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DR. SZEBENY BOTOND – MÁTYÁSI KOPPÁNY

A harmadik közösségi postai irányelv
megalkotásának legújabb fejleményei

Az Európai Bizottság 2006. október 18-án mutatta be szövegtervezetét a harmadik uni-
ós postai irányelvre vonatkozólag. Az uniós postai politika elôzményeivel és hátterével
folyóiratunk már korábban is foglalkozott (lásd a 2007. márciusi számban Dr. Szebeny
Botond, Varga Bótos Anna és Dr. Sümegi Péter cikke: Az Európai Unió postai szabályo-
zása és a postai liberalizáció legújabb fejleményei címmel). 2006 októbere óta az illeté-
kes uniós intézmények – elsôsorban az Európai Parlament (EP) és a Miniszterek Tanácsa
– igen intenzíven foglalkoztak a kérdéssel és az elsô olvasat a parlamentben már le is
zárult. Ennek kapcsán úgy érezzük, mindenképpen szükséges az elmúlt félév uniós ese-
ményeit a postai kérdés tekintetében bemutatni és társaságunk uniós lobbytevékeny-
ségének hátterét összefoglalni.

Az Európai Bizottság 2006. október 18-án nyilvánosságra hozta a harmadik, közössé-
gi postai irányelvtervezet szövegét, ebben 2009-et jelölte meg a belsô piac teljes meg-
valósításának céldátumaként. A Bizottság ezt követôen továbbította a dokumentumot
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az együttdöntési eljárás keretében. Ezen eljá-
rás menete röviden a következô: az Európai Bizottság megteszi javaslatát az irányelv
szövegére. Ezek után elôször a parlament véleményezi, a parlamenti módosításokra re-
agál a Miniszterek Tanácsa, ha elfogadja az EP javaslatait, az irányelv megszületett. A
Tanács módosításokat is kezdeményezhet. Utóbbi esetben a kérdés ismét visszakerül az
EP-hez, amely vagy egyetért, vagy elveti a Tanács módosításait, vagy ismételten változ-
tatásokat javasolhat – ez a parlamenti második olvasat. A parlamenti második olvasat-
ban elfogadott szöveget a Tanács elfogadhatja, vagy változtathat rajta, ebben az eset-
ben a Parlament és a Tanács egyenlô számú képviselôibôl álló ún. Egyeztetô Bizottság
hozza meg a végsô döntést.

Európai Parlament

A postai témában a fôbizottság a Közlekedési Bizottság (TRAN) volt, másik öt bizottság
véleményezô szerepkörrel bírt. E bizottságok álláspontjait a Közlekedési Bizottságnak
figyelembe kellett vennie.

Minden parlamenti bizottság saját témagondozót, ún. jelentéstevôt jelölt ki, akinek
a feladata volt az érintett bizottság szempontjainak figyelembe vétele mellett a Bizott-
ság javaslatát véleményezni, módosításokat javasolni, amelyekrôl késôbb a szakbizott-
ság szavazott. A továbbiakban logikailag és idôrendben elôre haladva elôször a véle-
ményezô bizottságok munkáját tekintjük át, azután a fôbizottságét, a Közlekedési Bi-
zottságét és legutolsóként, a parlamenti elsô olvasat lezárásaként a plenáris szavazás
eredményét.
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A HARMADIK KÖZÖSSÉGI POSTAI IRÁNYELV…
Gazdasági Bizottság (ECON)

Az ECON bizottságban Gilles Savary (francia, szocialista) készített véleményt. A Savary-
vélemény a fenntartott szolgáltatások alkalmazásának meghosszabbítását javasolta, te-
kintettel arra, hogy ez bizonyítottan megbízható módszer, míg a Bizottság által javasolt
finanszírozási megoldások hatékonysága nem garantált, piacnyitás idôpontjával kap-
csolatosan új elemzést és módosított dátumjavaslatot sürgetett. A Bizottság javaslatá-
nak azon pontjait, mely szerint a piacnyitás pozitív munkaerôpiaci következményekkel
jár majd, megalapozatlanságuk miatt törlendônek ítélte. A szavazást bizottsági komp-
romisszum kialakítása miatt elôször elhalasztották. Végül 2007. május 21-én Strasbourg-
ban szavazott az ECON a kérdésrôl. A szavazás során Savary összes módosító javasla-
tát elvetették, így végül a képviselô a saját nevével jelzett vélemény ellen kellett, hogy
szavazzon és ennek következtében a nevét is visszavonta a dokumentumról. A Gazda-
sági Bizottság megerôsítette a 2009-es céldátumot. A véleményt végül (mely tartalmaz-
za a 2009-et és az egyetemes szolgáltatási kör csökkentését is) 20 igen, 15 nem és 4
tartózkodás mellett fogadták el.

Közlekedési Bizottság (TRAN)

A fôbizottság számára Markus Ferber (német, néppárti) készített jelentést. Az elôzetes
Ferber-jelentés alapvetôen egyetértett az Európai Bizottság tervezetével. Az egyete-
mes szolgáltatók kiválasztásánál kötelezô közbeszerzést írt volna elô, ezen a területen
és az engedélyezési eljárást illetôen tovább szûkítette volna a tagállamok lehetôségeit.
A háromévenkénti felülvizsgálat helyett négyévenkénti vizsgálati periódust javasolt az
elôzetes Ferber-jelentés.

A Közlekedési Bizottság megbízott jelentéstevôjének azonban alkalmazkodnia kellett
a véleményezô bizottságokban megszületett döntések tendenciájához és a parlamenti
politikai csoportok közötti erôviszonyokhoz. Tekintettel arra, hogy a véleményezô bi-
zottságok közül három javasolta az eredeti 2009-es piacnyitási dátum elhalasztását és
csak kettô támogatta a Bizottság javaslatát, Markus Ferber kompromisszumos javaslat-
ként kétlépcsôs piacnyitási tervet mutatott be a TRAN 2007. június 4-ei ülésén. Régi
tagállamok esetében ez 2010. december 31-ét jelentené, új tagállamok és kiterjedt szi-
getvilággal rendelkezô tagállamok 2 év további haladékot kaphatnának. 2010. január 1-
ig a tagállamok nemzeti terveket készítenek arról, hogyan kívánják az egyetemes szol-
gáltatásokat finanszírozni. Az egyetemes szolgáltatások nettó költségeinek kiszámításá-
ban a tagállamok számíthatnak a Bizottság segítségére. A néppárti Markus Ferber és a
szocialista ún. árnyék-jelentéstevô, Brian Simpson között létrejött kompromisszum értel-
mében alkalmazható lenne egy reciprocitási klauzula, mely alapján azon postai közszol-
gáltatók, amelyek nemzeti piacukon monopolhelyzetben vannak, nem kaphatnának en-
gedélyt másik, teljesen liberalizált piacon való mûködésre. Ferber és Simpson fenti mó-
dosító javaslatait a Közlekedési Bizottság 2007. június 18-án nagy többséggel, 38 igen-
nel, 6 nem ellenében fogadta el.

Foglalkoztatási Bizottság (EMPL)

Az EMPL bizottságban Stephen Hughes (angol, szocialista) készített véleményt a postai
témában. A Hughes-vélemény szerint a fenntartott szolgáltatási kör megszûntetése ese-
tén az egyetemes szolgáltatások magas szinten való tartása nem biztosítható. A jelen-
tés kiemelte a postai szektorban dolgozók munkakörülményei magas szinten tartásának
és a munkahelyek megôrzésének fontosságát. Az eredeti 2009-es dátumjavaslatot elve-
tette. Új, a tagállamokra kiterjedô tanulmányt tartott szükségesnek és ennek eredmé-
nyei alapján kijelölt új dátumot, esetleg 2012-t. A véleményt 27 igen, 15 nem és 4 tar-
tózkodás mellett fogadták el 2007. április 12-én.

Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI)

A REGI bizottságban Richard Seeber (osztrák, néppárti) készített véleményt. Az eredeti
Seeber jelentés elfogadhatónak tartotta a Bizottság 2009-es céldátum javaslatát. Az ál-
lami támogatás formáját elvetendônek ítélte, a direktíva alkalmazásának ellenôrzésébe
javasolta bevonni a helyi és regionális választott képviselôket is. A vélemény hangsú-
lyozza a postai szolgáltatások fontosságát a vidéki és elmaradott területeken, mind-
emellett arra bíztatott, hogy az új szolgáltatók magas színvonalú állásokat teremtsenek
majd. A bizottsági szavazáson a 2009-es dátum végül kikerült, bekerült ellenben 2012
a 28 igennel, 13 nemmel és 6 tartózkodással elfogadott dokumentumba, amelyrôl
2007. május 2-án szavaztak a képviselôk.

Ipari Bizottság (ITRE)

Az ITRE bizottságban Hannes Swoboda (osztrák, szocialista) készített véleményt. A
Swoboda-vélemény a 2009-es dátumot nem támogatta, a tagállamok által készített
nemzeti akciótervek kidolgozása és értékelése után 2011-et javasolta a piacnyitás dátu-
mának. Az újabb liberalizációs lépés megtételét csak alaposan elôkészítve tartotta meg-
felelônek, mindezek mellett kiemelte a postai szolgáltatások fontosságát és gazdasági
jelentôségét. A bizottságban kompromisszum eredményeként (amely szerint 2012-t je-
lölték meg a liberalizáció kívánatos dátumának) végül 29 igennel, 8 nemmel és 3 tartóz-
kodással fogadták el a módosított Swoboda-jelentést 2007. május 3-án.

Belsô Piaci Bizottság (IMCO)

Az IMCO bizottságban Konstantinos Hatzidakis (görög, néppárti) készített véleményt. A
Hatzidakis-vélemény megerôsítette a 2009-es dátumot mint a piacnyitás lehetséges
idôpontját. Mindazonáltal az egyetemes szolgáltatások finanszírozását még vizsgálan-
dónak tartotta, fontos hangsúlyt helyezett a fogyasztóvédelemre és javasolta egy Euró-
pai Postafelügyeleti Hivatal felállítását. A Hatzidakis-véleményt (2009 szerepletetésével)
21 igennel és 17 nemmel fogadták el 2007. május 8-án.

DR. SZEBENY BOTOND – MÁTYÁSI KOPPÁNY
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ságok véleménye nem kötelezô, viszont a Tanács és az EP számára elvárás, hogy vegye
azokat figyelembe.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC)

Az EESC az unió intézményei közül a munkaadók, munkavállalók és egyéb civil szerve-
zetek érdekeit képviseli. Az EESC szakbizottsága által elkészített Hencks-jelentés (lu-
xemburgi) a bizottsági javaslatban szereplô 2009-es, teljes piacnyitási dátumot nem tar-
totta elfogadhatónak, és 2012-ôt javasolta céldátumnak. A vélemény elsôsorban az
egyetemes szolgáltatások finanszírozása miatt kritizálta a bizottsági javaslatot, és kiállt
a fenntartott szolgáltatási kör alkalmazása – mint már bizonyítottan hatásos megoldás –
mellett. Szociális és gazdasági szempontból is megalapozatlannak ítélte az eredeti di-
rektívatervezetet. Az EESC elfogadott véleménye hangsúlyozta, hogy a postai szektor
az unió GDP-jének 1 százalékát adja és közvetlenül 2 millió embernek biztosít munkát,
családtagok révén közel 5 millió embert érintve. A fenti körülményekre tekintettel a ple-
náris ülésen 2007. április 26-án 131 igennel, 31 nemmel, 8 tartózkodás mellett fogad-
ták el a véleményt. Az EESC- vélemény kialakításában a munkaadói oldal szakértôjeként
dr. Szebeny Botond nemzetközi üzletágvezetô is részt vett.

Régiók Bizottsága (CoR)

Ezen uniós intézmény a különbözô helyi és regionális választott önkormányzati tisztség-
viselôkbôl áll. A CoR szakbizottságában elkészített elôzetes Lehto-vélemény (finn, szo-
cialista) megfelelônek tartotta a Bizottság által javasolt 2009-es dátumot. Mindazonál-
tal hangoztatta kétségeit az egyetemes szolgáltatások finanszírozásával kapcsolatosan,
s ezen a téren újabb vizsgálatokat sürgetett. A teljes piacnyitás lehetséges negatív
munkaerôpiaci következményeit is megemlítette, s utalt arra, hogy az új piaci szereplôk
új állásokat is teremthetnek. (Ehhez kapcsolódóan sajnos el lehet mondani, hogy az új
piaci szereplôk általában árelônyüket legnagyobb részben a munkaerôköltségeken va-
ló megtakarításokkal biztosítják. Németországi szakszervezeti jelentések alapján az új
vállalatoknál magas a részmunkaidôben vagy megbízással foglalkoztatottak aránya.) 
A CoR 2007. június 6-án szavazott a témában és a 2011-es piacnyitási dátumot tartotta
elfogadhatónak, egyéves pótlólagos haladékkal azon tagállamok esetén, amelyek ezt
szükségesnek vélik.

