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A magyar hírközlési hálózat
Mohács előtt
hírközlés, a mai terminológiánk szerinti postai
szolgáltatás legegyszerűbb formái az emberiséggel
egyidősek, hiszen már a legősibb történetekben is
találunk utalást arra, hogy vándorokkal küldtek
üzenetet távoli helyekre. A valamilyen szinten
szervezett hírközlési hálózat az államhatalommal
egyidős, hiszen a központi hatalom rendelkezései
ezeken az állami hírközlési csatornákon juthatnak el
leggyorsabban az ország minden területére.
Magyarországon már a korai Árpád-korból találunk
a hírközlési feladatokra vonatkozó krónikafeljegy
zéseket, sőt törvényeket. A vármegyerendszer kiala
kulásával együtt a hírközlő hálózat is megjelent, mivel
a megyésispánok felügyelete alatt álltak azok a hír
vivőként szolgáló, főként lovas futárok (latin nevükön:
cursor, praeco), akik az állami hírszolgálatot ellátták. A
11. század második felére a hálózat megerősödött, je
lentősége megnőtt, olyannyira, hogy az ekkor még nem
állandó helyen székelő királyi udvarban III. István
1165-ben külön ispánt nevezett ki a futárkövetnek.1Az
Árpád-korban a futárszolgálat az államigazgatás írás
beliségének erősödésével egyre nagyobb jelentőségre
tett szert. A hírszolgálat tagjai, a hírvivők közszabad
állapotúak voltak, akik közül sokan nemességet kaptak
munkájuk elismeréséül.
Az Anjou-korban, a lázadó főurak leverése után,
hamar helyreállt és még jobban megerősödött a hálózat.
Az Anjou-kori futárok már jellemzően köznemesi
rangúak voltak. Ebben az időben jelent meg a posta
kifejezés; a latin posita szó először a futár által vitt
üzenetet, majd lassan az egész hálózatot jelentette. Az
Anjou-korban a hálózat már nem csak az ispáni várak
közötti összeköttetést jelentette, hanem a királyi
székhelytől indulva az egész országot behálózó, cent
ralizált hálózat alakult ki, számos lóváltó hely létesült a
királyi futárok részére. A legnagyobb bárók is
elkezdték saját hírvivő hálózatukat kialakítani, ami a
királyi udvart és birtokaikat kötötte össze.
A személy-, csomag- és küldeményforgalmat a kocsi
szekér megjelenése lendítette fel a 15. században, ami
lehetővé tette nagyobb mennyiségű küldemény továb
bítását. A hírközlési tevékenységre - a küldeményekre
és a hálózatra egyaránt - ekkor már általánosan elter
jedt a posta kifejezés használata. Míg az előző
korokban a postai szolgálat az állami hírszolgálat céljait
szolgálta, és csak kivételes esetként vehették igénybe
magánszemélyek - jellemzően főurak - , és a főúri
hálózatokat is csak saját célra tartották fenn, hatalmas
minőségi fejlődést jelentett I. Mátyás királynak az a
döntése, hogy 1485-ben felállította a Bécs és Buda
közötti postakocsi-szolgálatot. Ez a postaszolgálat
rendszeresen indított postakocsikat a Buda-BarokKocs-Győr-Óvár-Bruck-Bécs útvonalon.2 Bakócz
Tamás érsek számadáskönyve szerint Eger „Zabadhely” nevű városrészének polgárai a postaszolgálat

A

Kertész G ábor

A magyarországi
postasza bá lyozás
fejlődése a kezdetektől
a rendszerváltásig
ellátása fejében mentesültek az adófizetési köte
lezettség alól, oly módon, hogy a küldemények továb
bítását bármilyen időben kötelesek voltak saját költ
ségükön megoldani.3

A posta helyzete az ország három részre
szakadásának időszakában
Habsburg-ház a 15. század végén, a Taxis család
segítségével kezdett hozzá saját postahálózatának
kialakításához. Az első állandó postakocsi összeköt
tetést 1452-ben, a Bécs-Róma viszonylaton állította
föl Roger von Taxis. Ettől kezdve a Taxis család neve
végérvényesen összefonódott a Habsburg-ház postaszolgálatával, hűbérbirtokul kapva a postaszolgálatot
valamennyi Habsburg-birtokon. így épült ki 1493-ra a
Németalföldet Itáliával összekötő hálózat. Magyarország postahálózata sosem vált részévé a Taxishűbérnek, ennek ellenére közreműködtek a hálózat
helyreállításában, amely a Jagelló-ház alatt leromlott,
s Mohács előtt újra helyreállt Bécs-Buda között, de a
magyar postahálózat csak Mohács után kapcsolódott
szervesen az akkorra a Taxis család által kialakított és
évtizedek óta jól működő európai postahálózathoz. A
török előrenyomulása a postai hálózatot is érzékenyen
érintette; a korábbi, Buda központú hálózat elvesztette
középpontját, a királyi Magyarország területén
csomópontok nélküli szárnyvonalak maradtak. ÉszakMagyarországon Pozsonyból kiindulva két vonal
létezett, egy Eger felé, amit az erősödő török támadá
sok miatt az 1560-as évek elején bezártak, és a
Lőcse-Eperjes-Kassa-vonal. Míg a Habsburg Biro
dalom más részein a postai hálózat kulcsfontosságú
szereplői, a postamesterek a Taxis család hűbéresei
voltak, a magyarországi postamesterek a királytól
kaptak nemességet és kinevezést állomáshelyükre,
ami évszázados postás generációk kialakulásához
vezetett. A postamesterek állomáshelyükön a posta
működéséhez szükséges birtokadományban is ré
szesültek, jobbára kaszálókban, ami a postalovak ellá
tásához volt szükséges.4
A postai hálózatot és szervezetet átfogó jelleggel
először I. Ferdinánd szabályozta 1535-ben, amikor ki
adta postai rendtartását. Eszerint a postaállomásokat .
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egymástól 3-5 német mérföldre (1 német mérföld =
1,8 km) kellett létesíteni, állomásonként 2-3 lovas
futár szolgált, akik havi 8 forint fizetést kaptak. Egy
postamester több postaállomást is vezethetett. Rendes
postajárat minden vonalon hetente két alkalommal
indult lovas futárokkal, akik egymást váltották az
állomásokon. A fővonal által nem érintett helyre
címzett leveleket a legközelebbi állomásig vitték,
ahonnan a helyi postamester gyalogos futárok útján
gondoskodott a kézbesítésről. A posta a hivatalos
leveleket díjmentesen szállította, a magánlevelekért
díjat szedett, aminek mértékét is megállapította a
rendtartás. Érdekessége a díjszabásnak, hogy a - mai
kifejezéssel élve - közönséges leveleket a kisebb
súlyú csomagokkal egy díjtételben kezelte. A díjsza
bás két díjkategóriát ismert, a fél lat (8,7 kg) alatti és
az a fölöttieket egy latig, aminél nagyobb súlyú cso
magot nem szállítottak. A díjat a küldemény súlya
mellett az érintett postaállomások száma határozta
meg: fél latig 6, a fölött 8 krajcár volt postaállomáson
ként. Mai szemmel érdekes, hogy a díj megfizetését
úgy szabta meg a rendtartás, hogy annak felét a fel
adó, másik felét pedig a címzett fizette meg. A rend
tartás a postai alkalmazottak fizetését is rögzítette: a
lovas küldönc az egész napos útra 25, a gyalogos mér
földenként 4 krajcárt kapott. Lehetővé tette a rendtar
tás, hogy magánszemély saját futárral küldje el külde
ményét, felhasználva a postai hálózatot a lóváltáshoz.
Ennek a „különszolgáltatásnak" a díja lóváltásonként
90 krajcár volt, efölött a lovat visszavivő kísérő kapott
még 6 krajcárt.5
A török hódoltság területén európai értelemben vett
postahálózat nem működött, csak az állami küldemé
nyek továbbításának rendszere, ami a ’csaszutok’-nak
nevezett, altiszti rangú hírvivők hálózatát jelentette.
Figyelemre méltó, hogy a végeken kialakult egyfajta
hallgatólagos postaügyi megállapodás a török és ma
gyar felek között; viszonossági alapon háborítatlansá
got élveztek, és a hírvivők a postaállomásokon (a
török területen csárdának nevezett lóváltó helyeken)
váltás lovat kaptak egymás területén. A hódoltsági
vidékeken a magánküldemények kézbesítésének nem
volt intézményes rendszere, ezt az esetenként megje
lenő magyar futárok, illetőleg a rabpostások, a fogság
ba esett és váltságdíjukat összekolduló végváriak lát
ták el.
A 17. századi Habsburg-ellenes szabadságmozgal
mak a posta erősödését hozták, hiszen a gyors hírszol
gálat a hadsereg és a fejedelmek számára létfontosságú
volt. A posta egyre inkább nemzeti üggyé vált, fontos
volt, hogy a postamesteri tisztségeket kinek a hívei
töltik be. Az Országgyűlés az 1622:26. te.-ben
rögzítette, hogy postamesterré csak magyar nemest
lehet kinevezni, az ügyintézés nyelve pedig a magyar
lett. Ez a törvény állította fel a magyar országos postamesterséget, ami szavatolta, hogy a magyar posta nem
olvad be a Taxis család által működtetett európai postá
ba, hanem megőrzi önállóságát, miközben fennmarad a
__ jói működő kapcsolat. Az Erdélyi Fejedelemségben is
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kialakult a fejlett postahálózat, amely mintaként fel
használta a Habsburg-területek postahálózatának
tapasztalatait. Az erdélyi posta közvetlen fejedelmi
irányítás alatt állt, a postamesterek jellemzően nem
nemesi adományként kapták tisztségüket, hanem kine
vezett hivatalnokok, döntően hivatalnok nemesek
voltak. Az erdélyi posta kialakítása egyedi fejedelmi
parancsok révén történt, átfogó szabályozásra nem
került sor, mindössze a Compilata Constitutio (1654)
III. részének első címe tartalmazott postai tárgyú ren
delkezéseket, döntően a postaállomások és futárok,
valamint a postalovak védelmében. Külön postai
pátenst Thököly Imre bocsátott ki 1682-ben. amiben
tiltotta a posta elleni támadásokat - azok ellen vala
mennyi hatóság köteles volt fellépni - , meghatározta a
küldemények súlyhatárát és a díjszabást. Thököly csak
a saját postahálózatát helyezte védelem alá, a királyi
posta esetében nem ismerte a levéltitok intézményét,
elrendelte valamennyi elfogott küldemény felbontását.
II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc idején az elfoglalt
területeken a királyi postahálózatot átszervezte, korsze
rűsítette; hálózata lényegesen sűrűbb volt, mint a
korábbi Habsburg postahálózat, s heti három járat
indult.6

