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Elôször az örökségrôl szeretnék szólni. Válságmenedzsernek kellett lenni ahhoz, hogy
abból a rettenetes helyzetbôl, ami valójában már 2001-ben is látszott, a Posta kilábalhasson. Ha megnézzük az üzemi eredmény alakulását, jól láthatjuk, hogy 1998-tól elkezdôdött az alaptevékenységek egyensúlyának a megbomlása. Az elôdeim súlyos felelôssége, hogy ezt nem érzékelték, illetve nem kezelték. A történet folytatása elképesztô állapotot mutatott a 2001-es, majd a 2002-es mérlegben. Egy nagy szolgáltató szervezetnél mindig azt kell figyelni, hogy az alaptevékenységnél a ráfordítás és a bevételek
egyensúlya mennyire biztosítja a társaság gazdálkodását. Ettôl eltérni csak akkor szabad, ha ezt a tulajdonos állam – az MP Rt. esetében a kormány – megismeri, tudja és
kezeli egy több milliárdos szerepvállalással. Akkor ennek az útnak is lehet valamilyen kijárata, de ha ez elmarad, nem lehet megválaszolni, hogy hova is vezetett volna? Több
kérdést is feltehetünk! Mi keresnivalója volt az MP Rt-nek a Defendben tulajdonosi kölcsönnel, tôkeemeléssel, ahol a 20%-os magántulajdonos a maga kisebb üzletrészével
irányította a céget; vagy hogy mi keresnivalója volt a TETRÁ-ban, holott a távközlés elkerült a Magyar Postától. Továbbá, mit akartak elérni az elektronikus közbeszerzési
rendszerre fordított milliárdokkal, amikor nem kötötték meg az egyetlen szóba jöhetô
megrendelôvel, az állammal a megállapodást, amire már érdemes lenne költeni. De beszélhetnénk még az utazási irodáról és sok minden másról is. A valós gondról azonban
senki nem beszélt mégpedig arról, hogy 2001-2002-ben hogyan alakultak a folyamatok, amelyek az üzleti eredmény drámai alakulását eredményezték. Ezek intézkedése3
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ket igényeltek volna! Elolvastam az elôdöm stratégiáját, amelyet számítások nélkül, mesekönyvszerûen terjesztettek elô. Az akkori miniszter válaszában föl is hívta a vezetés figyelmét, hogy jó lenne számolni, hogy mindaz, amit leírtak, miként jön ki a számok
nyelvén? Sajnos, ez elmaradt! Az viszont tagadhatatlan, hogy az a stratégia nem számolt hálózatcsökkentéssel és létszámcsökkentéssel, továbbra is 3.200 postahelybôl álló hálózatot írt föl és 45.000 emberrel mûködô Magyar Postát.
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Mindennek föl is írták az árát: azonnal szükségeltetik 25-30 milliárdos állami szerepvállalás. Erre azonban nem tett senki semmilyen biztató ígéretet.
Majd következett a 2003-as év, amikor a mostani vezetésnek sikerült megállítani a
romlást és elérni a fordulatot. Két hete fogadta el az ÁPV Rt. a Posta 2003. évi beszámolóját, miszerint 3 milliárdos adózás elôtti eredménybe fordult át a cég. Ez az állapot
már tudott adni egy olyan hátteret a modernizációnak, amely lehetôvé tette a középtávú stratégiai gondolkodást, a középtávú intézkedések megvalósítását. Mi 2003-ban elindítottuk, hogy hónapról-hónapra a zárásoknál elhatároljuk az év végéig nagy valószínûséggel bekövetkezô hatásokat. Amikor ma azt mondom, hogy a Magyar Posta az elsô negyedévben hozza a 2004-es tervét, akkor bennem nincs semmilyen bizonytalanság, hogy mibôl fizetjük ki a 13-ik havi bért, hiszen ennek idôarányos részét elhatároljuk az adott idôszak aktuális zárásakor. A ráfordításaink továbbra is azt a hagyományos
postai struktúrát mutatják, ahol alapvetôen a bér határozza meg a költségeinket. De ezt
tudomásul kell venni. Nagyon nagy foglalkoztatók vagyunk, ezért szociális szempontból
nagyon érzékeny feladat ennyi embernek a bérét megtermelni, az elvárt fejlesztésekhez
szükséges forgalmat generálni, vagy éppen költségágon megszorítani a nadrágszíjat.
4

Évközben sokat beszéltünk arról, sokszor magyaráztuk, hogy ha árbevétel ágon a bér
fedezetét nem lehet megteremteni, akkor kénytelenek vagyunk sokszor mindenféle racionális elvet fölrúgva, a költségek megszorításával megteremteni a szükséges fedezetet.
Ha szolgáltató cégként egészséges vállalati mérleget kellene bemutatnunk, akkor ehhez kb. 220-230 milliárdos árbevételt kellene az MP Rt.-nek produkálni. Azt pedig tudomásul kell vennünk, hogy erre nincsenek meg az eszközeink. Tavaly 140 milliárd volt
az árbevételünk, idén 152 milliárd az elfogadott árbevételi terv, és 127 milliárd volt
2002-ben. Szépen bôvülünk, de ez az inflációt meghaladó tarifaemeléseknek köszönhetô. El kell mondani, hogy részben a kormány irányultsága, részben az érdekérvényesítô
képességünknek is köszönhetôen az MP Rt. életében elôször sikerült egymást követô 2
évben az inflációt messze meghaladó tarifaemelést elérnünk. Ennek ellenére az idén is
rendkívül szerény adózás elôtti eredményt produkálunk. A jó hír az, hogy az üzleti eredmény továbbra is – stabilan – egy 3,5 milliárdos pozitív tartományban marad. Tehát tudjuk követni azt az ökölszabályt, miszerint az alaptevékenységben a ráfordításokat és a
bevételeket egy kicsit nyereséges állapotban kell tartani. Amíg én vagyok a Posta vezérigazgatója, ez így is marad. Ha nem így teszünk, akkor láthatjuk – mint 2002-ben is –,
hogy egy társaság milyen lejtôre tud keveredni egy pillanat alatt, és nem hiszem, hogy
valakinek lesz még egyszer olyan szerencséje, hogy 9 milliárdos mélységbôl ezt a céget
visszavezesse a pozitív tartományba.
A március 16-i tarifaemeléssel kapcsolatban nagyon rossz ízû elemzések láttak napvilágot. Közkézen forgott egy levezetés, hogy a Posta miként él vissza monopolhelyzetével. Mi ezzel szemben azzal tudtunk érvelni, hogy bemutattuk az elmúlt 5 év számait,
tevékenységét.
5
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Az európai norma szerinti számviteli szeparációval megszûnt a keresztfinanszírozás lehetôsége a Magyar Postán. Be kell mutatni, hogy miként alakultak az egyetemes szolgáltatásokra, illetve a versenypiaci termékekre fordított költségek. Ma már korrekt módon tudunk elszámolni a költségeinkkel és adni egy kalkulációs bázist a szabályozók kimunkálóinak ahhoz, hogy jóváhagyják az igényeinket. Idén az eredeti terveinkbe egy kétlépcsôs tarifaemelést állítottunk be: egy 8%-osat az OLK belépésekor és egy 9%-osat, valamikor novemberben. Ezt a tervünket elfújta az OLK szele és hosszas alkudozás után született meg
a 10%, amit azt gondolom, hogy nem fog követni ebben az évben további tarifa emelés.
Ezzel is számolunk, és úgy tûnik, hogy az üzleti terv el fogja bírni ezt a bevételkiesést.

Hadd mondjak két példát: március 16-án indultunk az elsôbbségi levéllel, ahol a 85%os másnapi kézbesítést vállaljuk. Végeztünk egy mérést, akkor 74%-os volt a másnapi
kézbesítés. Átvizsgáltuk a járati rendszert, a felvételi rendszert, az OLK földolgozási
rendszert, a tévirányításokat kiküszöbölô pontokat vittünk be. Majd 10 nap múlva – május elsô harmadában – megismételtük a mérést, és akkor is 74% volt a másnapi kézbesítés aránya. Tíz nap múlva újból megismételtük, és az elsôbbségi küldemény másnapi
kézbesítése továbbra is 74%-os! Ilyenkor néz az ember maga elé dermedten, hol a baj?
Az elsôbbségi levél mindössze napi 60-80.000 ezer darab, nem 3,5 millió!
A másik példa: ez egy nekem szóló levél (a vezérigazgató felmutatta – Szerk.), a CIB Bank
10-én adta fel a 114-esben. Május 11-én az OLK földolgozta, azaz május 11-én reggel a kézbesítô postához kerülhetett, és június 2-án kivettem a levélszekrényembôl. De úgy, hogy
ezen nincs tévirányításos bélyegzô, mert ha lenne, akkor érteném, hiszen az OLK–ban több
száz olyan kolléga van, aki csupán másfél hónapja foglalkozik küldemény-feldolgozással. Ez
átment az OLK-n, de nem tudom, hol volt, amíg hozzám került. Sajnos ez nem egyedi, nem
véletlen eset. Ne is soroljuk, hogy hány ballagásról maradtak le a rokonok, hány temetésre
nem értek oda, hány esküvôrôl maradtak le a vendégek. S ezt mind mi okoztuk, 90%-ban itt,
a fôvárosban. Miért? Mi történik? Kinek nem áll érdekében ezt a helyzetet javítani? Ez már
nem OLK probléma, nem tévirányítás, se nem járati probléma. Ma már nem a gazdasági mutatókról és nem a pénzügyi egyensúlyról beszélünk – azt rendbetettük. A probléma a minôség! Miközben az MP Rt. 14,5 milliárd forintot költött a technológia megújítására! Olyan gépjármûvek vannak a birtokunkban, olyan technológiával, járati rendszerrel rendelkezünk, amivel Ausztriában, Portugáliában a közönséges küldemény másnapi kézbesítése 93-95%-os.

90
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A minôség válsága
Aki az OLK nagyposta-vezetôi értekezleten meghallgatott, emlékezhet arra, hogy azzal kezdtem: március 1-jéig sokkal jobb volt az MP Rt. vezérigazgatójának lenni, mint azóta. Ez április elején történt, de azóta se lett sokkal jobb. Ezt az OLK történetet az öszszes felelôsségével együtt végsô soron nekem kell vállalnom. Ez nem delegálható felelôsség, de nem is öröm ezt hordozni. Ez – ma úgy látom – megelôzhetô lett volna több
részterületen. Az igazi a gond azonban az, hogy továbbra sem látom a minôség javulás
markáns jeleit a hálózatban. Külön elgondolkodtató, hogy a Központi Régióban, ezen
belül a fôvárosban a postai szolgáltatás minôsége nem akar javulni. Hogy miért? – nem
tudom! Ha ez a személyemnek szóló passzív rezisztencia lenne, akkor érteném, de én
az ellenkezôjét tapasztalom! Azt, hogy a postások is érzik ezt a minôsíthetetlenségbe
csapó minôséget. Március 1-je elôtt se nagyon lehettünk büszkék a minôségre, de ami
azóta történik, az egy helyben topogás, az megmagyarázhatatlan.
6
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Ne gondolja senki, hogy ezt büntetlenül lehet így végezni. Ebben kérek segítséget! Állítólag ehhez értünk a legjobban. Március óta keresem, hogy ki az, aki nem ért hozzá?

7
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Mert ez a hozzá nem értés eredménye. Sajnálom, hogy személyeskednem kell, de például kapok olyan reklamáló levelet, amiben leírják, hogy valaki föladott egy elsôbbségi küldeményt, majd érdeklôdik 10 nap múlva, és kiderül, hogy természetesen nem jutott el se
másnapra, se harmadnapra Érdrôl egy budapesti címre a küldemény. Utána tudakozvány
címén bekérünk tôle 320,- forintot, kivizsgáljuk, és végül megírjuk neki, hogy tényleg nem
kézbesítettük. Ám a postát nem érheti semmilyen vád, mert nem mulasztott!
Valahol, valami nincs a helyén!
Hajdúböszörményben a kézbesítôk elmondják, hogy nem tudnak kézbesíteni, mert
hiába jön meg a járat – kb. másfél órás késéssel –, még beleférnek, csak az a baj, hogy
az elsôbbségi zsákban minden van – akár 5 elsôbbségi küldemény is, meg 2000 nem
elsôbbségi, meg a közönségesben van 500 elsôbbségi – és akkor szépen lehet válogatni, rendezni… Legalább 30-szor voltam az OLK-ban, a legkülönbözôbb idôpontokban.
Minden nap kapom a 0-maradványos jelentéseket, illetve 3-4%-os maradványt az elsôbbségire, és mégis itt tartunk! Ez a mi hibánk, ezt a felelôsséget senkire nem lehet
delegálni, ezt rajtunk verik le: ügyfelek, tulajdonos, közvélemény, politika, sajtó.
Piacorientált szervezet kell
Azt ígértem, hogy minôségi robbanás, forradalom lesz, s igazából erre épül majd a
modernizációs program. Az a törekvésünk, hogy az igazgatási struktúra bonyolultságát,
bürokratikus rendszerét le kell építeni, a postások körében elfogadásra talált. Nem tartható, hogy egy piacorientált környezetben mûködésorientált legyen a struktúránk. Ezt
nem mi találtuk ki, követjük a nemzetközi posták szervezési filozófiáját, amit ôk már 5-8
évvel ezelôtt magukévá tettek.
Mirôl van szó? A szolgáltatói piac egyre nyitottabbá válása – elsôsorban a csomagküldési logisztika ágon megjelenô versenytársakkal szemben – nem mûködésorientált,
hanem üzletorientált válaszokat követel.
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Tehát ki kell alakítani az üzletági struktúrát. Ez a megújulás, ez a nyitás, a posta túlélésének alapfeltétele. Nem akarok ijesztgetni senkit azzal, hogy a postai szolgáltatások 2009.
január 1-jei teljes liberalizációjának a beköszönte, amit ha fölkészületlenül várna a Magyar
Posta, egy katasztrófafilm forgatókönyvét jelentené. Ezt elkerülendô, január 1-jével létrejött az üzletági szervezet. Soha nem tápláltunk olyan ábrándot, hogy ez a szervezet azonnal tökéletes pályát tud írni, soha nem gondoltuk, hogy ezen a szervezeten nem lesz majd
igazítanivaló, s nem vártunk csodát sem, akár már 2004. év során. Tudjuk, hogy vannak
gondok, konfliktusok az infrastrukturális háttér és a piacról érkezô szolgáltatási igények között. Azonban nincs alternatíva, nem az infrastrukturális háttérnek kell diadalmaskodnia,
vagy annak, hogy mi bizony se szombaton, se vasárnap nem kézbesítünk. A csomagküldô
szolgálatok alvállalkozói a kézbesítés sikerében érdekeltek. Nekünk azzal kell versenyeznünk, aki vasárnap délelôtt csönget be az ügyfélhez, amikor biztosan otthon van, és nem
csütörtökön délelôtt, amikor garantáltan nincs otthon senki. A mi derék csomagszolgálatunk otthagyja az értesítôt, vagy másnap, amikor ismét nem lesz otthon senki, újra megkíséreljük a kézbesítést. Ez csak egy példa. Holott erô van a Magyar Postában, csak meg kell
találni azokat a szakembereket, azt a nyitottságot, azt a belsô, szemléleti átalakulást, amelylyel ezt a hatalmas postai logisztikai infrastruktúrát versenyképessé tudjuk tenni.
Privatizáció a Postán
A napokban a politikai közbeszéd témájává vált a pénzforgalom jövôje. Remélem,
hogy ebbôl a körbôl tovább megy majd a hiteles változata ennek, mert az eddig elhangzottak rendkívül alkalmasak a társadalom, sôt a saját postásaink szédítésére is. Kérdezem, hogy gondolja valaki azt, hogy van egy IPH-s munkahely, ahol lehet csekket befizetni, levélküldeményt fölvenni, és lehet OTP megtakarítást kezelni, meg postabanki
személyi kölcsönt, és tegyük hozzá a kamatozó kincstárjegyet, és ennek egy részét most
privatizáljuk? A Nyugdíjbiztosítóval a nyugdíjak kézbesítésére kötött szerzôdésünkrôl
nem is beszélve! Micsoda ötlet!
Az MP Rt.-nek nincsenek önálló pénzforgalmi termékei, a velünk együttmûködô pénzintézettekkel ügynöki szerzôdésünk van. E területen 350-450 nagypostánkon képzôdik
nyereséges bevételünk, itt a bevételeink messze meghaladják a ráfordításokat. Sajnos
azonban van vagy 2600 kisposta is, ahol fordított a helyzet, ahol az egyetemes szolgáltató ellátási kötelezettsége és a ráfizetés jelenik meg, más tevékenységek iránt pedig
egyszerûen nincs kereslet. Itt van igaza annak, aki azt mondja: az alaptevékenység veszteséges. De a 350-450 forgalmas postahelyen a Magyar Posta egy nagyon fontos, nagyon nagyra értékelt értékesítési pont. Mindezt jól érzékelte a Postabank, amellyel már
16 éve sikeres az együttmûködésünk. A Postabank új tulajdonosa – az Erste Bank – is abban érdekelt, hogy a nagypostákon aktivizálja a banki tevékenységet. Ezért hajlandó áldozni, hajlandó termékeket fejleszteni. Mi nagyobb forgalmat kérünk, átlátható elszámolást, nagyobb forgalmi jutalékot, informatikai beruházást, az ehhez szükséges bankbiztonsági fejlesztést. Ehhez adjuk a hálózatot és a kezelôink oktatását, ebben partnerek vagyunk. Ezt jelenti tehát valójában a Magyar Posta pénzforgalmi „privatizációja”. De beszéljünk csak még tovább a privatizációról. Látom, azzal lehet a postásokat ijesztgetni,
hogy jön majd az osztrák vagy a német posta. Akkor ehhez mondanék néhány dolgot.
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A privatizáció az a privatizáló részérôl nem jótétemény. Ott pénzt kell költeni, be kell
fektetni, meg kell vásárolni a nagy nehézségek árán megteremtett saját erôforrásból valamit, aminek van értelme, aminek a jövedelmezôsége messze meghaladja azt a hozamot, ami mondjuk ugyanennek az összegnek a saját társaságban fejlesztésre való elköltése, vagy egyszerû bankbetétként történô elhelyezése után hozadékként jelentkezik.
Ahhoz, hogy valaki a Magyar Postát mondjuk pénzügyi befektetôként elkezdje privatizálni, az kellene, hogy vállalja, van egy társaság, amelyik 152 milliárdos árbevételbôl
szolgáltatóként képes mindössze 2 milliárd, vagyis alig több, mint 1%-os adózás elôtti
eredményt produkálni. Szerintem senkinek se jutna eszébe egy privatizációs akcióban
ebbôl a részvénytársaságból akár egyetlenegy részvényt is megvásárolni! Bár lenne
olyan helyzetben a Magyar Posta, hogy egy pénzügyi befektetô tudná értékelni a hozamát, és mint csábító befektetési célpont tudnánk szerepelni. Ettôl mi nagyon messze
vagyunk! Az eszközarányos nyereségünk, a tôkearányos nyereségünk például egyszerûen értelmezhetetlen a pénzügyi befektetôk számára. A szakmai befektetôk pedig szervezettségét, modernizációs programját tekintve gyenge postákat minek privatizáljanak?
Egy tulajdonosnak kellemetlenségek sokaságát kell felvállalnia a hálózattal, a létszámmal kapcsolatos döntéseket illetôen, vívnia kell a szakszervezetekkel, és egyetemes
szolgáltatóként küzdenie kell az aktuális politikával is. Egyébként pedig 2009. január 1-je
nincs is olyan nagyon messze!
Ugye, hogy ennek nincs értelme! Már nem elôször mondom, hogy amíg én vezérigazgató leszek a Magyar Postán, garantáltan nem lesz privatizáció, mert a társaság nem alkalmas rá. Alkalmas viszont arra, hogy megerôsödjön, hogy állami tulajdonban legyen,
az európai posták modernizációs állapotához közelítsen.