Európai postai közüzemi szolgáltatók álláspontja 
a harmadik uniós postai irányelv kapcsán

Az európai közszolgálati postai üzemeltetôk megosztottsága és eltérô nézetei a harma-
dik postai irányelv és az európai postai szolgáltatások jövôjét illetôen már 2006 júliusá-
ban kirajzolódtak, az elôretekintô tanulmány értékelése és a harmadik irányelv elôkészí-
tése kapcsán.

A HARMADIK KÖZÖSSÉGI POSTAI IRÁNYELV…
Európai Parlament plenáris szavazása

Az EP bizottságaiban elfogadott jelentésekhez képest a plenáris ülés már nem szokott
jelentôs változásokat eszközölni a dokumentumok szövegében. Ez különösen is igaz
volt a postai kérdés kapcsán, ahol a Közlekedési Bizottságban elfogadott szöveg a két
legnagyobb európai politikai csoport a Néppárt és a Szocialista Párt közötti kompro-
misszum eredményeként született meg. Mindazonáltal, elsôsorban luxembourgi részrôl
voltak olyan kezdeményezések, hogy a 2011 és 2013 közötti kétéves haladékot az ala-
csony lakosságszámú, kis területû államokra is kiterjesszék. A plenáris ülésen ez késôbb
elfogadásra is került. Másik jelentôs változás volt, amely nagyban köszönhetô két ma-
gyar EP képviselônek – Barsiné Pataky Etelkának és Gurmai Zitának – a Magyar Posta
szakmai támogatása mellett, hogy a kétéves pótlólagos haladék ideje alatt a közszol-
gáltatók ugyanazon fenntartott szolgáltatási körök fölött rendelkeznek speciális jogok-
kal, mint amelyeket a jelenleg hatályos irányelv meghatároz. A TRAN által elfogadott
szövegbôl ugyanis hiányzott a címzett reklámküldemény és a kimenô nemzetközi levél-
küldemény megemlítése, mint a fenntartott szolgáltatási kör része.

Az EP plenáris ülése 2007. július 11-én fogadta el a módosított Ferber-jelentés szö-
vegét 512 igen, 155 nem és 13 tartózkodás mellett. Ezzel a parlamenti elsô olvasat sza-
kasza le is zárult.

A Miniszterek Tanácsában eddig elért eredmények

A Miniszterek Tanácsa az uniós intézmények közül a tagállami kormányok érdekeit jele-
níti meg. Hivatalosan és jogi szempontból lényegében csak egy Tanácsról beszélhetünk,
azonban ez a Tanács mindig más formációban ülésezik, a tárgyalandó témák figyelem-
bevétele mellett. A postai téma tekintetében a Közlekedési, Telekommunikációs, Ener-
gia Tanács az illetékes, s általában a tagállamok Gazdasági Minisztériumainak képviselôi
vesznek részt az üléseken, ezáltal pedig a harmadik postai irányelv megalkotásában.

A parlamenti munkával párhuzamosan a tagállamok kormányainak képviselôi, munka-
csoportjai is foglalkoznak a kérdéssel, amely június elején a gazdasági miniszterek talál-
kozóján is napirendre került, a német elnökségnek azonban csak összefoglalót, ún.
progress reportot sikerült letenni az asztalra. 2007 elsô felében a Tanácson belüli állás-
pontok nem közeledtek, nem sikerült kompromisszumot elérni. A progress report átte-
kintette a tagállamok kormányainak Tanácsban képviselt álláspontjait, ehhez kapcsoló-
dóan pedig azt, hogy az egyes tagállamok legkorábban mikor tartják megvalósítható-
nak a teljes postai liberalizációt nemzeti piacukon.

2007 júliusában a tanácsi munkacsoport három alkalommal is összeült, immár a portugál
elnökség alatt. A tagállamok képviselôi itt már a parlamenti elsô olvasat fôbb irányvonalai-
nak mentén tárgyalnak, az együttdöntési eljárás ezen szakaszában a Tanácsnak ui. az Euró-
pai Parlament által eszközölt módosításokra is kell reagálnia, nemcsak a Bizottság eredeti ja-
vaslatára. A júliusi ülések után szeptemberben is intenzív munkacsoporti ülésekre kerül majd
sor, hogy a Tanács október-november folyamán dönthessen a kérdésben miniszteri szinten.

A postai irányelv létrehozásában közremûködik két további uniós intézmény: a Régi-
ók Bizottsága (CoR) és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC). Ezen bizott-
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nácsadó céget, hogy alaposan tanulmányozza a lehetséges finanszírozási módszerek
hatékonyságát és mûködôképességét. A tanulmány következtetései alapján kijelenthe-
tô, hogy a javasolt módszerek (kompenzációs alap, „hozzájárul vagy szolgáltat” mecha-
nizmus, közbeszerzés, állami támogatás) egyikének mûködôképessége és megbízható-
sága sem garantált. Tekintve, hogy az egyetlen megbízható és hatékony módszer a
fenntartott szolgáltatási kör alkalmazása, a liberalizáció céldátumának elhalasztása szük-
séges, esetleg 2012-re, hogy alaposabb vizsgálatra kerülhessen sor az egyes tagállam-
ok sajátosságait is figyelembe véve a finanszírozás módszereirôl – állt a 2007. februári
újabb közös nyilatkozatban.

A csoport fejlôdését érzékeltetô és az azóta eltelt eseményekre figyelemmel levô ne-
gyedik sajtónyilatkozat 2007. május 31-én jelent meg. A kiadvány célja volt demonst-
rálni a résztvevôk számának növekedését (csatlakozott a lett, a szlovák és az osztrák pos-
tai közszolgáltató is), ezáltal bemutatva, hogy sokan tartották megalapozatlannak a Bi-
zottság javaslatát, melyet a TRAN fô jelentéstevôje, a német néppárti Markus Ferber is
eredetileg képviselt.

Az EP plenáris szavazásra reflektáló közös sajtóközlemény 2007. július 11-én jelent
meg. A sajtónyilatkozat mindenekelôtt az Európai Bizottság eredeti javaslatához ké-
pest, az EP-ben elért pozitív irányú változásokat emelte ki és felkérte a Miniszterek Ta-
nácsát, hogy az esedékes munkacsoporti ülések során kövesse azt az alapos és körülte-
kintô megközelítést, amely az EP munkáját jellemezte.

A közös sajtónyilatkozatok mellett – amelyek vitathatatlanul az EPICURE- együttmûkö-
dés leginkább kézzelfogható jelei – a csoport jelentôs háttérmunkát végez: rendszeresen
egyeztet az irányelvjavaslat vitájának aktuális eseményeihez kapcsolódóan, igyekszik kö-
zös álláspontot kialakítani a résztvevô postai közszolgáltatók egyetértése mellett, érde-
keit hatékonyan képviselni és megjeleníteni az uniós döntéshozatali eljárás bizonyos sza-
kaszaiban. Társaságunk – az EPICURE-csoport tagjaként – az együttdöntési eljárás eddi-
gi szakaszaiban folyamatosan véleményezte a szövegtervezeteket, konkrét módosítási
javaslatokat tett, részt vett az eljárást kísérô szakmai fórumokon, megbeszéléseken.

A csoport és társaságunk aktív lobbytevékenysége továbbra is folytatódik az uniós
döntéshozatali folyamattal párhuzamosan, a Magyar Posta számára is remélhetôleg
kedvezô végsô döntés megszületéséig.

A holland, a finn, a svéd és a német postai szolgáltató közös nyilatkozatában állt ki
2009, a teljes postai liberalizáció minél elôbbi megvalósítása mellett. Ehhez a csoport-
hoz a késôbbiekben még az angol Royal Mail is csatlakozott. Kiemelendô, hogy ezen
országok postai piacai vagy már liberalizáltak (Svédország és Finnország esetében már
1993-ban, Egyesült Királyság tekintetében 2006-ban) vagy még 2009 elôtt tervezik pi-
acaikat megnyitni (Németország és Hollandia 2008-ban). Az angol piacon a Royal Mail
a piacnyitás óta azonban jelentôs piacvesztést szenvedett el (ami több mint 2 milliárd
üzleti levelet jelent) az új piaci szereplôkkel szemben.

Az európai postai liberalizáció elhalasztását kérô tagállami 
postai közszolgáltatók – az ún. EPICURE-csoport

Az EPICURE-csoport formális megalakulását jelzô, elsô közös sajtónyilatkozatot a követ-
kezô uniós tagállamok postai szolgáltatói írták alá: Belgium, Ciprus, Franciaország, Gö-
rögország, Lengyelország, Luxembourg, Magyarország, Olaszország és Spanyolország.
A késôbbiek során az együttmûködés tagjává vált a Máltai Posta is. A spanyol kormány
ellentétes álláspontja miatt a Spanyol Posta a csoport tevékenységében informálisan
vesz részt. 2007 májusától az EPICURE-együttmûködéshez csatlakozott a Lett, a Szlovák
és az Osztrák Posta is.

Az EPICURE-csoport tevékenysége és közös sajtónyilatkozatai

A 2009-es teljes piacnyitási dátumot megalapozatlannak és túl korainak tartó postai
szolgáltatók csoportjának formális megalakulását a 2006. július 27-én kiadott elsô kö-
zös sajtóközleményük jelezte. A kilenc tagország – mely az unió népességének több
mint felét teszi ki – postai szolgáltatója az akkor még a szövegezés stádiumában lévô
bizottsági javaslattól sokkal kiegyensúlyozottabb következtetéseket várt el, mint ame-
lyeket az elôretekintô tanulmány mutatott. Az EPICURE-nek elnevezett csoport nyilat-
kozatában külön is kiemelte, hogy az egyetemes szolgáltatások finanszírozására az
egyetlen megfelelôen mûködô módszer a fenntartott szolgáltatási kör alkalmazása. 
A kilenc szolgáltató kérte a Bizottságot, hogy amíg nem tud bizonyíthatóan mûködô és
alkalmazható alternatívát felkínálni a tagállamok számára, addig ne tiltsa meg a fenntar-
tott szolgáltatások alkalmazását, mint az egyetemes szolgáltatások finanszírozásának
megbízható módszerét.

A Bizottság 2006 októberében végül megtette javaslatát a harmadik postai irányelv
szövegére, mely megerôsítette a 2009-es idôpontot, mint a piacnyitás céldátumát. 
Az ekkorra már tíz postai szolgáltatóra bôvült csoport újabb sajtóközleménye 2006 ok-
tóberében sajnálattal jegyezte meg, hogy a bizottsági javaslat egyáltalán nem vette fi-
gyelembe megjegyzéseiket. A közlemény továbbra is legfontosabbnak az egyetemes
szolgáltatások finanszírozásának biztosítását tartotta, melyet a Bizottság által javasolt
módszerek segítségével nem talált megfelelô módon garantálhatónak.

Az EPICURE-csoport konstruktív és pozitív módon reagált a Bizottság által beterjesz-
tett szövegtervezet vélt hiányosságaira. A csoport megbízta az OXERA pénzügyi ta-
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A dubai konferencia a korábbi stratégiai konferenciákhoz képest több újdonságot is
hozott: az UPU történetében elôször fordult elô, hogy a stratégiai konferenciát Svájcon
kívül rendezték meg; a másik különlegesség pedig az eddigi stratégiai konferenciákkal
szemben az volt, hogy az UPU fokozatos nyitásának köszönhetôen a postai ipar összes
érdekeltjei irányába, a tagországok postaigazgatásain kívül a postai szektor többi sze-
replôje, magán üzemeltetôk, érdekvédelmi szervezetek és új piacra lépôk is meghívást
kaptak az eseményre.

2. Mióta van UPU-stratégia?

Az elsô postai „stratégia” a hamburgi UPU kongresszuson született meg 1984-ben dek-
laráció formájában, majd a stratégiák kidolgozása folytatódott az 1989. évi washingto-
ni kongresszuson, ahol akcióterv néven fogadtak el teljesítésre ajánlott stratégiai doku-
mentumot. Az elsô igazi stratégiát a Szöuli Kongresszus fogadta el 1994-ben, amely va-
lójában két külön stratégiát tartalmazott, egyet a kormányok és egy másikat a postai
üzemeltetôk számára. A Pekingi (1999) és a Bukaresti (2004) Világpostai Stratégiák
ezektôl már jelentôsen különböztek: egyetlen egységes stratégaiként jelentek meg, kö-
zös célokkal minden érdekelt számára.

