
átvételének biztosítását alkalmazza több vállalat, ahol a címzett a csomagnak az automatába való 
megérkezéséről és az átvételi kódról kap értesítést. Ezt a megoldást az automata termináloknak a 
szolgáltatási területen minél egyenletesebb eloszlásával alkalmazza pl. az észt és a francia posta.
A második stratégia a már eddig is alkalmazott küldeménytovábbításnak az Unió más területein 
való folytatása. Ezáltal az eddig alkalmazott küldeménytovábbítási megoldásokat új földrajzi pia-
con – másik uniós tagállam területén – is alkalmazza, így biztosítva üzleti eredményességét. Ebben 
a stratégiában elsősorban az osztrák posta tervez, több Ausztriával szomszédos tagállamban alapított 
leányvállalatot, amely a hagyományos postai küldemények piacán lépnek fel új versenytársként az 
addigi monopol szolgáltatóval szemben.
Harmadik stratégiaként új termékpiacra lép a vállalkozás. Ennek egyik hagyományos megoldása a 
pénzpiaci, banki szektor felé való nyitás. Alapvetően a posta a XIX. század közepe óta foglalkozott 
postabanki tevékenység keretében pénzpiaci feladatokkal. A stratégia része a már eddig is működő 
postabank fejlesztése, illetőleg a hagyományos banki tevékenység kiszélesítése, tőkepiaci megjele-
nés. A francia posta e stratégia keretében a francia állammal kötött kölcsönösen előnyös megállapo-
dást. A francia posta eddig is működő postabankját a francia állam támogatja a lakosság pénzpiaci 
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kapcsolatainak fejlesztése révén, hogy a postai hálózat révén valamennyi állampolgár hozzáférjen a 
banki szolgáltatásokhoz.
Az új termékpiacra lépésnek a banki piac mellett a másik könnyen adódó megoldása a mobilszol-
gáltatók piacára lépés, hiszen ezen a piacon is fontos a minél nagyobb szolgáltatási ponttal való 
lefedettség. Ezzel a stratégiával a szlovák posta kíván élni, virtuális hálózatban.
Új piaci rést talált a lengyel posta, amely terve szerint az állampolgárok a postákon tudnak kapcsolat-
ba kerülni bármely állami szerrel oly módon, hogy az állampolgár beadványát elektronikusan a posta 
hálózatáról küldi be az állami szervekhez, ezáltal nem veszít időt és az  ezen hálózaton keresztül 
érkezett beadványok és mellékleteik garantált hálózaton keresztül érkezettnek számítanak.
Negyedik stratégia a vállalkozás tulajdoni szerkezetének átalakítása, a vállalat – amely Európában 
zömmel többségi állami vállalat – privatizálása. Ezt versenytárgyalás, vagy tőzsdére vitel keretében 
alkalmazzák az erről döntő államok. 
A teljesen liberalizált postai piac gyakorlati működéséről eddig még csak rövid tapasztalatok van-
nak, a régi tagállamoknak kettő, hazánknak és több velünk csatlakozott országnak alig egy éves. Az 
előzőekben vázolt stratégiák sikeressége kérdésében átfogó véleményt még nem lehet adni, de az 
a közzétett adatok alapján látható, hogy a teljes liberalizáció a piacot megmozgatta. Egyes, a teljes 
piacnyitás előtt nyereséges vállalkozások veszteségesbe fordultak át, míg más vállalkozásoknál nem 
észlelhető érdemi változás az eredményben. Összességében az látszik egyértelműnek, hogy a vállal-
kozások új piacokat keresnek, hogy előre felkészüljenek a hagyományos postai piac záros határidőn 
belüli, de stratégiaalkotási szempontból hosszú távú összeomlására.

Internetes források:
www.europa.eu
www.postandparcel.info
www.cep-researc.com
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