Mobilposta
Beszéljünk még a hálózatról, mert napjainkban a mobilposta és a postai hálózat kérdése nem megkerülhetô kérdés. Szerintem a mobilposta egy sikertörténet lehetne, sajnos – talán a mi kommunikációnk gyengesége miatt is –, ma még nem látszik annak. Az
1143, hatszáz lélekszám alatti település közül annak az 550 településnek a hangját, a
megelégedettségét, ahol a postaszolgáltatásokban érzékelhetô javulást értünk el, nem
tudjuk áthozni a kommunikációba. Nem tudjuk az ellenérdekelt politikai erôket szembesíteni azzal a ténnyel, hogy 550 olyan helyen, ahol csak támponti kézbesítés volt,
most bemegy egy harmadosztályú posta szolgáltatásait kínáló mobilposta, és szinte
mindenféle postai szolgáltatást biztosít az embereknek. Ez törvényes, jó, javítja a vidéken élô emberek életminôségét.
Hogyan tovább? Idézik tôlem a 2400-as, sôt az 1600-as hálózati számokat. Az igaz,
hogy az én törekvésem csakugyan az, hogy az értelmetlenül nyitva tartó postahelyeinken valamilyen más megoldásban nyújtsunk postai szolgáltatást. Például a Svéd Postának egyetlenegy saját hivatala sincs, kiszervezték egy társaságba. A Portugál Postának
800 saját mûködtetésû postahelye van, egyébként meg 3.400 együttmûködô partnere,
s ez a jövô. (Az Osztrák Posta hálózati átalakításáról lapunk 2003. évi 2. számában olvashattak – a szerkesztô megjegyzése.) A magyar válasz minderre, hogy – egy rádióhír alapján – Zalában elkezdték az emberek követelni a megtakarított pénzüket a helyi kispostá10
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kon, hangoztatva, hogy „én pedig nem fogom a hentes kezébe adni a megtakarításomat, mert ellopja”. Ehhez még hozzájön, amikor azt írják – Szûts Ildikó vezérigazgató-helyettes szájába adva a nyilatkozatot –, hogy a posta egyébként a közremûködôkért nem
vállal felelôsséget. Kiderült, hogy „véletlenül” rosszul szerkesztették, ugyanis a posta köteles vállalni a felelôsséget a közremûködôk munkájáért. Én azt mondtam, hogy a 6002000-es lélekszámú településeken a törvény lehetôvé teszi közremûködôk bevonását,
ami 1200 postahelyet jelent”. Ezeket jó nevû ellenzéki politikusok „civilizációs végpontnak” írnak le. Ebben a körben nem kell elmondanom, hogy a mi 2400 kispostánk minden, csak nem civilizációs végpont. Ahhoz, hogy az legyen, elôször is helyi igény kellene, továbbá valamilyen biztató üzleti bevétel, meg 12 milliárd forint. Egyik sincs.
Én azt mondtam, hogy az önkormányzatokkal való egyezségek útján kellene továbblépni. Mi ebben bízunk. Tudjuk, hogy ezt nem lehet csupán gazdasági kérdésként kezelni. Ez a dolog lényege és ez maradt le a kommunikációból.
Ha nincs a helyi önkormányzattal megállapodás, akkor hagyjuk az egészet, de akkor
szólni kell a tulajdonosnak, hogy bizony, azért nincs 10 milliárdos adózás elôtti árbevétel, mert például 3 milliárdot a kis forgalmú hálózat életben tartására kell költeni.
Végezetül annyit, hogy az OLK-ban még sok tennivaló van. Kizárólag postásokból álló, az üzembe helyezést megelôzôen másfél évig mûködô projekt készítette elô az átállást. S ebben – mint utóbb kiderült – néhány szakmai tévedés végig jellemezte a gondolkodásunkat. Azt mondtuk, hogy ez technológia alkalmas lesz a ránk bízott levélküldemények 80%-ának gépi feldolgozására. Ma úgy tûnik, hogy nem tudunk a gépi feldolgozási aránnyal 60% fölé menni. Ez a projekt azt sugallta, hogy a március 1-jei induláskor 1100 fô elegendô lesz – gondolom, ez jött ki a magas gépi feldolgozási arányból –, és júliusra már 800 fôvel dolgozhat az OLK. Következésképpen élômunkában nagyon komoly megtakarítást eredményez majd ez a beruházás. Ezt annyira elhittük, hogy
az üzleti tervünket például létszámágon ennek megfelelôen építettük föl.
Csakhogy ma 1550-en dolgoznak az OLK-ban és igény lenne még további 50-60 – például a mozgópostákról lekerülô, a küldemény-feldolgozáshoz magas szinten értô – kolléga beállítására. Itt a differencia 750 fô. Ha arra gondolnak a kollégák, hogy egy-egy postán mit jelent 1-2, vagy 3 fô létszám leépítése, kiváltása, gondoljanak arra is, hogy itt 750et tévedtünk. Ezt a plusz terhet visszük, de e mellett számunkra természetes, hogy a 13-ik
havi bért kigazdálkodjuk, kifizetjük.
Kedves Kollégák! Köszönöm a figyelmet!
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Hogyan újul meg a postások
nemzetközi szakmai szövetsége?
Az utóbbi évek történései az élet minden területén azt mutatják, hogy a megújulás
általános jelenséggé vált még akkor is, ha a korábbi gyakorlatok, kialakult szokások,
mûködô rendszerek hosszú idôn keresztül beváltották a hozzájuk fûzött reményeket.
Manapság már általános szlogenné vált, ha valaki nem tud megújulni, s változtatni, az
lemarad s nem tudja felvenni a versenyt azokkal, akik a megújulás, a változtatás hívei s
gyakorlati megvalósítói.
Ezt természetesen befolyásolja az a már évek óta tartó technológiai robbanás, amely
minden területen érvényesül s napjaink egyik szükséges velejárója, ha nem meghatározó tényezôje. Ha ezeket a változásokat országokra vonatkoztatjuk, akkor azt kell látnunk,
hogy azok, amelyek általában gyorsabban ébredtek s ismerték föl az átalakulás, a változtatás szükségességét, azok az országok a fejlôdés zászlóvivôi, s könnyebben állják a
versenyt az élet minden területén.
A lemaradás, a lassúbb ütemû átalakulás, a nehezebb alkalmazkodás a megváltozott
körülményekhez, komoly gazdasági nehézségeket eredményez, amelyek korrigálása
csak nagyon hosszú idôn át valósítható meg.
Jól tudjuk, hogy a gyökeres átalakulási folyamatok, a struktúraváltás, stratégia módosítás, új üzletpolitika és még sorolhatnám, a világ postáinak is legfontosabb célkitûzésévé vált az utóbbi 10 év folyamán. El kell ismernünk, hogy amíg az élet egyéb területén
a 80-as években már jelentôs átalakulási folyamatok kezdôdtek (pl. technológiai váltás,
új üzletpolitika, ügyfélcentrikus elvek alkalmazása stb.) addig a posták még nem töprengtek, vajon fel kellene-e adni a korábbi, monopoljogon alapuló alaptevékenységet, hogy
oldjanak valamit a szigorú szolgáltatási elveken. Ezen a területen jelentôs pro és kontra
jogi érvek hangzottak el s nem kis bizonytalanság uralkodott postai berkekben, hogyan
tovább, verseny vagy monopólium, nyitás vagy konzervatív szolgáltatási magatartás. No
de nem kívánok e kérdésben mélyebb részletekbe bocsátkozni, mert ennek elemzése külön stúdiumokat igényelne, s amelyekkel célszerû volna alaposabban is foglalkozni. Most
már jól látjuk, s mindennapjaink eseményei azt bizonyítják s mutatják, hogy a postai szolgáltatásokat nyújtó intézményeknek igenis gyökeres változásokat kellett bevezetniük annak érdekében, hogy az erôsödô versenyhelyzetben végül is helyt tudjanak állni s méltó
partnerei legyenek a versenytársaknak s megbízható szolgáltatói az ügyfeleknek.
Az említett átalakulások nem kevésbé érintették a posta nemzetközi szervezeteit is,
amelyek a postákkal egyetemben csak lassan váltottak s nem kis áldozatokkal ugyan,
de többé-kevésbé már modernebb körülmények között mûködnek s látják el nemzetközi koordináló feladatukat.
Ebben az írásomban szólni szeretnék arról a tervezett, s folyamatban lévô szervezeti
és mûködési átalakulásról, amely a nemzetközi szakmai egyesületet, az UIJPT-t érinti. Ez
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a szervezet – amelynek a Magyar Posta Rt. képviseletében a PSZE 2000 óta tagja –, azt
a célt fogalmazta meg Alapszabályában, hogy a nemzeti postai és távközlési egyesületek közötti szakmai szolidaritás elôsegítse a postások és a távközlési szakemberek közeledését, nyelvi közeledését, nyelvi képzésének fejlesztését, s részt vegyen az UPU által
évente meghirdetett nemzetközi levelezési hét eseményeinek az elôkészítésében, s lebonyolításában.
A PSZE különbözô fórumain, az elnökségi üléseken folyamatosan tájékoztattam tagságunkat arról, hogy milyen elônyök származnak abból, hogy egyesületünk tagjává vált
ennek a nemzetközi szövetségnek. A szervezet ugyanis lehetôvé teszi, sôt kifejezetten
elvárja, hogy a nemzeti szakmai szervezetek regionális csoportjai közvetlen szakmai
kapcsolatokat létesítsenek egymás között s szakmai, baráti találkozóikon, kölcsönösen
segítsék elô saját postáik, távközlési szolgálataik jobb megismerését. Egyesületünk már
több alkalommal is felhívta a figyelmet arra, hogy a régiókban meg kellene teremteni
az ilyen nemzetközi partneri együttmûködés alapjait. Több PSZE szervezet nagyon pozitívan állt a külföldi partner szervezetekkel való együttmûködés kialakításához, de
mindannyiszor felmerültek az ilyen jellegû kapcsolatoknak anyagi vonzatai, a nyelvismeret hiánya stb. Ezeket egyelôre tudomásul kell venni, de ezen változtatni kell, mert a
nemzetközi szervezet megköveteli a sokrétû kapcsolatok létesítését a különbözô országok postai és távközlési szakmai egyesületei között. Már most meg szeretném jegyezni, hogy e kérdést nagyon alaposan megvizsgáljuk, mert lehetôséget kell adni postásainknak az ilyen szakmai együttmûködésben való részvételre.
Az ok, amiért e rövid írásban foglalkozni szeretnék az UIJPT szervezeti átalakításával,
az abban áll, hogy a nemzetközi szövetség sem vonhatta ki magát abból az általános fejlôdési folyamatból, amely a nemzetközi szervezetekben már végbementek, vagy éppen
folyamatban vannak. A nemzetközi szövetség (UIJPT) Igazgatási Tanácsa (CA) egyébként
ez év áprilisában Budapesten, a PSZE szervezésében tartotta évi rendes ülését, melyet
Szivi László üzleti vezérigazgató-helyettes nyitott meg. A napirendi pontok között, természetesen a váltás kérdése állt. Nagyon élénk szakmai viták jellemezték a 2 napos tárgyalásokat, amelynek eredményét abban lehetne összefoglalni, hogy ennek a nemzetközi szövetségnek széleskörû európai dimenziót kell adni, vagyis az EU-hoz újonnan csatlakozott országok szakmai szervezeteit – amelyek még nem tagok – be kell vonni az
egyesület munkájába, s az eddigiekkel ellentétben a szakmai együttmûködést erôsíteni
kell, s több találkozót volna célszerû szervezni, egymás problémáinak jobb megértése
céljából. A nemzetközi szövetséget konzultációs joggal kellene felruházni, amely lehetôséget adna számára arra, hogy kapcsolatot alakítson ki az EU illetékes szerveivel, az UPUval s mindazokkal a szervezetekkel, amelyek az ügyfelek érdekeit képviselik.
Ez a javaslat egyébként igen pozitív visszhangra talált a CA 30 tagja körében, amelynek elôterjesztôje e sorok írója volt.
A tervezett strukturális és mûködési szabályokat érintô módosítások miatt meg kell
változtatni a szervezet eddigi, UIJPT elnevezését egy eléggé hosszú elnevezéssé, nevezetesen; EUROJUMELAGPOSTELCOM-ra. E téren eléggé megoszlottak a vélemények,
de az elnevezésben kifejezetten hangsúlyt szeretnénk adni az európaiság fontosságának. (Számomra az elnevezés nagyon hosszú, de a kongresszus ezen még változtathat.)
Az új szervezet költségvetésének tárgyalása során – mint a PSZE képviselôje – nagyon
határozottan fölvetettem, hogy a magyar postás szakemberek nyelvi továbblépésének
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elôsegítése céljából (s ez persze nemcsak a magyarokra vonatkozna) külön éves pénzügyi keretet volna célszerû biztosítani, mert saját erôbôl ezt egyelôre nem tudjuk megoldani. A tárgyalások során nagyon határozottan vetôdött föl annak szükségessége,
hogy a posták menedzsmentjének a jövôben nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk a
szakmai szervezeteik mûködésére s elôsegíteniük gazdasági stabilitásukat megfelelô
anyagi támogatással s az évi konzultációikon kölcsönösen értékelniük az együttmûködés tapasztalatait.
A nemzetközi szövetség következô – 4 évenként esedékes – kongresszusára ez év októberében, Dublinban kerül sor, amelynek feladata lesz, hogy a küldöttek részvételével
megtárgyaljuk részleteiben a CA által kidolgozott javaslatokat s ha ezeket a legfelsôbb
fórum elfogadja, elmondhatjuk, hogy a szakmai szövetségek nívója is felzárkózott azon
nemzetközi szakmai társadalmi szervezetek közé, amelyeknek sikerült megtalálniuk a jövô útját, egy még inkább európai postai és távközlési szervezet mûködésének modern
szabályait.
A Budapesten, a Benczúr Házban tartott ülés résztvevôi elismeréssel szóltak a PSZE
szervezett, a szakmaiságon alapuló tevékenységérôl, a Magyar Posta Rt. megújulási törekvéseirôl, eredményeirôl s arról a kiváló szervezô munkáról, s feltételekrôl, amelyek
nagymértékben hozzájárultak az Igazgatási Tanács tagjainak sikeres munkájához.

BÁRÁNYI ILDIKÓ ÉS SIMONNÉ EKLICS GYÖNGYI
„A small step in weights, a giant leap for the market”1

A liberalizáció helyzete a postai szektorban
Postai berkekben egyre többet hallunk és beszélünk a szektor liberalizációjáról, miközben a konkurensek még ma is sokszor monopol helyzetben lévô cégnek tekintik a Postát.
A valóságban a Magyar Posta jelenlegi bevételeinek 28%-a származik a fenntartott
szolgáltatásokból, a többi bevételt versenypiaci helyzetben realizáljuk.
Erôs egyszerûsítéssel azt mondhatjuk, hogy a csomagtermékek és pénzügyi szolgáltatások terén már teljesen szabad a piac, a fenntartott rész pedig, amely a levélszolgáltatásokat jelenti, az elkövetkezô években fog fokozatosan felszabadulni.
A sokat emlegetett liberalizáció tehát a levélpiacot érinti, a csomagpiac és a banki,
pénzügyi szolgáltatások piaca már teljesen nyitott.
Tanulmányunkban
– kitérünk a hazai és európai szabályozásra,
– bemutatjuk hogy mely cégtípusok jelentek meg és fognak a jövôben megjelenni a
levélpiac kínálati oldalán,
– konkrét példákon keresztül vázoljuk a liberalizáció helyzetét Európában és néhány
Európán kívüli országban, valamint
– összegezzük a jelenlegi helyzetet, és az eddigi tapasztalatok alapján választ keresünk az alapkérdésre: hogyan alakul a verseny és a nemzeti posták helyzete a teljesen liberalizált piacokon?
Lássuk elôször, hogy milyen a törvényi háttér, pontosítsuk, hogy meddig is terjed a
fenntartott kör.

1. Szabályozás
1.1. Postai Irányelvek és a hazai szabályozás
Az Unióhoz történô csatlakozás jogi elôkészítésének folyamatában a postai területet
is érintette a jogharmonizáció, a csatlakozási tárgyalások során a Magyar Kormány képviselôi e területre vonatkozóan nem kértek mentességet.
A 2004. január 1-jétôl hatályos a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (Postatörvény),
amely már összehangolt szabályozást tartalmaz a postai Irányelvvel (1997/67/EK) és annak módosításával (2002/39/EK) is.
Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a postai tevékenységre vonatkozó jogszabályok
az EU irányelveinek teljes mértékben megfelelnek.
1

14

„Kis lépés a súlyok területén, nagy ugrás a piac számára.” – Mark van der Horst (UPS) 12th Conference on
Postal and Delivery Economics, 2004, Cork, Írország
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2

kimenô, határt átlépô levél; dokumentumcsere;
47 engedély
a DM vitatott (mi számít annak?)
belföldi levél begyûjtése és kézbesítése

100

350

100

Lettország

Lengyelország
(2004. 05. 01-tôl)

Litvánia

3/5

100
Írország

3

65 postatársaság, melybôl 54 belföldi levélre
engedéllyel rendelkezik

2 egyetemes szolgáltató. 23 eng. nem-egyetemes
szolgáltatásra; sokan engedély nélkül végzik

belföldi és kimenô, határt átlépô levelek
begyûjtése és kézbesítése; DM;
dokumentumcsere
levelezést tartalmazó postai küldemények
és DM begyûjtése, szállítása és
dokumentumcsere
kézbesítése (350 g / 3x díj); kimenô,
határt átlépô levél (350 g / 5x díj)

100
Hollandia

3

minden postai jellegû szolgáltatáshoz 500 ezer euró
fölötti forgalomnál kötelezô
kimenô, határt átlépô levél; csomag; hírlap;
távirat; dokumentumcsere
bejövô, határt átlépô és belföldi levél
(begyûjtés, feldolgozás, szállítás és
kézbesítés); DM

100
Görögország

3

100
Franciaország

3

belföldi levelezés egyedi és tömeges;
bejövô, határt átlépô levelek is

a feladó által (vagy megbízásából 3. fél által)
Külön engedély levél <2kg és csomag<20 kg.
szállított levél
Egyébre általános engedély (170 db)
kimenô, határt átlépô levél; DM (nyomtatványnak
nincs engedélyköteles szegmens
minôsül); dok.csere
minden levélküldemény és DM

0
Finnország

3

nincs engedélyezô hatóság sem

0
Észtország

3

nincs engedélyköteles szegmens

belföldi és határt átlépô levelek; címzett
kimenô, határt átlépô levél; dokumentumcsere
DM

2004-tôl már a hírlapkézbesítés sem
Nincs

Nincs

0
Egyesült
Királyság

0

5-6 hosszú távú, sok rövid távú engedély
normál levél, kimenô, határt átlépô levél; DM;
dokumentumcsere

100
Dánia

0

100
Csehország

0

1 895 regisztrált szolgáltató
kimenô, határt átlépô levél; dokumentumcsere
bejövô, határt átlépô és belföldi levél;
DM

Nincs

12 általános engedély, 1 nem-egyetemes eng.
minden címzett belföldi és kimenô
levélküldemény (begyûjtés, feldolgozás, bejövô, határt átlépô levél; dokumentumcsere
szállítás, kézbesítés); DM

350
Ciprus

3

egy egyetemes szolgáltató, engedélyezési rendszer
nem kidolgozott
minden belföldi és kimenô
levélküldemény (begyûjtés, feldolgozás, dokumentumcsere
szállítás, kézbesítés); DM

100
Belgium

3

személyes címmel ellátott, címzett DM
3
100
Ausztria

Egyéb fenntartott
Díj
Súlyhatár
(gramm)

Közönséges levél

Az Unió országaiban az irányelvek beépítése a hazai szabályozásba nem volt zökkenômentes: 2003. januárjában az Európai Bizottsági figyelmeztetette Dániát, Spanyolországot, Írországot, Luxemburgot, Portugáliát, Ausztriát, Franciaországot és Görögországot, hogy a postai Irányelv módosítását építse be nemzeti jogrendjébe. Elôbbiek az elsô felszólítás után, Görögország és Ausztria a másodszori felszólítást követôen teljesítette a követelményeket, így ellenük a Bizottság megszüntette az eljárást.
Görögország esetében az volt a probléma, hogy a nem egyetemes postai szolgáltatás nyújtását is engedélyhez kötötte, ami ellentétes a postai Irányelvben foglaltakkal.
Franciaországot a Bizottság az Európai Bíróság elé idézte 2003. decemberében, mert
nem implementálta teljes körûen a postai Irányelvet és annak módosítását: nem hozott
létre független felügyeleti szervet, és a piacnyitás üteme sem felelt meg az elôírtaknak,
vagyis fenntartotta a posta monopóliumát a 100 g fölötti levélküldeményekre is.
Az IPC2 2004. II. negyedéves adatai alapján, azóta a nemzeti posta monopóliumát
Franciaország 100 grammra (és 3x díjig) szûkítette, független felügyeletet (amilyen Magyarországon a Nemzeti Hírközlési Hatóság) azonban mindmáig nem hoztak létre.
Az egyetemes szolgáltatások végzése engedélyhez kötött, az engedélyezési rendszer
a legtöbb csatlakozó országban azonban még nem teljes körûen bevezetett.
A csatlakozási szerzôdések alapján egyedül Lengyelország kapott átmeneti mentességet a postai szektort érintôen, melynek értelmében – 2004. május 1-jétôl – 2005. december 31-ig a nemzeti posta által fenntartható szolgáltatások köre 350 gramm súlyhatárig, az elsôbbségi levél elsô súlyfokozatának háromszoros díjáig terjedhet.
A márciusban módosított postatörvény 2006-tól Lengyelországban is 50 grammra
csökkenti a nemzeti posta monopóliumát.
A csatlakozó országok közül Észtország és Szlovénia az Irányelvben foglaltaknál gyorsabban nyitotta meg postai piacát: 2001-tôl nincs fenntartott szolgáltatás Észtországban, Szlovénia pedig már 2002-tôl 100 grammra (és háromszoros díj) csökkentette a
fenntartott szolgáltatások körét.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a fenntartott szolgáltatások körét az Unió 25 tagállamában, valamint néhány nyugat-, kelet-európai és tengeren túli országban.