A stratégiának egységes dokumentumként való megfogalmazása a Pekingi Világ-
postai Stratégia teljesítése során szerzett tapasztalatok tanulságainak tulajdonítható.
Az UPU-t az az elgondolás vezérelte, hogy egy egységes stratégiai dokumentum ki-
adásával elkerülhetô a Szöuli Világpostai Stratégia (SVS) és akciótervnek teljesítésekor
az UPU állandó testületeinél megfigyelt különbözô értelmezhetôség veszélye. Az
utóbbi két stratégiát illetôen elmondható, hogy mind a Pekingi (PVS), mind pedig a
Bukaresti Világpostai Stratégia (BVS) fôként a postai folyamatokkal foglalkozott, s ke-
vésbé a postai termékekkel. Minden postai szereplô számára könnyebb volt egyetér-
tésre jutni folyamatokat leíró célokban (pl. szolgáltatásminôség), mint olyan postai ter-
mékekben és szolgáltatásokban, amelyeket nem minden postai üzemeltetô és tagál-
lam kínál ügyfeleinek (EMS, csomag vagy postai pénzforgalmi szolgáltatások stb.). A
stratégia folyamatleíró jellegébôl adódóan azonban számos probléma adódik. Egy-
részt az eredménykimutatás, a teljesítés igazolása terén, másrészt gondot okoz a kü-
lönbözô kongresszusi határozatok s döntések és a stratégiai célok közötti koordináció
hiánya, különösen azoknak a határozatoknak az esetében, amelyeknek pénzügyi kon-
zekvenciái is vannak az unió rendes költségvetést illetôen. Véges költségvetési forrá-
sok és alapok birtokában azonban a prioritást élvezô tevékenységekre kell összponto-
sítani, tehát valamiféle prioritási rangsorolási metódus kidolgozása fontos elôfeltétele
lett már a BVS elômunkálatainak.

Mindez elvezetett a C83/2004 sz. Bukaresti Határozathoz, amely szerint a CA-nak s a
POC-nak a Nemzetközi Irodával (NI) karöltve hat hónappal a BVS jóváhagyása után meg
kell határoznia minden stratégiai célra és programra vonatkozóan a fô teljesítménymuta-
tókat, ezek értékét, s ezáltal lehetôvé válik minden projektteljesítés hatékony nyomköve-
tése; világos és konkrét akciókat kell társítani minden programhoz minden felelôs testület
számára; pontos idôbeosztás szerint specifikálni kell az egyes akciókhoz rendelt leszállí-
tandó dokumentumokat és ki kell jelölni az eredményalapú menedzsment felelôseit.
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Dubai Stratégiai Konferencia 
– az UPU új stratégiájának alapkôletétele

Merre fejlôdik a posta 2008 után?

1. Intézményesített együttgondolkodás

Mindenki elôtt jól ismert, hogy a postai világ egyik nagy „fellegvára”, de úgy is mondhat-
juk, hogy „agytrösztje” az Egyetemes Postaegyesület, s annak berni központja, a Nemzet-
közi Iroda. Itt ülnek össze évente két ülésszak alkalmával a világ postáinak vezetôi, hogy
összehangolják, koordinálják e hatalmas postai világháló mûködését, hogy az országhatá-
rokat átívelve, egyetlen egységes postai területként minél zökkenômentesebben, gyorsab-
ban, minél jobb minôségi és technikai színvonalon szolgálja az ügyfeleket, s egyszersmind
a világgazdaság vérkeringésébe beépülve ösztönözze a tagországok gazdasági, társadal-
mi és kulturális fejlôdését s ezáltal közvetve-közvetlenül a föld lakóinak jólétét.

Ahhoz, hogy ez az „agytröszt” valóban betölthesse azt a szerepet, amelyre hivatott,
s amelyet küldetésének tekint, a fogyasztók mind magasabb színvonalú szolgálatát, a
világ postai vezetôinek szoros együttmûködésére és együttgondolkodására van szük-
ség, hogy ezáltal olyan stratégiát dolgozhassanak ki, amely utat mutat és alapul szolgál
a 191 országot felölelô szervezet és a tagok jövôbeni munkájához, fejlôdéséhez. Ennek
az együttgondolkodásnak különbözô fórumai vannak az UPU-n belül. Ezek közé tartoz-
nak az UPU két fô testülete, az Igazgatási Tanács (CA) és a Postaforgalmi Tanács (POC)
– amelyeknek Magyarország aktív tagja – ezek ülésszakai, projektcsoportjai s legfonto-
sabb döntéshozó szerve a négyévenként (2004 elôtt ötévenként) megrendezendô
kongresszus. Ezenkívül évente a legaktuálisabb postai kérdésekben tematikus szeminá-
riumok, konferenciák is megrendezésre kerülnek.

A következô UPU-kongresszusra 2008. augusztus 13. és szeptember 3. között kerül sor
Kenya fôvárosában, Nairobiban. Jelenleg tehát az elôzô, 2004. évi Bukaresti Kongresszu-
son elfogadott alapokmányok vannak érvényben és a Bukaresti Világpostai Stratégia telje-
sítése folyik. A két kongresszus közötti félidôben pedig, immár hagyományosan, a tagál-
lamok vezetôi és szaktekintélyei mérleget vonnak az eltelt idôszak munkájáról, az elfoga-
dott stratégia teljesítésérôl, annak eredményeirôl és problémáiról, valamint ezeknek az in-
formációknak a birtokában s alapos felkészültséget igénylô helyzet- és piacelemzések alap-
ján felvázolják a jövôbeni fejlôdés tendenciáit, trendjeit. A 23. bukaresti és a 24. nairobi
kongresszus közötti félidôben, 2007. november 14. és 16. között ezúttal Dubai, az Egye-
sült Arab Emírségek metropolisa látta vendégül a legutóbbi ilyen stratégiai seregszemlét,
mint az intézményesített világpostai együttgondolkodás legmagasabb szintû fórumát.

10

DR. SZEBENY BOTOND – VARGA BÓTOS ANNA

Posta 2007-2-13  2007.08.08 11:01  Page 10



DUBAI STRATÉGIAI KONFERENCIA…
– a Forgatókönyvek Munkacsoport feladata különbözô forgatókönyvek kidolgozása

a postai világ jövôjére vonatkozóan. Következtetéseit már a dubai stratégiai kon-
ferencián ismertette, s az NVS elôkészítéshez is hozzájárul.

– a Kommunikációs Munkacsoport feladata, hogy olyan kommunikációs rendszert
dolgozzon ki, amely a STCS-nak lehetôvé teszi, hogy javaslatait, ötleteit megoszt-
hassa más UPU testületekkel, a postaigazgatásokkal és a szûkebb körû egyesüle-
tekkel. A dubai konferencia elôkészítésében is kivette részét.

– a Nairobi Stratégiai Csoport feladata elkészíteni a Nairobi Világpostai Stratégia ter-
vezetét az NI-vel karöltve. Ez a munkacsoport felhasználja az elsô három munka-
csoport eredményeit.

Miközben a STCS négy munkacsoportja a következô stratégia kidolgozásán munkál-
kodik, az UPU Nemzetközi Irodája a stratégiai munka alátámasztására és támogatására
különbözô elemzô és egyeztetô tevékenységet folytat. Kérdôívek segítségével a legfon-
tosabb területeket illetôen, a BVP céljainak teljesítésérôl a tagok körében számos felmé-
rést végzett. Ezek eredményeirôl már tájékoztatást kaptak a tagok s a dubai konferencia
részvevôi is. Felmérés készült az unió reformját illetôen, a rendes költségvetés kötelezô
hozzájárulási rendszerérôl; a postai felhasználóknak a piacokhoz, a termékekhez és a há-
lózathoz való hozzáférésével kapcsolatban; a postai trendek és tendenciák meghatáro-
zásáról a jövôbeli fejlôdés tükrében; az UPU elektronikus fizetési világhálózatára vonat-
kozóan; a csomagszállítási hálózatot illetôen, valamint az egyetemes szolgáltatások öt fô
területére vonatkozó normák alkalmazásával, a csomagtermékek jövôbeni struktúrájával
s a költségelszámolással kapcsolatban is. Jelenleg pedig felmérés van folyamatban az
UPU stratégiai és költségvetési prioritásaival kapcsolatban a 2009 és 2012 közötti idô-
szakra vonatkozóan, amelynek eredményeit felhasználják az NVS program- és költségve-
tési struktúrájának kialakításához. A BVS teljesítésérôl néhány teljesítménymutató segít-
ségével készült felmérés, összegzését pedig szintén tartalmazni fogja a NVS is, különös
hangsúllyal a 2006. évi félidei teljesítményre, ami a NVS viszonyítási alapjául szolgál.

Rögzítették az NVS fô elveit is, amelyek a Pekingi és Bukaresti Világpostai Stratégia
kidolgozásához is alapul szolgáltak. Ezekkel az elvekkel összhangban a NVS-nek

– tükröznie kell az UPU küldetését;
– egységes stratégiát kell kidolgozni minden érdekelt számára közös célokkal;
– korlátozott számú fô célra kell összpontosítani;
– számokban kifejezhetô (összegszerûsíthetô) célokat kell kitûzni;
– a folyamatokkal kell foglalkozni és nem termékekkel

5. Stratégiai konferencia – a mérlegvonás ideje

A kongresszusok közötti félidôben immár hagyományosan átfogó mérlegelést, ún. stra-
tégiai konferenciát rendez az Egyetemes Postaegyesület. A jelenlegi kongresszusi cik-
lusban erre 2006 november közepén került sor Dubaiban. A helyszínválasztást az indo-
kolta, hogy a következô UPU kongresszus megrendezésének jogáért való versenyben
Kenya lett a gyôztes a szintén pályázó Egyesült Arab Emírségekkel szemben, viszont így
a stratégiai konferencia házigazdája lehetett.
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A gyorsan változó, egyre szélesebb körben piacosodó jelenlegi postai környezetben
azonban a Bukaresti Kongresszus számos stratégiai munkára vonatkozó rendelkezése már
aktualitását vesztette, és korszerûsítésre szorul. Szükségesé vált a szerepek, felelôsségek
és a várt eredmények pontosabb definiálása, s a munkaprogramoknak az új realitásoknak
és prioritásoknak megfelelô évenkénti felülvizsgálata. Mindezeknek a tapasztalatoknak
tükrözôdniük kell a következô, most készülô Nairobi Világpostai Stratégiában (NVS)

3. Hogy történik a stratégiai alapvetés a Nairobi Kongresszus elôtt?

Hogy az építészetbôl vett hasonlatnál maradjunk, mindenki jól tudja, hogy csak akkor
érezhet biztos fedelet az ember a feje felett, ha szilárd alapokra építkezik. Ez természe-
tesen nemcsak szorosan véve az építkezésekre érvényes, hanem a szellemi, kulturális,
gazdasági és politikai „építményekre” is, amelyek szintén csak akkor lesznek eléggé szi-
lárdak és tartósak, ha jó alapokra helyezôdnek.

Postai szakmánkban ezt az alapvetést, megalapozó munkát a jól átgondolt, elôkészí-
tett, minden oldalról megvitatott és megvilágított stratégia kidolgozása jelenti. Ezért
ennek a rendkívül fontos munkának az UPU nagy figyelmet szentel és biztosítja ehhez a
megfelelô kereteket.

Ezek közül a legfontosabbak: az UPU CA és POC projekt- és munkacsoportjai, eze-
ken belül is elsôsorban az elôkészítô és elemzô munkát végzô Stratégiai Tervezési Cso-
port, valamint a CA Unió Reformja munkabizottsága, s a kongresszusok közötti straté-
giai konferencia, amely a két kongresszus közötti idôszak félidejében hivatott mérleget
vonni az érvényes stratégia teljesítését, a következô stratégia kidolgozásának munkafo-
lyamatait s a piaci trendeket illetôen.

A Bukaresti Kongresszus C82/2004 sz. határozatában megbízza a CA-t és a POC-ot,
hogy az NI-vel együttmûködve készítse elô a 2008. évi kongresszus elé terjesztendô kö-
vetkezô stratégiai terv, a 2009 és 2012 közötti négyéves idôszakra vonatkozó Nairobi
Világpostai Stratégia tervezetét.

4. A Stratégiai Tervezési Csoport

A stratégiai tervezési munka fô motorja és mozgatója az UPU Stratégiai Tervezési Cso-
portja (STCS).

E munkabizottságnak 10 tagja van (a CA tagjai közül: Belgium, Kamerun, Kína, Cos-
ta Rica, Románia; a POC tagjai közül Ausztrália, Egyiptom, Franciaország, Oroszország,
és az USA) és 16 megfigyelôje.

Közvetlenül a Bukaresti Kongresszus után, 2005 januárjában a STCS tagjai megálla-
podtak négy alcsoport megalakításában, amelyek a stratégiai tervezési folyamat egy-
egy fontos speciális területével foglalkoznak:

– az Eredményalapú Menedzsment Csoport feladata az eredményalapú költségve-
tés és menedzsment kidolgozása, a prioritási rangsorolás és a BVS teljesítményé-
nek értékelése;
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Megbeszélések a konferencia szünetében

A vitának, az interaktivitásnak kiemelkedô helyet szántak, különös tekintettel a postai
szektor elôtt álló kihívásokra az informatikai és kommunikációs technológia fejlôdésére,
a globális postahálózat kérdéseire, s az UPU-nak az információs társadalomban betöl-
tött szerepére.