A postai hálózat újraszervezése és
szabályozása a török kiűzése után
kiűzése után vette kezdetét a felszabadított
A török
hódoltsági területeken a postahálózat kiépítése. A
harcok következtében az ország területének legna
gyobb részén a posta által használt utak, hidak állapota
leromlott, ezek helyreállítása nélkülözhetetlen volt a
hálózat megfelelő működéséhez. Az uralkodó az utak
és hidak karbantartását vármegyei hatáskörbe utalta,
újabb rendeleteket hozott, amelyekkel megerősítette a
postának és a postásoknak korábban adott kiváltságokat
(lásd például: III. Károly 1712. január 2-i és 1713.
február 23-i pátenseit). Mivel a háborúk következtében
a vármegyék nem rendelkeztek elégséges forrással, a
rendelkezések betartása lassan haladt, az úthálózat
állapota még a 19. században is elég rossz volt, ami
hátráltatta a postajáratok gyors közlekedését. A hálózat
helyreállítását követően az 1750-es évekre a logisztikai
rendszer korszerűsítése került előtérbe. Megjelentek a
feladóvevények és a postabélyegzők, s gyorsan el is ter
jedtek, mivel az 1751. évi díjszabás alapja a távolság
volt, és megkövetelte a feladási posta feltüntetését a
küldeményen. A díjszabás a súlykategóriákat is átalakí
totta, a korábbi két kategória helyett öt kategóriát
vezetett be.
A török kiűzése után a hálózat alapja az öröklési és
eladási joggal az udvarhű nemes postamestereknek
adományozott postaállomás volt, ahol a postamester
feladatai közé tartozott az állomás fenntartása,
működtetése és a postajáratok kiszolgálása. A Habsburg-ház első, kifejezetten a Magyar Királyság terű-
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Ietére vonatkozó postai rendelkezése az 1715:22. te.
volt, amely rögzítette, hogy postamesterré csak ma
gyar nemest lehet kinevezni. A postaállomások
fogadót, szállást, váltás lovat biztosítottak a posta
járatnak és utasainak. A postaállomások számos privi
légiummal rendelkeztek, mentesek voltak a katonai
beszállásolások, a híd- és révvámok, valamint a köz
munka alól, s a postaállomás épületén viselhették az
uralkodói címert. Az uralkodó által adományozott
postaállomások nemesi birtoknak minősültek, mente
sek voltak a végrehajtás alól, csak a jövedelmüket
lehetett végrehajtás alá vonni, ami alapján meghatá
rozták az állomások értékét.
Miután III. Károly 1722-ben megváltotta a Taxis
(ekkor már Thurn-Taxis) családtól a birodalmi pos
tahálózatot, ezzel a postahálózat és a személyszállítás
uralkodói regálé lett. A Magyar Királyságnak a Habs
burg Birodalmon belüli közjogi különállását jelezte az
is, hogy - bár az 1722-es ügylet a magyar postát nem
érintette, hiszen Magyarországra nem terjedt ki soha a
Thurn-Taxis család hűbére - a személyszállítás terén
lehetőség volt magánvállalkozások működtetésére,
amelyek külföldre is szállíthattak utasokat. Hosszú
ideig tisztázatlan volt az osztrák és a magyar
postahálózat közjogi helyzete, amit csak az 1837. évi
postapátens rendezett. A pátens - mai terminológiával
élve - korlátozott liberalizációt valósított meg a magyar
postapiacon, lehetővé téve a korabeli posta bevételének
meghatározó hányadát kitevő személyszállítás tekin
tetében az állami posta mellett a magánvállalatok
működését.7

Postapiac a reformkorban
reformkori fellendülés és a postapátens által tisztá
A zott
helyzet hatására meg is jelentek a postai
magánvállalatok. Az első a Pest-Eperjes Gyorskocsi
Intézet nevű részvénytársaság volt, ami heti két járatot
indított. A társaság gyorsan fejlődött, hamarosan a
Pest-Miskolc és a Putnok-Lőcse viszonylatokon is
beindította járatait.8 A Gyorskocsi Intézet a személyszállítási piacon az északi országrészben komoly
versenytársa lett az állami postának, de a reformkori
fellendülés hatására mindkét vállalkozás rentábilisan
meg tudott élni a piacon. A küldeményforgalom
területén viszont a Gyorskocsi Intézet nem jelentett
valós alternatívát az állami postával szemben, mivel
járatai célállomásait leszámítva nem rendelkezett
hálózattal. A Gyorskocsi Intézet jó üzletstratégiával
olyan napokon indította járatait, amikor az állami
postának nem volt járata. így magasabb árszínvonala amit az állami postaállomás-hálózat használatának díja
jelentett - ellenére mégis tudott alternatívát kínálni. A
Gyorskocsi Intézet a postapátens alapján külön díj
ellenében lóváltásra igénybe vehette az állami hálózat
részét képező, a postamesterek által mintegy hűbérként
igazgatott postaállomásokat, arra azonban nem volt

lehetősége, hogy küldeményforgalmat is bonyolítson a
postamestereken keresztül.
A szabadságharc leverése után, a Bach-korszakban
osztrák mintára eltörölték a magánvállalatok működé
sének a lehetőségét, a postát szoros állami ellenőrzés
alá vonták, valamennyi postamesternek meg kellett újí
tani hűségesküjét. Mivel a postában a lakosság a
Habsburg-hatalom szervét látta, forgalma, társadalmi
presztízse számottevően visszaesett. A korszak a posta
számára a stagnálás időszaka volt, annak ellenére, hogy
ehhez az időszakhoz fűződik a bélyeg megjelenése a
postai forgalomban. A korszak másik fontos fejlődési
lépése a vasúti mozgóposta megjelenése volt 1863-ban.
Ezzel vette kezdetét a posta és a vasút évszázados
együttműködése. A vasút fokozatosan átvette a sze
mélyszállítást a postától. A mozgóposta révén a postai
szállítás is gyorsabbá és egyszerűbbé vált, hiszen a
vasúti mozgópostákon lehetőség volt a küldemények
feldolgozására.9