Nem fenntartott

1.2. Postai Irányelv implementálása az EU 25-ben

kimenô, határt átlépô levél; dokumentumcsere

Engedélyezés / engedélyes szolgáltatók

Az új Postatörvény értelmében, egyetemes postai szolgáltatást engedély alapján,
nem egyetemes postai szolgáltatást bejelentés alapján – meghatározott feltételek teljesítése esetén – bárki végezhet.
Továbbra is csak a Magyar Posta Rt. végezheti azonban az úgynevezett fenntartott
szolgáltatásokat, melynek köre fokozatosan szûkül:
• 2004. január 1-jétôl 100 grammig és a leggyorsabb szabványkategória elsô súlyfokozatának háromszoros díjáig (az EU tagországaiban már 2003. január 1-jétôl
hatályos ez a szûkítés);
• 2006. január 1-jétôl 50 grammig és a leggyorsabb szabványkategória elsô súlyfokozatának két és félszeres díjáig;
• 2009-tôl várhatóan megszûnik a fenntartott szolgáltatások köre (a döntés a Bizottság 2006. év végéig elkészítendô jelentésének a függvénye).

engedélyezési rendszer kidolgozása folyamatban

A LIBERALIZÁCIÓ HELYZETE A POSTAI SZEKTORBAN

bejövô, határt átlépô és belföldi levél
kimenô, határt átlépô levél; dokumentumcsere
(begyûjtés, feldolgozás, kézbesítés); DM
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A LIBERALIZÁCIÓ HELYZETE A POSTAI SZEKTORBAN
kimenô, határt átlépô levél; dokumentumcsere; szolgáltatási engedélyek kiadásának feltétele:
csomag
foglalkoztatási környezet ua. mint a postánál

Az alábbiakban azt vizsgáltuk meg, hogy mely cégtípusok jelenhetnek meg szolgáltatóként a levélpiacon (már jelenleg is, a nem fenntartott területen, a késôbbiekben pedig a teljes liberalizációval akár széleskörû levélszolgáltatásokkal). A lehetséges piacra
lépôk közül a külföldi országok nemzeti postái jelentik hazai és nemzetközi szinten is a
legnagyobb fenyegetést.
2.1. Posták
Számos nemzeti posta kezdett tevékenykedni az anyaországán kívül, a nem fenntartott piacon, készülve a teljes liberalizáció utáni nyitásra.
A legmarkánsabban a német, francia, brit, holland, svéd és svájci posták jelezték stratégiájukban nemzetközi terjeszkedési szándékukat a levélszegmensben.
A Magyar Posta számára ezen kívül az osztrák posta jelenthet potenciális versenytársat, amely közép-kelet európai vezetô szerep megszerzésére törekszik.
A nemzeti posták általában nem közvetlenül, hanem leányvállalatokon keresztül kezdik
meg piacszerzô tevékenységüket az anyaországukon kívül. Másik lehetséges módja a kezdeti piaci lépéseknek a két nemzeti posta közötti stratégiai szövetségkötés. Egymás infrastruktúráját használva beruházások, így kockázatok nélkül szondázzák meg egymás piacát.
Az ETOE (Extraterritorial Offices of Exchange: határon túli kicserélôk), a külföldi tevékenység egy speciális formája. A Beijing-i UPU konferencia az ETOE-k tevékenységének bôvítésérôl határozott, de ez ma mégis nagy viták tárgya az UPU-n belül. Az ETOEket az üzemeltetô posták gyakran kézbesítési bázisként is használják, amelyek az anyavállalatuknak igyekeznek üzletet szerezni.

Forrás: IPC 2004. II. negyedév

belföldi levelek és címzett
Elsôbbségi
levélküldemények begyûjtése,
díj x 5
feldolgozása, szállítása és kézbesítése
2000
Svájc

kimenô, határt átlépô levél; dokumentumcsere;
Csak 30 ezer NOK/év levélkézbesítési forgalom
könyv, katalógus, hírlap tartalmú küldemények
fölött szükséges. 2 engedély.
címzetten is
címzett, zárt belföldi levélküldemények
kézbesítése; DM
Norvégia

350

5

56 jóváhagyott szolgáltató (nem-egyetemes
szolgáltatásra bejelentés kell)
dokumentumcsere; külföldön összegyûjtött,
belföldön postavállalat által szétosztott levelek
Románia

350

belföldi levelek begyûjtése és
kézbesítése; DM; kimenô, határt átlépô
levelek

29 engedély nem-egyetemes szolgáltatásra
DM; dokumentumcsere
5
350
Bulgária

5

bejelentési kötelezettség
100

3

belföldi levél és DM
belföldi levelek begyûjtése és
kézbesítése

kimenô, határt átlépô levél; dokumentumcsere

2. A lehetséges piacra lépôk3

Szlovénia

„Postai engedély” kell az egyetemes szolgáltatáshoz,
illetve „általános felhatalmazás”.
3
Szlovákia

100

34 engedélyes szolgáltató

belföldi és nemzetközi levelek begyûjtése
dokumentumcsere; külföldön összegyûjtött,
és kézbesítése; kimenô, határt átlépô
belföldön postavállalat által szétosztott levelek
levelek; DM;

1 562 általános engedély: 396 egyedi engedély

nincs
0

DM; dokumentumcsere; helyi levél
Belföldi és határt átlépô levél
3

0

100
Spanyolország

Svédország

11 általános engedély (nem-egyetemes
szolgáltatásra)
dokumentumcsere
levélküldemények (címzett reklám,
ajánlott és biztosított is); DM; kimenô,
határt átlépô levél
3
100
Portugália

Egyedi engedély egyetemes szolgáltatásra: 300 db;
sokan engedély nélkül a fenntartott részt is végzik
belföldi és kimenô, határt átlépô levelek
begyûjtése, feldolgozása szállítása és
dokumentumcsere
kézbesítése; DM
3
100
Olaszország

Németország

50 g fölötti DM (min. 50 darab); kimenô, határt Csak az egyetemes szolgáltatáshoz szükséges. A
átlépô levél; dok.csere; hozzáadott-érték szolg.; 2002-ben kiadott 1 070 engedélybôl 849 aktív (helyi
postázási szolg.;
piacon szolgáltató kis és közepes cégek)
belföldi és nemzetközi levelek 100 g-ig,
DM 50 g-ig
3
2,5
0
2005.12.31ig: 100
2007.12.31ig: 50
2008.01.01tôl: 0

engedélyezési rendszer nem kidolgozott
belföldi és kimenô, határt átlépô levelek
dokumentumcsere
begyûjtése és kézbesítése; DM
Málta

350

5

17 engedély
dokumentumcsere
belföldi és nemzetközi levelek
begyûjtése, feldolgozása szállítása és
kézbesítése; DM
3
100
Luxemburg

Közönséges levél

Egyéb fenntartott
Díj
Súlyhatár
(gramm)

Nem fenntartott

Engedélyezés / engedélyes szolgáltatók

BÁRÁNYI ILDIKÓ ÉS SIMONNÉ EKLICS GYÖNGYI

2.2. Integrátorok4 és expressz szolgáltatók
Az elmúlt 30 évben a dokumentumok gyors kézbesítésében nagy tapasztalatot szereztek és egészen kivételes növekedésen mentek keresztül. Ennek ellenére kétséges,
hogy a kevés önállóan megmaradt integrátor és overnight5 szolgáltató aktív részt vállale a levélpiacon.
A 4 nagy integrátor közül kettô nemzeti posták kezében van (a TNT a holland posta,
a DHL a német posta tulajdona) így piacra lépésüket nagymértékben befolyásolják az
anyacégek stratégiái.
Magyarországon a 4 nagy integrátor mellett számos más expressz cég is tevékenykedik, de a lehetséges piacra lépôk közül nem ôk jelentik a legnagyobb fenyegetést.
2.3. Szórólap terjesztôk, kiadóvállalatok
Ezek a cégek rendelkeznek saját, különbözô kiterjedésû és földrajzi lefedettségû
gyûjtô és terítôhálózattal, amely elvileg alkalmassá teszi ôket a levélszolgáltatások
3

Ezt a fejezetet Janurik Andrea (Stratégiai Koordinációs Igazgatóság, Társasági Stratégiai Osztály) adatgyûjtése és tanulmánya alapján írtuk meg.
4
Integrátoroknak nevezzük azon légi expressz szolgáltatókat, akik az egész világra kiterjedô hálózatukon keresztül háztól-házig szolgáltatást nyújtanak, jellemzôen az 50 kg alatti kiscsomag kategóriában. A legismertebb integrátorok: UPS, DHL, TNT, FedEx
5
overnight = másnap reggeli – délelôtti (kézbesítési határidô)
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nyújtására is. Nemzetközi tapasztalatokat vizsgálva azonban azt tapasztaljuk, hogy
a teljesen vagy részben liberalizált piacokon kevés érdeklôdést tanúsítanak a levélpiac iránt.
A szórólapterjesztôk hazai viszonylatban jelentôs konkurenciának számítanak. Nem
hajtottak végre jelentôs logisztikai és informatikai beruházásokat, mégis azon kevesek
közé tartoznak, akik a postai hálózat igénybevétele nélkül is országos lefedettséget tudnak biztosítani. A címezetlen küldemények kézbesítése idôzíthetô és rendszeres országos terítést igényel, így az erre kialakított hálózaton könnyen kézbesíthetôek azok a küldemények, melyek feladása elôre ütemezhetô, nagy mennyiségû és külön szolgáltatást
nem igényel (pl.: számlák, értesítések).
A szórólapterjesztô cégek közül itthon a legismertebbek a Feibra és a DM-Hungary,
amelyek országos hálózattal rendelkeznek és nagy mennyiségû rendszeres feladások
terítésére képesek.
A lapkiadók jelenthetnek bizonyos fenyegetést a levélpiacra, hiszen hálózatuk magas
minôségben képes címzett küldemények kézbesítésre. A levélpiacra történô belépési
hajlandóságukat a németországi példa is mutatja. Az Axel Springer és a Grunter+Jahr
kiadók szövetkeztek a német posta ellen azzal a céllal, hogy megoldják az újságok, folyóiratok olcsóbb terjesztését. Együttmûködô partnerként az Otto csoporthoz tartozó
Hermes csomag-logisztikai vállalat, vagy a holland posta (TPG) jöhet számításba. A sajtótermékek kézbesítésén kívül levélküldemények (katalógus, hatósági posta) házhoz
kézbesítését is vállalják.
2.4. Rész-szolgáltatásokat nyújtó cégek
Ezek a cégek a levél értéklánc (elôállítás vagy szállítás) egy-egy résztevékenységét
látják el, amelyekhez nincs szükség kiterjedt terítô vagy gyûjtô hálózatokra. Ilyen szolgáltatások például a nyomtatás, borítékolás vagy a küldemény elôkészítés egyes fázisai, a kész küldeményeket azonban jellemzôen átadják a postai szolgáltatónak továbbításra és kézbesítésre. Így számukra a bôvülést, a tevékenység kiterjesztését az jelenthetné, ha a kézbesítésben is részt vennének.
Magyarországon az értéklánc szereplôi közül elsôsorban a levél elôállítással foglalkozó cégeknek lehet motivációja és tôkéje a vertikális integrációra. Ilyen új belépô lehet
az Állami Nyomda, Díjbeszedô Rt., IS: Energy Kft., illetve a MonoPost.
2.5. Laterális belépôk/kívülállók (outsiderek)
Egyes fuvarozó/szállítmányozó, logisztikai cégek is beléphetnek a levélkézbesítési piacra, különbözô okokból. Egyrészt a meglevô ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatások palettáját szélesíthetik ezáltal, illetve a meglevô hálózatuk egy küldeményre esô költségeit tudják csökkenteni újabb küldemények ráhordásával.
Már Magyarországon is van olyan vállalkozás, amely távkereskedelmi, elsôsorban katalógus áruházak csomagdisztribúcióját végzi, és ugyanezen ügyfélkör számára szívesen
elvállalná a katalógusok és DM kiadványok házhoz kézbesítését.
A futárszolgálatok kisebb területek levél házhoz kézbesítését tudják ellátni. Jelenleg
egyetlen futárszolgálatnak sincs megfelelô kapacitása nagy mennyiségû küldemény
házhozszállítására, de az alvállalkozói hálózatuk fejlesztésével ez a hiányosság pótolha20
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tó. A MotorRoad futárszolgálat tett már kísérletet a piacra lépésre: az ELMÛ számlák
kézbesítését vállalta Budapesten és egyes agglomerációs területeken.
Speciális termékek disztribúciójára szakosodott cégek szintén szerepeltethetik stratégiájukban a levélpiacra lépést. Például a British Diary Express, amely a tej-disztribúciót
használja levélkézbesítésre is (Nagy-Britanniában házhoz viszik a tejet reggelente!)
Piacra lépés veszélyének nagysága
nagy

Posták
Integrátorok és
expressz szolgáltatók

átlagos

Szórólap terjesztôk,
kiadóvállalatok

nagy

Rész-szolgáltatásokat
nyújtó cégek

önállóan közepes, stratégiai szövetség
kötésével magas

Laterális belépôk /
kívülállók (outsiderek)

részpiacokon magas

Legfôbb erôsségük
Postai technológia, know-how
Nemzetközi hálózat, image, ismertség, bizalmi index
Kézbesítési tapasztalat, hálózat
Ügyfélkör: a legnagyobb levél-feladóknak nyújtanak
szolgáltatásokat már jelenleg is.
Kézbesítési hálózat, ügyfélkör

3. Nemzetközi példák
3.1. Teljesen liberalizált piacok (Svédország, Finnország, Új Zéland)
Svédország – Posten AB

A Svéd Posta Európában elsôként tette szabaddá levélpiacát: 1993. óta teljesen
liberalizált. Szokatlan módon a piacnyitás folyamatát a legnagyobb konkurens, a City
Mail cég mellett, a szakszervezetek is sürgették, mert a postai hálózat elavultsága
elôrevetítette a modernizáció szükségességét, ami elbocsátásokat vont maga után.
A szakszervezetek a munkahelyek megôrzésének kulcsát a konkurencia növekedésében látták!
A korai nyitás ellenére a levélpiac 94%-a maradt a postáé, melynek magyarázatát abban látják, hogy Svédországban kevés a nagyváros, a lakosság hatalmas területen kis
koncentrációban él, így a földrajzi viszonyokat is figyelembe véve nehéz a teljes területet azonos színvonalon és egységárakon nyújtott szolgáltatással lefedni.
A posta konkurensei a levélszegmensben:
– OptiMail (azelôtt City Mail): jelenleg a Norvég Posta tulajdona. 5,2% részesedést
értek el, amely azonban a nagyvárosok körzetében a háztartások és cégek 40%-át
jelenti. Tevékenységükkel az elôszortírozott, tömegesen feladott üzleti levelek felvételére és kézbesítésére koncentrálnak, amelynél a költségek a legalacsonyabbak.
– SDR: a cég címezetlen nyomtatvány terjesztéssel foglalkozott, ma már levél-szolgáltatást is nyújtanak, elsôsorban városokban, amellyel 0,5% alatti részesedést értek el.
– 70 kisebb cég rendelkezik még mûködési engedéllyel, ôk összességében a levélés hírlapkézbesítési piac kevesebb, mint 1%-án osztoznak. Érdekesség, hogy némelyik saját bélyeget bocsát ki, és saját levélgyûjtô szekrényei vannak.
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A piacnyitás pénzügyi hatásaként az árak enyhén nôttek (ez azonban az ÁFA 1995. évi
bevezetése miatt történt), a profitabilitás csökkent. Azokban a szegmensekben, ahol
verseny alakult ki, az árak csökkentek.
A versenyhelyzetben a Svéd Posta több intézkedést is megkísérelt pozícióinak védelmében, ezek azonban sorra elbuktak, mert a konkurencia jelzései nyomán a verseny-felügyeleti szervek erôfölénnyel való visszaélésnek minôsítették a lépéseket és ezek megszüntetésére kötelezték a postát. Ebbe a körbe sorolhatók az alábbi intézkedések:
– exkluzív szerzôdésekkel igyekeztek biztosítani a nagyfogyasztók lojalitását;
– a lefölözés elleni védekezésképpen azon ügyfelek, akik nem minden szolgáltatást a
postától vettek igénybe, áremelésre számíthattak;
– az SDR panasza szerint a posta drágább árat számolt fel az ügyfeleknek a vidéki régiókra, ha azok nem a postával kézbesíttették a városi leveleiket. Így az SDR (amely
a városokban saját maga kézbesít, de a kistelepülésekre szóló küldeményeket átadja a postának) többet fizetett, mint más hasonló ügyfelek
Volt azonban az intézkedések között olyan is, amely sikeresnek bizonyult: zónadíjakat
vezettek be, melynek lényege, hogy a sûrûbben lakott területeken olcsóbb a kézbesítési díj. Emiatt beperelték a Svéd Postát, amely azonban megnyerte a pert, mert a döntés szerint ha be tudja bizonyítani, hogy a drágább ár magasabb költségen alapul, akkor engedélyezett a differenciált árazás. Ez véget vet a földrajzilag egységes áraknak,
ami precedens értékû az egyetemes szolgáltatás árazásában!
A nagyfelhasználók szerint a Svéd Posta a liberalizáció óta ügyfél-orientáltabb magatartást tanúsít, ez pedig világszerte a piacnyitást sürgetôk egyik legfontosabb érve.
A svéd példa megerôsíti azokat a vélekedéseket, hogy lehetséges teljesen liberalizált
piacon is fenntartani az egyetemes szolgáltatási kötelezettséget, anélkül hogy ezt bármilyen módon kompenzálná az állam!
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Új-Zéland – New Zealand Post

Új-Zéland sok tekintetben világviszonylatban egyedülálló a postai szolgáltatásokat illetôen.
1987 óta fokozatosan nyitotta meg levélpiacát, 1998 óta teljesen liberalizált. A levélszolgáltatások nyújtása (csak egy meghatározott árszínvonal alatti részre vonatkozik) bejelentési kötelezettséghez kötött, jelenleg kb. 30 bejelentett szolgáltató van.
Az egyetlen egyetemes szolgáltató a Posta, de a kormány egy 5 éves átmeneti idôszak után más egyetemes szolgáltatót is engedélyezhet. Az egyetemes szolgáltató nem
kap semmiféle kompenzációt.
Számunkra szokatlan módon az egyetemes szolgáltatás paramétereit nem törvény
szabályozza, hanem a Posta és a kormány közötti, határozatlan idejû szerzôdés. Az európai gyakorlattal és elôírásokkal ugyancsak ellentétes, hogy felügyeleti szerv sincs: a
Posta gyakorlatilag önként vállalja, és teljesíti az egyetemes szolgáltatási elôírásokat.
Az erôteljes szabályozás és kompenzáció hiánya azonban nem vezetett gazdasági
problémákhoz, hiszen az 1987-98. közötti idôszakban az újzélandi posta a piac teljes
megnyitásával párhuzamosan egy veszteséges cégbôl nyereséges állami társasággá
vált, mindezek mellett a levélpiac 98%-át megtartotta!
Értékelôk szerint Új-Zéland áll a legközelebb ahhoz, hogy a postai szektor piaci környezetben mûködjön.

3.2. Koncesszió, menedzsment szerzôdések
A PPP7 alkalmazására postai szolgáltatások esetében csupán néhány példa létezik világszerte, és ezekrôl sem mondhatjuk el, hogy egyértelmûen sikeresek lennének. Meszszemenô következtetéseket az eddigi gyakorlat alapján nem vonhatunk le.