6. A megnyitó és a szakmai munka kezdete

A konferencián a szakma elismert szaktekintélyei, a vendéglátó ország, az UPU, az
ENSZ, más nemzetközi szakmai szervezetek, a postai ipar partnerei, minisztériumok és
a posták magas beosztású tisztségviselô tartottak elôadásokat, amelyeket nyílt vita kö-
vetett. Ezek közül kiemeljük az alábbiakat:

Az esemény nyitányaként megnyitó beszédet mondott a vendéglátó Egyesült Arab Emír-
ségek postájának elnöke és vezérigazgatója, az ENSZ genfi irodájának vezérigazgatója, az
UPU vezérigazgatója, a következô UPU kongresszus házigazdájának szerepében pedig a ke-
nyai informatikai és kommunikációs miniszter. A megnyitó beszédek egyaránt megerôsítet-
ték azt a tényt, hogy a postai szektor életképes infrastruktúrát kínál a tagországok társadal-
mi-gazdasági fejlôdéséhez, s támaszul szolgálhat a kormányoknak az ENSZ szegénység le-
küzdését célul tûzô Millenniumi Fejlesztési Céljainak megvalósításában. Az UPU fizikai, elekt-
ronikus és pénzügyi hálózata hozzájárulhat a világkereskedelem fellendítéséhez is.

Edouard Dayan, az UPU vezérigazgatója megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a kon-
ferencia az UPU számára rendkívül fontos pillanatban került megrendezésre, s lehetôsé-
get nyit a postai világ határainak kiszélesítésére. Felvázolta a szektor jövôjének körvo-
nalait. Kiemelte a reformok és a postai szektor szabályozásának fontosságát. Figyelmez-
tetett arra, hogy a stratégia kialakításánál a postai szektor minden részvevôjét minden-
kor tekintetbe kell venni: a kormányokat, a postákat, a magánszektor képviselôit, az ipa-
ri partnereket, az ügyfeleket, a dolgozókat és a befektetôket is. „Nemcsak a két kong-
resszus közötti mérleg megvonására lesz lehetôség, hanem ez az összejövetel lesz a ki-
indulópontja az UPU következô kongresszusra beterjesztendô stratégiák megválasztá-
sának is. A Dubai konferencia sarokpontja lesz azon határozatok megfogalmazásának,
amelyeket Nairobiban kell elfogadni. „ – mondta Edouard Dayan.
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A konferenciaközpont Dubaiban

A stratégiai konferencia vezérgondolata az volt, hogy a világ postai hálózatának se-
gítségével kell felvenni a harcot a társadalmi, pénzügyi és technológiai kirekesztéssel
szemben.

Az értekezlet azért is mérföldkônek tekinthetô, mivel lehetôséget teremtett a
postai szektort jelenleg foglalkoztató fôbb kérdések elemzésére, a szervezet fejlô-
désének értékelésére és a jövôbeni stratégia alapját képezô témák megtárgyalásá-
ra. Célja a BVS teljesítésének megvitatásán kívül a postai világ elôtt álló legfonto-
sabb stratégiai kérdések számbavétele olyan pillanatban, amikor a hírközlési szek-
tort folyamatos változás jellemzi. Egyre nagyobbak a kihívások az információszerzés
és továbbítás terén, s mind nagyobb az igény az ügyfelek és kormányzatok oldalá-
ról a legjobb társadalmi, gazdasági és kereskedelmi gyakorlatok felkutatására.
Mindezek új lehetôségeket is kínálnak a hírközlési, ezen belül a postai szektor szá-
mára. Ezért a szektor felsôvezetôi és a partnerek számára létfontosságú a folyama-
tos és eredményes véleménycsere a piacosodó postai környezetrôl, az ott végbe-
menô egyre gyorsuló folyamatokról, a globalizációról és egy dinamikus, világmére-
tû infrastruktúra kiépítésének gyakorlati kérdéseirôl a fogyasztói elvárások mind
jobb kielégítése érdekében.

Az esemény iránti érdeklôdés rendkívüli volt a részvevôk számát illetôen is, mivel so-
ha azelôtt ennyi tagország még nem tisztelte meg egyetlen stratégiai konferenciát sem
részvételével. 122 tagországból 782 részvevô volt jelen a dubai Grand Hyatt
Conference Centre-ben megrendezett háromnapos összejövetelen. A jelenlévôk között
voltak postaügyi miniszterek, felügyeleti és szabályozói hatósági vezetôk, a tagállamok
postáinak elnökei és vezérigazgatói, valamint nemzetközi szervezetek képviselôi s a
postai szektor más érdekeltjei.

Magyarországot a Magyar Posta Zrt. és a Nemzeti Hírközlési Hatóság részérôl magas
beosztású vezetôk képviselték. Társaságunktól dr. Szebeny Botond, a nemzetközi üzlet-
ág vezetôje és Jambrik Mihály stratégiai igazgató vett részt az eseményen.
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Mindhárom munkanapon az összejövetel vitavezetôje Fouad H. Nader, az egyesült ál-
lamokbeli Adrenale Corporation vezetô tisztségviselôje volt.

7. Legfontosabb vitatémák

A konferencián nyolc kulcsfontosságú téma került kifejtésre és megvitatásra:
• A postai szektor és az információs társadalom – szembesülés egy új kommuniká-

ciós piaccal
• Megérteni a szektor kihívásait
• A postai hálózat fejlôdése
• Új piaci szereplôk
• Biztosítani a postai szektor fenntartható fejlôdését
• Irányítás
• Regionális megközelítés a világméretû célok eléréséhez
• Az UPU jövôbeni szerepe

Az alábbiakban minden témát illetôen kiemeljük a hozzászólások legfontosabb moz-
zanatait.

Elsô téma: A postai szektor és az információs társadalom – szembesülés 
egy új kommunikációs piaccal

Az elôadók kiemelték a postai szektornak az információs társadalom fejlôdésében
betöltött szerepét és elismerték, hogy még ha az információs és kommunikációs
technológiák (IKT) helyettesíthetnek is bizonyos küldeménykategóriákat, nem kell
félni a postai szolgáltatások eltûnésétôl, mivel e két kommunikációs eszköz kiegészí-
ti egymást. Mindenesetre a postai szektorban olyan reformra van szükség, amelynek
során az IKT felhasználásával lehetôvé válik újabb szolgáltatások nyújtása az ügyfe-
leknek, s a postai szolgáltatási minôség javítása. A posta olyan bizalmi tôkével ren-
delkezik, hogy jó hírnevét fel tudja használni megbízható elektronikus szolgáltatások
bevezetésére.

Mohsen A. Khalil, a Világbank Globális Információs és Kommunikációs igazgatója rá-
mutatott, hogy az elektronikus postai szolgáltatásokra vonatkozó stratégiát a NVS ré-
szévé kell tenni. Kiemelte, hogy a postai szolgáltatásoknak fontos szerep jut az informá-
ciós társadalomban, mert kapcsolatot tudnak teremteni a ritkábban lakott régiókkal is.
Az IKT számos alkalmazást nyerhet, egyebek között a levélfeldolgozás fejlesztésében, a
nyomkövetési eszközök tökéletesítésében, az adatgyûjtés és – irányítás terén, s elôse-
gítheti a hálózati integrációt.

Második téma: Megérteni a szektor kihívásait

E témában az elôadók azokat a kihívásokat vették górcsô alá, amelyekkel a posták a
leggyakrabban szembetalálják magukat. Bemutattak néhány fôbb tendenciát, amelyek
a szektorra hatást gyakorolnak, s amelyekkel a postáknak szembe kell nézniük. A fô
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Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, az Egyesült Arab Emírségek alelnöke, 
miniszterelnök, Dubai uralkodója palotájában fogadja a konferencia vezetô elôadóit

A Konferencia elnöke, Abdulla Al Daboos, az Emirátusi Posta vezérigazgatója is re-
ményét fejezte ki, hogy a felmerült ötletek és megoldások hozzájárulnak a 2008-ban,
Nairobiban megrendezésre kerülô UPU Kongresszus sikeréhez.

Az üdvözlô szavak után az esemény tiszteletbeli elôadója, a Világkereskedelmi Szer-
vezet (WTO) vezérigazgatója, Pascal Lamy videón keresztül továbbított beszédében ki-
hangsúlyozta, hogy az integrált fizikai, elektronikus és pénzügyi hálózatot magában fog-
laló, háromdimenziós postai hálózatról szóló új UPU-stratégia óriási hatással lehet a glo-
bális kereskedelemre. Az UPU-stratégia optimalizálni fogja a postai hálózat kihasználá-
sát, az új elektronikus technológiát és a tranzakciós költségeket, amely alapvetô felté-
tele a fejlôdô országok növekvô termelékenységének.

Pascal Lamy, a WTO vezérigazgatója
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partnerségi viszony lehetôvé tenné a szerzôdéses felek hosszú távú érdekeinek figye-
lembe vételét, s a hálózathoz való hozzáférés problémáinak a megoldását, értéknövelt
szolgáltatások nyújtását az ügyfeleknek és jelentôs megtakarításokat a szállítóknak.

Klaus Zumwinkel, a Német Posta vezetôje nevében Thomas Baldry nemzetközi igaz-
gató bemutatta, milyen gyakorlatot folytat a Deutsche Post AG, milyen új stratégiával
felelt a konkurenciaharc és a liberalizáció kihívásaira, s kellô rugalmassággal, hatékony-
sággal, jó minôséggel, az ügyféligényekhez való alkalmazkodással nemzeti szolgáltató-
ból világméretû hálózattal rendelkezô, globális szolgáltatóvá sikerült válnia.

Negyedik téma: Új piaci szereplôk

A felszólalók rámutattak, hogy a postai liberalizáció és privatizáció új befektetôket von-
zanak a postai piacra. A szektor arculata ennek megfelelôen változik. A hagyományos
postai üzemeltetôknek fejlôdniük kell, hogy alkalmazkodni tudjanak ehhez az új környe-
zethez. Az új szereplôk új eszközökkel és új elképzelésekkel lépnek színre jobban alkal-
mazkodva és szem elôtt tartva az ügyféligényeket. Ez a tendencia csak erôsödni fog
mind nemzeti, mind pedig nemzetközi viszonylatban. Az ügyfelek fogják eldönteni,
mely szolgáltató marad majd talpon a versenyben. Elsôsorban a nagy üzleti ügyfelekért
folyik a verseny. Az egyetemes szolgáltatást is nagy ügyfelek garantálják és tartják fenn.
Ha igényeiket nem elégítik ki megfelelôen, más szolgáltató után néznek, aki jobb mi-
nôségû szolgáltatást kínál.

Ötödik téma: Biztosítani a postai szektor fenntartható fejlôdését

Ez a témafelvetés nyilvánvalóvá tette a fenntartható fejlôdés kérdésének fontosságát a
technikai együttmûködés terén, a stratégiákra és a politikai tényezôkre alapozva, ame-
lyeknek hozzá kell járulniuk, hogy csökkentsék a szakadékot a fejlett ipari országok és a
fejlôdôk között. A „digitális szakadék” analógiájára égetôvé vált a „postai szakadék”
megszüntetésének kérdése is. A fenntartható fejlôdés politikai dimenzióira is ráirányí-
tották a figyelmet a felszólalók, akik a hatóságok szerepének fontosságát is kiemelték
ezen a téren a siker garantálására.

Georges Lefebvre, a Francia Posta vezérigazgatója a modernizációra tette a hang-
súlyt e téma kapcsán. Kifejtette, hogy a postai szektor fejlôdése akkor lehet tartós, ha
az világméretû, s magában kell foglalnia ipari, technológiai, kereskedelmi és társadalmi
vonatkozásokat. Ahhoz, hogy versenyképes legyen s hogy ez a verseny életképes le-
gyen, a postai szektornak meg kell újítani eszme- és célrendszerét, s egy állandóan vál-
tozó társadalom igényeihez alkalmazkodó új szolgáltatásokra kell koncentrálnia.

Hatodik téma: Irányítás

Mind nemzetközi, mind pedig nemzeti viszonylatban a jó irányítás elengedhetetlen
nemcsak a postai szektor fenntartható fejlôdéséhez, hanem a az összes partner közötti
esélyegyenlôség garantálásához is. Az UPU a szektor nemzetközi irányításában legitim
szerepet tölt be a WTO (Világkereskedelmi szervezet), az ITU (Nemzetközi Távközlési
Egyesület), az ISO és az ENSZ intézményei s más nemzetközi szervezetek mellett. Olyan
világban, ahol a technológiai fejlôdés gyorsan elévültté teszi a szabályozást, egy jól
megalapozott irányítás lehetôvé teszi a postai szektornak, hogy lépést tartson a válto-
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hangsúlyt a nemzetközi migrációs jelenségekre tették s az abból eredô körülményekre.
Az UPU erôfeszítései egy világméretû elektronikus fizetési hálózat létrehozására kedve-
zô fogadtatásra talált, mivel ez a hálózat a vándormunkások számára hozzáférhetô, biz-
tonságos és elérhetô díjú eszközt kínál a pénzátutalásra, és lehetôvé teszi annak garan-
tálását, hogy a pénzeszközöket fogadó országokban rendelkezésre álljanak a szükséges
eszközök a fejlesztési igények finanszírozására.