A dualizmus postaszabályozása
A kiegyezés után a posta magyar belügy lett, és
gyors fellendülésen ment keresztül. A kormány nagy
hangsúlyt helyezett a kistelepülési posták felállítására,
működtetésére, sok esetben még nyilvánvaló vesztesé
gességük ellenére is, mivel ezek tudták legjobban be
kapcsolni a vidéket az ország vérkeringésébe. A postai
alkalmazottak ekkorra teljes mértékig hivatalnokokká
váltak, a régi hűbéri jellegű kiváltságok megszűntek,
kialakult a postatiszti, altiszti és postaszolgai (fizikai
dolgozó) réteg. A dualizmus időszakában a magyar
kormányok nagy hangsúlyt helyeztek a postai hálózat
fejlesztésére és a nemzetközi postai kapcsolatok
kialakítására, fenntartására. A kiegyezést követő
néhány éven belül számos országgal postai egyezmé
nyeket kötöttek, ami biztosította a nemzetközi külde
ményforgalom zavartalanságát (Svájc: 1869:11. te;
Szerbia: 1869:13. te; Németország: 1873:1. te;
Oroszország 1874:13. te).
A dualizmus időszakában megújult a posta hálózata,
maga mögött hagyva az évszázados feudális marad
ványokat, és modern, polgári hivatalnokok által
működtetett hálózattá vált, viszont a vasút megje
lenésével a személyszállítást teljesen beszüntette.
Emellett új üzletágak jelentek meg. A távíróhálózat
kiépítése az országban a vasúthálózattal egyidejűleg az
1850-es évektől kezdve történt meg. A hálózatot a kor
mány döntése értelmében 1869-ben, külön távíró igaz
gatóság keretében vette át a posta.
A másik, nagyon jelentős új üzletág a posta
takarékpénztár megjelenése volt. Az 1885:9. te. (Ptp.)
rendelkezett a postatakarékpénztárak felállításáról. A
törvény meghatározta a pénztári tevékenység körét:
betétgyűjtés, állampapír-forgalmazás, sorsjegyárusítás
[Ptp. 5. §]; a betétek kamatát 3,6%-ban állapította meg,
a legkisebb betétösszeg 50 krajcár lehetett [Ptp. 10-1 í.
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§]• A postatakarékpénztári betétkezelés szabályozásá
nak előremutató rendelkezése volt, hogy a betéteket
csak névre szólóan engedte nyilvántartani, és a betétes
azonosítását is előírta [Ptp. 13. §]. Ez a rendelkezés tel
jesen összhangban van a pénzmosásról szóló 2003:15.
törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott azo
nosítási kötelezettséggel, illetőleg a terrorizmus elleni
közdelemről és a pénzmosás megakadályozásáról szóló
rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlá
tozó rendelkezések elrendeléséről szóló 2001. évi
LXXXIII, törvény 3. § (1) bekezdésével módosított
1989. évi 2. törvényerejű rendelet I. § (2) bekez
désében meghatározott, a betétek kötelező neve
sítésével. Figyelemre méltó, hogy míg a hitelezési piac
más szereplői a múltban hagyományosan elfogadtak
anonim betéteket, addig az első hazai postataka
rékpénztári törvény kifejezetten tiltotta az anonim
betétek gyűjtését, és a névre szóló betétek tulajdono
sainak azonosítását is elrendelte. A törvény a pénztári
titkot mai szemmel nézve is megfelelő szinten biztosí
totta. A takarékbetét gyűjtése jogpolitikai és gazdaságpolitikai célokat is szolgált, hiszen országos hálózata
révén a postatakarékpénztár volt a legalkalmasabb arra,
hogy a kistelepüléseken felhalmozódó, addig a gaz
dasági vérkeringésbe be nem kapcsolódó tőkét a gaz
daságba visszavezesse. A pénztári tevékenységet egy
részt a törvény által biztosított adómentesség [Ptp. 24.
§], másrészt a posta által szervezett széles körű marke
tingtevékenység segítette és járult hozzá az üzletág
gyors felfutásához.
A harmadik jelentős és előremutató új ágazat a tele
fon volt. A telefonhálózat 1881. február 1-jén jelent
meg, amikor Puskás Tivadar öccse, Puskás Ferenc
Budapesten telefonhálózatot létesített. A hálózatnak
indulásakor 25 előfizetője volt, de az év végére az elő
fizetői létszám meghaladta a 200-at.'° A telefon gyors
terjedése következtében az országgyűlés hamarosan
törvényt is alkotott a telefon szabályozásáról. Az
1888:31. te. állami joggá minősítette a telefonhálózatot,
magántársaságok csak engedély birtokában működtet
hettek hálózatot. A magán telefontársaságok kora rövid
volt, 1896-ban, kormányzati döntésre a posta megvásá
rolta az akkor már az ország legtöbb városában hálózat
tal rendelkező magán telefontársaságot. Ez a döntés
már az 1888. évi telefontörvény megalkotásakor közép
távú koncepció szintjén létezett, hiszen a törvény 6. §-a
rögzítette a magán telefontársaságok állam általi
kisajátításának a jogát. A helyközi telefonhálózat a szá
zadfordulón kezdett kiépülni, ami tovább növelte az
előfizetői létszámot.
Végül a negyedik új üzletág a folyóirat- és hírlapter
jesztés volt. A hírlap-előfizetés megjelenésével a posta
új piacot szerzett, hiszen egyedül rendelkezett olyan
országos hálózattal, amelynek révén az újságokat
bárhol kézbesíteni tudta, mivel azokat címzett nyom
tatványként adták fel. A fővárosban még hosszabb
ideig működtek alternatív hírlapterjesztő magánvál
lalkozások, de vidéken a posta - logisztikai helyzete
miatt - lényegében monopolhelyzetben volt.

A posta helyzete a Horthy-korszakban
döntés súlyosan érintette a postahálózatot
A is.trianoni
elvesztette logisztikai hálózatának több mint
50%-át, s a megmaradt hálózatot is racionalizálni kel
lett a megváltozott környezetnek megfelelően, ami
jelentős létszámleépítéssel járt. Fontos érdek fűződött
ahhoz, hogy a határon túl maradt magyarság részére a
levelek és újságok eljuttatását biztosítani tudják, ezért a
legrövidebb időn belül ki kellett egyezni az utódálla
mokkal és megindítani a kölcsönös postaforgalmat. A
mozgóposta-hálózat kocsijai átjártak az új határhoz
legközelebb eső nagyvárosokba - Kassa, Nagyvárad.
Temesvár stb. - az ott lévő ún. kicserélő postákhoz,
ahol átadták a Magyarországról hozott, illetve átvették
az onnan érkező küldeményeket.
Bár a két világháború közötti időszakban jelentős
elbocsátások történtek, a megmaradt alkalmazotti
állománynak viszont magasabb színvonalú szociális
ellátást biztosított a Magyar Posta, létrejött és vala
mennyi alkalmazottra kiterjedően kötelező, állami
támogatásban is részesülő intézménnyé vált a Posta
Betegbiztosító Intézete, számos szakmai egyesület
alakult, mint például a Postatisztek Országos Egye
sülete. az Altiszti Egyesület. Fejlesztési téren a két
világháború között leginkább a telefonhálózat említ
hető meg. hiszen a területileg beszűkült piacon más
szegmensben nem volt reális növekedési potenciál.
Másik jelentős fejlesztés a rádiózás elindítása volt
1925-ben. ami a telefonhoz hasonlóan gyorsan ter
jedt.11
A postaszabályozás szempontjából a Horthy-kor
szakban az önálló postatörvény megalkotása tekinthető
fontos mérföldkőnek. Míg korábban a postai ágazatra
vonatkozóan nem volt átfogó, törvényi szintű szabályo
zás, az 1936:35. te. (Pt.) kódex jellegű szabályozást
adott a postapiacnak.
A szabályozás a postai piacon a Magyar Kir. Posta
monopóliumát deklarálta. A monopólium körének
meghatározása nagyon különleges [Pt. 1. §], mivel a
hagyományos postai tevékenységek mellett azt kibő
vítette a miniszteri rendeletben, illetőleg a postai üzletszabályzatban rögzített tevékenységekkel is. Itt tehát az
1. § utolsó fordulatával egy olyan speciális helyzetet
látunk, hogy a jogalkotó egy vállalati üzletszabályzat
ban felsorolt tevékenységeket is monopóliumnak
minősít és ennek megfelelő védelemben részesít. Ennek
az egyedülálló jogintézménynek a megértéséhez fontos
a magyar postai hálózat tulajdonviszonyainak rövid
áttekintése is. A postai hálózat a postai hozzáférési pon
tokból, a küldeménytovábbító eszközökből, valamint a
küldeményirányítás és -továbbítás rendszerét meg
határozó szabályozókból tevődik össze. A szabályozók
megalkotása és szükség szerinti módosítása a Magyar
Posta kizárólagos kompetenciájába tartozott, miközben
a postai hozzáférési pontok döntő többsége ma
gánkézben volt. így az állam Janus-arcú aspektusai
keveredtek, hiszen a M. Kir. Posta, mint állami vállalat,
az állam magánjogi aspektusát hordozta, és a törvény