Finnország – Suomen Posti Oyj

A finn postai piac 2004 óta teljesen liberalizált.
Az egyetemes szolgáltatás végzésének engedélyezéséért a Közlekedési és Hírközlési
Minisztériumhoz kell fordulni, bár a kiadásért az Államtanács (Council of State) felelôs.
Az engedélyezési procedúrán kívül, amely az egyetemes szolgáltatások esetében
még a teljesen nyitott piacokon is általános, a piacra lépôknek visszatartó erôt jelenthet, hogy hozzájárulást kell fizetniük egy úgynevezett Universal Service Fund-ba6. Az
alap célja, hogy hozzájáruljon az egyetemes szolgáltatások finanszírozásához azokon a
területeken, ahol ez a tevékenység (egységárakon) gazdaságosan nem végezhetô.
A liberalizáció egyik velejárója az is, hogy a postakonszern saját maga jelenleg csupán 300 szolgáltató helyiséget mûködtet s 2007-re ez a szám kevesebb, mint 100 alá
csökken. Ez azonban nem jelenti a hálózat szûkülését, hiszen országosan a postahelyek
száma kb. 1.400, sôt, folyamatosan újabbak létesítésére is sort kerítenek.
6

Egyetemes Szolgáltatási Alap
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Argentína – Correo Official de la Republica Argentina

1997-ben a nemzeti postát az állam 30 évre koncesszióba adta egy magáncégnek. A
felszabaduló piacon az egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel nem terhelt konkurens
szereplôk elszívták a forgalmat, a koncessziós cég ennek következtében elvesztette piaca nagy részét és tönkrement.
A kormány lépéskényszerbe került, 2003. novemberében visszavonta a koncessziót
és állami felügyeletet rendelt el. Ez az intézkedés egyelôre sikeresnek bizonyult: 7 hónapos mûködése során az állami tulajdonú vállalat nyereséget termelt.
A postát annak idején koncesszióban mûködtetô magáncég nem nyugodott bele engedélye elvesztésébe: perre viszi a kormánnyal szemben támasztott követeléseit. Keresetében kifogásolja, hogy a kormány elhamarkodott döntésével megakadályozta, hogy
7

Public Private Partnership = állami és privát szféra együttmûködése közszolgáltatási feladatok ellátásában
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a csôdbíróság rendezhesse aktíváit és passzíváit. Ezen kívül kártérítési igényt nyújt be a
posta egyik nagy feldolgozó üzemének korszerûsítésére fordított összeg miatt is.
Az eredeti kormányrendelet 180 napban szabta meg a posta újbóli privatizálásának
határidejét. Ezt a kormány – megfelelô ajánlatok híján – 2004 májusában újabb hat hónappal meghosszabbította.
Macedónia – Makedonska Posta

2002. elején a Kanadai Posta 20 évre átvette a Macedón Posta vezetését egy, a Kanadai
Posta és a Macedón Kormány között létrejött vegyes-vállalati megállapodás keretében.
A 40 millió eurós befektetést elôirányzó háromfázisú terv elsô szakaszában, 2002 végéig a Macedón Posta auditálása és a nemzetközi számviteli normák bevezetése történt
meg. Ezt követôen a kanadai és macedón szakemberek együtt határozták meg, miként
lehet feljavítani az alkalmazott technológiákat, szolgáltatásokat és képzési rendszereket.
Az új postai szolgáltató 2003 folyamán jött létre.
Bulgária – Blgarszki Poscsi

2000-ben a Bolgár Kormány a nemzeti postai szolgáltatót koncessziós megállapodás
keretében vagy vegyes vállalatként szándékozott mûködtetni. A lehetséges befektetôk
között a kanadai, a holland és az izraeli postaszolgálat is felsorakozott. Mind a kanadai,
mind a holland posta abban reménykedtek, hogy 15 évre szóló koncessziós jogokat kapnak a Bolgár Posta mûködtetésére, melybe 35,9-51,2 millió euró közötti összegben ruháztak volna be. Mindkét posta lehetôséget látott abban, hogy Bulgáriát regionális hub-ként
(kicserélôközpontként) használja a Balkán felé irányuló levél- és csomagforgalomban.
Bulgáriában az egyetemes szolgáltató kizárólagos engedéllyel rendelkezik. Általános engedélyt a nem-egyetemes területre lehet kérni, jelenleg 29 ilyen engedély van érvényben.
Málta – Maltapost

A máltai kormány közlése szerint az Új Zélandi Posta nemzetközi tanácsadó részlege,
a Transend Worldwide át/visszaadja a Máltai Posta vezetését a máltai igazgatóknak
2004. szeptemberében. A máltai kormánnyal 2 évvel ezelôtt kötött menedzsment szerzôdés alapján a Transend 35%-os részesedést kap a Maltapostban, tanácsadási szolgáltatásait pedig további 2 évig biztosítja a máltai postavezetés számára.
3.3 Részlegesen liberalizált piacok
Nagy-Britannia – Royal Mail Group Plc.

Európa második legnagyobb levélpiaca, ahol az állami Royal Post adatai szerint napi
70 millióra tehetô a küldemények volumene.
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Liberalizáció szempontjából azonban Nagy-Britannia el van maradva Svédország,
Hollandia és Németország mögött, hiszen minden említésre méltó piacnyitás csak
2003. január 1. után következett be.
A liberalizáció két párhuzamos csatornán keresztül történik: az egyik az EU direktíva,
a másik saját maguk által kijelölt út. Ennek megfelelôen
– 2001. óta nem számít a fenntartott termékkörbe a DM, a határt átlépô kimenô levél és a dokumentumcsere.
– 2003. január 1-jétôl a tömeges levél, amely bevétel alapján a piac 30%-át jelenti,
nem tartozik a fenntartott körbe (tömegesnek minôsül több mint 4.000, azonos formátumú levél egyidejû feladása).
– 2005. április 1-jétôl a tömeges feladás darabszáma csökken, oly módon, hogy a felszabadított piac a bevételek 60%-át fogja jelenteni.
– 2007. április 1-jétôl teljes piacnyitás várható.
A levélszolgáltatások nyújtásához engedély szükséges, amelyek kiadásához a szabályozó hatóság, a Postal Services Commission (Postcomm) 2001. március 26-án kapott
felhatalmazást. A rendszert 2003. év elején átalakították, az elôzô gyakorlattal ellentétben most már hosszú távra szóló engedélyeket adnak ki. Érvényes engedélyekkel rendelkeznek az alábbi jelentôs szereplôk: Royal Mail Group Plc., Deutsche Post Global
Mail, TNT UK, TPG Post UK.
A nem fenntartott volumennek ezzel együtt csak a 20%-át viszik a magáncégek, így
a fennmaradó rész is komoly vonzerôt jelent.
A versenytársaknak kiadott engedélyek nem azonosak: 2004. márciusában a Német Posta
Global Mail leányvállalata például 7 évre szóló licencet kapott, melynek birtokában valamenynyi 100 gr feletti Nagy-Britanniából kimenô küldeményre vállalhatja a postai szolgáltatások
teljesítését, és az ún. infopostát 4.000 darabszám feletti megbízások esetében kézbesítheti.
A Német Posta Nagy-Britanniában mindenekelôtt nagyvállalatoknak, kiadóknak, valamint a mailing és direkt marketing cégeknek kínálja szolgáltatásait, három-öt éven belül az ötmilliárd fontra becsült vállalati levélpiac 5%-át szeretné megszerezni magának.
Európában az elsô hálózati hozzáférési szerzôdés Nagy-Britanniában 2004. április 1én lépett hatályba. Az árakról hosszas viták folytak, végül a Business Post leányvállalkozása, a UK Mail 13 p-t fizet egy 60 g alatti levél kézbesítéséért a Royal Mail-nek. A UK
Mail ügyfelei a tömeges feladók, tehát pont a legjelentôsebb ügyfélkör. A szerzôdés
megkötését minden fél mérföldkônek tartja és további hasonló szerzôdések megkötését, következésképpen a liberalizáció erôsödését jósolják.
A szerzôdés birtokában a Business Post egy év alatt a mintegy 5 milliárd fontos angol levélpiac 3%-át szeretné megszerezni, amely egyben eddigi forgalmának megduplázódását jelentené. A Royal Mail szerint a Business Post alacsonyabb árú ajánlatokat
tehet ügyfeleinek a 2 napon belüli kézbesítést garantálva, akik gyorsabb kézbesítési
igény esetén még mindig választhatják a Royal Mail-t. Az alku nyertesének azonban a
Royal Mail tekinthetô, mivel az egyezség csak egy évre szól, s a privát cégnek bele kellett egyeznie, hogy a jól jövedelmezô, rövidebb utakkal és kevesebb szétválogatással
járó anyagok "kicsipegetése" helyett országos viszonylatban kell feladatát ellátnia.
A TPG Post UK, a holland posta angliai leányvállalata 2004. áprilisától fér hozzá a 27
millió háztartásra kiterjedô kézbesítési hálózathoz, s a TNT jelenlegi infrastruktúrájára
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támaszkodva e nyártól megkezdi az üzleti posta szállítását a Royal Mail 73 belföldi postaközpontjába is.
Hollandia – TNT Post Groep (TPG)

A holland kormány 2004 elején felajánlotta, hogy az EU menetrend elôtt két évvel,
már 2007-ben teljes mértékben liberalizálja postai szolgáltatásait, amennyiben Németország és Nagy Britannia is hasonlóan jár el. A javaslat azzal számol, hogy az egyetemes szolgáltatás a 2 kilogrammot meg nem haladó súlyú levelek és a 10 kilogrammot
elérô csomagok, valamint az ajánlott küldemények vonatkozásában egész Hollandia területén fennmarad.
A tervezet szerint 2007. január 1-ig az árakat teljesen befagyasztanák azokra a postai
szolgáltatásokra, amelyeknél az árváltozás eddig elôzetes engedélyezést igényelt, majd
az infláció és a fogyasztói árindex arányában maximálnák, és országosan egységesítenék. Fontos momentuma a tervezetnek, hogy a versenytársak és az ügyfelek – mind az
árak, mind a feltételek vonatkozásában – egyenlô bánásmódban részesülnének.
A TPG vezetôje tiltakozott az árbefagyasztás ellen, szükségtelennek tartja az árak 2007ig történô befagyasztását és a jelenlegi jól mûködô árellenôrzési rendszer revízióját, amelynek köszönhetôen "a fogyasztók rendkívül alacsony árakon vehették igénybe a postai szolgáltatásokat". Szerinte az elmúlt 12 év során az inflációhoz igazított bélyegárak 30%-kal estek. A javaslat többi részével egyetértett, a részletes véleményezést késôbb készítik el.
Jelenleg Hollandiában a teljes levélforgalom 62%-a szabad, amelynek 31%-át viszik
magáncégek. A fennmaradó, még „elvihetô” volumen jelentôs, ezért Hollandia (Németország és Nagy-Britannia mellett) az egyik legattraktívabb piac Európában.
Az egyetlen európai ország, ahol a DM levelek nem tartoznak a fenntartott körbe. Hasonlóképpen teljes mértékben liberalizált a kimenô, határt átlépô levélforgalom, valamint a dokumentumcsere is. A szolgáltatók száma nô, egyelôre azonban még a postáé
a legnagyobb részesedés (89%), a legjelentôsebb konkurensek: SelektMail (2%), Sandd
(4%), Media Express (4%).
Ez a megoszlás ugyan kevésbé sejteti, mégis jelentôs a várható verseny: a DM és hírlap piacon „edzôdô” cégek, valamint a városi, helyi levélszolgáltatók (city-mail) felkészülten várják a további piacnyitást.
Más postáknál még nem alkalmazott, érdekes konstrukció, hogy a visszküldemények
bérmentesítése tekintetében kötött megállapodást a TPG két levélkézbesítô vállalkozással 2004. május 1-jei hatállyal. A megegyezés alapján a Sandd és a SelektMail egy
megadott díjat fog fizetni a TPG postaládáiba „vissza a feladónak” jelzéssel visszadobott küldeményekért. Korábban ezeket a küldeményeket a Holland Posta bérmentesítetlen küldeményekként kezelte és megportózta ôket.

A LIBERALIZÁCIÓ HELYZETE A POSTAI SZEKTORBAN
1998-ban kezdôdött meg a piac részbeni liberalizációja. Jelenleg az EU direktíváknak
megfelelô a fenntartott rész, de az 50 darabot meghaladó, egyenként 50 g-nál súlyosabb DM levelek sem tartoznak bele.
Az 1.000 g alatti levelek kézbesítése a szolgáltatók számára engedélyhez kötött.
2002-ben 1.070 engedéllyel rendelkezô cég volt, amelyek többsége kis cég, akik helyi
(niche) piacokra koncentrálnak. A nagyobbak (a top 20) tervezik saját országos hálózat
kialakítását, esetleg nemzetközi tevékenységet. Ezek egy része felhagyott a tevékenységgel, amikor a Posta engedélyét 2007 végéig meghosszabbították.
A versenytársak a következô szolgáltatásokat végezhetik (néhányat csak engedéllyel):
– 200 g fölötti levél (vagy 5-szörös ár);
– 50 darabot meghaladó, egyenként 50 g-nál súlyosabb DM levelek;
– Dokumentumcsere (bizonyos kondíciókkal);
– Értéknövelt szolgáltatások (hasonló, mint a magyar szabályozásban az integrált posta, gyorsposta, futárposta). „D-engedély” kell hozzá, és szakértôk megjegyzik, hogy
nem teljesen világos vonalak mentén válik el az egyetemes szolgáltatás a liberalizált értéknövelttôl.
– Városon belüli gyûjtés vagy terítés postai gyûjtôpontig (-tól).
A kisebb súlyú levelekre a német postának 2007-ig biztosított privilégium nem enged
jelentôsebb versenyt a piacon. 2001-ben a Német Posta 97,6% részesedéssel rendelkezett az engedélyköteles szegmensben (levelek 1000 g-ig, beleértve a fenntartott
részt is). A nem fenntartott részben ez a részesedés 92,9% volt.
Jelenleg a napi 50 millióra tehetô levélforgalom lebonyolításának mindössze 4%-a esik
magán szolgáltatókra, s ennek mindössze fele tartozik a különösen jövedelmezônek számító 50 g alatti szabványlevelek kategóriájába. A két legnagyobb privát szolgáltató, a
berlini PIN AG és a hannoveri székhelyû Europost (a holland TPG és az Otto-leányvállalat
Hermes közös cége) vezetôi azt állítják, hogy a jelenlegi engedélyezési feltételek mellett
nem is lehetséges az egész országot lefedô kézbesítési hálózat létesítése.
A szakmai körök ugyanakkor jó esélyeket adnak a liberalizálódó piacon a tôkeerôs
háttérrel rendelkezô magán szolgáltatóknak. A PIN AG elsôsorban Berlinben, Brandenburgban és Lipcsében aktív – jelenleg éppen "Postshop" hálózatot épít ki a fôvárosban
– miközben fô törekvése, hogy partner cégekkel együttmûködve 2004-ig a volt NDK területét lefedô hálózatot hozzon létre. A PIN AG szabványlevél tarifája 7 centtel alatta
marad a Német Posta díjszabásának, s elsôsorban a hatóságok veszik igénybe szolgáltatásait. 2004-re forgalmuk 24 millió euróról 34 millióra való növelését tervezik 25%-os
adózás elôtti nyereség mellett.
Az Europost szerint a Német Posta nem képes majd versenyezni 15-35%-kal kedvezôbb ajánlataikkal. 2005 végéig 150 partner céggel együttmûködve gyakorlatilag valamennyi német háztartás elérhetô lesz számukra.

Németország – Deutsche Post World Net (DPWN)

Európa legnagyobb levélpiaca érthetô módon vonzó a konkurensek számára, amelyek
minden eszközzel igyekeznek visszaszorítani a nemzeti posta hatalmát. Számos beadvány
és jogi eset jellemzi a versenyt, amelyekbôl csak néhányat mutatunk be példaképpen:

A Deutsche Post AG 2007. december 31-ig érvényes kizárólagos egyetemes szolgáltatói engedélyt kapott a szabályozó hatóságtól (RegTP) 2001-ben.

Németországban, ellentétben más európai országokkal az ún. postai elôkészítô tevékenységek, mint a postai küldemények begyûjtése, szortírozása és bérmentesítése
is a fenntartott körbe tartozik. Az EU Bizottság szerint ez ütközik az EU versenyjoggal.
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BÁRÁNYI ILDIKÓ ÉS SIMONNÉ EKLICS GYÖNGYI

A LIBERALIZÁCIÓ HELYZETE A POSTAI SZEKTORBAN

Az USA-ban már magánkézben van az ún. küldemény-elôkészítési szolgáltatások mintegy 60%-a. Németországban eddig csak a nagy ügyfelek kaptak engedményeket az
elôkészítés fejében, de a monopólium határain belül a konkurenciát nem engedték be
az elôkészítés területére.
A postának jelenleg kb. 600 olyan ún. részleges szolgáltatási szerzôdése van nagyvállalatokkal, amelyek 22%-os kedvezményt biztosítanak a küldeményeknek a postaüzemekbe
továbbítása elôtti feldolgozásáért. A postatörvény azonban minimum napi húszezres levélforgalmat ír elô az ilyen szerzôdéshez, így a kedvezménybôl a kisebb cégek kimaradnak.

A levélpiacnak mindössze kevesebb mint 18%-a nem fenntartott, így a Francia Posta
konkurenciájának tevékenysége gyakorlatilag az expressz és csomag szolgáltatásokra
korlátozódik.
A piacnyitásra vonatkozó elôírásokat csak késve teljesítette, nincs még független felügyeleti szerv, a szabályozási környezet kifogásolható. Frits Bolkestein belsô piaci biztos
szerint Franciaországnak nincs mentsége az elôírások végrehajtásának halogatására,
mert ezzel nem csak más EU tagállamok vállalataitól zárja el a francia postapiacot, de saját állampolgárait is megfosztja attól a joguktól, hogy megválaszthassák szolgáltatóikat.

Miután 2004 júniusában a német versenyfelügyelet elutasította a Német Posta ellen
benyújtott panaszukat, a német újság- és reklámkiadók szövetsége azt tervezi, hogy az
Európai Bizottsághoz fordul: panaszuk a posta reklámanyag-terjesztésére vonatkozik,
ami szerintük jogtalan behatolás a területükre.

A francia szenátus elfogadta a postai szolgáltatások piacának liberalizálását célzó törvényt, amely 2005-tôl lehetôvé teszi alternatív piaci szolgáltató versenytársak megjelenését, s egyben lehetôséget teremt a La Poste számára, hogy banki és biztosítási mûveletekre is kiterjessze szolgáltatásait.

2003 végén négyévi jogi eljárást követôen a német Szabadalmi Hivatal oltalom alá
helyezte a bonni konszern „Post” nevét (közvélemény-kutatási eredmények szerint a lakosság 85%-a a postai szolgáltatásokat a Német Postával azonosítja). A márkanév „szelektív” védelme nem minden kisebb versenytárs tönkretételét jelenti a „sárga óriás”
számára, csupán azt kívánja megakadályozni, hogy a „rollereseknek” titulált kis versenytársak visszaéljenek a „Post” név használatával.
A Német Szövetségi Tanács a postatörvény módosítását készíti elô, a versenykilátások
javítása érdekében kiegészítéseket kezdeményez (katalóguscégekkel és a konszolidációval
kapcsolatos tételek kivétele a kizárólagos jogosítványok közül, áfa-mentesség megszüntetése, stb.), tekintettel a Német Posta jelenlegi meghatározó súlyára és annak megszilárdulására a kizárólagos felhatalmazások alapján: mindezek ellehetetlenítik a versenytársakat.
A készülô törvény értelmében a Postának lehetôvé kell tennie a hozzáférést a hálózatához a versenytársak és végfelhasználók számára (hálózathoz, levélgyûjtô szekrényekhez, cím-adatbázishoz.) A német postai felügyelet 2003. éves jelentése szerint a teljes
forgalom kétharmadát, több mint 23 milliárd eurót, a posta termelte ki. A piac kétharmada – fôleg a futár, az expressz és a csomagszektor, de részben a levélpiac is – nyitva
áll a verseny elôtt. A felügyelet számai szerint a postapiac 96%-át a posta ellenôrzi, így
a liberalizáció miatt aligha veszített bármit is, lévén, hogy a verseny számára nyitott levélpiaci szegmens 1998 óta mindössze 3%-kal növekedett.
Nehezen eldönthetô egyelôre, hogy sikeresnek mondható-e a német piac liberalizációja. Akkoriban, amikor az exkluzív engedélyt a Posta számára meghosszabbították, számos „D-engedéllyel” rendelkezô cég beszüntette vagy megváltoztatta a tevékenységét.
A levélpiaci verseny ezáltal gyengült, a Német Posta valószínûleg hosszabb távon képes lesz megôrizni vezetô pozícióját.

Olaszország – Poste Italiane Spa

2000. októbere óta egyetemes, de nem-fenntartott szolgáltatást magánszolgáltatók
is nyújthatnak, egyedi engedély alapján. Jelenleg számuk 300-ra tehetô, és jellemzôen
kis vállalatok, mégis a nem fenntartott piac 62%-a már az ô kezükben van.
A felügyeleti szerv régebben kiadott engedélyeket a fenntartott körön belüli (akkor
350 g alatti) levelek kézbesítésére is, de késôbb ezeket az engedélyeket visszavonta.
Így jelenleg a fenntartott részt csak a Posta vihetné, de a gyakorlatban a magánszolgáltatók ezt nem tartják tiszteletben, ami azt jelenti, hogy a liberalizáció – igaz törvényellenesen – erôteljesen jelen van.

Lengyelország – Posta Polczka

2004 márciusában a Lengyel Parlament (Szejm) módosította a postatörvényt, s egyben meghatározta az intézmény 2006-ig végrehajtandó liberalizációjának ütemét. Bár a
lengyel piacon 65 postatársaság van jelen, egyedül a Poczta Polska képes exkluzív szolgáltatások nyújtására (pl. a félkilósnál kisebb csomagok kézbesítésére), mivel e téren a
magáncégek jóval magasabb árak kialakítására kényszerülnek.
A törvénymódosítás 2006-ra tûzi ki a teljes liberalizációt, amikorra az ország jogrendszerét teljes összhangba kell hozni a közösségi joggal, s az csak az 50 grammnál kisebb
küldeményekre engedélyezi a monopólium fennmaradását.
A liberalizáció elôrehaladtával várhatóan a két legnagyobb, a német és a holland
posta lesznek a Lengyel Posta vetélytársai, akik a piac legkifizetôdôbb szegmenseit, pl.
a nagyvárosokat veszik majd célba.

3.4. További példák
Franciaország – La Poste

Lettország – Latvijas Pasts

Európában a legerôsebb (hazai) piaci pozícióval bír, a levélvolumen 1,04%-át viszik csak
magán vállalatok, így a többi EU 15 tagállamhoz viszonyítva itt a legerôsebb a monopólium.

Lettország helyzete azért speciális, mert nincs kizárólagos (kijelölt) egyetemes szolgáltató. Két rendszeres szolgáltató tevékenykedik az egyetemes szolgáltatási körben.
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BÁRÁNYI ILDIKÓ ÉS SIMONNÉ EKLICS GYÖNGYI
Az 1994-es postatörvény a nem-egyetemes szolgáltatásokra dolgozott ki engedélyezési rendszert, de számos magán szolgáltató engedély nélkül tevékenykedik. 23 szolgáltató rendelkezik engedéllyel a nem-egyetemes szolgáltatási körben.