John Pedersen, az UNI Post elnökeként a munkavállalók képviseletében kiemelte,
hogy a postai szektor nagyon munkaigényes, ezért az iparág sikere nagy mértékben al-
kalmazottainak teljesítményétôl függ: jól képzett és megfelelôen motivált munkaerô se-
gítségével tud csak a szektor gyorsan alkalmazkodni a változásokhoz. Az alkalmazottak
jogainak ellenére nem lehet nyereséget realizálni. A szektor gazdasági növekedését
csak a dolgozók jogainak garantálása mellett lehet biztosítani.

Herbert-Michael Zapf, az IPC vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a konkurencia és a
kooperáció nem zárják ki egymást. Ellenkezôleg, erôteljesebb együttmûködésre van
szükség a nemzetközi szolgáltatásminôség növelésére. A legnagyobb kihívás az állan-
dó és megbízható minôség biztosítása és javítása. Ebben szorosan együttmûködik az
UPU és az IPC.

Az elôadóteremben

Harmadik téma: A postai hálózat fejlôdése

Az elôadók különbözô lehetôségeket vázoltak fel a postai üzemeltetôk fejlesztésére,
hogy világszínvonalú szereplôivé váljanak a postai szektornak. Ehhez több megoldás kí-
nálkozik, egyebek között akvizíciók és egyezmények révén fejleszteni a postai hálózatot
s a termékek és szoláltatások skáláját. Megoldás lenne az is, ha a postai szolgáltatók
kölcsönösen elônyös szövetségeket kötnének a világméretû szolgáltatókkal. Az ilyen
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A vita fôbb üzenetei az UPU számára az alábbiak voltak:
– az UPU reformja elengedhetetlen az új kihívásoknak való megfelelés és az új spe-

ciális igények érdekében;
– a konferencia eredményei segítenek az UPU-nak a reform megalapozáshoz szüksé-

ges stratégiai orientáció elfogadásában. Az UPU-nak tekintetbe kell vennie, hogy
tagjainak 85%-a fejlôdô ország s az alkalmazott stratégiának globálisnak kell len-
nie, de elfogadhatónak a régiók számára is;

– az UPU-nak hozzá kell járulnia a pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztéséhez, fenn-
tartva a posták azon képességét, hogy biztosíthassák mind a fizikai, mind a virtuá-
lis kommunikációt;

– az UPU-nak elô kell segíteni az elektronikus kereskedelmet és javítani a csomag-
szolgáltatással összefüggô tevékenységeket. A postahivatali hálózat stratégiai hoz-
záférési pontot jelent az információs társadalom fejlôdéséhez. Ennek kapcsán ke-
rült megemlítésre, hogy az UPU az egyik alapító tagja az „Összekötni a világot”
projektnek;

– az UPU-nak kezelnie kell a fejlett ipari országok és a fejlôdôk, valamint a városi 
és falusi térségek postai szolgáltatásai közötti szakadék problémáját, s a Nairobi
Kongresszus elôtt külön stratégiai kongresszuson kell foglalkozni az afrikai térség
gondjaival;

– az UPU-nak 1997 óta tekintetbe kell vennie a nulla nominális költségvetési növe-
kedés elvét, amely korlátozza a kitûzött célok maradéktalan megvalósításában. A
Nairobi Kongresszustól kezdve a tagoknak olyan javaslatokat kell benyújtani, ame-
lyek tekintetbe veszik a költségvetési alapok elosztását. Az alapokat elôre kell fel-
osztani, s a projektek számát ennek függvényében kell csökkenteni;

– az UPU fontos szerepet játszik abban, hogy tagjait segítse az interneten megren-
delt termékek optimális minôségû kézbesítésében. A vonalkódok használata jelen-
tôs eleme ennek a folyamatnak;

– az UPU elôsegíti az egységet és az együttmûködést. A postai üzemeltetôk együtt-
mûködnek egymással, ugyanakkor konkurensei is egymásnak. Az UPU rugalmas
szervezet, és nyitott a vitákra. Kitûnô kommunikációs platformot kínál minden ér-
dekelt számára. A dubai konferencia is jól illusztrálja ezt.

UPU az egységért és együttmûködésért
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zásokkal. Nemzeti viszonylatban a postai reformnak pontosan definiálnia kell a kor-
mány, a szabályozó és az üzemeltetô szerepét. Ezenkívül az ügyfelek védelme érdeké-
ben a szabályozásnak biztosítania kell a szolgáltatások hatékonyságának megerôsítését,
méltányos tarifák rögzítését és a világgazdaság fejlôdéséhez való hozzájárulást. Bármi
is legyen a bevezetendô reform lényege, az egyetemes postai szolgáltatást mindig ga-
rantálni kell.

Hideo Shimizu, a japán Hírközlési és belügyminisztérium politikai koordinációs minisz-
tere országára vonatkozó esettanulmányában hangsúlyozta, „azért hogy az események
ne lépjenek túl rajtunk, a japán kormány elhatározta, hogy figyelemmel kíséri a postai
szolgáltatások reformját, amely öt fô elvre épül: a gazdaság dinamizálására, a Japánban
már megkezdett strukturális reform modelljének követésére, az ügyfelekhez való alkal-
mazkodásra, a japán posta jelenlegi hálózatának használatára és a jelenlegi foglalkozta-
tási feltételek figyelembe vételére.”

Hetedik téma: Regionális megközelítés a világméretû célok eléréséhez

E téma tárgyalásánál az elôadók regionális példákat mutattak fel, s a regionális megkö-
zelítést a nemzeti és globális célok elérésében. A felszólalók elsôsorban a fô nemzeti és
regionális teljesítménymutatók meghatározása köré fûzték fel mondanivalójukat, s akö-
ré, hogy a végrehajtandó reformokat a már jól kipróbált gyakorlatokra kell alapozni. Az
érdekelt felek támogatása, pénzalapok s a nyomkövetés biztosítása és a reform meg-
bízható folyamatértékelése elengedhetetlen tényezôk. Ki kell emelni annak fontossá-
gát, hogy az UPU életképes postai reformmodelleket közvetítsen a tagoknak, s annak
szükségességét, hogy elôsegítse a regionális együttmûködést.

Az afrikai régió felszólalója, Khutso Mampeule, a dél-afrikai posta vezérigazgatója és
az afrikai postai üzemeltetôk Stratégiai Tanácsának elnöke rámutatott, hogy az afrikai
régió igényei jól ismertek. Az egész világ elfogadja, hogy Afrikának elsôbbséget kell
élveznie a gazdasági és humanitárius segély tekintetében. A teljesítménymutatók szin-
tén jól jelzik Afrika nagy elmaradottságát a postai fejlesztés tekintetében más régiók-
hoz képest. Az UPU azon dolgozik, hogy az afrikai posták az egyetemes postai lánc
erôs láncszemévé váljanak. Afrikának válaszolni kell a komplex kihívásokra nemcsak
nemzeti, hanem regionális és nemzetközi viszonylatban is. Ezeket a kihívásokat nem
szabad úgy tekinteni, mint áthatolhatatlan akadályokat. Ilyen lehetôségként kell tekin-
teni az elektronikus szolgáltatások létrehozására, a postai infrastruktúra megteremté-
sére és olyan eszközök létrehívására, amelyek megkönnyítik a kommunikációt a kis és
közepes vállalatok számára.

Nyolcadik téma: az UPU jövôbeni szerepe

Kerekasztal-beszélgetés formájában vitatták meg az UPU jövôbeni szerepét az UPU CA
elnöke (Gabriel Mateescu, Románia), a POC elnöke (Michael Regan, USA) és a Konzul-
tációs Bizottság elnöke (Charles Prescott, DMA, USA). A vitavezetô arra kérte ôket,
hogy a konferencia fôbb eredményei és az UPU jövôbeni szerepe közötti kapcsolatot
fogalmazzák meg. Kommentárjaikat és megfigyeléseiket kiegészítették a konferencia
többi részvevôi, hangsúlyozva, hogy az UPU-nak jól kell kezelnie mind az üzemeltetôk,
a kormányok, az ügyfelek és más ágazatok követelményeit és kívánságait.
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dik az UPU stratégiaformáló irányító munkájában. Ide kapcsolódik a fenti PostEurop-
bizottság másik újonnan alakított alcsoportja is, az Unió Reformja munkabizottság,
amely a NVS-hoz kapcsolódóan az egyesület jövôbeni reformjának sarokpontjait hiva-
tott tanulmányozni és közös álláspontot kidolgozni a kérdésben. E munkacsoportnak
szintén tagja a Magyar Posta Zrt. Cservenka Anikónak, a Nemzetközi küldeményforgal-
mi osztály vezetôjének a képviseletében.

A stratégiai tervezési munka során az UPU a szûkebb körû egyesületeinek keretén be-
lül a régiók szintjén kerekasztal-konferenciákon (5 konferencia) vitatja meg az NVS har-
madik tervezetét.

– Az elsô 2007 júniusában zajlott le Szentpéterváron (Oroszország).
– A második 2007 júliusában került megrendezésre a Pánafrikai Unió meghívására

Nairobiban.
– A harmadik kerekasztalvitára 2007 szeptemberében kerül sor Bécsben a PostEurop

plenáris értekezletén.
– A negyedik stratégiai kerekasztalvita Montevideóban kerül megrendezésre az

UPAEP (Amerikai országok Spanyolország és Portugália Egyesülete) szervezésé-
ben, szintén szeptemberben.

– Ugyanebben a hónapban ül össze az ötödik kerekasztal-konferencia is a Karibi Pos-
taegyesület rendezésében Martinique-on.

– 2007 szeptember végén/október elején az öt kerekasztalvita eredményeinek isme-
retében és az UPU-tagországokkal való vita lezárulta után kidolgozzák a NVS ne-
gyedik tervezetét.

– 2007 október végén/november elején az új tervezetet az UPU CA elé terjesztik. Ezt
még további három regionális kerekasztalvita követ (összesen tehát nyolc kerekasz-
talvita).

– 2007 novemberében az indiai Új-Delhiben szervezik meg a hatodik kerekaszalt az
Ázsiai és csendes óceáni térség postaegyesülete meghívására.

– A hetedik kerekasztalvita szintén 2007 novemberében lesz az arab országok szer-
vezésében.

– Az utolsó, nyolcadik kerekasztal-megbeszélés pedig 2007 decemberében kerül
megszervezésre Kínában.

– 2007 decemberében/2008 januárjában formába öntik a NVS végsô tervezetét az
utolsó három kerekasztalvita eredményeinek és az UPU CA ülésszakán folytatott
megbeszélések eredôjeként.

– A NVS végsô verziója 2008 január/februárjában megrendezésre kerülô együttes
UPU CA és POC ülésszakon kerül bemutatásra és jóváhagyásra.

– Az NVS végsô dokumentumtervezete kerül a 2008. augusztus 13. és szeptember 3.
között a kenyai Nairobiban megrendezendô 24. UPU Kongresszus elé elfogadásra.

A kongresszuson elfogadott dokumentum 2009. január elsejével lép életbe, s kezdô-
dik teljesítése az UPU tagállamaiban.

Felhasznált források:
• Laying the foundation of the future UPU Postal Strategy; Report of the 2006 UPU

Strategy Conference (UPU-kiadvány)
• Az UPU honlapja: www.upu.int és www.dubaiupu2006.com
• UPU Stratégiai Tervezési Csoport munkadokumentumai
• PostEurop Nemzetközi Ügyek Bizottsága NVS-alcsoport munkaanyagai
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Összegzés

A konferencián lezajlott vitákból azonosítható néhány olyan irányvonal, amelyek erôtel-
jes elkötelezettséget követlenek meg a jövôben a postai szektortól: egyre nagyobb a
szükség az egymás közötti kölcsönös összekapcsolódásra és a fejlôdésre.

Az egyre nyitottabb világban, amelyben élünk szükségessé vált elômozdítani a fizikai,
elektronikus és pénzügyi hálózatnak (háromdimenziós hálózatnak) az egész világra kiter-
jedô összekapcsolhatóságát és megerôsítését. Az UPU semlegességénél és képessége-
inél fogva alkalmas ennek a nemzetközi postai szektorban végbemenô összekapcsoló-
dásnak az elôsegítésére nyitott és áttekinthetô szabványosítási politikával és globális ta-
núsítványrendszerrel, a világméretû elektronikus hálózat fejlesztésével s a postai szektor
információs társadalmon belüli megfelelô szerepével.