történeti siemle

ezt a magánjogi aspektust mégis feljogosította arra,
hogy a közjogi, szabályozó aspektushoz kapcsolódó
jogosítványokkal éljen, ráadásul a magánjogi jogala
nyokat jelentősen korlátozó mértékben, hiszen mono
póliumokat állapíthatott meg saját maga számára. Ezt a
kettősséget a jogalkotó azzal oldotta fel, hogy az Üzletszabályzatot a posta felügyeletét ellátó miniszter hir
dette ki rendeletben [Pt. 3. §].
Másik oldalról a törvény széles körben állapított meg
kivételeket a monopólium alól; eltörölte a hírlapter
jesztés területén a posta monopóliumát, felszabadította
a - mai terminológia szerint - futárszolgálati piacot [Pt.
2. §]. A Posta vonatkozásában a törvény az illetékes
kereskedelmi és közlekedési miniszternek széles
jogosítványokat adott, a miniszter feladata lett a posta
üzletszabályzatának, díjszabásának, belső ügykezelési
rendjének rendeletben való meghatározása [Pt. 3. §].
Ezek a postai szabályzatok egyrészről belső ügyviteli
jellegű kérdéseket rögzítettek a hálózat egyes szereplői
között, másrészről a postai hálózathoz való hozzáférés
kérdését rendezték. így egyértelmű volt, hogy ezek
kidolgozása továbbra is megmaradt a Magyar Posta
keretei között, a minisztérium nem szólt bele ezeknek a
speciális postaszakmai kérdéseknek a rendezésébe, így
a miniszter a beterjesztett szabályzatok fölött csak egy
nagyon gyorsan formalitássá váló kontrollt gyakorolt.
A törvény a postát számos ponton kiemelte az
általános jogérvényesítési keretek közül, azonban
ezzel arányos korlátozásokat is beiktatott. Nem tette
peresíthetővé a postai díjakból eredő követeléseket.
Kizárta egyfelől a posta által díjigény miatt indított
kereseteket [Pt. 4. §], másfelől viszont a tévesen kisza
bott portódíjak (portó: abban az esetben, ha a feladó
nem rótta le a Díjszabásban meghatározott összegű
bélyeggel a bérmentesítést, a címzett csak akkor veheti
át a küldeményt, ha a Posta által a küldeményre felra
gasztott portóbélyeg címletének megfelelő összeggel
bérmentesíti a küldeményt) esetében a Posta kö
vetelését adók módjára hajtathatta be [Pt. 6. §].
Rendkívüli helyzetekben lehetőséget adott a postai
szolgáltatás csökkentésére vagy felfüggesztésére, s az
ebből eredő kárt csak az Üzletszabályzatban
meghatározott plafonig lehetett követelni, viszont a
szolgáltatás felfüggesztésének időtartama alatt a
felfüggesztéssel érintett területen szünetelt a Posta
monopóliuma is, tehát más vállalkozás elláthatta a
postai szolgáltatást [Pt. 5. §].
A törvény részletesen foglalkozott a levéltitokkal,
pontosan körülhatárolva azokat az eseteket, amikor a
küldemény tartalmának megismerésére lehetőség volt.
A küldemények tartalmának kifürkészésére, felbon
tására csak korlátozott körben adott a postatörvény
lehetőséget, azonban a 7. § megteremtette annak a
törvényi lehetőségét, hogy más törvény, vagy akár ren
delet is lehetővé tegye a küldemény tartalmának
kifürkészését. A küldemény felbontására alapvetően a
büntető- és a kihágási (mai terminológia szerint:
szabálysértési) eljárás keretében, a vonatkozó eljárási
törvényben foglaltak [Pt. 7. §], valamint a címzett vagy

a feladó megállapítása, a megsérült küldemény
megóvása érdekében kerülhetett sor, illetőleg abban az
esetben, ha arra vonatkozó, megalapozott gyanú merült
fel. hogy a küldemény tartalma a postaforgalomból
kizárt dolog [Pt. 8. §]. Azokat a küldeményeket, ame
lyek feladóját és címzettjét a felbontás után sem sikerült
megállapítani, a posta értékesíthette, vagy, ha ez nem
vezetett eredményre, megsemmisítette. Az így befolyt
összeg, valamint a kézbesítetlen küldeményekből elő
került értéktárgyak a M. Kir. Postát, és nem a felbon
tást, értékesítést végző postai magánvállalkozót (pos
tamester) illette [Pt. 9. §].
A postai monopóliumot büntetőjogi eszközökkel is
védeni rendelte a postatörvény, amikor postajövedéki
kihágássá minősítette a postai díjakkal kapcsolatos
visszaélést. Ebbe a körbe tartozott a postai monopólium
megsértése, vagyis, ha a posta részére fenntartott szol
gáltatási körbe tartozó szolgáltatást nyújt, illetve ilyen,
a monopóliumot megtörő szolgáltatást igénybe vesz
[Pt. 10. §].

Újjáépítés a világháború után
világháború után megkezdődött az ország
A li.újjáépítése;
a különböző, nemzetgazdasági szem
pontból jelentős vállalatok békegazdasági újraindulása
össztársadalmi érdek volt. A posta, mint a hírközlés
legjelentősebb szegmense, már az újjáépítés kezdetén
jelentős prioritást kapott.
A Magyar Posta háború utáni újjászervezése több
síkon folyt. Először, a megváltozott államhatárokra te
kintettel. a hálózatot kellett átalakítani, hiszen a párizsi
békeszerződés révén - minimális korrekciókkal - ismét
a trianoni határok lettek az államhatárok. így a két bécsi
döntés által visszacsatolt területeket a postai hálózat
tervezése során ki kellett hagyni, és visszatérni az I.
bécsi döntés előtti hálózati struktúrákhoz. Ez a területi
változás alapvetően a postai gerinchálózat megter
vezését érintette, mivel rendelkezésre álltak az 1939.
előtti hálózati tervek és iratok. Ez az átállás lényegében
zökkenőmentesnek mondható, csak a szállítókapacitás
ban egyébként is jelentkező problémák merültek fel.
Ugyancsak a postai hálózathoz kapcsolódik az a
főként a szocialista átmenet után felerősödő, politikai
oldalról szorgalmazott irányvonal, hogy a postai
hálózat állandó hozzáférési ponttal lefedje az ország
valamennyi települését. A II. világháború előtt, mikor a
postai végpontok, a postamesterségek és postaügynök
ségek zömében magánkézben voltak, ezek kialakítására
egyértelműen gazdaságossági szempontok alapján
került sor. Éppen ezért, bár a lakosság oldaláról a
kistelepüléseken is megfogalmazódott az igény a postai
szolgáltatás iránt, mivel ennek ellátása nem lett volna
rentábilis, nem volt magánvállalkozó, aki postamester
séget létesített és üzemeltetett volna. Ennek a jóléti
politikai célnak, illetve a szocialista gazdaságpolitika
alapvető céljainak megvalósítása érdekében került sor a
teljes postai hálózat államosítására.