Japán Posta – Japan Post

Japánban, az EU-s szabályokkal ellentétben a fenntartott postai termékkör „levelek”
szállítására terjed ki, súlyhatár megadása nélkül, a többi levéltermék esetében pedig
nem definiált.
A különleges kézbesítési piac 2003 áprilisi megnyitása óta a magánszektor nem versengett túlzottan a kézbesítési jog elnyeréséért, ami az ágazat alacsony nyereségszintjének, és a szigorú megkötéseknek tulajdonítható. Erre most a Nippon Express Co. kapott engedélyt. Egyben arra is jogot szerzett, hogy országosan négy kilogrammnál súlyosabb és 90x90 centiméternél terjedelmesebb csomagokat kézbesítsen. A normál
postaanyagok kézbesítése vonatkozásában ugyanis továbbra is feltétel, hogy a piacra
lépônek kb. százezer postaszekrényt kell felállítania az országban.

A LIBERALIZÁCIÓ HELYZETE A POSTAI SZEKTORBAN
Az állami monopóliumok eltörlésétôl Európa vezetôi azt remélték, hogy fellendíti a
határokon átívelô kereskedelmet, ösztönzi a versenyt, mérsékli az árakat, s kedvezô feltételeket teremt az egyes szektorokban a fúziókhoz, ehelyett azt tapasztalni, hogy az integráció elôrehaladása lassú, csak néhány nemzetközi fúzió jött létre, s a hajdani monopolszolgáltatók piacaik jelentôs részét továbbra is ellenôrzik.
A postai szolgáltatások tekintetében további vizsgálatokat végeztek. Ezek alapján
megállapítás nyert, hogy az elôírt átfutási idôket általában sikerül teljesíteni (Görögország gyakran kivétel).
A tagállamokban azonban a postai szolgáltatások megítélése romlik, az alapszolgáltatásokon kívüli árakat az igénybevevôk magasnak találják a romló, jobb esetben stabil
minôséghez képest. A posták bürokráciája és a szegényes ügyfélszolgálat az elégedetlenség legfôbb oka.
És végül, az alapvetô kérdés: lehetséges-e teljes liberalizáció mellett megtartani az egyetemes szolgáltatási kötelezettséget?
Habár a liberalizált piacokról még nagyon kevés tapasztalat áll rendelkezésre, a
válasz az, hogy minden valószínûséggel: igen.

2004 elején a Japán Posta két magáncéggel társult: a két expressz cég begyûjti a leveleket a társasági ügyfelektôl, a posta pedig lakásra kézbesíti azokat.

4. Összegzés
Az Európai Bizottság megbízásából 1998-1999-ben több forgatókönyv született a
postai liberalizáció modellezésére, amelyek szerint a 2003-as és 2006-os fokozatos nyitás az EU levélpiacának 25-40%-át fogja érinteni. Ennek ellenére a tanulmányok mindegyike egyetértett abban, hogy a nemzeti posták, mint egyetemes szolgáltatók 90%
körüli piacot tudnak megtartani.
Egyes vélemények szerint a hálózatokhoz való tárgyalásos hozzáférés elégséges feltétel a verseny kialakulásához, azzal együtt, hogy látni kell: az inkumbens (a piacba beágyazódott, helyi) szolgáltatók még hosszú távon dominánsak maradnak. A nagy piaci
részesedések megléte azonban nem jelenti automatikusan a piaci mechanizmusok hiányát: a liberalizáció hívei úgy gondolják, hogy nem csak a létezô, de a potenciális verseny is ugyanolyan „fegyelmezettségre” (értsd: kiszolgálási színvonalra) készteti a szolgáltatókat.
A Bizottság legfrissebb jelentésében a szolgáltatási piac liberalizációjának következményeit vizsgálta, az összes közérdekû szolgáltatásra kiterjedôen. A felmérés meglehetôsen vegyes képet fest az egyes országokban tapasztalható helyzetrôl. Csökkentek
ugyan a telefonköltségek és mérséklôdött a légi tarifák növekedési üteme, ami kedvezôen hat a mobilitásra, de több szektorban kiábrándítóan lassú az elôrehaladás.
A közúti szállítás, és a gázellátás nemhogy olcsóbb, de drágább lett, miközben a vasúti jegyek tarifái és a postaköltségek ugyanolyan szinten maradtak, mint a dereguláció
elôtti idôszakban.
30

Felhasznált szakirodalom:
Az IPC Marketflash c. kétheti lapjának 2004. évi számai
Az IPC internetes piaci információs rendszerének adatbázisai – www.ipcmis.be/regulatoryaffairs
Magyar Posta Heti külföldi sajtószemle 2004. évi számai
Simonné Eklics Gyöngyi: Nemzetközi postai tendenciák. Szakdolgozat 2003. BKÁE Európa Tanulmányok
Postaweb/
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KORBELY RITA

A Levél Üzletág Értékesítési törzsének
üzleti koncepciója
A Levélüzletág fô tevékenysége a levél- és postacsomag típusú termékek menedzselése, valamint a hálózat és a kézbesítési rendszer irányítása és mûködtetése a Központi-, Nyugat-Magyarországi-, valamint a Kelet-Magyarországi Területi Igazgatóságok közremûködésével.
A piaci környezet komplexitása, és a tényezôk dinamikus változása elsôdlegesen az
üzleti terület számára jelent nagy kihívást, így a jelenlegi és várhatóan fokozódó versenykörnyezetnek való megfelelés szükségessé tette rugalmasabb szervezeti forma kialakítását és mûködésünk, feladataink újragondolását.
Az üzletág pozícióját, adottságait, képességeit mérlegelve, a célirányos lebonyolított
piackutatások információit felhasználva, jövedelemtermelô-, profittermelô-, és versenyképességünk javítása érdekében alapvetôen két szempontot tartottunk szem elôtt
hosszú és rövid távú üzleti feladataink megfogalmazásánál. Egyrészt meglévô vevôink
elégedettségének, és lojalitásának növelése, továbbá potenciális üzleti kapcsolataink
realizálása érdekében ügyfélkapcsolati tevékenységeink fejlesztését, másrészt a menedzsment elvárásainak, a vevôi igényeknek, a hatályos törvényi rendelkezéseknek, valamint az Európai Unió elôírásainak megfelelve termékkínálatunk korszerûsítését.
Mindezek megvalósításának elsô lépéseként elvégeztük a piac újra szegmentálását az
üzleti ügyfelek, és a kiemelt üzleti ügyfelek vonatkozásában, továbbá hangsúlyt fektettünk az egyes iparágak szereplôinek megkülönböztetésére is. Az ügyfélkör differenciálása alapján határoztuk meg szegmens specifikus marketing és értékesítési stratégiánkat, ügyfélkapcsolati tevékenységünk fejlesztési irányait.
A kiemelt üzleti ügyfelek körét éves forgalmuk és/vagy stratégiai szerepük figyelembevételével közel 100 ügyfélre bôvítettük. Ezen ügyfelek számára az Üzleti és ügyfélkapcsolati osztályunk munkatársai biztosítják a Magyar Posta részérôl történô magas színvonalú, ügyfélorientált egykapus kapcsolattartást, amely preferált ügyféligényként jelentkezik partner oldalról,
illetve a posta szempontjából hozzájárul a hosszú távú együttmûködés lehetôségének erôsítéséhez. Különösen a liberalizáció és globalizáció versenyhelyzetre gyakorolt várható hatásai
miatt fontos és idôszerû feladat volt az egyes szegmensekre megkülönböztetett személyes
ügyfélkezelés új módszertanának kidolgozása, és gyakorlati alkalmazásának bevezetése.
Az üzletág keretében mûködô Központi Ügyfélszolgálati Iroda szakmai koordinálásával, az érintett területek és üzletágak közremûködésével javaslatot dolgoztunk ki a Magyar Posta Rt. Ügyfélkapcsolati tevékenységének fejlesztésére. Ennek keretében tervezzük megvalósítani az ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó szervezetek, telephelyek informatikai összeköttetését, egységes nyilvántartó, reklamációkezelô rendszer kialakítását – mely jelenleg már a tesztelés fázisában van – interaktív híváselosztó berendezés
mûködtetését, majd a Posta Ügyfélkapcsolati Központ (Contact Center) létrehozását. A
javaslat a fokozatosság, egyszerûség, gyorsaság elvén építkezik, mind a jelenleg mûkö32
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dô ügyfélszolgálati szervezetek átalakítása, mind a folyamatok fejlesztése során. A fejlesztés végére tervek szerint egyetlen, korszerû háttérstruktúrával rendelkezô központi
ügyfélszolgálati szervezet – a Posta Ügyfélkapcsolati Központ – látja majd el a Magyar
Posta információszolgáltatási, reklamációkezelési és kártérítési tevékenységét, értékesítési csatornaként funkcionálva pedig támogatja a szervezet értékesítési folyamatait.
A tartós üzleti sikert a klasszikus levél üzletági szolgáltatások magas színvonalú ellátásának prioritása mellett, csakis egy olyan szelektív szolgáltatásfejlesztô tevékenység
biztosíthatja, amely a Társaság egyedülálló logisztikai adottságait és hálózatüzemeltetési tapasztalatait, országos jelenlétét tényleges, nyereségtermelô versenyelônnyé képes transzformálni. A termékkínálat korszerûsítésénél a hagyományos levélpiac igényei
helyett már az üzenet piac elvárásainak kell megfelelnünk, hiszen a hagyományos küldeményfajtákról a helyettesítô termékre való áttérés dinamikus növekedése, az ügyféligények tartalmának magasabb minôségi szint felé tolódása általános jelenséggé vált.
Hosszú távon ár minôség relációjában három termékvonalat tervezünk kialakítani,
jobban illeszkedve ily módon mind a magán, mind pedig üzleti ügyfeleink igényeihez,
egyedi elvárásaihoz. Az új termékeket vertikális és horizontális integrációval kívánjuk
bevezetni. A vertikális integráció során elsôsorban az értéklánc elejére koncentrálunk
(küldemény elôkészítés, adatbázis biztosítás, karbantartás). A horizontális integrációval
a helyettesítô termékek piacára kívánunk belépni úgy, hogy a fizikai és az elektronikus
üzenetküldés kombinációját valósítjuk meg (pl. EBPP, hibrid levél). Törekvéseink elsô
mérföldkôjeként értékelhetjük a gyorsasági alapú elsôbbségi levél bevezetését,
Ezzel egyidejûleg az ügyféligényekhez jobban alkalmazkodó, finomabban hangolt árstruktúrát alakítunk ki, mely az egyedi és kreatív küldemény ötleteket is támogatja, továbbá a kialakított árstruktúrához illeszkedô kondíciós rendszert alkalmazunk üzleti ügyfeleink körében.
A brandépítés, valamint a kialakított termékmárkák, tudatos, rendszeres, következetes kommunikációja mellet szegmens specifikus kommunikációs kampányokkal támogatjuk a termékbevezetéseket, és a termékek forgalmának növelését.
A levélküldemények darabszámának csökkenése ellenére a bevételek növelésének
egy másik aspektusa, hogy megakadályozzuk bevételeink kiesését, melynek érdekében
elkerülhetetlenné vált a díjhiteles rendszer mûködésének újragondolása, és új, korszerû, ellenôrizhetô bérmentesítési módok bevezetése. Kiemelt szerepet kap a 2004-2005
évi bérmentesítési stratégia megvalósítása, melynek keretében elsôdleges feladat a bevételkieséseink pontos meghatározása, amit július hónapban egy tételes ellenôrzés útján mérünk fel. A postabélyegek újrafelhasználásának megakadályozását a Pre paid boríték 2004. augusztusi bevezetése segíti, mely boríték Ft összeget nem tartalmazó értékbenyomással, biztonsági elemekkel ellátva készül, így azt az ügyfél az árváltozásokat
követôen is felhasználhatja. Fontos a bérmentesítô géppel történô díjkiegyenlítéssel
kapcsolatos teendôk egyszerûsítése és a távfeltöltô rendszer alkalmazása. A bérmentesítôgépek beszerzése folyamatban van, mely segítségével 2005-re az ország 22
pontján tervezzük bérmentesítô terem kialakítását és az ügyfelek részére kedvezô áron,
korszerû bérmentesítôgépek bérbeadását.
Megfontolt elôkészületet igényel a „jövô“ bérmentesítési módja az elektronikus bélyeggel történô bérmenetesítés bevezetése a Magyar Postán. Az ún. E-Stamp (kisfeladók részére) és IT Franking (nagy számlalevelet kibocsátó ügyfelek részére) 2005 évi
bevezetésével kapcsolatban 2004. augusztusra elkészül egy tanulmány, melynek célja
az, hogy a magyarországi elektronikus bélyeg megvalósításához olyan üzleti informáci33
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ókkal szolgáljon, amelyek kiterjednek a piacra való bevezetés mechanizmusaira, a potenciális bevételi források irányaira és a befektetés üzleti igazolására is.
A Levél Üzletág fô tevékenységei mellett, de üzleti és a posta image építése, valamint a komplex postai szolgáltatások szempontjából hangsúlyosan, a szervezet keretein belül valósul meg a posta kereskedelmi tevékenységének szakmai koordinációja, alakult újjá a Direkt Marketing Centrum, és látja el tevékenységét a Postai Elektronikus
Nyílt Piactér, valamint Elektronikus Postaközpontunk.
Kereskedelmi tevékenységünk célja, hogy postai és a pénzforgalmi szolgáltatások
igénybevétele mellett különbözô kiegészítô cikkek választékával ügyfeleink részére a postán további vásárlási lehetôséget biztosítsunk. Fontos számunkra, hogy az általunk forgalmazott termékek kínálatával hozzájárulhatunk a kisebb települések lakossági ellátásának
javításához. Stratégiai célunk a szélesebb áruválaszték (a jelenlegi mintegy ötezer féle cikk
számának) csökkentése, a kisebb forgalmat hozó termékek kivonása, és a lakossági igényekhez jobban illeszkedô portfolió kialakítása. Mindez erôteljesebb termékkör racionalizálás megvalósulását és a termékkivezetés mélységének erôsítését igényli.
Stratégiai termékcsoportként kezeljük a pénzügyi értékcikkeket, szerencsejátékokat,
telefonkártyákat és mobil feltöltô kártyákat, melynek keretében mintegy hatszáz féle termék egyidejû értékesítését feltételezzük, amelyek a kereskedelmi összforgalom mintegy
95%-át adják.
A Direkt Marketing Centrum 1997-ben alakult meg. Az elmúlt évek szervezeti változásai
kedvezôtlenül hatottak a mûködésére. Eddigi tapasztalatainkat felhasználva, a Magyar Posta képességeit az ügyféligényekre szabottan ajánlva az idei évben a direkt marketing piacon
aktív szereplôként kívánunk fellépni. Célunk az, hogy a BTL kommunikáció szereplôi ne költségtényezônek, hanem hatékony kommunikációs csatornának tekintsék a Magyar Postát.
Ugyanakkor a DMC belsô szolgáltatóként is jelen kíván lenni, szolgáltatásainkkal támogatva az üzletágak kommunikációs stratégiáit, kampányait. Az idei év nagy feladata
a DMC újrapozícionálásán, külsô körben történô színvonalas színrelépésén, postán belüli bemutatásán túl, mind a lakossági, mind pedig az üzleti adatbázisok létrehozása.
Adatbázisaink révén egyedülálló értéket nyújthatunk üzleti ügyfeleinknek, hozzájárulva
a címzett reklámküldemények forgalmának növekedéséhez, és ezen kommunikációs
csatorna hatékonyságának növeléséhez.
A Postai Elektronikus Nyílt Piactér mûködése az Interneten keresztül lehetôséget biztosít tender-, aukciós-, és tárgyalásos eljárások korszerû, mûködésébôl adódóan kedvezô feltételeket nyújtó lebonyolításához. A közeljövôben elsôdleges célunk a szolgáltatás
mind szélesebb körben történô megismertetése, értékesítése, valamint kapcsolt szolgáltatásként az ügyfelek által igénybevett postai szolgáltatások komplexitásának növelése.
Elektronikus Postaközpontunk által végzett komplex küldemény-elôkészítés jelentôs
versenyelônyt jelenthet összetett ügyféligénnyel rendelkezô jelenlegi és potenciális partnereinknél. Mindez viszont csak abban az esetben használható fel üzleti kapcsolataink építésére, ha megoldjuk a szezonalítás miatt jelentkezô egyenlôtlen kapacitáskihasználás
problémáját. Az elkövetkezendô idôszak célkitûzése a megoldási alternatívák kidolgozása, elemzése, és vezetôi jóváhagyás esetén ezen képességünk javítása és kihasználása.
A Levél Üzletág dolgozóinak elkötelezettsége, szakmai felkészültsége, valamint az
eddigi munkáink során is tanúsított magas színvonalú munkavégzése, elôre vetíti stratégiai céljaink tervek szerinti megvalósítását.
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Néhány gondolat a fixpontú postahálózatról
A világ legtöbb országában a nemzeti posták állami tulajdonban vannak. A posták
közszolgálati funkciókat látnak el, de gazdálkodásuktól nyereséget várnak el, mintha
magán tulajdonú cégek lennének. A nemzeti posták számára számos probléma ebbôl
a kettôsségbôl – közszolgáltató és üzleti vállalkozás- fakad. Az egyik neuralgikus pont a
profitabilitás szempontjából a fixpontú hálózat, melynek fenntartása egyrészrôl óriási
költségeket ró a postákra (a Magyar Posta esetében a teljes költség 52%-át), másrészt
léte nem kérdôjelezhetô meg a törvényi kötelezettségek miatt. Látható, hogy társadalmi-politikai szempontból elég kényes problémával állunk szemben.
Ha üzleti szemmel nézzük a hálózatot, mondjuk, mintha drogéria vagy zöldséges lenne, akkor egyszerû a döntés: ami nem nyereséges, azt be kell zárni. Ez a közgazdaságtan vas törvénye! A posták azonban fontos társadalmi szerepet töltenek be (lásd. a mobilposták bevezetése körül támadó vita). Ilyen körülmények között nincs más megoldás,
mint olyan alternatívákat keresni, mely mindkét, látszólag ellentmondó célnak megfelel.
Három alapvetô alternatíva lehetséges a fixpontú hálózat fenntartásának nyereségesebbé tételére:
1. Vállalkozói formában mûködtetjük tovább,
2. A továbbra is a posta által mûködtetett hálózat költségeit csökkentjük alternatív
technikai megoldásokkal,
3. Bevételeit növeljük új szolgáltatások „ráhordásával”.
A nemzeti posták általában vegyes megoldásokat alkalmaznak. A postahelyeik egy
részét vállalkozói formában mûködtetik tovább, más részét saját üzemeltetésben tartják. A kiválasztás egyrészt üzemgazdasági, másrészt speciális regionális szempontok
alapján történik. A táblázatban néhány európai nemzeti posta adatai láthatók arról,
hogy mekkora a vállalkozásba adott postahelyek aránya (2003).
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Emellett prioritást élvezô feladat a fixpontú hálózati helyek két alapvetô funkciójának,
a felvételnek és kézbesítésnek a szétválasztása. A két tevékenység elkülönítését nemcsak a postahelyek rentábilisabbá tétele, hanem elsôsorban a teljes hálózat racionalizációja követeli meg. A nemzeti posták nagy része elvégezte ezt a lépést, mely segítségével a felvételi és a kézbesítési folyamat hatékonyságát nem együttesen, hanem külön-külön lehet optimalizálni.
Milyen megoldások lehetségesek a vállalkozói mûködtetésbe adáskor?
A nemzeti posták olyan megoldásokat keresnek a postahelyek vállalkozói mûködtetésbe adásakor, mely mindkét fél, a vállalkozó és a posta számára is kölcsönös elônyöket rejt.
Mit vár el a posta a közremûködôi modelltôl:
• a költségek csökkenését,
• ügyfélszám/forgalom növekedést,
• kereskedelmi tapasztalatot, szakképzett elárusítókat,
• helyismeretet (a mikrokörnyezet és az ügyfelek ismeretét),
• nagyszámú értékesítési pontot,
• széles hozzáférhetôséget (idôben, térben) biztosító hálózatot,
• kulturált, a posta arculatához illeszkedô helyiséget/kiszolgálást
• megbízhatóságot.
Mit vár el a vállalkozó:
• A postai szolgáltatások igénybevétele által fokozódó üzleti és ügyfélforgalmat (németországi példa: a vállalkozó ügyfélkörének bôvülése átlagosan 8%-os
forgalomnövekedést eredményez (a legmagasabb növekmény 15%-ot ért el)),
• A postai szolgáltatások értékesítéséhez a feltételek biztosítását.
A postai szolgáltatóknál nem elvárás, de elôny lehet, ha a „gazda üzlet” tevékenységi köre illeszkedik a postai tevékenységekhez vagy kiegészíti azt, pl.: fénymásolók, expressz szolgáltatók, papírkereskedések stb. Nemzetközi (német, osztrák, holland, svéd,
norvég, ír) tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisforgalmú települések ellátását az önkormányzatok, kisboltok, benzinkutak és az egészségügyi intézmények bevonásával sikeresen végzik.
Jó példa a postai tevékenységek koncesszióba adására a kanadai PTT modell, melyre épülve több (pl. a szerb posta) postai hálózat is átalakításra került.
A PTT modell esetében a koncessziós posták korszerû kereskedelmi értékesítési tapasztalattal értékesítik a postai szolgáltatásokat, kihelyezett és nyitott áru kínálattal és
szakképzett elárusítókkal várják az ügyfeleket.
A koncessziós üzlet alaptevékenysége megegyezik a hagyományos postáéval: levélpostai-és csomagküldemények feladása és átvétele. Kulcstermékek: bélyeg, levél, csomag-, expressz- és futárszolgáltatás nyújtása. Az alaptevékenységet kiegészítve, a koncessziós üzlet a legtöbb helyen a következô termékeket forgalmazza: üdvözlô kártyák,
csomagoló ívek, boríték és levélpapír, elôbélyegzett kártyák és borítékok, filatéliai cikkek, telefonkártyák. A „gazda üzlet” szûk körû készpénzszolgáltatást is nyújt (pl. számlafizetés, készpénz utalványozás).
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NÉHÁNY GONDOLAT A FIXPONTÚ POSTAHÁLÓZATRÓL
A koncessziós hivatal átlagos alapterülete 30 m2 és 50 m2 között van a várható forgalomtól függôen. Az értékesítési hely általában a helyiség hátulsó részében található
azért, hogy az ügyfélnek keresztül kelljen sétálni a gazda üzleten. A postai termékek
pulton vannak elhelyezve a könnyû hozzáférhetôség érdekében. A koncessziós üzlet a
postával együttmûködve alakítja ki az értékesítési helyet. Az értékesítési hely kialakítása, valamint a termékek és szolgáltatások a postát hivatottak reklámozni.
A folyamatos marketing tevékenység és támogatás az új üzleti vállalkozás sikerének
záloga. A koncessziós team részletes kiskereskedelmi értékesítési tervet dolgozott ki, kiemelve a számukra új, postai termék-kategóriát. Az új megoldással szándékukban áll a
vásárlási kultúrát is befolyásolni. Jelenleg az ügyfél sok idôt tölt sorban állással, ha ügyfélablaknál akar bélyeget vásárolni, vagy számlát akar kiegyenlíteni. Az új értékesítési
helyek megnyitásával megszûnik az üvegfal az ügyfél és kiszolgáló személyzet között.
A termékeket vonzó és jól látható módon helyezik el a pulton. Az új típusú postahely
megnyitását hirdetô kampány a DM levelek terjesztésével elkezdôdik, hogy a postai
ügyfelek figyelmét az értékesítési helyre irányítsák.
A postai kiskereskedôk és a kiszolgáló személyzet új termékkel és új szolgáltatással
foglalkozik, ezért képzésre van szüksége. A képzés elméleti és gyakorlati/helyszíni oktatásból áll.
A koncessziós értékesítési helyek létrehozása fontos eleme a változó piaci feltételekhez való alkalmazkodásnak. A hatékonyan mûködô kereskedelmi hálózat az üzleti növekedést biztosító infrastruktúra legfontosabb láncszeme.
Milyen megoldások lehetségesek a saját üzemeltetés esetében?
A fixpontú hálózat postai üzemeltetésben maradó egységeinél több lehetôség is van
a nyereségesség növelésére.
1. Költségek csökkentését jelentô megoldások kerülhetnek bevezetésre.
a. A posta szolgáltatás mobil postával történô ellátása

