
MINISZTERELNÖKSÉG

Országgyű lés Hi1J atts ,

irományszám Kl 9 Á Co I A

Érkezett 2016 MÁRC 0 4

Dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő részére

Jobbik képviselőcsoportja

Budapest

2016. március 4.
PARLF-MIN/ 90/ 2 (2016)

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak

szerint a nemzeti fejlesztési miniszterhez intézett „Mi az oka az irreális címletváltási díj
bevezetésének a Magyar Postánál, amely egyszerre jelent plusz terhet a nyugdíjasoknak és a

kisvállalkozásoknak? ” című K/9186. számú írásbeli kérdésére - feladatkörömben eljárva -

az alábbi választ adom .

Az írásbeli kérdésében felvetett ügy nem a Magyar Posta egyedi döntése volt . Bizonyára

Ön előtt is ismert, hogy a készpénzkezelésnek igen jelent ős költségei vannak, és

bizonyára az is, hogy címletváltási kötelezettsége csak a bankoknak és a Postának van .

A címletváltási szolgáltatás ellátását ugyanis a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a

bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével

kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011 . (IX. 6.) MNB rendeletben tette

kötelezővé a hitelintézetek és a postahivatalok számára . A Jegybank ezen

kötelezettséghez számos szabályt is kapcsol: ezek közé tartozik az is, hogy ezen

intézmények a forgalomban lévő forintbankjegyeket és forintérméket - egy alkalomma l

legfeljebb 50 darabot - kötelesek más címlet ű forintbankjegyre, illetve - legfeljebb 10 0

darabig - forintérmére átváltani . Az MNB azt is meghatározta, milyen díj számolható fel

a szolgáltatásáért, és azt is, hogy a szolgáltatónak van lehetősége arra, hogy a

szolgáltatást más szolgáltatások igénybe vételéhez kösse . Arra is van lehetőség, hogy ne

valamennyi fiókban, szolgáltatóhelyen nyújtsák a bankok vagy a Posta ezt a

szolgáltatást, lehetőség van akár csak egy-egy helyet kijelölni erre Budapesten és a

megyeszékhelyeken.
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A Posta ezen elvárásokhoz képest messze meghaladóan nyújtja címletváltá s

szolgáltatását. Az árak jelentősen alatta maradnak a Magyar Nemzeti Bank álta l

meghatározottaknak, és a szolgáltatás minden postán, gyakorlatilag korlátozás nélkü l

igénybe vehető oly módon, hogy az ügyfélnek ezzel egyidejűleg nem szükséges egyéb

szolgáltatást is igénybe venni .

Éppen a kifizetés biztonsága érdekében szükséges, hogy a nyugdíjak és egyé b

utalványok háznál történő kifizetéséhez a Magyar Posta a lehető legkevesebb

bankjegyből állítsa össze a kifizetéshez szükséges készpénzt . Ennek során egyedi

címletigényeket a háznál kézbesítésnél nem tud biztosítani, mert minden ügyfél számár a

más lehet az éppen aktuális címletigény, és az veszélyeztethetné a későbbi címzettek

kifizetéseinek teljesítését.
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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Dr. Staudt Gábor (Jobbik) országgyű lési képviselő „Mi az oka az irreális címletváltási díj
bevezetésének a Magyar Postánál, amely egyszerre jelent plusz terhet a nyugdíjasoknak és a
kisvállalkozásoknak?” című, K19c?C. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott

válaszomat.
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