A posta államosítása
li. világháború előtt a Magyar Posta hálózatának
racionális szempontok szerint való működtetésére
törekedett, ennek megfelelően postahivatalokat, kora
beli nevükön postaügynökségeket vagy postamester
ségeket olyan településen üzemeltetett, amelyeken a
működés rentábilisnak volt tekinthető. A postaügynök
ségek és postamesterségek szervezetileg sajátos kettős
helyzetet mutattak. Egyfelől részei voltak a Magyar
Posta egész országot lefedő küldeményforgalmi
hálózatának, másfelől viszont ezek a Magyar Postától
elkülönült jogalanyisággal rendelkeztek, a küldemény
forgalmi és egyéb postaforgalmi feladatok ellátásában
mint a Magyar Posta ügynökei, alvállalkozói vettek
részt. A postai hálózat magánkézben lévő egységei, a
postai hálózat kialakulásától kezdődően, postai
tevékenységük mellett hagyományosan más típusú
szolgáltatásokat is elláttak, így a komplex szolgáltatá
son belül a postai szolgáltatásban való közreműködés
csak egy, bár kétség kívül a legjelentősebb elem volt. A
postamesterségek és postaügynökségek 1947-ben, kor
mánydöntés nyomán szűntek meg. A rendelkezés célja
nem a kistelepülési postahálózat teljes ellehetetlenítése,
hanem a posta centralizálása volt, ezért az egyúttal ren
delkezett a postaügynökségeken és postamesterségeken
dolgozó személyzetnek a Magyar Posta állományába
való átvételéről, korábbi postaszolgálati idejük és elért
beosztásuk elfogadása mellett.12
Az államosítás a postai szektorban sajátos módon
ment végbe. A Magyar Posta, a postahálózat a
Monarchia kora óta tradicionálisan kizárólagos állami
tulajdonban állt, azonban a településeken található vég
pontok, a postamesterségek és a postaügynökségek
magánkézben voltak. Ezzel az államosítással az állam
hozzájutott egy olyan, az egész országot lefedő, vala
mennyi települést elérő hálózathoz, ami egyedülálló
volt. Figyelemmel arra, hogy a II. világháború, s
különösen a szocialista fordulat után az államigazgatás
nem a modern szolgáltató közigazgatás elve alapján
szerveződött és működött, különösen fontos volt, hogy
létezett egy olyan állami intézmény, amely a legkisebb
településeken is szolgáltat a lakosságnak. A teljes
postai hálózatnak a Magyar Postába való integrálása és egyúttal államosítása - révén a küldeménykezelés
országos szinten teljesen egységesült, ami a hálózat
hatékonyabb és gyorsabb működését segítette elő. A
postai szférában végrehajtott államosítás mértékét jól
jelzi, hogy a világháború előtt az I. bécsi döntés előtti
határokon belüli területeken 1875 postahivatal és 587
postaügynökség volt, amelyek közül mindössze 128
postahivatal volt a Magyar Posta révén állami tulajdon
ban, a többi postahivatal (postamesteri postahivatal) és
valamennyi postaügynökség magánkézben volt.13
A postai hálózat teljes államosítását a 8.500/1947.
(VII. 13.) Kormányrendelet mondta ki. A rendelet
speciális módon nem rendelkezett a postai hálózathoz
tartozó, magántulajdonban lévő vagyontárgyak tulaj
donba vételéről, csupán az alkalmazotti állomány álla
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mi létszámba vételéről. A szolgáltatás-ellátási köte
lezettség fennmaradása miatt a postai szolgáltatás
céljára használt vagyontárgyak zöme (postahivatalok
ingatlanai, kifejezetten a postai célra szolgáló ingósá
gok) ezáltal kvázi automatikusan átkerült az állami
posta vagyonába. Polgári jogi oldalról közelítve a
kérdést, ahogy ezek a korábban a magánkézben lévő
postamesterségek tulajdonában lévő eszközök a létszám
átvételével együtt átkerültek az állami posta használatá
ba, megkezdődött ezek elbirtoklása. Szociológiai szem
pontból, mivel a korábbi magán postamesterek továbbra
is állomáshelyükön maradtak, a szolgáltatás színvonalá
nak biztosítása érdekében egyébként is törekedtek fela
dataik ellátására, annak ellenére, hogy önfoglalkoz
tatókból, munkaadókból egy csapásra alkalmazottak
lettek. Valós problémákat a vagyontárgyak zökkenőmentes átvételénél csak a szállítóeszközök jelentettek,
amiket a postamesterek más célra is fel tudtak használ
ni, és itt merült fel nagy jelentőséggel a postamesterek
szakmai felelősségtudata, illetőleg a helyi társadalom
ban elfoglalt magas presztízse, ami a legtöbb esetben
nem engedte, hogy az eszközöknek a postai szállításból
való végleges kivonásával veszélyeztessék a lakosság
postai ellátásának biztonságát. Ezt a szociológiai és
egzisztenciális nyomást erősítette a rendeletnek az a
rendelkezése, hogy - ellentétben a korabeli államosítási
gyakorlattal, ahol a korábbi magántulajdonost főszabály
szerint nem engedték a továbbiakban az államosított
vállalkozásában tevékenykedni - a 8. § szerint a koráb
bi magán postamestert, kérelmére, addigi állomáshe
lyén meg lehetett hagyni. A postamesterek pedig tár
sadalmi és családi kötődéseik miatt az esetek szinte
100%-ában éltek is ezzel a lehetőséggel, az állami posta
vezetése pedig ezeket a kérelmeket szinte kivétel nélkül
elfogadta.
A postások életében jelentős változást hozó államo
sítás zökkenőmentessége érdekében az átvett létszám
nál a rendelet érintetlenül meghagyta a korábbi posta
tiszti, altiszti besorolásokat, s egy külön jogszabály
ezekhez alakította hozzá a bértáblázatot. A bérrendezés
a posta mellett a vasútra is kiterjedt, de - éppen a postai
alkalmazottak tömeges átvételének hirtelen jelentkező
bérkérdései miatt - azt közvetlenül a postai személyzet
átvétele után szabályozták. A 22.168/1947. (VIII. 1.)
Kormányrendelet kisebb eltéréseket hagyott csak meg a
postai és a vasúti bérek között, de mint a két ágazatban
24 fizetési osztályt állapított meg, és szabályozta a
nyugdíjrendet is. A 8.500/1947. Kormányrendelet a lét
szám átvétele tekintetében azon az alapon állt, hogy
azokat tekinti postai alkalmazottaknak, akik munkaide
jükből legalább napi 8 órát foglalkoznak postai felada
tokkal. Ez egyrészt a részfoglalkoztatottakat, másrészt
azokat érintette hátrányosan, akik a magán postames
terség állományában voltak, de munkaidejük jelentős
részében a magán postamester által rájuk bízott nem
postai feladatokat látták el. A bérkérdéseket három
jogszabály egybeolvasásával lehetett megválaszolni: a
posta állami személyzetének létszámába tartozó postamesteri alkalmazottak illetménye és nyugellátása,

valamint özvegyi és árvaellátása tárgyában hozott
1.700/1947. M.E. rendelet; a közszolgálati alkalmazot
tak illetmény- és nyugellátási rendszeréről szóló
22.168/1947. Kormányrendelet, valamint a postames
teri személyi állomány állami létszámba vételéről szóló
8.500/1947. Kormányrendelet. A bérrendszer alapvető
szabályait a 22.168/1947. Kormányrendelet tartalmaz
ta, az átfogó postai bérszabályozást ezen a kereten belül
az 1.700/1947 M.E. rendelet határozta meg, míg a
8.500/1947. Kormányrendelet kisegítő szabályokat
alkalmazott a 4-8. §-okban. Az állami létszámba vétel
nél egyedi ügyekben az illetékes közlekedési miniszter
által hozott közigazgatási döntés ellen a 8.500/1947.
Kormányrendelet 10. § minden jogorvoslati lehetőséget
kizárt.
A bérrendezéshez kapcsolódó, de attól jelentős pon
tokon elváló, fontos rendelkezés volt még a
8.500/1947. Kormányrendelet 10. §-a, amely az addig a
magánautonómia és az egyesülési jog alapján álló, a
klasszikus szövetkezeti elvet megvalósító Posta
mesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos
Önsegélyező- és Nyugdíjegyesületét állami tulajdonba
vette. Az egyesület mai terminológiánk szerint az
önkéntes kölcsönös biztosítópénztáraknak feleltethető
meg, azzal az eltéréssel, hogy vagyonát nem kizárólag
értékpapírokban tartotta, hanem számottevő ingat
lanvagyona (bérlakások) is volt, amelynek jövedel
meiből fizette tagjainak a nyugdíjat. A postai baleset
és nyugdíjbiztosítás jelentős múltra tekintett vissza. A
kiegyezés (1867) után hamar megszerveződött a postai
alkalmazottak önkéntes kölcsönös biztosító egylete,
amely később, a postával való szoros kapcsolat révén
elérte, hogy a tagok járulékait közvetlenül a bérekből
vonják le, és a pénztár, valamint a posta közötti nettó
elszámolás kialakítása révén lehetővé vált, hogy a meg
betegedő alkalmazott közvetlenül a munkáltatótól
kapja a betegségi jutatást (mai fogalmaink szerint táp
pénzt). Ez az alulról szerveződő rendszer - függetlenül
az egyes hálózati pontok tulajdonviszonyaitól - olyan
jól működött a teljes postai hálózatban, hogy a betegsé
gi és baleseti ellátást átfogóan szabályozó 1907:19. te.
10. §-a a postai alkalmazottakat az általános szabályok
tól elkülönítve kezelte, figyelemmel arra, hogy itt egy
saját, jól működő rendszer volt. A nyugdíjak, valamint
az özvegyi és árvaellátások átértékeléséről rendelkező
1926:16. te. is csak kis értékben érintette a postai
önsegélyező pénztár működését, a kötelező öregségi
nyugdíjbiztosítást megteremtő 1928:40. te. pedig,
figyelemmel a pénztár jó működésére, kifejezetten
kivette ennek tagjait a kötelező társadalombiztosítási
rendszerbe való belépési kötelezettség alól. így a postá
sok csak a 8.500/1947. Kormányrendelet alapján lettek
a kötelező állami baleset- és nyugdíjbiztosítási rendszer
részesei. Ez a megoldás szemmel láthatóan felvetett
alkotmányossági problémákat, hiszen egy kormányren
delet módosított egy törvényt.
A postások baleset-, egészség- és nyugdíjbiztosításá
nak az államosítás után nem sokkal, 1950-ben volt egy
további lépése. Az állami tulajdonba vett Önsegélyező

Egyesület beolvadt a Magyar Posta Betegségi Inté
zetébe, amelyet 1924-ben alapítottak. Ezzel az állami
alkalmazottá vált postások továbbra is rendelkeztek
egy. az állami társadalombiztosítási rendszertől elkülö
nült betegség-, baleset- és nyugdíjbiztosítási rendszer
rel, hasonlóan a vasutas dolgozókhoz. A Betegségi In
tézet saját kórházakkal, szanatóriumokkal, orvosi ren
delőkkel rendelkezett. A Betegségi Intézetet 1950-ben
olvasztották be az állami társadalombiztosítási rend
szerbe.
A posta államosításának lezárásaként a közlekedési
miniszter 272.000/1948. (X.28.) Közi. M. rendeletében
új hatásköri szabályozást adott ki a postára nézve.