Ezzel a megoldással megtakaríthatók az állandó postahely üzemeltetési és fejlesztési
költségei, lehetôséget ad humán erôforrások hatékony átcsoportosítására, és több eddig önálló felvevôponttal rendelkezô település egy mobilpostával történô ellátására.
b. Automata posták kialakítása

Automata posták kialakításával az állandó telephely fenntartása nem kerülhetô el
(speciális esetekben igen), de a nyitvatartási idô meghosszabbítható, elsôsorban a humán erôforrás igénybevételével, másodsorban a fenntartási költségek csökkentésével
(áram, víz, fûtés). Az egyszerû szolgáltatások az automata posta segítségével akár nonstop vehetôk igénybe, vagy a rendes nyitvatartási idô alatt a sorban állás csökkentése
és a postahelyi dolgozók tehermentesítése mellett. A postahelyek automatizálásában a
francia posta jár legelöl.
A La Poste 17,028 postájából:
■ 3,850 rendelkezik ATM automatával
■ 1,283 bélyeg automatával /bérmentesítô géppel
■ 3,256 önkiszolgáló posta automatával
■ 1,900 pénzváltó automatával.
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c. A nyújtott szolgáltatások számának csökkentése a várható igénybevétel függvényében

A postahelyen nyújtott szolgáltatások számának csökkentésével a szükséges munkahelyek száma csökkenthetô, kisebb területû ingatlan fenntartása is elegendô. A szolgáltatások számának szûkítését részletes marketingelemzésnek kell megelôzni.
2. A postahelyi bevételek növelése új szolgáltatások kínálati palettába való bevonásával lehetséges. Az új termékekkel új karaktert adhatunk a postahelyeknek.
a. Bankosodás

A postahelyek bankosodásával (ez alatt banki és biztosítási termékek érétkesítését illetve az értékesítés feltételeinek megteremtését értjük), egy nagy üzleti potenciált rejtô, hagyományokkal rendelkezô, postabarát piacon kívánnak a nemzeti posták erôteljesebben megjelenni. Ahhoz, hogy a nemzeti posták felvegyék a versenyt a banki és
biztosítási szolgáltatások értékesítésére szakosodott hálózatokkal, a postai értékesítésre kialakított helyiségek, berendezések, értékesítési módszertanok átalakítására, speciálisan képzett munkaerôre van szükség. A postahelyeknek eleget kell tenni a fokozott
banki biztonsági elôírásoknak, és közelednie kell a banki és biztosítási piac értékesítési
helyeinek kultúrájához, a frontembereknek pedig tanácsadóvá kell válniuk.
A forgalmazott banki termékek között elsôsorban az alapvetô banki és biztosítási
szolgáltatások szerepelnek (számlavezetés, folyószámla tranzakciók, megtakarítási termékek, biztosítások), de több ország postája foglalkozik hitel- és befektetési termékek
értékesítésével is (Németország, Dánia). A banki szolgáltatásokat a posták saját tulajdonú bankjain keresztül (Belgium, Franciaország, Ausztria, Németország, Portugália, Japán) vagy stratégiai banki szövetségesek ügynökeként nyújtják (Írország, Dánia, Olaszország, Spanyolország, Ausztrália).
b. Boltosodás

A nemzeti posták fixpontú hálózatának mérete akkora, hogy a legnagyobb kereskedelmi üzletláncok közé tartoznak saját országukban. Erre a versenyelônyre alapozva lehetséges a bevételek növelése boltosodással, azaz az egyes postahelyek kereskedelmi
egységekké alakításával. Az árult szortiment alapját általában azon „posta közeli”, közvetlenül a küldemények feladásához kapcsolódó árucikkek jelentik, melyek vásárlási helyeként elsôsorban a Posta jut eszébe az ügyfeleknek:
• Levelezôlap, üdvözlôkártyák
• Borítékok
• Bélyeg
• Csomagolóanyagok/csomagoló kellékek
• Egyéb irodai cikkek (íróeszközök, nyomtatványok, nyomtatópatronok, stb.)
Ezeknek a termékeknek az árusítását egészítik ki a posták olyan termékekkel, melyek
nem gyorsan romlók, értékesítésük nem igényel tanácsadást, speciális képesítést:
• Telekommunikációs cikkek (Belgium, Franciaország, Hollandia, Írország, Ausztria,
Németország, Svájc stb.)
• Könyv (Hollandia, Németország, Svájc)
• Totó, Lottó, egyéb szerencsejáték termékek (Belgium, Portugália)
• Jegyeladás (koncert és utazás) (Belgium, Franciaország, Hollandia, Dánia, Norvégia)
• Internet hozzáférés (Franciaország, Ausztria, Dánia, Finnország, Norvégia, Portugália)
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• CD-k, DVD-k, videokazetták, játékszoftverek (Norvégia)
• Különbözô túra kellékek (pl.: kerékpár kellékek) (Franciaország, USA)
• Stb.
Ebben az esetben a postahelyek infrastruktúráját alkalmassá kell tenni kereskedelmi tevékenységre. Nyitottá kell tenni a tereket, az értékesített árukat pedig jól bemutathatóvá.
A „boltosodás” stratégiájának helyességét példázza az osztrák posta, ahol a postahivatalok egy része postashop-ként mûködik. Közel 2000 termék közül választhat az ügyfél, és
a szortiment további bôvítését tervezik. Ausztriában vannak olyan postahelyek, amelyek
forgalmának 60%-a kereskedelmi tevékenységbôl származik. További eredmény, hogy az
ügyfelek szeretnek a postára bemenni és több idôt töltenek ott, mint azelôtt.
A kereskedelmi tevékenység postahelyi megjelenésekor vigyázni kell arra, hogy a
posta továbbra is posta maradjon!
c. A postahely, mint ügyfélkapcsolati pont

A postahelyek ügyfélkapcsolati pontként történô definiálásával, a postahálózat átveszi
számos profit és non-profit intézmény közönségkapcsolati tevékenységét. A posta szerzôdést köthet olyan nagy szolgáltató vállalatokkal (Pl. áramszolgáltató, távközlési cégek),
amelyek az üzemeltetési és humán költségeik megtakarítása érdekében bezárják közönségszolgálati irodáikat. A posták átveszik olyan kisebb cégek, szervezetek ügyfélkapcsolati tevékenységét is, amelyek költségvetése nem bírja el nagy hálózat fenntartási költségeit, de tevékenységük megköveteli azt (PL: pályázati központok, utazási irodák).
Ezt a stratégiát választotta a spanyol posta hálózatának rentábilisabbá tételére.
d. Államigazgatási „termékek” árusítása

Mint említettük, a nemzeti posták többsége állami többségi tulajdonban van. Ilyen
tulajdonosi szerkezet mellett, a posták hitelesen vállalhatnak fel és végezhetnek bizonyos államigazgatási ügyfélkapcsolati feladatokat (természetesen a tulajdonos dönti el,
hogy ez üzleti alapon, dotáció fejében vagy anélkül történik).
Államigazgatási feladatok ellátása alatt értjük:
• Állam által kifizetett jövedelmek kézbesítését (segély, nyugdíj) (PL: az angol posta a munkanélküli segélyek kifizetését végzi postahivatali hálózatán keresztül)
• Állami költségvetésbôl finanszírozott programok ügyfélszolgálati tevékenységét
• Hivatalos iratokkal kapcsolatos ügyintézést
• Vagy bármely állami feladat ügyfélszolgálati tevékenységét (lakcímbejelentés, panaszbejelentés, gépjármû ügyintézés, stb.) (Svájc, Svédország, Nagy-Britannia)
• Választások bonyolítása (Finnország, Svédország)
e. Egyéb tevékenységek

• Postai felületek reklámfelületként történô értékesítése (Oroszország, Dánia,
Olaszország)
• E-pontok kialakítása (Ausztria)
• Másolás, továbbítás (Ausztria)
• Kisüzleti megoldások (Kanada, Finnország)
• Horgász engedélyek kiadása (Nagy-Britannia)
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Összességében megállapíthatjuk, hogy valamennyi nemzeti posta kiemelt feladataként kezeli a hálózat fenntartásának problémáját és számos helyi viszonylatokban alkalmazható vagy modellértékû stratégiát dolgozott ki a gazdaságosabbá tétel érdekében.
A cikk nem foglalkozik a postabezárások, összevonások problémájával, mivel olyan
megoldások bemutatása volt a cél, melyek a postahelyek bezárása nélkül, azok átalakításával valósíthatók meg. Természetesen vannak olyan postahelyek, melyek a fenti
megoldások egyikének, vagy kombinációjának megvalósításával sem tehetôk nyereségessé vagy közelíthetôk a nyereséges állapothoz, mivel vonzáskörzetük minden szempontból alacsony gazdasági potenciált képvisel.
A fixpontú hálózat fenntartási problémáit felismerve egyes nemzeti posták esetében
elôfordul, hogy a modernizációra, átszervezésre az állami tulajdonos támogatást ad
(Ausztria, Franciaország, Írország, Olaszország, Japán, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Anglia). Az állami dotáció hosszú távon nem megoldás, de ennek segítségével
a postahelyek és a hálózat felkészíthetô az üzletibb mûködésre.
A Magyar Posta Rt. is elkezdte a tradicionális postahálózati struktúra önerôbôl történô átalakítását. 2004-ben 946 minimális forgalmú település teljes körû postai szolgáltatását 354 mobil járattal látjuk el. A közremûködôi hálózat mérete azonban minimális, lényegében postamesterségekbôl áll. Ez a késôbbiekben valódi vállalkozási konstrukciókkal lesz kiváltható.
A postai hálózat újrastrukturálása terén a Magyar Posta Rt. megközelítése üzleti-forgalmi alapú. Ennek érdekében indult el a postatipizálási program, melynek célja a mikrokörnyezethez, az üzleti környezethez és az ügyfelek elvárásaihoz igazodó postatípusok kialakítása, a technológiai- és ingatlan fejlesztések ennek történô alárendelése. A
Posta a fixpontú hálózat újraszervezésénél különösen nagy hangsúlyt fektet a banki és
biztosítási termékek már meglévô és közeljövôben várható értékesítési programjaira.

GRÓZSMIK ISTVÁN

Mobilposták az országos postaszolgáltatás
hálózati rendszerének részeként
Mindannyian értesülhettek vagy munkájuk során személyes tapasztalatokkal rendelkeznek a mobilposták üzembeállításával, mûködtetésével kapcsolatban. Biztos vagyok
benne, hogy sokan Önök közül is feltették a következô kérdéseket: Miért kell ez? Miért
nem volt jó úgy, ahogyan ez idáig mûködtünk? Miért bomlasztjuk fel a jól mûködô fix
pontú hálózatunkat?
Valóban olyan jól funkcionál országosan ez a postahálózat? A válaszhoz szeretném távolabbról megközelíteni a Posta piaci lehetôségeit.
Mindennapjainkban számos esetben vesszük igénybe a különféle szolgáltatók által
nyújtott szolgáltatásokat. Mi, mint vevôk egyben igénytámasztók is vagyunk a különféle
vállalkozásokkal szemben. Amint megfogalmazódik bennünk valamilyen kívánalom – elvárhatnánk, hogy azonnal legyen valaki, aki teljesíti óhajunkat. Persze ez nem így mûködik, hiszen kisebb-nagyobb földrajzi távolságokat kell áthidalnunk, figyelembe kell vennünk az üzlet nyitvatartási idejét, stb. Be kell látnunk: a szolgáltatással foglalkozó cégek
törekednek ugyan rá, de nem tudják maradéktalanul minden vevô – elvárását kielégíteni.
Miért van ez így? Ez nagyon egyszerû: minden vállalkozás eszközkészlete, humán és
pénzügyi erôforrásai kisebb–nagyobb mértékben korlátozottak. A rendelkezésre álló
eszközökbôl kell nyereségesen fenntartani, a piaci viszonyokat figyelemmel kísérve fejleszteni a vállalatot azért, hogy hosszú távon megélhetést tudjon nyújtani a tulajdonosnak és a foglalkoztatottaknak egyaránt. A helyzetet tovább nehezíti az adott területen
hatályos írott és íratlan jogszabályi követelmény, kötelezettség struktúra. Azt érzékelhetjük, hogy a szolgáltatók nagyobb csoportot (pl.: fiatalok, háziasszonyok stb.) céloznak
meg az általuk lefedett mikrokörnyezetben.
A Magyar Posta Rt. is ebben a miliôben kínálja termékeit, végzi szolgáltatásait, sôt az
Európai Uniós csatlakozásunk következményeként a vevô és kínáló között felvázolt diszharmónia hazánkban a postai szolgáltatások területén is nagymértékben csökkeni fog.
Tisztelt olvasó engedje meg, hogy az elkalandozás után visszatérjek a Postához és
nagyvonalú történeti áttekintéssel megközelítsem a 600 fô alatti településeken található postahelyek rendszerváltás elôtti létjogosultságát. Az egységes Magyar Posta Vállalat
az elmúlt idôszakban uralta a hírközlési piacot. Vidéken mindannyian emlékszünk még a
kézi kapcsolású, és az elvárt igényekkel szemben rendkívül szûkös kapacitású távbeszélô hálózatra, a telefonközpontok idôszakos elérhetôségére. A postahivatalokban ez idô
tájt szolgálatot teljesítô munkatársaink bizonyára jelenleg is csukott szemmel képesek
lennének kezelni az esôlemezes központokat. A távbeszélô hálózathoz központi manuális kapcsolóállomásokra volt szükség, ezért kis településeken elsôsorban ez határozta
meg az adott posta szolgálati idejét. Nem került sor minden egyes kistelepülésen pos-
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tahivatal építésére, csak ahol azt a telefonhálózat megkövetelte. A távközlési szerepkör
leválasztása után a szóban forgó ingatlanok túlzott mûködtetési költséggel tovább funkcionáltak postaként, de karbantartásukra, felújításukra a források hiánya miatt nem kerülhetett sor. A közelmúltig, többségében rendkívül rossz állagú épületekben, a bruttó árbevételükhöz mérten kétszeres-háromszoros többletkiadással járt e postahelyek szûkített nyitva tartású üzemeltetése. Ugyancsak végig kell gondolnunk a posta technológiáját. Az egységes kezelési elv dogmatikus figyelembevételével, egy közel 80-100 éves
kezelési rendre, piaci alapokon új termékeket, szolgáltatásokat, új elszámolási rendszert
vezettünk be. Ma minden fix pontú postahelyen – jó megközelítéssel – ugyanazt a nyilvántartási, elszámolási rendet kell elejétôl a végéig követni több száz termék, szolgáltatás igénybevételekor, csupán az egyes szolgáltatási tranzakciók nagyságrendjében találhatunk különbséget. Azt hiszem bátran kimondható, hogy a kisforgalmú postahelyek
belsô technológiája jelenleg több munkaerôt emészt fel, mint amennyi a tényleges ügyfélkapcsolatokra jut. Ezzel összefüggésben ismételten fel lehet tenni a kérdést: Miért kell
egy kis forgalmú településen üzemeltetett postahelynek Napi Elszámolási Rendszert készítenie, amikor egy városi postán található munkahely mûszakonként négyszer-ötször
annyi ügyféltranzakciót bonyolít le, és egy egyszerû munkahely leszámoláson számot tud
adni napi tevékenyégérôl? Persze a megoldás nem olyan egyszerû, mint ahogyan kézenfekvô lenne, de máris eljutottunk a postahálózat modernizációjának lényegéhez. A Magyar Posta Részvénytársaságnak törekednie kell a hatékony, gazdaságosabb üzemeltetési formákra történô átállás mielôbbi bevezetésére, ez által hosszú távon biztosítható az
eredményes mûködésünk, és a jogosan elvárt szolgáltatási igényeket is ki tudjuk elégíteni. A cél elérése érdekében elengedhetetlen a jelenlegi szolgáltatási színvonal fejlesztését magában hordozó hatékony, optimális üzemméretek kialakítása.
A program részelemét képezik a 600 fô lélekszám alatti települések, ahol állandó postai szolgáltatóhely fenntartása jogszabályilag nem kötelezô. Az elôzô szegmenst vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 625 településen üzemeltettünk, 558 helységben pedig
belterületi kezelô útján biztosítottuk az egyetemes postai szolgáltatások elérhetôségét.
Véleményem szerint a múlt örökségébôl és a gazdasági potenciál nyújtotta szûkös lehetôségeinkbôl adódóan, a postai szolgáltatásokat ebben a településcsoportban önhibánkon kívül ugyan, de nem egységes módon láttuk el. Feladatunk tehát kettôs volt,
egyrészt meg kellett szüntetnünk a hasonló adottságú helységekben tapasztalható szolgáltatás színvonalbeli különbségeket, másrészt tompítanunk kellett – a mai kor elvárásainak figyelembevételével – a túlzottan veszteséges üzemeltetés hatásait.
A Pécsi Területi Igazgatóság 2000-ben, 23 települést érintôen 4 körzetesített kézbesítô járást alakított ki. A tapasztalatokat összegezve, és az elvégzett elemzések megállapításait figyelembe véve a Postahálózat Modernizációs Projekt a körzetesített kézbesítés kiterjesztését, körültekintô elôkészítés mellett – a 600 fô alatti lakosságszámú településeken – a célok megvalósítására alkalmasnak ítélte. A szolgáltatási termékkör minél
szélesebb lefedése érdekében az ormánsági járatok által nyújtott szolgáltatásokat korszerû elektronikus eszközök beszerzésével tovább bôvítettük, szinte egy négy keréken
guruló korszerû munkahelyet alakítottunk ki. A mobilposták egyszerûsített technológiával a teljes körû házhoz kézbesítés mellett, gondoskodnak az egyetemes postai szolgáltatások, postai, pénzügyi értékcikk árusítások, készpénz átutalási megbízás felvételek,
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lakossági folyószámláról készpénz kifizetés teljesítések (mobil POS terminálon keresztül), kereskedelmi tevékenységek, és – minden bizonnyal – hamarosan a megtakarítási
közvetítô szolgáltatások ellátásáról.
A mobilposták kiosztó-leszámoló munkahelyei földrajzilag optimálisan kiválasztott
nagy forgalmú, elsôsorban IPH technológiájú postahelyeken, úgynevezett mobil központokban kerültek kijelölésre. Az indított mobilposta járatok számától függôen humánerôforrás bôvítést kellett, esetenként ingatlan átalakítást, és IPH eszközpark bôvítést kell ezeken a postahelyeken megvalósítani.
Bevezetésként a pilot rendszerû tesztelést választottuk, ezeket folyamatosan elemezve figyeltük a 2003. július 1-jével indult mobilposta járatok külsô és belsô hatásait, valamint a forgalom alakulását. Az országos mintavétel lehetôségével élve 9 megyében,
40 településen 10 kézbesítési körzet, – melyek közül 21 lakott helyen korábban nem
mûködött postai fix pontú szolgáltató hely – kezdte meg mûködését. A faluba megérkezô mobilposta egy hagyományosnak nevezhetô kürtjelzéssel ad hangot érkezésérôl,
és a minden címhelyre kiosztott jelzôzászlók, jelzôtáblák kihelyezésének segítségével
szerez tudomást az ügyféligényekrôl.
Meg kell jegyeznem, hogy az új szokatlansága magában hordozta az ellenszenvet. Be
kellett bizonyítani, hogy a Magyar Postának az újat célzó intézkedése nem a postától
akarja megfosztani az itt élô lakosságot, hanem egy számukra nyitottabb, ember közelibb szolgáltatást kíván felajánlani részükre.
A tesztidôszak alatt minden szakmai terület és a projekt is kiemelten kísérte figyelemmel a 10 mûködô mobilposta teljesítményét, felmerülô gondjait, problémáit, azok orvoslási lehetôségeit. Az ügyfelek elégedettségét független közvélemény kutató mérte
fel, melynek eredményei rendkívül biztatónak bizonyultak.
A két hónapos idôszak pozitív tapasztalatai után 2003. szeptember 1-jétôl november
közepéig bezárólag ütemezve, további 110 járat elindításával került sor a rendszer bevezetésére, amely során 240 postai szolgáltatóhely átalakítása mellett 200 olyan településen is megjelent a mobilposta, ahol korábban nem volt fix pontú hálózati elemünk.
A mobilposta program számokban
Indítás
idôpontja
2000. év
2003. év
2004. év
Összesen:

Üzemelô mobil
posta járatok
száma (db)
4
120
227
351

Csomag
Mobil
Érintett
Nem volt
Volt
házhozkézb. Érintett
szolgáltatással
háztartás
postája postája
lakos
600 fô feletti
érintett település
(címhely)
(db)
(db)
település (db)
(db)
22
6
16
0
4 977
1 820
440
240
200
0 122 046
48 770
480
293
187
136 175 004
72 496
942
539
403
136 302 027 123 086

A 2003. évi tapasztalatok felhasználásával, 2004. április 1-jétôl, június 10-ig a mobilposta rendszer országos kiterjesztését végeztük. A szolgáltatás bôvítése további 480 települést érintett. A programban ez évben bevont (600 fô alatti lakosságszámú) postahellyel rendelkezô települések száma 293. A további településeken mûködtetett, stratégiai fontosságú postahelyeket (üdülô körzetek, nagy forgalmú turista útvonalakkal ke43
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resztezett helyiségek, illetve felvételi forgalma miatt eredményesen mûködtethetô postahelyek) továbbra is fix ponton kívánjunk üzemeltetni, illetve idôközben 18 község átlépte a jogszabályban meghatározott lakossági küszöbszámot. A közeljövôben ezen településeken lévô fix pontú postahelyek üzemeltetésének átalakítása lehet a hatékonyságnövelés további lépcsôfoka. A mobilposta kiterjesztése érintett további 187 települést, amely 600 fô lélekszám alatti, viszont állandó postai szolgáltató hellyel korábban
nem rendelkezett. Az elôzôekbôl azokat integráltuk a mobilposta rendszerbe, amelyek
logisztikailag költség hatékonyan bevonhatóak voltak.
A települések elérhetôsége, közúti megközelítése lehetôséget adott arra, hogy 136
darab, 600 fô feletti lélekszámú helységet – egyéb tevékenység ellátásával (fôként csomag házhoz kézbesítési feladatok) – bevonjunk a tervezett körzetekbe.
A mobilposta program mérföldköveit számadatokban kifejezve, az 1. számú táblázat
tartalmazza.

MOBILPOSTÁK AZ ORSZÁGOS POSTASZOLGÁLTATÁS…
lanok fenntartási, felújítási és bérleti költségei a továbbiakban nem jelentkeznek, a saját tulajdonú ingatlan vagyon értékesíthetô.
A mobilposta szolgáltatások fontos minôségi mutatója a szolgáltatás ellátással összefüggésben érkezett panaszok száma. Munkatársaink pontos, megbízható munkavégzésének köszönhetôen, egy év alatt 16 darab ilyen tárgyú beadvánnyal kellett foglakoznunk. Kihangsúlyozottan szeretném kiemelni, hogy szolgálat szünetelésre a helyenként
zord idôjárás ellenére sem volt példa. A rendszer eddigi tapasztalatai alapján elmondható, hogy a kialakított struktúra a kisposta hálózat racionalizálásának eredményesen alkalmazható módja, mely a hatékonyság mellett mobilitásában is a jövô egyik fontos hálózati eleme lehet, messzemenôkig figyelembe véve a felmerülô lakossági igények rugalmas kielégítését. A napi kapcsolattartás a mobilizálható rendszer által biztosítja a
veszteségek nagymértékû mérséklését, a törvény által elôirt egyetemes postai szolgáltatások ellátását.

Nehezítették az új típusú üzemeltetési forma bevezetését a GSM távbeszélô szolgáltatók elégtelen lefedettségi mutatói. Az Informatikai szakterület mindhárom piaci szereplôvel napi kapcsolatot fenntartva „mérôkocsival” mérte, rögzítette, és a mobilposta
járatok optimális kialakításához jelentette az adatátviteli lehetôségeket.
A rendszer bevezetéséhez elengedhetetlen volt vezetôink és felkészített munkatársaink elôkészítô, sokszor nem hálás munkája, amivel minden érintett önkormányzatot, –
nem tájékoztatási, hanem megegyezési szándékkal – felkerestek, továbbá minden lehetséges fórumon megjelentek és ismertették a mobilposta szolgáltatás lényegét, pozitív üzenetét az igénybevevôk felé.
Meg kell még említenem az önkormányzatoknak ajánlott önkormányzati együttmûködési modelleket. Lényege, hogy a mobilposta szolgáltatásai mellett teljesítményarányos díjazással az önkormányzat szûkített körû postai szolgáltatást lát el saját tulajdonú helységében. Jelenleg 31 együttmûködési szerzôdés alapján, partnerenként átlagosan havi 2.000 – 10.000 Ft teljesítmény-arányos bruttó jutalék illeti meg az önkormányzatokat.
Az együttmûködésre további lehetôséget jelent az úgynevezett önkormányzati finanszírozás ajánlása, amely keretein belül a postai szolgáltatásokat a korábbiakkal megegyezô tartalommal és helyen végezzük. Az üzemeltetési többletköltségek mérsékléséhez az önkormányzat külön szerzôdésben meghatározott mértékig hozzájárul. A mobilposta ezeken a településeken kézbesítési tevékenységet végez és a felszabaduló szabad kapacitását – a járatok optimalizálásával – más helységben aknázhatjuk ki. Ez idáig
22 önkormányzattal kötöttünk ilyen megállapodást.
Összegzésként: bebizonyosodott, hogy a háznál kézbesítendô küldeménykör bôvülése az érintett lakosság részére rendkívül elônyös. Pozitívumként értékelhetô továbbá
a háznál történô küldemény felvétel megvalósítása, amely minôségileg jobb szolgáltatást jelent, kiemelten a korábban állandó postai szolgáltatóhellyel nem rendelkezô települések esetében. A gépkocsik üzembe helyezésével egyidejûleg az érintett területeken a teljes körû csomagházhoz kézbesítés is megvalósult, így a feladat ellátásához
szükséges gépjármûpark kisebb nagyságrendet tesz ki. Az átszervezés során érintett
postai épületek kiváltása miatt, a postai tulajdonú, vagy bérleményes jogviszonyú ingat44
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Minôségmérések a Magyar Postán
A minôség
A Teljes Körû Minôség Menedzsment (Total Quality Management – TQM) cégszemléletû felfogása szerint a Minôség alapvetô üzleti stratégiai elem, amelynek megvalósítása folyamán a született termékek és szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a
belsô, mind a külsô vevôket azzal, hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan elvárásaiknak.
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO – International Standard Organization)
meghatározása szerint a Minôség a termék vagy szolgáltatás azon jellemzôinek összessége, amelyek befolyásolják azok meghatározott és elvárt igények kielégítésére vonatkozó képességét.

A postai minôség értelmezése
A postai minôségügy fontossága megfogalmazást nyert az EU-direktívában, a nemzetközi gyakorlatban, valamint a hazai szabályozásban egyaránt, melyek erôsíteni kívánják többek között a minôségtudatot, valamint a felhívják a figyelmet a minôségüggyel
kapcsolatos eszközök használatára.
A postai szolgáltatás-minôséget a kialakult nemzetközi és hazai szabályozások alapján az alábbi csoportosításban értelmezhetjük:
• a szolgáltatások teljesítésének minôsége (levél-, csomag átfutási idô),
• a szolgáltatás-nyújtás körülményei (várakozási idô, nyitva tartás),
• a szolgáltatásokhoz való hozzáférhetôség (postai szolgáltatóhellyel, levélgyûjtôszekrénnyel való ellátottság),
• továbbítás megbízhatóságának, épségének követelményei (elveszett, sérült küldemények aránya)
• ügyfélszolgálati követelmények (panaszok, reklamációk, kártérítések intézése),
• ügyfelek elégedettsége.

Az adott szolgáltatást jellemzô mérési eredmények az elôre meghatározott kiterjedtségben – idôben, térben, mennyiségben, stb. –, számított becslési hibával reprezentálják a vizsgált szolgáltatást, a statisztikai mintavételezés szabályai
szerint.
• Az „ésszerûen viselkedô ügyfél” által érzékelt szolgáltatást kell mérni!
A mérési módszert úgy kell kialakítani, hogy az ne befolyásolja, vagy ne változtassa meg a mért folyamatokat. Tehát azt a folyamatot kell mérni, amit a szolgáltatást igénybevevô ügyfél is érzékel, anélkül, hogy ismerné a belsô technológiát. Azt viszont feltételezhetjük, hogy a jól érzékelhetôen tudomására hozott információkat ismeri és alkalmazza. – Pl. helyes címzés, levélgyûjtôszekrény ürítési idejének figyelembe vétele, stb.
• Függetlenség
Az objektív, hiteles mérési eredmények érdekében gondoskodni kell a mérést végzô szervezet függetlenségérôl. Erre kitér a Kormányrendelet is, kimondva, hogy a méréseket „…független, vagy legalább a hálózat-üzemeltetô szervezeti egységgel alá-, fölérendeltségi viszonyban nem lévô, önálló
szervezeti egységgel kell végeztetni”. E feladatkört a Postán a Stratégiai Koordinációs Igazgatóság alá tartozó Minôségügyi és Folyamatszervezési Szolgáltató Iroda látja el.
• Specifikus, a mérés típusától függô alapelvek
Ezen alapelveket, a konkrét minôségmérési módszertanok tartalmazzák.

Postai minôségmérések
A minôség-felügyeleti mérések áttekintését az alábbi összefoglaló segíti:
EU minôségi
célkitûzések
Levél átfutási idô
D+3 – 85%
D+5 – 97%
(Tagországok közötti, határt
átlépô levelekre)

Mérések
UNEX LITE és UPU folyamatos mérések (rádiófrekvenciás
diagnosztikai kapuk)
Részvétel az UPU, a POSTEUROP által szervezett
mérésekben;

A szolgáltatások minôségével foglalkozó mérések legfontosabb alapelvei
• A felméréseknek reprezentatív eredményeket kell hozniuk!
46
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Jogszabályi követelmények
Levél átfutási idô:
- elsôbbségi
D+1 – 85%
D+3 – 97%

MINÔSÉGMÉRÉSEK A MAGYAR POSTÁN
Mérések
- Folyamatos levél átfutási
idô mérés – CEN
szabvány szerinti
módszerrel

- nem elsôbbségi D+3 – 85%
D+5 – 97%
Postacsomag átfutási idô:
D+1 – 80%
D+3 – 95%

- Csomag átfutási idô
mérés

Forgalommérések
a minôségmérések
alapadataihoz
- Országos
küldeményszámlálás
- Szorzószámos
forgalomstatisztikai
adatszolgáltatás
- Küldemény
szerkezetvizsgálat
- Küldemény
szóródásvizsgálat

A postai dátumnyomat minôsé- - A levél átfutási idô
gi követelménye:
mérésbôl
O/F0,15
ahol
O: olvashatatlan dátumnyomat
F: felvett küldeményszám
Elveszett küldemények aránya: - Számbavétel
E/F0,06 ezrelék,ahol
E: elveszett könyvelt küld.
szám
- Számbavétel
F: felvett könyvelt küld. szám
Sérült küldemények aránya:
S/F0,05 ezrelék, ahol
S: sérült könyvelt küld. szám
F: felvett könyvelt küld. szám
Várakozási idô:
<15perc a legforgalmasabb óra
átlagában

- Várakozási idô mérés
(Kapacitásvizsgálat)
- Számbavétel,
nyilvántartás

Hozzáférhetôségi
követelmények

Szolgáltatások teljesítésének minôsége – Átfutási idô mérések
Belföldi levél átfutási idô mérés

Az átfutási idô a postai felvevô, szállító, feldolgozó, kézbesítô szolgálat minôségét
leginkább jellemzô paraméter, amely a küldemény postai felvételétôl a kézbesítésig eltelt idôt mutatja.
48

A levél átfutási idô mérés specifikus alapelvei:
• Végponttól-végpontig kell mérni – azaz a levél, postai kezelésbe juttatásától (feladás) a kézbesítésig.
• Tesztlevelekkel kell végrehajtani a mérést – melyek méretben (C6 és LA4-es
szabványborítékok alkalmazásával), valamint címzési módban (kézi- gépi címzéssel) is reprezentálják a küldeményforgalmat.
• A tesztlevelek nem lehetnek megkülönböztethetôk a többi küldeménytôl.
• A mérésnek ki kell terjednie az ország egész területére – azaz a teljes földrajzi,
gócterületi lefedettséget biztosítani kell.
• A tényleges küldeményáramlási arányokat kell reprezentálni – tehát a mérés során felhasznált tesztlevelek gócterületenkénti mennyiségeit a valós küldeményszóródás segítségével kell meghatározni.
• A mérési módszer a postai minôség európai szabványosításával kapcsolatos elképzeléseken alapuljon, figyelembe véve a hazai sajátosságokat – azaz a módszert a Kormányrendeletben is elôírt mérési szabványok legfontosabb kritériumainak kell megfeleltetni.
• A mérési rendszer hosszabb távon is összehasonlítható eredményeket produkáljon – tehát lehetôleg hosszú távon is azonos mérési technikát, azonos kiértékelési metódust kell használni.
• A mérésre felhasznált tesztlevél minta nagyságának meghatározásához az elvárt
minôségi követelménybôl – „D+1“ napon kézbesített küldemények aránya – kell
kiindulni, a következô alapképlet felhasználásával:

n = t 2·p·q , ahol n = mintanagyság
∆2p
t = x%-os megbízhatósági szinthez tartozó konstans szám
p = az elvárt „D+1“ napos átfutási idô részarány
q = 1–p
∆ p = a mérés becslési hibája
A Posta már 1998. januártól alkalmazza a folyamatos levél átfutási idô mérési módszert. A mérési rendszer az MSZ EN 13850 szabvány legfontosabb kritériumain alapul.
Figyelembe veszi a hazai sajátosságokat, az adatok gyûjtése, értékelése pontos és
megbízható, tényadatokat tár fel, valamint hosszabb távon is összehasonlítható eredményeket produkál. A mérés a tényleges levéláramlási arányok szerint, „végponttól
végpontig“ tart – több mint 1.500 fô külsô közremûködô segítségével, évi 12.000 db
tesztlevéllel – biztosítva, hogy a szolgáltatás minôsége úgy legyen tesztelve, ahogy azt
az ügyfél tapasztalja. A tesztlevelek értékelésénél külön vizsgálatra kerül a bélyegzôlenyomatok, illetve a gépi feldolgozás minôsége.
A mérési módszert a Nemzeti Hírközlési Hatóság mind 2002-ben, mind 2003-ban elfogadta és alkalmasnak találta a szolgáltatásminôség mérésére.
A postai mérések eredményeit, valamint az alkalmazott módszer megfelelôségét
2003-ban igazolta a pályázat útján kiválasztott, külsô szervezet által végzett független
mérés eredménye is.
A most hatályba lépett új Kormányrendelet a korábbinál részletesebben szabályozza
az átfutási idô kötelezettséget. A gyorsasági alapon is megkülönböztetett küldeménystruktúra alkalmazásával külön mérési rendszert kell kialakítani az elsôbbségi, illetve
49
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nem elsôbbségi levelek, valamint a tömeges feladású levélküldemények átfutási idô
mérésére.
Az országon belüli küldeménytovábbítási rendszert úgy kell kialakítani, hogy képes legyen teljesíteni a nemzetközi, határt átlépô küldeményekre vonatkozó EU normákat is.

Nemzetközi levél átfutási idô mérés
1998-ban az európai posták közös szervezetével, a PostEurop-pal kötött megállapodás értelmében a Magyar Posta nemzetközi szinten is elkötelezte magát az EU postai
direktívájában megfogalmazott szolgáltatás-minôségi követelmények teljesítése mellett. A Brüsszeli Egyezmény végrehajtásának egyik kiemelt területe a közép- és keleteurópai posták nemzetközi átfutási idô teljesítményének javítása, amelyet a belföldi levél-feldolgozási és -továbbítási technológiai folyamat teljesítménye nagy mértékben
befolyásol.
UNEX Lite mérések
Az IPC (International Post Corporation) a nyugat-európai posták között egy, a postáktól független szervezettel (IPSOS Deutschland) a UNEX rendszer keretei között végez
végpontos szolgáltatás-minôség ellenôrzést.
A mérési rendszer az IPC tagországai közötti teljes levélforgalmat lefedi. A UNEX Lite
a UNEX rendszer könnyített változata és az EU-hoz újonnan csatlakozott országok és 12
IPC tagország közötti szolgáltatás-minôséget teszteli.
A Magyar Posta 2000. áprilisában csatlakozott a UNEX Lite projekt keretében szervezett nemzetközi átfutási idô mérési rendszerhez. Ennek érdekében megteremtette a feltételeit a korszerû, rádiófrekvenciás jeladóval ellátott tesztlevelekkel (transzponderek)
bonyolítható méréseknek. Ehhez a Nemzetközi Postakicserélô Üzemben és a Levélfeldolgozó Üzemben érzékelô kapuk felszerelésére került sor.
Mérési rendszer jellemzôi:
• A rendszer végponttól-végpontig, diagnosztikai mérésekkel kiegészítve folyamatosan teszteli a mérésben résztvevô országok fôvárosai, illetve nagyvárosai
közötti áramlatok átfutási idejét.
• Hazánk 14 áramlattal vizsgálja mind a bejövô, mind a kimenô elsôbbségi levélpostai küldemények átfutási idejét. A mérésben 3 magyar város relációi vesznek
részt: Budapest, Szeged és Szombathely (tesztlevelek megoszlása: 85% – 10% –
5%)
• A nemzetközi küldemények posta technológiai idôszükségletének megállapításához 2 diagnosztikai szakasz kerül ellenôrzésre:
kimenô levélforgalom – a feladástól a rendeltetési ország kicserélô üzemébe való érkezés között eltelt idô (a küldeménytovábbítás belföldi szakasza és a szállítási idô)
bejövô levélforgalom – NPKÜ-be való érkezés és kézbesítés között eltelt idô
(csak a küldeménytovábbítás belföldi szakasza)
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• Diagnosztikai mérésekre az alábbi országok relációiban kerül ellenôrzésre: Dánia, Franciaország, Olaszország, Németország, Nagy-Britannia (kimenô és bejövô forgalomra egyaránt); Spanyolország és Svédország (csak bejövô forgalomra).
• A végpontos eredmények számításánál az 5 napos munkahét szabályait alkalmazzák, amely a munkaszüneti napokat nem tartalmazza, a diagnosztikai eredmények üzemviteli célokra készülnek, ezért csak a gyûjtés/kézbesítés nélküli napokat vonják le a számításnál.
UPU szervezésében végzett mérések
A Magyar Posta Rt. 1990 óta rendszeresen részt vesz az UPU Nemzetközi Irodája koordinálásában végzett folyamatos és évente egyszeri végpontos (2003-ban volt az utolsó), valamint mintavételezési eljáráson alapuló levél átfutási idô mérésekben.
UPU folyamatos átfutási idô mérés jellemzôi:
• Folyamatos, végponttól végpontig tartó, diagnosztikai mérésekkel (kicserélô hivatalok közötti) kiegészített mérési sorozat
• Magyarország és a Visegrádi országok (CZ, PL, SK) között relációkban 2002. májusától, 2004. februártól Izrael relációjában csak a végpontos teszt, április 5-tôl
Horvátország viszonylatában diagnosztikai mérés is beindult.
• 6 fô résztvevô országonként, 600 db tesztlevél/reláció/év
• Az eredmények számításánál 5 napos munkahét számítási szabályait alkalmazzák
UPU egyszeri átfutási idô mérés jellemzôi:
• Évente egy alkalommal végzett mérés, amely során kimutatható a levél teljes
(végponttól végpontig) és részleges (indító országbeli feladásától rendeltetési
országban történô kézbesítéséig) továbbítási ideje
• 12 fô + kicserélô üzem országonként. A mérés idôtartama: 14 naptári nap, a mérés gyakorisága: évente 1 alkalom, 180 db tesztlevél/reláció
• Az átfutási idô számításánál 7 napos munkahét számítási szabályait alkalmazzák.
Abban az esetben viszont, ha kirívóan jó vagy rossz eredmény születetett, annak
számítási alapja a 6 munkanapos hét.
• 2003. szeptember 22 – október 4. idôszakában szervezték meg az utolsó mérést,
mert 2004. január 1-jével a folyamatos kiváltja az egyszeri végpontos mérést.
UPU mintavételes átfutási idô mérés jellemzôi:
• Évente két alkalommal végzett mérés, amely során kimutatható az élô küldeményforgalomból mintavételezéssel kiválasztott levél/postacsomag teljes (végponttól kézbesítésre kiosztásig) és szakaszonkénti (indító országbeli feladásától
rendeltetési országban történô kézbesítésre kiosztásig) továbbítási ideje
• A mérés idôtartama: 14 naptári nap, a mérés gyakorisága: évente 2 alkalom, minimum 30 db tesztlevél/nap/reláció
• Az átfutási idô számításánál 7 napos munkahét számítási szabályait alkalmazzák.
Abban az esetben viszont, ha kirívóan jó vagy rossz eredmény születetett, annak
számítási alapja a 6 munkanapos hét.
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PostEurop szervezésében végzett mérések
A Magyar Posta Rt. 1995 óta rendszeresen részt vesz PostEurop koordinálásában végzett végpontos levél átfutási idô mérésekben.
Mérés jellemzôi:
• Évente egy alkalommal végzett mérés, amely során kimutatható a levél teljes
(végponttól végpontig) és részleges (indító országbeli feladásától rendeltetési
országban történô kézbesítéséig) továbbítási ideje
• 24 fô + kicserélô üzem országonként. A mérés idôtartama: 14 naptári nap, a mérés gyakorisága: évente 1 alkalom, 700 db tesztlevél/reláció
• Az átfutási idô számításánál 5 napos munkahét számítási szabályait alkalmazzák,
a szabad- és munkaszüneti napok levonásra kerülnek.