A másik fontos elem a fejlôdés. A Stratégai Konferencia lehetôvé tette, hogy ezt a té-
nyezôt alaposan górcsô alá vegyék a részvevôk: a postai szektor és a piacok fejlôdését,
a szektornak az egyes tagországok és nemzeti stratégiák gazdasági és társadalmi fejlô-
désében betöltött szerepét az ENSZ által elfogadott Millenniumi Fejlesztési Célok tük-
rében. Ennek érdekében a konferencia zöld fényt adott az UPU szolgáltatásminôségi
akcióihoz, amelyek a szektor növekedésének valódi motorját jelentik, valamint az igé-
nyekhez szabott regionális jellegû fejlesztési együttmûködéshez. A fejlôdés fontos ele-
me a postai szektor jobb irányításának. Ezen belül nagy hangsúlyt kapott az egyetemes
szolgáltatások fejlesztése is, amely mindenki javát szolgálja, a polgárokét, az üzemelte-
tôkét, a piaci szereplôkét és a kormányzatokét egyaránt. A viták során kikristályosodott
a reformok és a postai szabályozás korszerûsítésének a szükségessége is.

A konferencia az Egyetemes Postaegyesület számára pedig azért volt nagyfontosságú,
mert megerôsítette az UPU-t mint kormányközi szervezetet és mint az ENSZ szakosított
szervezetét a sokszínû nemzetközi postai szektor képviseletében. A dubai stratégiai kon-
ferencia minden elôadója és felszólalója, a különbözô nemzetközi szervezeteket is ide-
értve, lehetôvé tette az UPU-nak, hogy központi szerepet játsszon a postai szektorról szó-
ló vitában, ami azért is fontos, mert az egyesület egyszersmind a postai szektor elôtt ál-
ló legnagyobb politikai és gazdasági kihívások egyik legfontosabb érintettje is, különö-
sen a szolgáltatások kereskedelme, a migráció és a pénzforgalmi szolgáltatások terén.

A növekvô költségvetési korlátok ellenére az UPU a jelenben is, és a jövôben is mind
aktívabb szerepet kíván betölteni minden egyes említett stratégiai területen tagjainak
és az egész nemzetközi postai szektornak a javára.

A Dubaiban bemutatott elképzeléseket és megoldási javaslatokat a Stratégiai Terve-
zési Csoport felhasználja a Nairobi Világpostai Stratégia kidolgozása során.

8. A Nairobi Világpostai Stratégia kidolgozásának jelenlegi állása és a további munka
idôbeosztása

Az UPU Stratégiai Tervezési Csoportja (STCS) kidolgozta a Nairobi Világpostai Stratégia
(NVS) harmadik tervezetét, amelynek a vitája jelenleg folyik mind az UPU különbözô tes-
tületeiben, mind pedig regionális szinten, a szûkebb körû egyesületek keretén belül.

Az európai régió postai egyesülete, a PostEurop Nemzetközi Ügyek Bizottsága külön
munkacsoportot hozott létre az NVS regionális vonatkozásainak összegyûjtésére és kö-
zös álláspont kialakítására. Ennek tagja a Magyar Posta képviseletében dr. Szebeny Bo-
tond nemzetközi üzletágvezetô. Ezáltal társaságunk közvetlenül is aktívan közremûkö-
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Mivel alelnöki funkciót töltök be a szervezetben úgy vélem, a PSZE tagokon kívül ta-
lán fel tudom kelteni az érdeklôdését azoknak a postás kollégáknak is, akik még nem
tagjai szervezetünknek s némi kitekintést nyújthatok azokról a megújulási törekvésekrôl,
amelyek a nemzetközi szervezetben fogalmazódtak meg s azok tökéletesítése jelenleg
is nagy elánnal folyik.

A továbbiakban egyelôre nem megyek az általános jellegû és egyéb kérdések tárgya-
lásába, hanem inkább néhány konkrétummal szeretnék szolgálni, amelyek a Bonnban
tartott tanácsülés napirendjén szerepeltek.
1. Egyik legényegesebb kérdése volt a megbeszéléseknek az a terv, amely postákon és

a távközlés területén bekövetkezett változások következtében szükségessé váló un.
fiatalítási folyamat beindítására irányul. Egy nemrég tartott felmérés szerint – amely-
hez mi is szolgáltattunk adatokat – eléggé megemelkedett egyes országokban az
egyesületi tagok kor összetétele. Pl.: Németországban átlagos kor 60 év, Franciaor-
szágban 57, Angliában 58, míg Lengyelországba 43 (a legfiatalabb 17 éves), Romá-
niában 44, Svájcban pedig 47 év.
A PSZE taglétszámait ugyan eddig még nem mértük föl korösszetétel szempontjából,
de a jelenleg nálunk is folyó megújulási folyamatok hatására egyre fiatalabb taglét-
szám kezd kialakulni, de a mai állás szerint a francia és az angol helyzethez állunk kö-
zelebb. Új lendületre van szükség mind a nemzeti szövetségben, mind pedig a nem-
zetközi szervezetben, mert ezt kívánja az új szemléletû postai és távközlési irányítás is.

2. A másik jelentôs napirendi pont a szakmaiság megôrzése és ápolása a nemzeti szö-
vetségekben. Megelégedéssel tapasztaltam az ülésen, hogy több éves, nem egy
esetben nagyon kemény véleménycseréket követôen, belekerült a szakmai tevékeny-
ségek fejlesztése abba a reform csomagba, amelyet a 2007. novemberi Zürichben
tartandó kongresszus elé terjeszt az Elnökség.
Annak idején azzal érveltem, hogy a szakmai szervezetek s beleértve a nemzetközi
egyesületet is – éppen amiatt, hogy mindkét jelentôs ágazatban forradalmi változá-
sok mentek és mennek végbe, szükséges, hogy új felfogású és szemléletû szakmai
humán erôforrás alakuljon ki, ennek a jól tájékozottságánál fogva aktívan részt kell
vennie a management által, a stratégiai tervekben megfogalmazott célkitûzések, jö-
vôkép kialakításában.
Ennek részleteit egyébként még a kongresszus elôtt egy általam vezetett munkacso-
porttal kell megvizsgálni, francia, német, és román kollégák közremûködésével. Re-
mélem, hogy olyan javaslatokat sikerül elfogadtatnunk, amely az egyesületeken be-
lül a jövôben jelentôsebb és még inkább értékelt területté válnak a szakmai kérdé-
sek tárgyalása mind a nemzetközi mind a nemzeti szakmai együttmûködési szerveze-
tekben.

3. Az UIJPT/Eurojumelages elnöksége és az Igazgatási Tanács 2003 óta egyik fontos fel-
adatának tekintette, hogy a nemzetközi szervezet önálló Web oldallal rendelkezzék,
amely az Interneten mindenki által könnyen és gyorsan elérhetô. A Bonnban tartott
ülésen végül is konkrétummá vált az eredeti elképzelés és a német kollégák vezeté-
sével, sikerült nemcsak bemutatni, hanem a már az Internetre feltett Web oldalunk
minden adatát megismerni. Ennek eredményeként minden tagország szervezetének
is el kell készítenie a saját Webmaster oldalát annak érdekében, hogy az egyesület
tagjai, szakmai szervezetei egymás között rendszeressé és könnyebbé váljék a gyors
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Megújul-e az európai postai és távközlési 
testvéri együttmûködési szervezet?

A Posta c. lap hasábjain valamint a PSZE Elnökségi ülésein 2000-2006 között – mint
ismeretes a kedves olvasók elôtt – rendszeresen beszámoltam arról, hogy a testvéri és
szakmai együttmûködést támogató nemzetközi szervezetben a 2000. évi csatlakozásun-
kat követôen milyen események történtek s ezek milyen hatással lehetnek a Postások
Szakmai Egyesületének mûködésére.

A korábbi UIJPT elnevezést viselô egyesület új nevet kapott a 2005. évi budapesti
igazgatási tanácsi tárgyalásokat követôen s jelenleg az UIJPT (EUROJUMELAGE) a már
hivatalosan Párizsban bejegyzett titulussal rendelkezik. Amióta tagjai vagyunk ennek a
francia kezdeményezésre létrejött nemzetközi szervezetnek, s amelyben immár 4-ik éve
tisztséget is töltök be, korábbi nemzetközi tapasztalataim alapján, a szervezet eléggé vi-
haros éveket élt át és jelenleg sem mentes a postákon és a távközlés területén végbe-
menô változások hatásaitól. Nem kívánok történeti visszapillantást adni a szervezet ed-
digi sikertörténetérôl s az egyes idôszakokban tapasztalt stagnáló életérôl, de minden-
képpen indokoltnak tartom leszögezni, hogy ez a nemzetközi egyesület az általa az
Alapszabályban kitûzött célt, nevezetesen azt, hogy elôsegítse és támogassa a postai
és távközlési aktív és már nem tényleges tevékenységet folytató szakemberek között az
együttmûködést (fórumok, nyelvtanulás támogatása, nemzetközi levelezési hetek szer-
vezése stb.) az elmúlt 20 évben ténylegesen megvalósult. S ezt nagyra kell értékelni,
mert a szakemberek, a munkatársak közötti emberi és szakmai kohézió, az összetarto-
zás különbözô formái immár olyan szinten valósulnak meg, amelyre már az EU illetékes
szervezetei továbbá az UPU és az UIT is odafigyeltek.

A fentieket azért írtam le mert érzékeltetni szerettem volna, hogy azok a célkitûzések
és elképzelések s az eddig kialakult gyakorlat, amelyeket a PSZE az 1992. évi megala-
kulásánál megfogalmazódtak s valósággá váltak, teljes mértékben egybeesnek a nem-
zetközi szervezet megfogalmazott elveivel, jóllehet 1992-ben még nem is tudtunk arról,
hogy Európában létezik és mûködik egy olyan együttmûködési szervezet, amely kortól
függetlenül minden eszközzel támogatni kívánja a postás és a távközlési szakemberek
között a gyakoribb találkozások lehetôségét az együttmûködés minden lehetséges esz-
közével.

A jelen írásomnak az apropóját egyébként az, az esemény adta, amelyre 2007 június
elsô napjaiban Bonnban került sor. A nemzetközi egyesület Németországban tartotta
ugyanis a két kongresszus közötti idôben, a szervezet folyamatos mûködését biztosító
Igazgatási Tanácsa (CA) rendes évi ülését. Ez a tanácsülés azért volt fontos a szervezet
életében, mert ez év novemberében Zürichben a svájci postai együttmûködési szerve-
zet meghívására rendezi meg az egyesület 3 évenként tartandó kongresszusát 250-300
postai és távközlési aktív és senior tag részvételével.
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A pénzügyi kultúra megteremtése, 
a postai pénzügyi szolgáltatások jövôje

A Magyar Posta meghatározó pénzügyi, pénzforgalmi szolgáltatásainak piacán kultúra-
váltás, az ügyféligények gyors átalakulása zajlik, a lakossági pénzügyi szolgáltatási piac
napjainkban jelentôs fejlôdésen megy át, ami a Postát is új kihívások elé állította, illet-
ve a mai napig is állítja.

A bevételek túlnyomó részét hozó hagyományos pénzforgalmi tevékenység (sárga
csekk) volumenének csökkenése látható, mivel mind a pénzintézetek, mind a szolgáltatók
az ügyfelek fizetéseit a bankszámlákról történô beszedés irányába igyekeznek terelni.
Ugyanakkor az ügyfelek is keresik a kényelmesebb, rugalmasabb megoldásokat, így az
igények egyre inkább az on-line, készpénz nélküli szolgáltatások irányába mozdulnak el.

A Magyar Posta eddigi, a lakosságnak nyújtott fizetési és megtakarítás-gyûjtési szol-
gáltatások terén szerzett tapasztalatai, könnyen elérhetô, kiterjedt hálózata, a lakosság
bizalma a szolgáltatásokat rendszeresen igénybe vevô többmilliós ügyfélköre és minde-
nek elôtt a szakmailag képzett, elkötelezett munkatársak lehetôvé teszik, hogy a Posta
megfeleljen ezeknek a kihívásoknak.

A Magyar Posta pénzügyi szolgáltatásainak átalakításához, fejlesztéséhez, a pénzügyi
kultúra postai megteremtéséhez az Erste Bank Hungary Nyrt-ben találta meg stratégiai
partnerét egy új típusú szolgáltatáskör bevezetéséhez, aminek kereteként hosszú távú
partneri megállapodást kötött 2004 szeptemberében.

A közel 3 éves együttmûködés jellemzôi:
• Új önálló márkanév bevezetése, a termékek elnevezéseikben és a kommuniká-

cióban is megjelenô postai arculatot viselnek, az ügyfelek felé postai termékként
kerülnek értékesítésre.

• On-line kapcsolattal rendelkezô postahelyek számának gyors bôvítése: a koráb-
bi 26 on-line postahelybôl álló hálózat ma már 324 egységbôl áll (egy-egy „dedi-
kált” munkahely).

• 2007. év végéig „aktív értékesítô” munkahelyek kialakítása mintegy 100 on-line
postahelyen, amellyel kulturáltabb, ügyfélbarát környezetet kívánunk teremteni
ügyfeleinknek.