A z államosított posta fejlesztése
ellenére, hogy a postai hálózatot teljesen in
A nnak
tegrálták a Magyar Postába, az új körülményeknek
megfelelően kialakított, egységes üzletszabályzat
kiadására 1954-ig kellett várni; addig a világháború
előtt hatályba lépett postai Üzletszabályzat részleges
módosításával oldották meg a szabályozást. Az új
Postai Üzletszabályzatot az 1936:35. te. 3. §-a alapján a
közlekedési és postaügyi miniszter állapította meg. Az
Üzletszabályzatot a miniszter az 1/1954. (VIII. 12.)
KPM rendelettel hirdette ki. Az Üzletszabályzat kihir
detésénél a miniszter a közzététel fogalmát sajátosan
értelmező módon járt el, ugyanis a kihirdető rendelet
mindössze annyit tartalmazott, hogy az 1933. évi üzletszabályzat 1954. augusztus 31-én hatályát veszti, és
helyette szeptember 1-jével új üzletszabályzat lép
hatályba, azonban az új üzletszabályzat szövegét a ren
delet nem tartalmazta, azt a Magyar Posta belső
közlönye a Postaügyi Értesítő tette szövegszerűen
közzé. Az 1955-ben kiadott távíró- [2/1955. (VIII.7.)
KPM rendelet], valamint vezetékesrádió-üzletszabályzatra [3/1955. (X.13.) KPM rendelet] is ugyanilyen
módon került sor, azonban ezek a rendeletek már
szövegükben tartalmazták azt a tájékoztatást, hogy az
üzletszabályzat szövege mely postahivatalokban vásá
rolható meg.
Azt a sajátos megoldást, hogy a jogszabály csak
hivatkozik a tényleges szabályzatszöveg megjelenési
helyére, a szovjet típusú totalitárius diktatúra egyedi
jellemzője volt. Ahhoz, hogy ez a szabályozási módszer
működhessen, az államnak oly mértékben kellett a gaz
daságba - és az egyes vállalatokba - behatolnia, ami
csak a szovjet típusú rendszerben valósult meg. Ebben
a rendszerben a posta egyfelől állami vállalat volt, más
felől pedig közhatalmi feladatokat is ellátott. Az állam
a történelem folyamán állandóan Janus-arcúként jelent
meg, egyfelől közhatalmi, másfelől magánjogi arcot
tudott ölteni, s ennek a két aspektusnak az elhatárolása,
elkülönítése a különböző társadalmi politikai rendsze
rekben különböző módokon valósult meg, de valami
lyen szinten mindig törekedtek a két aspektus elválasz
tására. A szovjet típusú rendszerben ezzel szemben az
állam közjogi arca teljesen elhatalmasodott a magánjo-
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gi arculaton és a közjogi aspektus behatolt az élet vala
mennyi területére. Ebben a helyzetben érthető meg,
hogyan fonódott össze a posta központi igazgatásánál a
szabályozási funkció. Míg a demokratikus viszonyok
között a posta központi igazgatás szabályozó szervei
egyfelől a posta belső szabályozásait dolgozták ki,
emellett előterjesztéseket készítettek a postapiacot felü
gyelő szervnek a postapiaci szabályozás jogszabályi
kereteire, amely előterjesztések természetesen maguk
ban foglalták a jogszabályok szövegtervezetét is, s
amely előterjesztések alapján az illetékes szabályozó
hatóság kialakította saját szövegtervezetét, majd ez
utóbbi szövegtervezetből született meg a jogszabály.
Természetesen a részletes szakmai kérdésekkel
foglalkozó jogszabályok esetében teljesen általános és
bevett gyakorlat, hogy a hatóságok a szakma által java
solt szövegtervezetet változtatás nélkül, vagy csak mi
nimális változtatással hirdetik ki jogszabályként, de a
jogszabályi szöveg promulgációs mozzanata nem hagy
ható el. Ebben a szovjet rendszer által alkalmazott
megoldásban a promulgáció mozzanata megvan ugyan,
de teljesen kiüresítve, hiszen a szabályzat szövegét a
rendelet nem közli. Korábban, az 1933-as üzletszabály
zatot kihirdető rendelet mellékletként közölte az üzletszabályzat teljes szövegét.
Az Üzletszabályzat korszerűnek számító ren
delkezései lehetővé tették a szabványosítás kiala
kítását a küldeményforgalomban. Bevezették a szab
vány borítékokat, a szabványnak meg nem felelő
küldeményekre pótdíjat kellett fizetni. Az Üzletsza
bályzattal együtt kiadott Díjszabás megszűntette a
háború után bevezetett számos, főleg szociálpolitikai
célzatú kedvezményt, a tarifát egyszerűsítette, a távol
sági tarifát - a korábbi távolsági zónák helyett - az
egész ország területére egységesen állapította meg, a
nemzetközi díjazást pedig földrészenkénti zónákban
határozta meg a korábbi országonkénti bontás he
lyett.14
Az állam- (és párt-) vezetés is felismerte a posta min
den településen jelen lévő szolgáltató minőségének
jelentőségét, ezért az 1950-es években jelentősen
fejlesztette a postai hálózatot és a korábban meglévők
mellé további, monopoljogként biztosított szolgáltatási
feladatokat delegált a postának.
Az államosítás utáni első jelentős fejlesztés a posta
portfoliójának kibővítése volt a szerencsejátékban való
közreműködéssel. A posta a Szerencsejáték Vállalattal
kötött megállapodás révén a szerencsejátékok szelvé
nyeinek legnagyobb terjesztője és árusítója lett. A
TOTÓ játék 1947. október 10-ei indulásától kezdve
vett részt a szelvények árusításában, majd a további
szerencsejátékokban is indulásuk után azonnal bekapc
solódott országos hálózata révén.15 A két nagy állami
vállalat közötti együttműködés, bár pártutasításra
történt, gazdaságilag és üzletileg alapvetően racionális
döntés volt; a Szerencsejáték Vállalat a postai hálózat
révén el tudta érni szelvényeivel az ország valamennyi
települését, a posta pedig minimális többletráfordítással
__ jutott szelvényenként! bevételhez. A szerencsejáték38

árusítást a posta egyéb feladatai mellett könnyen el
tudta végezni, hiszen a szelvények terítése, szállítása és
kiosztása döntően a hírlapokkal együtt valósult meg; a
postahivatalok, kézbesítők mellett az újságárus standok
is foglalkoztak szelvényárusítással. A szállítás és
árusítás elhanyagolható többletköltséget jelentett. Sőt,
közgazdasági szempontból a szerencsejáték-értéke
sítésből a postának még hálózati nyeresége is szárma
zott, hiszen a hálózat fix költsége több küldemény
között oszlott meg, így az elhanyagolható szállítóka
pacitást lekötő szelvényküldemény bevételére is porlasztódott a hálózatüzemelési költség, míg a szelvények
hiányában üresen maradó szállítókapacitás költsége a
többi küldeményre rakódott volna. Az árusító helyeken
ugyancsak a holtidő réseit tudta a szelvényárusítás
kitölteni, ahol hasonló hálózati nyereséget ért el a posta.
A rendszer üzleti alapú életképességét jól bizonyítja,
hogy napjainkban a kifejezetten a szerencsejátékok
értékesítésére specializálódott üzletek megjelenése
mellett a Magyar Posta Zrt. még mindig a legnagyobb
szel vény értékesítő, vidéken pedig szinte a teljes piacot
lefedi. A szerencsejáték-szelvények forgalmazása a
postán bizományosi rendszerben történt, a forgalmazott
szelvények után darabonkénti jutalékot kapott a posta,
ami magában foglalta a szelvények szállítási, kezelési
és a hozzájuk kapcsolódó pénzkezelés költségeit is.
A hírlapterjesztés, miután az 1936. évi postatörvény
megszüntette a posta erre vonatkozó monopóliumát, a
postán szinte teljesen megszűnt. Bár a monopóliumot
csak az 1964. évi postatörvény adta vissza, a postán a
hírlapterjesztés 1950-ben, a Népgazdasági Tanács
határozatával indult újra. az előfizetés és az árusítás
területén is kizárólagos joggal. A döntés kétségkívül
tervutasítás volt, de az adott körülmények között gaz
daságilag racionális döntésnek minősíthető, hiszen
egyedül a posta rendelkezett olyan országos hálózattal,
amely meg tudta oldani a terjesztést valamennyi
településen. Jól mutatja ezt az is, hogy a monopólium
megszűnését követő időben a hírlapok céltelepülésre
való szállítását a terjesztő vállalkozások gyakran a
postai hálózat igénybevételével oldották meg.
Ugyanakkor a döntés a pártállamnak politikai szem
pontból is jelentős volt, mivel így az ország egész
lakosságát el lehetett látni az akkoriban elsődleges
tájékoztatási médiummal, amelynek révén a pártállam a
tájékoztatás és a propaganda kizárólagos monopóli
umát még inkább biztosítani tudta. A hírlapterjesztés
monopolizálása a sajtótermékek ellenőrzését és a
tájékoztatás befolyásolását is könnyebbé tette, hiszen
így az esetleges negatív cenzori vélemények alapján
vagy más pártbizottsági döntés hatására a lapok vissza
vonását akár az értékesítés előtti utolsó lépcsőig
könnyen megoldhatóvá tette. A hírlapterjesztés a
postán nagyon hamar felfutó ágazat lett, mind a kapa
citás-felhasználás, mind pedig a bevétel tekintetében a
küldemény- és a pénzforgalom után a harmadik legje
lentősebb ágazattá vált. A pártállami vezetés figyelmet
fordított a határon túli magyarság identitásának
megőrzésében való közreműködésre. Ennek egyik
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eszközét a hírlapterjesztés, a határon túli magyarok
anyanyelvű újságokkal történő ellátása jelentette.
Ennek biztosítására bevezették az ún. forintos elő
fizetési rendszert az újságokra, ami azt jelentette, hogy
a magyar rokonok vagy a Magyarországon járó határon
túliak forintban fizethették ki hosszú időre az általuk
igényelt újságot, s azt a magyar és a szomszédos ország
postája által kialakított adminisztratív-logisztikai
együttműködés révén a megadott címre a posta
kiküldte. Ezt a rendszert az UPU keretében létrehozott
Szocialista Országok Postaügyi Egyesülete is elfogad
ta, és kezdetben problémamentesen üzemelt úgy, hogy
az 1970-es évek közepére a forintos külföldi elő
fizetések száma megközelítette a félmilliót.
Tradicionálisan a posta volt az a szervezet, amely a
hírközlést megvalósította, ezért volt kézenfekvő, hogy
a küldeményforgalom mellett még a két világháború
között a postához került a telefonszolgáltatás is. A
háború után a rádió, valamint a televízió kialakítása is
ennek az irányvonalnak mentén, kizárólagos jogként
került a postához. A háború előtti néhány rádióadót az
1950-es évek közepéig számos új adóval bővítették. így
a rádiólefedettség lassan országossá vált. A televíziózás
területén hazánk kis lemaradással indult a nemzetközi
fejlődéshez képest. Míg Nyugat-Európában - azt
követően, hogy Mihály Dénes szabadalma alapján
1928-ban Berlin mellett megkezdődtek a kísérleti adá
sok - már az 1930-as években megindultak az első
rendszeres televízióadások, addig Magyarországon,
párthatározat nyomán, 1953-ban indultak meg a kísér
letek a Postakísérleti Állomáson. A sikeres kísérleti
adások alapján a közönség részére történő sugárzást
1958-ban kezdték meg. A televíziózást meghatározó
pártdöntés leképezte a nyugati tapasztalatokat, a
műsorkészítést a Magyar Televízió végezte, a műsor
szórás a Magyar Posta feladata lett, amely az adótor
nyokat üzemeltette.16
A világháború után, különösen az 1950-es évektől
indult meg a postai értékcikkek dinamikus fejlődése,
döntően a párt által is támogatott bélyeggyűjtés
felélénkülésének hatására. A magyar bélyeggyűjtés
elég korán megindult, de szervezett formát csak a
Magyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Országos Szövet
sége (MABEOSZ; a szervezet mai neve: Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége) 1922-es mega
lakulásával öltött. A szocialista rendszerben a bélyeggyűjtés széles rétegek kedvelt szabadidős elfoglalt
ságává vált. ezért nagy figyelmet fordítottak a minősé
gi bélyegkibocsátásra. A Posta, mint kizárólagos
bélyegkibocsátásra jogosult szervezet, a bélyegkibo
csátás megtervezése területén szoros kapcsolatot alakí
tott ki a MABÉOSZ-szal. Ennek hatására egyre ter
jedtek a különböző motívumok, s a bélyeg szerepe már
nem korlátozódott kizárólag a bérmentesítésre, hanem
az esztétikai szempont is felerősödött. A világháborút
követő hiperinflációs helyzetet követően, amikor sok
esetben a címletértéket a bélyegeken csak betűvel írták
ki, a forint bevezetésével a bélyegeket is az új
fizetőeszköznek megfelelően kellett kibocsátani.17 A