Csomag átfutási idô mérés
A belföldi csomagküldemények átfutási idejének megállapítására már évek óta végez
a Posta reprezentatív vizsgálatokat. A mérés korábban a felvevô postától kézbesítô postáig való továbbítás idejét, 2000-tôl azonban már a címzetthez történô kézbesítés idôigényét, valamint a kézbesíthetetlenség okát is vizsgálja.
A Hatóság által is jóváhagyott módszer egyben alkalmas a csomagszóródás fô irányonkénti reprezentatív meghatározására is.
A mérés negyedéves gyakorisággal, évente mintegy 100 ezer db valós csomagküldemény adatainak feldolgozásával és kiértékelésével készül, biztosítva az országos területei lefedettséget és reprezentálva a csomagáramlási arányokat.
A postai mérések eredményeit, valamint az alkalmazott módszer megfelelôségét
2003-ban igazolta a pályázat útján kiválasztott, külsô szervezet által végzett független
mérés eredménye is.

MINÔSÉGMÉRÉSEK A MAGYAR POSTÁN
A gyakorlatban alkalmazott várakozási (sorban állási) idô mérés egy postai fejlesztésû számítógépes program segítségével történik. A mérés során alkalmazott, vizuális szimulációs technikával, kezelôbarát grafikus képernyôvel rendelkezô program – az ügyféltérben elhelyezett számítógépen – egyszerre legfeljebb 6 felvevôablak ügyfélforgalmának követését teszi lehetôvé.
A méréseket egy hétig, mind az 5 teljes munkanapra kiterjedôen, az egyetemes szolgáltatásokat nyújtó munkahelyeken kell lefolytatni. Így reprezentálható a hét közbeni
forgalomingadozás, az egyenlôtlen napi terhelés és állapítható meg naponta a legforgalmasabb óra.
A posták a településük nagysága és azon belüli elhelyezkedésük, valamint felvevôablakaik száma alapján kategorizálásra kerültek:
1. Nagyposták (min. 7 felvevôablak)
2. Nagyvárosi középposták (5-6 felvevôablak)
3. Kisvárosi középposták (5-6 felvevôablak)
4. Nagyvárosi kisposták (-4 felvevôablak)
5. Kisvárosi kisposták (-4 felvevôablak)
Az elsô három kategóriába tartozó posták mindegyikét évente legalább egyszer, a
kisposták közül pedig a területi lefedettség biztosításával kiválasztottakat kell mérni.
A 15 perces átlagot túllépô postákon ismételt mérésre kerül sor.
A röviden bemutatott mérési módszert a Nemzeti Hírközlési Hatóság jóváhagyta.
A várakozási idô mérése általában a postai felvevô munkahelyek kapacitásvizsgálatával – azaz a felvevômunkahelyek terhelésvizsgálatával – együtt történik.

Szolgáltatás-nyújtás körülményei – várakozási idô mérés
A hazai törvényi szabályozás – Európában is ritkaságszámba menô szabályozottsággal – meghatározza az egyetemes szolgáltatások körébe tartozó szolgáltatásokat is ellátó felvételi munkahelyeken – a legforgalmasabb óra átlagában – megengedett várakozási idôt.
A várakozási idô a postai szolgáltatást igénybe vevô sorban állásának kezdetétôl a
szolgáltatási szerzôdéskötés megkezdéséig eltelt idô.
A definíció értelmében a mérési módszert az alábbi összefüggés szerint kell kialakítani:

∆ t = t2(n) – t1(n) ahol ∆ t – az „n”-edik ügyfél várakozási ideje
t1(n) – az „n”-edik ügyfél sorbaállásának idôpontja
t2(n) – az „n”-edik ügyfél ablakhoz érkezésének idôpontja
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Értékesített szerzôdések (ezer db)
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A Magyar Posta Rt. eddigi megbízói valamennyien jelezték a kizárólagosság
igényét. Ennek ellenére a Magyar Posta Rt. hálózati adottságait nem tudták kiaknázni, mivel nem kellôen vették figyelembe annak sajátosságait. Megbízóink elsôsorban csak a postahelyek és a postai dolgozók nagy számától várták az értékesítési eredményeket, úgy hogy saját biztosítási ügynökeik számára kidolgozott,
„bonyolult” termékek eladására próbálták kiképezni ôket, miközben több professzionális biztosításértékesítési csatorna mûködtetésével konkurenciát tartottak
fenn számukra. A költség- és idôigényes képzések ellenére is csak néhány száz fô
postai munkavállaló értékesített rendszeresen biztosítást.
A felsorolt ellentmondások feloldása érdekében olyan megoldás vált szükségessé, amely mellett a postai dolgozó postai feladata maradéktalan ellátása közben, speciális biztosítás szakmai ismeretek megszerzése nélkül tud értékesíteni
eredményesen úgy, hogy a fogyasztók érdekei ne sérülhessenek, ugyanakkor néhány száz fôrôl rövid idô alatt több ezerre emelkedjen a rendszeresen értékesítôk
száma. A végsô cél a postai hálózat lehetôségeinek jobb kihasználása és a bevételek valamint az eredmény jelentôs növelése. Ennek érdekében német partnerünkkel közösen 2002. júniusában megalapítottuk a Magyar Posta Biztosító Rt.-t
és Magyar Posta Életbiztosító Rt.-t. A Postabiztosítók a postai ügyfélkörre és a
postai hálózatra fejlesztették ki termékeiket és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat.

A postai biztosításértékesítés fejlôdésének szakaszai
A Magyar Posta Rt. 1990. óta folytat biztosítás-értékesítési tevékenységet. Az
1990-2004 közötti értékesítési eredményeket összefoglalóan az alábbi ábra mutatja (bruttó új szerzôdéskötések száma/ezer db).
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Valamennyi, a Postával kapcsolatot keresô biztosító társaság számára felbecsülhetetlen értéket jelentett a Magyar Posta Rt. egész országot lefedô hálózata, napi ügyfélkontaktusainak száma és bizalmi tôkéje.
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A Magyar Posta Rt. biztosításértékesítô tevékenysége több mint 13 éves múltra tekint vissza. Az ez idô alatt szerzett tapasztalatokat az alábbiakban mutatom
be.

A Magyar Posta biztosítás-értékesítési tevékenysége több szakaszra osztható a megbízók, a forgalmazott termékek és az értékesítési stratégia alapján.

1990 – 1991. Pilot értékesítés
A Magyar Posta Rt. 1990-1991. évben egy regionális igazgatóság területén, pilot jelleggel bevezette a postai értékesítésbe az akkor megalakuló Providencia Biztosító életbiztosítási termékét. Utána, 1991. tavaszán szintén a Providencia kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási termékét, de ezt már országos kiterjesztettségben. Magyarországon
ekkor került ki a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás az üzemanyag árából és vált
önálló biztosítási termékké. A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást az ügyfelek kötelezôsége miatt keresték, és így 1991-ben egy szabad piaci területen 125 ezer darab
kötvényt értékesíthetett a Magyar Posta. Ez mintegy 6%-os piaci részt jelentett.

1992 – 1996. Országos értékesítés
Az 1991. évi kimagasló üzleti eredmények alapján 1992-tôl az ország egész területén megkezdôdött a biztosításértékesítés. A kezdeti felfutást követôen azonban a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási piac gyors telítôdése és az aktív postai értékesítés hiánya miatt az eredmények 1994-ig erôs csökkenést mutattak. A növekedés viszszaállítása érdekében 1995-tôl új termékek (utas-, lakás-, és balesetbiztosítások) kerültek bevezetésre.
Ezzel egyidejûleg az aktív értékesítés támogatására a Magyar Posta létrehozta biztosítási körzeti termékfelelôsi rendszerét, amellyel azonban szoros együttmûködést az akkori Providencia biztosító alakított ki.
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1997 – 2001. Teljeskörû, egyoldalú kizárólagosság
A Magyar Posta Rt. körzeti termékfelelôsi rendszerének és az együttmûködô partnerbiztosító erôfeszítéseinek, valamint a postai értékesítésbe újonnan bevont termékeknek
köszönhetôen a biztosításközvetítôi eredményekben 1995 -1996. évben meredek növekedési trend kezdôdött. Az értékesítés felfutása alapján indokoltnak látszott a portfoliótisztítás és 1997-tôl az exkluzív partneri viszony és kizárólagosság kialakítása egy cégcsoporttal.
1998 – 2001-ig a postákon kizárólag a Generali cégcsoport biztosítási termékei maradtak. Az exkluzív partneri viszony alapján ugyan a megbízó kifejlesztett egyszerûsített
kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási, lakás- és életbiztosítási termékeket a postai
„pultos” értékesítés számára, azonban ezeknek a termékeknek az értékesítése még
mindig magas fokú képzettséget igényelt. Rendszeres, többnapos oktatások megszervezésére volt szükség, ami a postai munkavállalók nagyarányú távollétét eredményezte. Ezért az oktatásokon résztvevôk, és ezáltal a képzett biztosításközvetítôk száma csak
lassan és költségesen volt növelhetô.
A nagyobb értékesítôi létszám elérése érdekében 1998-tól a Magyar Posta Rt-nél bevezetésre került a szektorfelelôsi rendszer, melynek hatására a rendszeresen értékesítôk
száma több száz fôre emelkedett. Ez az értékesítés újabb, dinamikus fejlôdését hozta.
Azonban ez a dinamikus fejlôdés 2001-ben megtört. A fejlôdés megtorpanásának
alapvetô oka a megbízó értékesítési stratégiájának megváltozása volt, melynek hatására a termékek díja erôteljesen megemelkedett. A megbízó számára az elsôdleges célpiac már nem a postákra járó ügyfélkör lett, így termékeit elsôsorban a postákon kívül
lehetett értékesíteni, a biztosító házaló ügynökeihez hasonló módon. A postákon köthetô kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás a hazai piacon a legmagasabb díjjal rendelkezett. Ez a Magyar Posta által felépített biztosítási állomány folyamatos csökkenéséhez vezetett. Megmutatkoztak tehát a korábbi együttmûködés fô problémái, nevezetesen: a Magyar Posta csak az egyik értékesítési csatorna volt megbízója számára, vagyis a kizárólagosság egyoldalú volt, továbbá a Magyar Postának a termék- és árpolitikára nem volt befolyása.

Többes ügynöki értékesítés 2002.
A Magyar Posta Rt. 2002 márciusában az egyoldalú kizárólagosságot megszüntette
és újabb megbízóval kötött megállapodást, ezzel a postán belül versenyhelyzetet teremtett. Ennek eredményeként a Posta alkupozíciója megerôsödött és érezhetôen nagyobb befolyást tudott gyakorolni a partnerbiztosítókra, melynek hatására 2002-ben a
biztosításközvetítôi bevételek közel 50%-kal nôttek a 2001. évihez képest. Ennek ellenére kérdésessé vált a további fejlôdés lehetôsége, mivel a rendszeresen értékesítô
munkatársak elérték a maximális teljesítés határát, így a további fejlôdéshez létszámuk
növelése vált szükségessé. A hálózat kihasználtságának fokozása azt feltételezte, hogy
ez az értékesítôi létszámnövelés csakis a meglévô munkatársak egyre szélesebb körû
bevonásával lehetséges úgy, hogy a postai munkafolyamatok ellátása során felmerült
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szabad kapacitás kerüljön kihasználásra. Ez az eddigiekhez képest teljesen új értékesítési módszertan és termékstratégia kidolgozását tette szükségessé, ami a meglévô
megbízó-ügynök kapcsolatok keretein belül nem látszott megvalósíthatónak.

A saját biztosítótársaságok alapításának stratégiai céljai
A Magyar Posta Biztosítótársaságok alapításának elsôdleges stratégiai céljai a hálózat kihasználtságának, értékesítési hatékonyságának, valamint a bevételeknek a növelése, továbbá egy jelentôs piaci értékkel bíró cég birtoklása voltak.
A közös vállalatok révén egy speciálisan a postára szabott, a Magyar Posta ügyfeleinek igényeihez igazított termékkínálat, értékesítési- és marketing stratégia jöhetett létre, a biztosítótársaságok szinte integrálódtak a Magyar Posta szervezetébe és értékesítési hálózatába.
Lehetôvé vált a kölcsönös exkluzivitás, hiszen a Postabiztosítók egyedüli értékesítési
csatornája a Magyar Posta hálózata, amely a korábbiakhoz képest jelentôs többletjogosítványokat nyújt a Magyar Posta számára, ami a közös termékfejlesztés és stratégiaalkotás alapfeltétele. A saját biztosító motiváló hatása mellett a biztosításértékesítésben jelentkezô értékesítési növekedés a Magyar Posta egyéb termékeinek értékesítésére is ösztönzô hatást fejtett ki a keresztértékesítés, az értékesítési módszertan elsajátítása révén.
A fentiek megvalósítására a német HDI Konszern ideális partnernek bizonyult, mint
igen jelentôs biztosítás piaci szereplô, tôkeerôs vállalatcsoport, rendkívüli biztosítási
eredményekkel, magas fokú biztosítási ismeretekkel. A Magyar Posta számára a garanciát jelentett a HDI-nek a Német Postával és a Német Postabankkal korábban kialakított sikeres együttmûködése.

A Magyar Posta Biztosító társaságok hatása
A HDI-vel közösen alapított Magyar Posta Biztosítók azáltal teremtették meg a postai
biztosításközvetítés eredményeinek további fejlôdésére a lehetôséget, hogy az értékesítésbe bevont munkatársak számát rövid idô alatt, minimális ráfordítással megtöbbszörözték. A termékek egyszerûsége és az értékesítési technológia kialakítása lehetôvé tette,
hogy a postai munkafolyamatok réseibe épüljön be a biztosítási termékek értékesítése.
A Magyar Posta Rt. és a HDI Konszern között fennálló kölcsönös kizárólagosság olyan
helyzetet teremtett, ahol a biztosító nem hagyhatja figyelmen kívül a Magyar Posta igényeit és sajátosságait, nem tudja más értékesítési csatornán keresztül pótolni bevételeit. A kölcsönös egymásra utaltság mindkét felet közös eredmények elérésére ösztönzi.
Ennek alapvetô eszköze a közös gondolkodás, a közös termékfejlesztés, értékesítési- és
marketingstratégia alkotás.
A Magyar Posta Biztosító Rt-k megjelenésével, a HDI értékesítési know-how-jának átvételével (amely alapvetôen az értékesítési munkatársak motivációjára épít azáltal, hogy
a biztosító értékesítés támogató szakembere a postai értékesítô számára az adott pos57
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Termékek
A korábbi partnerek termékei nagy részének értékesítéséhez – az egyszerûsítési próbálkozások ellenére is – eladástechnikából jól felkészült munkatársakra volt szükség,
akik naponta, akár több órát is biztosítási tanácsadásra tudtak fordítani.
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A Magyar Posta Biztosítótársaságok termékei a postákon rendszeresen megforduló,
alacsonyabb jövedelmû, lakossági ügyfelek részéré lettek kifejlesztve, magas szolgáltatás-ár arány mellett azzal a céllal, hogy a postákon, nyitvatartási idôben, bármely postai munkavállaló értékesíthesse.

8
7

febr.

A Magyar Posta Rt-vel eddig együttmûködô biztosítótársaságok a saját célpiacukon
való értékesítést várták el, ami nem egyezett a postákon megforduló ügyfelekkel, így
termékeik jelentôs részének (rendszeres díjas életbiztosítások, lakásbiztosítások) közvetítéséhez a postákon kívül kellett felkutatni az ügyfeleket, ami azt eredményezte, hogy
ezen termékek értékesítésével aktívan csak a postákon kívül dolgozó, biztosítási körzeti termékfelelôsök (néhány tucat fô) foglalkoztak.
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Értékesítô munkatársak számának alakulása

ezer

tahelyen mutatja be, végzi vele együtt az értékesítést), a magyar postai biztosításközvetítés alapjaiban változott meg az alábbiak miatt:

A POSTAI BIZTOSÍTÁSÉRTÉKESÍTÉS

szept.
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2004

A Magyar Posta Rt. és a Postabiztosítók közös értékesítési modelljének mûködôképessége beigazolódott. Ezekre az alapokra épült tovább a 2004. március 1-jével kialakított egységes hálózati értékesítési rendszer, ami a biztosításokon túl már magában
foglalja a postai értékesítés több termékcsoportját, tovább növelve a hálózat kihasználtságának fokát, segítve az értékesítési szemlélet kialakulását a postákon.

A Magyar Posta Biztosító Rt.-k termékei azzal a céllal lettek kifejlesztve, hogy az önmagukat is eladni tudó termékek értékesítése néhány perc alatt megtörténhessen, és
az ezzel foglalkozó munkatárstól különleges képességeket ne igényeljen.
Értékesítôk
A Magyar Posta Biztosító Rt.-k megjelenésével a közvetlen értékesítés fôszereplôivé,
az eddigi biztosítási körzeti termékfelelôsök (néhány tucat fô) helyett, a postai közönségszolgálattal foglalkozó munkatársak váltak (több ezer fô), akik eddig elsôsorban csak
a „pultos” termékek (egyszeri díjas életbiztosítás, utas- és kötelezô gépjármûfelelôsség-biztosítás) értékesítésével foglalkoztak.
A körzeti biztosítási termékfelelôsök feladata, ezzel egy idôben, a közvetlen értékesítés helyett, a HDI értékesítési know-how-ja alapján, a Magyar Posta Biztosító Rt-k támogató munkatársainak segítségével, az értékesítés támogatása, az általuk támogatott
körzetek teljesítményének növelése lett.
Eredmények
A Magyar Posta Rt. és a Postabiztosítók közös értékesítési rendszerének kialakításával, a termékek, a célpiac és az értékesítôk körének összehangolásával a Magyar Posta
Biztosítótársaságok újonnan értékesített szerzôdéseinek száma már az indulás évében,
2003-ban, elérte és kis mértékben meghaladta az elôzô évi eredményeket. A 2004. elsô negyedévében értékesített szerzôdések száma már több mint négyszerese az elôzô
év hasonló idôszakában elértnek.
A Magyar Posta Rt. és a Postabiztosítók közös értékesítési rendszerének hatására az
értékesítésbe bevont munkatársak számának alakulását az alábbi ábra szemlélteti.
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