1. Posta Brand

Fô célunk az volt, hogy a jelenlegi postai és korszerû banki szolgáltatások elônyeit öt-
vözô „saját” termékek/szolgáltatások kerüljenek kifejlesztésre és postai brand – a Ma-
gyar Posta ernyô brand-je – alatt kizárólag a postai hálózatban kerüljenek értékesítésre.
A termékpaletta (kezdetben Postai folyószámlák, Posta Személyi kölcsön, Posta Pénzpi-
aci Alap-befektetési jegy) folyamatosan került/kerül bôvítésre.
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információáramlás, ugyanakkor a nemzetközi unió és a nemzeti szövetségek tevékeny-
sége iránt érdeklôdôk is bármikor betekinthessenek a folyamatosan új információkkal
rendelkezô honlapokra.
E területen nekünk is további pontosításokat kell elvégezni a szükséges egyeztetések
lebonyolítása után.

4. A tanácsülés számos egyéb kérdéssel is foglalkozott, nevezetesen a nyelvi tovább-
képzések lehetôségeinek a kiterjesztésével, azok finanszírozási nehézségeivel, a
nemzeti szövetségek szponzorálási problémáival, amely egyre súlyosabb helyzeteket
idézett elô több ország szervezetének mûködésében, továbbá a 2007. novemberi
kongresszus elôkészületeivel, amelynek állásáról részletes információt adott a svájci
szervezet küldöttsége. Több jogi kérdés is napirenden szerepelt, így többek között
az a kérdés, milyen jogi következményekkel jár, ha valamely tagország nem fizeti az
évi költség hozzájárulását a nemzetközi szervezet mûködéséhez s ez jelentheti-e a
szavazati jogának felfüggesztését vagy teljes megszüntetését.
Mint a szervezet alelnöke rövid tájékoztatót adtam a PSZE-ben bekövetkezett szemé-
lyi változásokról s arról, milyen terveket fogalmaztunk meg aktívabb mûködésünk fo-
lyamatossá tétele érdekében.

Végül meg kell említenem azt a kedves eseményt, amely még színesebbé tette a ta-
nácsülést.

Az értekezlet befejezése elôtt megjelent az ülésen a francia szövetség Toulouse-i tag-
szervezetének a képviselôje és bejelentette, hogy az országos szervezet újjáalakulásá-
val egyidejûleg az ô szervezetük is átalakult, s új programot és távlati terveket dolgoz-
tak ki tevékenységük sokrétûbbé tétele érdekében. Rövid expozéjának lényege azon-
ban az volt, hogy új kapcsolatok kialakításra törekednek s elnökségük olyan döntést ho-
zott, hogy az európai szervezetek közül a Magyar Posta szakmai szervezetével a PSZE-
vel szeretnének szakmai együttmûködési, nyelvképzési, kulturális, üdülési stb. kapcso-
latokat kialakítani. Kiemelte, óriási érdeklôdés nyilvánul meg a Toulouse-i postások kö-
rében Magyarország iránt. Annak érdekében, hogy mi is megismerhessük az ô szerve-
zetüket, átadott részemre egy kapcsolat-felvételi ajánlatot s részletes információt
Toulouse-ról s az egész régióról, felkeltve mintegy a magyar PSZE tagok érdeklôdést a
francia együttmûködés iránt.

Úgy vélem, hogy az ilyen lehetôségekkel élni kellene s mielôbb kialakítani az együtt-
mûködés formáit, részünkrôl ki kell jelölni elôzetes felmérés, egyeztetés után hogy me-
lyik PSZE szervezet vállalná a testvéri együttmûködést a franciákkal.

A tanácsülés az elôzôekhez képest egyébként nagyon konstruktív és sikeres volt, mert
igyekezett kijelölni a változások új útjait és módszereit.
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d) Magyar Posta Zártvégû Garantált Származtatott Befektetési Alap 2. (Posta Ga-
rantált Alap 2)., futamidô: 2006. december 18-tól számított 3 év;

e) Magyar Posta Zártvégû Garantált Származtatott Befektetési Alap 3. (Posta Ga-
rantált Alap 3.), futamidô: 2007. március 19-tôl számított 3 év;

Késôbbiekben tervezzük a termékkör bôvítését az alábbi termékekkel:

• Posta Jelzálogkölcsön
A már meglévô portfolió kiegészítéseként, a piacon slágerterméknek számító szabad
felhasználású jelzálogkölcsön termék bevezetését tervezzük, amellyel a korszerû
pénzügyi szolgáltatások körét és elérhetôségét tudjuk a tevékenység végzésére kije-
lölt on-line postahelyeken (100 postahely) bôvíteni.
A jelzálogkölcsön termék a lakossági ügyfélkör részére, személyi, illetve ingatlanfe-
dezeti biztosíték mellett, a Magyar Posta on-line postahelyein kínált, szabad felhasz-
nálású, fogyasztási kölcsön, így célja a hitelfelvevô nagyobb összegû fogyasztási
szükségleteinek teljesítése a finanszírozási cél megjelölése nélkül.

• Posta Megtakarítási Kártya
A Posta Megtakarítási Kártya a Posta Pénzpiaci Alaphoz kapcsolódó belföldön és kül-
földön használható bankkártya. A bankkártyával lehetôség nyílik az off-line postahe-
lyeken POS terminál segítségével egy egyszerû, korszerû lakossági megtakarítási ter-
mék igénybe vételére. A bankkártyával végrehajtott valamennyi terhelési és jóváírá-
si tranzakció a számlaegyenleg terhére / javára történô befektetési jegy eladásnak /
vásárlásnak felel meg.

• Újabb befektetési alapok

• Vállalati, Önkormányzati számla

2. On-line postahelyek számának bôvítése

A stratégiai együttmûködésünk második fontos eleme az on-line postahelyek számának
gyors bôvítése. Cél volt, hogy a banki szolgáltatásokat kiterjedt, a lakosság széles réte-
ge által elérhetô postai hálózatban tudjuk nyújtani.

Azon postahelyeken, ahol az adottságok ezt lehetôvé tették a termékkör értékesíté-
sére egy-egy dedikált – meghatározott feladatokat végzô, készpénzt kezelô – munka-
helyet hoztunk létre. Ezen munkahelyeken a Posta banki szolgáltatások márkanév alatt
kínált termékek értékesítése prioritást élvez. A munkahellyel szemben támasztott elvá-
rás, hogy a postahelyi munkahelyektôl jól elkülöníthetô legyen (brandes megál-
lítótáblával), a diszkréció és tárgyalási lehetôség biztosítása, technológiai kapcsolata le-
gyen a fôpénztárral (ellátmány, beszolgáltatás, leszámolás).

Az on-line kapcsolattal rendelkezô postai hálózat ma már 324 egységbôl áll, szem-
ben a 2005. márciusi 26 on-line postahellyel.

3. Aktív értékesítô munkahelyek

A közös stratégiai célok eléréséhez megtettük a fentebb ismertetett lépéseket, azon-
ban a siker kulcsa a postahelyeken történô aktív értékesítés. Célunk, hogy a legrövi-
debb idô alatt a legtöbb ügyfelet szólítsuk meg és ajánljuk számukra a Posta banki szol-
gáltatások igénybevételi lehetôségét.
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• Postai folyószámlák
2004. december 8-tól kezdtük meg a Posta Folyószámla és a Posta Elektronikus
számlacsomag (együttesen: számlatermékek) értékesítését. A számlatermékek a fo-
rintban vezetett bármely bankszámlához hasonló teljes körû szolgáltatást kínálnak: a
pénztári mûveleteken és az átutalási (beszedési) megbízásokon túl kapcsolódhat hoz-
zá: betétlekötés, Posta Kártya, TeleBank, NetBank, SMS szolgáltatás, és folyószámla-
hitel is. Külön kiemelést érdemel a készpénzátutalási megbízás, expressz készpénzá-
tutalási megbízás („sárga csekk”) összegének befizetése Posta Kártyával kiemelten
kedvezményes díjtétel mellett, amely kizárólag a postai folyószámlával rendelkezôk
számára vehetô igénybe.
Jelenleg közel 120 ezer ügyfél rendelkezik Postai folyószámlával.

• Postai betétek (Posta Gyarapodó Betét, Posta Megújuló Betét)
A postai betétek folyószámla nyitás nélkül kezdeményezhetô betétlekötési módoza-
tok. A Posta Gyarapodó és Posta Megújuló Betét értékesítése 2006. március 13-tól
kezdôdött meg az on-line postahelyeken.
– a Posta Gyarapodó Betét 6, ill. 12 hónapos futamidejû eseti betétlekötés, futamidôn

belüli sávos kamatozással. A lejáratot követôen a betét nem kamatozik tovább.
– a Posta Megújuló Betét ismétlôdô betétlekötés, ahol a választott futamidôt (1, 3,

vagy 6 hónap) követôen a kamattal növelt összeg automatikusan újra lekötésre ke-
rül az eredeti futamidô hosszúságával megegyezô idôszakra, az új lekötés idôpont-
jában érvényes kamatlábbal. Összegtôl függô sávos kamatozású termék.

• Hitelek
Jelenleg két típusú Posta Személyi kölcsönt értékesítünk. Az alaptermékként 2004.
december 8-tól kínált kölcsönt HUF, EUR és CHF devizanemekben, a 2005. április 25-
tôl elérhetô fedezeti életbiztosítással egybekötött Posta Személyi kölcsön Plusz-t fo-
rintban vehetik igénybe ügyfeleink.
A hiteltermékek palettája 2006. június 26-tól bôvült a Posta Hitelkártyával, amely ter-
mék értékesítését az on-line postahelyek végzik A Posta Hitelkártyához kapcsolódó
Visa Classic bankkártyával lehetôség van vásárlásra, készpénzfelvételre, készpénzbe-
fizetésre, egyenleglekérdezésre. A hitelkártyához a Bank a kártyatulajdonos külföldi
utazásainak idôtartamára baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, illetve asszisz-
tencia-szolgáltatást, különleges szolgáltatásként pedig külföldön sürgôsségi kész-
pénzfelvétel és kártyacsere szolgáltatást biztosít.

• Befektetési jegy
A befektetési jegy forgalmazás a postai megtakarítási termékpaletta új elemeként ke-
rült bevezetésre. Az alapcsalád elsô tagjaként a Magyar Posta Nyíltvégû Pénzpiaci
Befektetési Alap (Posta Pénzpiaci Alap) – befektetési jegy forgalmazása kezdôdött el
2004. november 15-tôl.
Az alapcsalád a késôbbiekben a következô (nyílt- és zártvégû) tagokkal bôvült:

a) Magyar Posta Nyíltvégû Ingatlan Alapok Alapja (Posta Ingatlan Alap) – 2005.
októbertôl;

b) Magyar Posta Nyíltvégû Válogatott Alap (Posta Válogatott Alap) – 2007. júniustól;
c) Magyar Posta Zártvégû Garantált Származtatott Befektetési Alap 1. (Posta Ga-

rantált Alap 1., futamidô: 2006. július 10-tôl számított 3 év.

28

DEMETER GYÖNGYI

Posta 2007-2-13  2007.08.08 11:01  Page 28



„Postások a Postásokért” Alapítvány

A Magyar Posta Zrt 2003 évben a munkatársai iránt érzett felelôsség nemes gondola-
tától vezérelve közhasznú szervezetet, alapítványt hozott létre. A „Postások a Postáso-
kért” Alapítvány a jogi eljárások befejezése után 2003 október 1-én kezdte meg tény-
leges mûködését.

1. Az alapítvány célja:

• a súlyos betegségben szenvedô, mûtéti eljárásra, illetve bonyolult orvosi kezelés-
re szoruló postás dolgozók, illetve közeli családtagjainak támogatása

• a postai dolgozók árván, félárván maradt gyermekeinek támogatása tanulmányaik-
hoz történô hozzájárulás

• a posta sérelmére elkövetett bûncselekmények esetén az elhalálozott postás dol-
gozó (közremûködô) özvegyének és árváinak támogatása

• a posta nyugdíjasainak támogatása egészségi állapotuk, anyagi helyzetük és élet-
körülményeik alapján.

2. Támogatási kérelmek tárgyalása:

Az alapítvány céljainak megfelelô esetben és körülmények alapján a dolgozónak, nyug-
díjasnak írásbeli kérelmet kell eljuttatni a következô címre

„Postások a Postásokért” Alapítvány,
1535 Budapest Pf. 835.

A beadványban részletesen le kell írni azokat a körülményeket, amelyek alapján a ké-
relmezô támogatást kér. A kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolásokat. Rendkívüli
esetben a munkahelyi vezetôk is kezdeményezhetik, a hozzájuk tartozó dolgozó támo-
gatásának tárgyalását.

Az alapítvány a kérelmet az illetékes humán erôforrás irodához küldi meg, adat-
lap kiállítása és környezettanulmányozás végett. Az adatlapot a kérelmezônek kell
kitölteni, majd a munkahelyi vezetônek és a humán irodának javaslattal ellátni. Az
alapítványhoz visszaküldött adatlap és mellékletei alapján a kuratórium határozat
formájában dönt a támogatás odaítélésérôl, vagy a kérelem elutasításáról. A kura-
tórium a döntésrôl értesíti a kérelmezôt és a humán irodát és intézkedik az összeg
kiutalása iránt.
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Az egyes bonyolultabb (Posta Jelzálogkölcsön) termékek értékesítése hosszabb idôt

vehet igénybe, ezért ahol erre lehetôség nyílik, ott aktív értékesítô munkahelyek kiala-
kításával (100 on-line postahelyen) segítjük a személyre szóló tanácsadást igénylô ban-
ki brandes szolgáltatások, valamint biztosítás és lakástakarék közvetítési tevékenység
nyújtását az ügyfelek részére.