bélyeggyűjtés szempontjából is jelentős postabélyegek
mellett a posta egyéb értékcikkek kibocsátásával is
foglalkozott. A postatörvények - mind az 1936., mind
az 1964. évi - a bélyegkibocsátást nem szűkítették le a
hagyományos postabélyegekre, s ide sorolták az
ugyancsak a küldeményforgalomhoz kapcsolódó, de
lényegesen szűkebb kört érintő portóbélyegeket,
valamint az értékkel bíró nyomtatványokat és a bér
mentesített levelezőlapokat is. Speciális helyet foglal
tak el a postai értékcikk-árusításon belül az illetékbé
lyegek. Ezek, mint ahogy nevük, megjelenési formájuk
és bérmentesítő funkciójuk is mutatja, ugyancsak
bélyegek, azonban nem a postai szolgáltatási dijat,
hanem az államigazgatási illetéket rótták le velük. Ezen
sajátosságából eredően az illetékbélyeg kívül esik a
posta bélyegkibocsátási monopóliumán, azonban a szá
mos hasonlóság miatt a jogalkotó jellemzően a postabé
lyeggel együtt kezelte.18

A z 1964. évi postatörvény
tevékenységét és a tág értelemben vett hír
A posta
közlési piacot - átfogó kódex jelleggel - a postáról
és a távközlésről szóló 1964. évi II. törvény (Ptt.)
szabályozta. A törvény a szocialista gazdaságszemlélet
nek megfelelően széles körben határozta meg a postai
monopóliumot és ezzel együtt a Magyar Posta szolgál
tatási kötelezettségét. A 2. § (1) bek. szerint a postai és
a távközlési tevékenység állami feladat, amit a Magyar
Posta kizárólagos joggal lát el. A postai tevékeny
ségeket ennek megfelelően két részre osztották: postai
és távközlési tevékenységre.
A törvény a Posta monopóliuma körébe sorolta a
küldeményforgalom teljes vertikumát, mindennemű
korlátozás nélkül; a hírlapterjesztést, a csekk- és
takarékbetét-forgalmat, valamint a bélyeg- és érték
cikk-kibocsátást és forgalmazást. A távközlési
monopóliumba tartozott a távíró- és távbeszélő (tele
fon-) szolgáltatás; a rádió és televízió műsorsugárzás;
az egyéb jeltovábbítási rendszerek jeltovábbítása; a
frekvenciagazdálkodás, valamint a zavarelhárítás. A
Posta általános monopóliumának megtörésére a
törvény 3. § (1) bekezdése adott lehetőséget azáltal,
hogy a Minisztertanács egy rendeletében a postai
monopólium alá tartozó területekre másnak is adhatott
engedélyt. A gyakorlatban ilyen engedélyt nem adtak
ki, azonban speciális ágazati jogszabályok alapján a
vasútnál és a honvédelemnél megteremtődött a
lehetőség saját hírközlési rendszer kialakítására.
A törvény 6. §-a szabályozta a hírközlési piac felü
gyeletét. A felügyeleti szerv továbbra is a közlekedési
és postaügyi miniszter maradt, akinek a törvény
lehetővé tette a Magyar Postán kívüli postai és távköz
lési rendszerek szakfelügyeletét, amivel megvalósult az
állami hírközlési rendszer egységes felügyelete.
A törvény a küldeményforgalom területén a címzett
lakcímére történő közvetlen kézbesítés mellett, a kor

társadalmi viszonyaihoz igazodóan, megteremtette a
lehetőségét - a részletszabályok kidolgozását rendeleti
jogalkotásra bízva - a munkahelyre történő ún.
közvetett kézbesítésnek [Ptt. 7. § (3) bek.].
A törvény részletesen foglalkozott a hírközlési titok
védelmével, amely fogalomkörbe a levéltitok és a
távközlési titok tartozott. Főszabályként az Alkotmány
(a postatörvény hatályba lépésekor hatályos) 57. §-ára
utalva kimondta a levél- és távközlési titok védelmét,
ami alól kivételeket határozott meg (az Alkotmány
jelenleg hatályos 59. § [1] bek. III. fordulata biztosítja
a magántitok védelmét, amelybe a levél- és a távközlési
titok beletartozik]. A kivételek egyik csoportja
postaszakmai, másik része közérdekű volt. Posta
szakmai indoka a levéltitok megsértésének, ha a
kiildeményfelbontás a kézbesítéshez szükséges (pl.
küldeményen a feladó és a címzett adatai olvashatat
lanok), a küldemény sérüléstől való megóvása
érdekében szükséges, vagy a küldemény tartalma a
gyanú szerint a postai szállításból kizárt dolog [Ptt. 9. §
(2) bek. a)-c) pont]; a közérdekre tekintettel való levél
titoksértés, illetőleg távközlési titoksértés pedig a bün
tetőeljárás keretében történő kényszerintézkedés
foganatosítása [Ptt. 10.§].
Részletesen foglalkozott a törvény a posta
felelősségével; a felelősségi rendelkezések szinte kivé
tel nélkül a küldeményforgalmi felelősségre vonatkoz
tak. A posta felelősségét a Ptk. felelősségi alakzatához
képest lényegesen szűkebben határozta meg a törvény.
A közönséges levélpostai küldemények vonatko
zásában a postát semmiféle kártérítési felelősség nem
terhelte, a csomag és a könyvelt küldemények esetében
pedig legfeljebb az Üzletszabályzatban meghatározott
kártérítést fizette meg a posta, de a tényleges kár
mértékét az igénylőnek kellett igazolnia [Ptt. 14. § (1)
bek.]. Nem felelt a posta sem a közvetett kárért, sem az
elmaradt haszonért, továbbá a Ptk. 501. § a)-c) pont
jában a fuvarozóra meghatározott kimentési esetekben,
valamint akkor, ha a feladó nem tartotta be az Üzletsza
bályban meghatározott rendelkezéseket [Ptt. 14. § (2)
bek. a)-e) pont]. A kártérítési igény elévülési idejét a
Ptk. általános elévülési szabályaitól eltérően egy évben
határozta meg a törvény, s az igény a bíróság előtt csak
azt követően volt érvényesíthető, hogy a kapcsolódó
belső postai eljárás befejeződött, amely időpont volt az
elévülés kezdő időpontja [Ptt. 15. § (1)—(2) bek.]. A
közvetett kézbesítés esetén a küldeménynek a közvetett
kézbesítő részére történő átadásával a felelősség is
átszállt, az átadást követően bekövetkező károkért a
posta nem felelt. A törvény a távközlési szolgáltatás
hibájából eredő mindenféle kárért a posta felelősségét
kategorikusan kizárta [Ptt. 14. § (2) bek. e) pont],
A postatörvény második részében [Ptt. 6.-24. §] a
távközlésre vonatkozó szabályanyagot helyezte el a
jogalkotó. Itt rendelkezett a távbeszélő-hálózat
kiépítéséhez és karbantartásához szükséges kisajátítás,
szolgalmi jogok alapítása kérdéseiről, a távközlési
berendezések létesítésének és működtetésének sza__ bályairól. A közérdekre tekintettel a posta az inaat40

lanokon a távbeszélő-hálózat műtárgyait helyezhette el,
illetve azok alatt, illetve fölött vezetékeket vezethetett
át. Ezzel összefüggésben a postának joga volt az ingat
lanra való indokolt belépésre, valamint kötelezhette az
ingatlan tulajdonosát a vezetéket zavaró fák eltávo
lítására [Ptt. 17. §]. Ennek keretében, az esetleges inter
ferenciából származó adászavarok megelőzése céljából,
a Magyar Posta kizárólagos engedélyezési jogosultsá
got kapott a nagyfrekvenciás berendezések üzemel
tetésére, amely engedélyezési eljárás során kötelezhette
a kérelmezőt, hogy saját költségére megfelelő zavar
szűrőt szereljen fel, vagy más változtatást eszközöljön
a berendezésen [Ptt. 20. §].
A törvény a postai díjszabásokkal kapcsolatos viták
rendezése tekintetében kizárta a bírói és a döntőbi
zottsági utat, és az ilyen jellegű viták eldöntését
kizárólagos hatáskörrel a Magyar Posta döntési kompe
tenciájába utalta [Ptt. 26.§]. Ez a rendelkezés ismét a
szocialista jog sajátos államfelfogásának követ
kezménye. amely egybemosta az állam, mint közhatal
mi entitás és mint az állami vállalat tulajdonosának
aspektusát, s így a Magyar Postát olyan viták eldön
tésében tette meg kizárólagos döntnökké, amelyben
önmaga volt az egyik érintett fél.

Pénzforgalom a postán
posta, hagyományos küldeményforgalmi tevékeny
A sége
mellett, már az 1880-as évek óta foglalkozott
pénzforgalmi tevékenységgel. Az 1885:9. te. által létre
hozott postatakarékpénztári szolgáltatás után az
1889:34. te. a csekk- és klíringforgalmat vezette be,
ami hamar a pénzforgalom egyik jelentős szegmensévé
vált. A szovjet típusú átmenet után a postai pénzforgal
mi tevékenység gyorsan átalakult.
A Postatakarékpénztárát már 1949-ben pártdöntés
szűntette meg, a teljes betétállomány átkerült a frissen
felállított Országos Takarékpénztárhoz (OTP). Ezzel a
lépéssel a posta pénzkezelési tevékenysége nem szűnt
meg, csak átalakult. A Posta és az OTP a takarékszol
gálat működtetésére átfogó megállapodást kötött, ami
alapján a Posta közvetítői, ügynöki feladatokat látott el.
Ennek révén a lakosság továbbra is a postahivatalokban
tudta a takarékbetétügyeket intézni, azonban ekkor nem
a postával, hanem az OTP-vel került jogviszonyba. A
döntésnek gazdaságpolitikai indokai voltak, hiszen ez
zel a megoldással az újonnan alapított OTP a teljes la
kossági piacot lefedte, amelynek révén sokkal nagyobb
betétállományra tett szert, hiszen az 1950-es évek kö
zepéig az OTP betétállományának több mint 50%-a
postai takarékbetétekben volt. A takarékbetét-szolgál
tatás népszerűségéhez nagyban hozzájárult, hogy jelen
tős részük bemutatóra szóló volt, ami a korabeli
pénzpiaci viszonyok között lehetővé tette, hogy ezek a
betétkönyvek töltsék be a pénzhelyettesítő eszközök és
a bemutatóra szóló értékpapírok szerepét. Ugyancsak
növelte forgalmuk biztonságát, hogy a takarékbetétek
visszafizetését értékhatár nélkül az állam garantálta.19

A csekkforgalom, bár törvényi feltételeit már 1889ben megteremtették, mai is alkalmazott formájában csak
az 1950-es évektől terjedt el széles körben. A II.
világháború előtt a csekkforgalom szinte kizárólag a
gazdasági élet szereplőire korlátozódott, a lakossági
csekkforgalom szinte teljesen hiányzott, az postau
talvány útján bonyolódott le. A szocialista átmenetet
követően viszont a korábbi típusú csekkforgalom rövid
idő alatt lényegében eltűnt, hiszen a szigorú tervgaz
dasági rendszerben az állami vállalatok egymás közötti
ügyleteinek pénzügyi elszámolásaira teljesen más
csatornák voltak optimálisak. A bankrendszer államo
sítása során a Magyar Nemzeti Bank a csekkforgalmat
saját kizárólagos kezelésébe vonta. Miután az állam
lakossági szolgáltató vállalatai a díjbeszedésben áttértek
a csekkforgalomra, ez a korábbiaktól teljesen más infra
strukturális és logisztikai igényeket jelentett a csekkfor
galom lebonyolítását végző MNB-től. Mivel az MNB
ilyen jellegű szervezettel és erőforrásokkal nem ren
delkezett, és ennek kiépítése is indokolatlan lett volna, a
csekkforgalom bonyolítását kizárólagos joggal átadták a
Magyar Postának. A csekkforgalom átvételével és

annak erőteljes növekedésével a postai szolgáltatások
egyre jelentősebb szegmensévé vált a pénzforgalom.
Míg a világháború előtt a postai pénzforgalom, a
takarékszolgálatot leszámítva, elenyésző volumenű volt,
addig az 1960-as évekre a pénzforgalom - a takarék
szolgálat és a csekkforgalom együtt - a posta
tevékenységének második legnagyobb szegmensévé
vált, volumene a csomagforgalmat is meghaladta, mind
a bevétel, mind pedig az élőmunkaigény tekintetében.20
Az 1964. évi postatörvény hatályba lépését követően
a postai piacon a rendszerváltozásig számottevő vál
tozás nem történt, a küldemény- és a csekkforgalom
folyamatos növekedése volt megfigyelhető, a csomag
forgalom viszont az 1960-as évek közepétől kismérték
ben csökkent, majd stabilizálódott. Az 1970-es évek
végétől, dinamikusabban az 1980-as évek elejétől
megkezdődött a postai szolgáltatások gépesítése, ami a
szolgáltatás nyújtásának sebességét növelte meg. A
gépesítés egyfelől az ügyfélkapcsolati munkahelyeken,
másfelől a küldemény-feldolgozó üzemekben jelent
meg, ahol az automatizálás a levélküldeményeket és a
csekkeket érintette döntően.
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ínában a jog fejlődése az európai hagyományok
tól teljesen eltérő utat járt be. Olyan vélemények
is megfogalmazódnak, amelyek szerint a modern
európai értelemben vett jog nem is létezett Kínában.
Van olyan szerző, aki egyenesen azt állítja, hogy a
„külföldiek a teljes sötétségben tapogatóznak a kínai
jog mibenlétét és működését illetően.”1 Jelen tanul
mány megpróbálja összefoglalni a kínai jogfejlődés
első kétezer évét.2
Amikor a kontinentális jogi hagyományokon szo
cializálódott európai ember jogra gondol, akkor
tudatában jogszabályok, paragrafusok és az ezeket
keretbe foglaló jogrendszer és intézményei jelennek
meg. Ezek azonban Kínában egészen a legutolsó időkig
teljesen hiányoztak. Kis túlzással azt is állíthatjuk, hogy
a nyugat-európai értelemben vett jogrendszer Kínában
nem létezett.-’ A tradicionális kínai jog a nyugat-európai
hagyományoktól teljesen függetlenül fejlődött ki. Az
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Vázlat a császárkori
Kína jogrendszeréről
Európánál jóval nagyobb földrajzi térség államának
organikus jogfejlődése a kezdetektől máig, de legalább
is a köztársaság megalakulásáig, 1911-ig szinte töretlen
volt. A történelmi jogi kultúra egyes elemei azonban a
mai napig tovább élnek. Kína Kr. e. 3. századból datál
ható egyesítését követően létrejött az a közigazgatási
struktúra és jogrend, amely több mint kétezer éven
keresztül szinte változatlan formában maradt fent.
Ennek alapvető jellemzője a központosított kormányzat
és közigazgatási rendszer, amelynek feje a mindenkori