Az aktív értékesítô munkahelyek mûködtetésével kulturáltabb, ügyfélbarát környeze-
tet teremtünk a postahelyeken. Az értékesítési volumen növekedését kívánjuk elérni az-
által, hogy az aktív értékesítést igénylô banki és biztosítási termékeket az eddigi, ablak-
sorban történô ajánlás és értékesítés helyett egy külön, erre a tevékenységre létreho-
zott munkahelyen végezzük.

A jelenleg banki munkahelyek jellemzôen on-line ügyfél-tranzakciók lebonyolítására
kerültek kialakításra, valódi értékesítési tevékenység végzésére kevésbé alkalmasak. Az
aktív értékesítô munkahelyek kialakításával alapvetôen javulnak az aktív értékesítés fel-
tételei, kulturált környezetben válik lehetôvé a tanácsadói, szerzôdéskötési tevékenység
valamennyi aktív értékesítést igénylô banki és biztosítási módozat tekintetében, ide ért-
ve a lakás-takarékpénztári szerzôdések megkötését is.

A munkahellyel szemben támasztott elvárások: az ügyfelek ültetett kiszolgálása, szá-
mítógépes támogatottság, készpénzkezelést nem végzô, diszkrét tárgyalás lehetôségét
biztosító munkahely.

A Posta stratégiájában a Pénzügyi Szolgáltatások Üzletág termékei meghatározó sze-
repet töltenek be. A stratégia szerves részét képezô szabad felhasználású jelzálogköl-
csön – amely bevezetésének elengedhetetlen feltétele az aktív értékesítô munkahelyek
kialakítása – e beruházással a postai termékpalettára bevezetésre kerülhet. Az aktív ér-
tékesítô munkahelyek ugyanakkor az Erste Bankkal 2004-ben megkezdett stratégiai
együttmûködés és értékesítési koncepció részét is képezték és az utóbbi idôben már
látszik, hogy az aktív értékesítô munkahelyek hiánya gátolja valamennyi aktív banki és
biztosítási termék hatékony értékesítését.

A munkahelyek fô funkciói:
• értékesítési beszélgetés
• szerzôdések elôkészítése
• szerzôdések megkötése

valamennyi érintett, aktív értékesítést igénylô pénzügyi termék vonatkozásában, külö-
nösen a

• személyi kölcsön és szabad felhasználású jelzáloghitel nyújtása
• számlaszerzôdések (folyószámla és befektetési számla) megkötése
• biztosítási szerzôdések megkötése
• lakás-takarékpénztári szerzôdések megkötése

tekintetében.
A Magyar Posta az Erste Bank együttmûködésével megteremtette a hosszú távú sa-

ját, pénzügyi szolgáltatásokat postahelyeken igénybe vevô ügyfélkör kialakításának és
magas szintû kiszolgálásának termék-, technikai-, és személyi feltételeit.

A szolgáltatás – és az együttmûködés – sikerét az fogja meghatározni, hogy a követ-
kezô 3-5 évben mekkora ügyfélkört nyerünk meg a Posta számára. Ehhez elsôsorban az
értékesítésben résztvevô munkatársaink felkészültsége, mindennapi aktivitása jelenti az
alapot – a „Siker rajtunk múlik!”.

Budapest, 2007. július 3.
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• Szögi Lajosné nyugdíjas fôpénztáros (Tiszavasvári posta) betegsége, továbbá fia ifj.
Szögi Lajos tanár halála miatt, – akit a cigányok agyonvertek Olaszliszkán – kapott
támogatást.

5. A támogatások visszhangja:

A támogatások visszhangja igen kedvezô az érintettek és szûkebb munkahelyi környe-
zetükben. A támogatottak mintegy 80%-a levélben vagy telefonon fejezi ki köszönetét
a kuratórium kedvezô döntése miatt.

Néhány idézet a köszönô levelekbôl:

• Nagy segítség volt az alapítvány, a kollegák és a barátok segítsége, anyagi és lel-
ki támogatása. Négy gyermek édesapja a párom hirtelen elvesztése még mindig
erôsen hat a családra, de igyekszünk erôsek lenni, mert az „élet megy tovább”
(7/2006)

• Munkaképességem 50%-ra ítélték. Ismét mûtét elôtt állok, kórházba kell mennem.
Már elôre figyelmeztettek az orvosok, hogy a mankót ne hagyjam otthon (31/2006)

• Nagyon hálás vagyok és igen meg vagyok hatva a segítségért. Sajnos ismét kór-
házba megyek, mert a lakáson kívül nem tudok közlekedni (49/2006)

• Nagyon jól jött a pénz. A gyerekeknek is tudtam venni ruhát, mert a 10 éves Milán
elsô áldozó lesz. Megveszem neki az öltönyt, inget és cipôt (80/2006)

• Sokat segítettek, mivel két munkanélküli van a családban. Engem újra mûtenek,
mindkét térdembe protézist ültetnek be (117/2006)

• A pénzt megkaptuk, nagy segítség volt, köszönjük. Az összeget Máté gyermekünk
németországi kezelésére és mûtétjére fogjuk költeni (255-11/2006)

• Szeretném megköszönni a támogatást. Szép volt a karácsony, mert meg tudtam
venni a gyerekek számára azokat az ajándékokat, amelyekre nagyon vágytak. Gyer-
mekeim öröme nekem a legszebb karácsonyi ajándék volt. (255-40/2006)

6. A támogatások megoszlása:

Az elmúlt évi támogatások száma postaigazgatóságok szerint a következô volt: Buda-
pest 68, Debrecen 124, Pécs 54, Logisztika 54, Egyéb szervezetek 15 db.

Humán irodák szerint pedig; Budapest 153, Miskolc 127 és Pécs 55 db kérelmet tár-
gyalt a kuratórium.

A támogatásban részesült személyek száma jelentôs volt az alábbi létszámgazdálko-
dást folytató szervezeteknél:

Posták, körzeti posták: Budapest 3, Budapest 112, Cegléd, Gödöllô, Tatabánya 1,
Debrecen 1, Miskolc 1, Nyíregyháza 1, Kazincbarcika, Nyírbátor, Szerencs, Veszprém 1.
Szállítási üzemek: Budapest, Sopron, Debrecen.

Feldolgozó üzemek: Országos Logisztikai Központ.
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3. Az alapítvány mûködése:

Az alapítvány ügydöntô, ügyvezetô és képviselô szerve az 5 fôs kuratórium. Az alapít-
vány törvényes mûködését és gazdálkodását a 3 fôs felügyelô bizottság ellenôrzi. A
tisztségviselôk tevékenységüket társadalmi munkában látják el. A kuratórium általában
két havonta ülésezik és dönt a támogatási kérelmek ügyében.

Az alapítvány fôként a Magyar Posta Zrt, továbbá a munkahelyi kollektívák, más szer-
vezetek és magánszemélyek adományaiból, illetve az 1%-os adófelajánlásokból gazdál-
kodik. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából elsô ízben, 2006 évben több
mint 4 millió Ft támogatást kapott az alapítvány.

Az alapítvány 2004-2006 évben 507 esetben – mintegy 1200 személyt érintôen – kö-
zel 32 millió Ft anyagi támogatást biztosított a rászoruló postás dolgozók és családtag-
jaik, illetve a postás nyugdíjasok számára. Ebbôl 2006 évben 315 kérelmezônek 19 mil-
lió Ft támogatást biztosított. Az alapítvány az elmúlt évben 28 millió Ft-al gazdálkodott.
2007 elsô félévében pedig 148 kérelmezô közel 7 millió Ft támogatásban részesült. A
kérelmek mintegy 6%-a elutasításra kerül, mert tartalmuk nem felel meg az alapítvány
célkitûzéseinek. Az alapítvány tevékenysége nyilvános a támogatásokról szóló döntése-
ket a kuratórium a Postás címû lapban rendszeresen közzé teszi.

4. Különleges támogatási esetek voltak az elmúlt évben:

• A kuratórium már két esetben szervezte meg a súlyosan beteg, árva és félárva pos-
tás gyermekek, illetve súlyosan beteg szülôk gyermekei karácsonyi ajándékozásá-
nak támogatását. Ennek alapján 102 családban 200 gyermek részére 4 millió Ft ke-
rült kifizetésre szebbé és boldogabbá téve ezzel a karácsonyi ünnepeket.

• A Gárdonyi Postás Kempingben természetbeni támogatást, üdülést kapott Bor-
bély László (Vác 1 posta) és Fodor Miklós (Pécs 2 posta) családja.

• Rózsa Ágnes, – Fódi György kézbesítô (Veszprém 1 posta) özvegye munkahelyi
kezdeményezésre több esetben kapott támogatást. Az alapítvány 2003-ban az el-
sô támogatást is Fódi György özvegyének adta, akinek férje szolgálat teljesítés
közben bûncselekmény áldozata lett.

• Szlivka György kézbesítô (Budapest 114 posta) mozgássérült gyermekének az
Adromus Alapítvánnyal közösen sikerült speciális kerékpárt vásárolni.

• Közlekedési balesetben elhunyt Wolf Csaba informatikus (Pécsi Informatikai Iroda)
özvegye pedig a munkatársak, a Microsoft és az alapítvány együttmûködése alap-
ján jutott jelentôs támogatáshoz.

• Novák Ferenc rokkant nyugdíjas kézbesítô (Debrecen 2 posta) félkezû világjáró a
guinness könyvben szereplô 1 millió 400 ezer km-t kerékpározó sportoló, a helyi
sportkör kezdeményezésére kapott támogatást.
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– a Velencei tónál, a sukorói evezôs pályán megrendezett „Postás Sárkányhajó Ku-
pa” versenyen

– Nyíregyháza 1 körzeti postánál megtartott szakmai értekezleten.

A kuratórium hálás köszönetét fejezi ki a fenti rendezvények vezetôinek, szervezôinek
és résztvevôinek az adományokért és az alapítvány célkitûzéseinek ismertetéséért, nép-
szerûsítéséért.

***
Az alapítvány célkitûzései szorosan kapcsolódnak a Magyar Posta Zrt. szociálpolitikai

célkitûzéseihez és részben kiegészítik az ilyen intézkedéseket.
A kuratórium bízik abban, hogy az eddigi eredmények alapján egyre több postai ve-

zetô és dolgozó ismeri meg és segíti az alapítvány célkitûzéseit, – azt, hogy a „Postá-
sok a Postásokért” közös összefogással sokat tehetnek a bajba jutott munkatársaik
anyagi támogatásáért.

A kuratórium a jövôben is arra törekszik, hogy – az alapítványi célkitûzéseknek meg-
felelô – valamennyi támogatást kérô dolgozó és nyugdíjas segélykérelme megnyugta-
tó módon elintézésre kerüljön, segítve ezzel az alapító szociálpolitikai törekvéseinek
megvalósítását.
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7. Adományok gyûjtése:

A kuratórium fontosnak tartja és arra törekszik, hogy mindazon vezetôk és dolgozók,
akik szükségesnek és hasznosnak tartják az alapítvány tevékenységét, szervezéssel és
adományaikkal támogassák az alapítványi célkitûzések megvalósítását. Tehát indokolt,
hogy az alapítvány tevékenysége minél szélesebb munkatársi, baráti és családi körben
ismertté váljon. Az összegyûjtött adományok alapján juthat egyre több rászoruló pos-
tás dolgozó, nyugdíjas és család anyagi támogatáshoz.

Az adományok gyûjtésére a következô módon van lehetôség:

• A személyi jövedelemadó (SZJA) 1%-nak felajánlása az év elejei adóbevallások so-
rán. Ez esetben a Rendelkezô nyilatkozaton, a kedvezményezett adószáma:

18248649-1-43

a kedvezményezett neve:

„Postások a Postásokért” Alapítvány

adatokat kell feltüntetni.

• Az alapítvány egyéni adományokat is szívesen fogad, amelyeket az
Erstebank Rt

11944447-06383327-10000025

számlára lehet befizetni. A kuratórium a fenti befizetésekrôl megfelelô igazolást
küld az adományozónak, amely alapján adókedvezmény vehetô igénybe. Az ilyen
adományokról az alapítványt tájékoztatni kell.

• Az adományozás sajátos formája a különbözô postai rendezvényeken (postás bá-
lok, tombola szervezése, szakmai értekezletek, konferenciák, nyugdíjas találkozók,
sport rendezvények stb.) az alapítvány számára történô pénzgyûjtés. Indokolt,
hogy legalább évente egy alkalommal erre sor kerüljön az eddig is jelentôs támo-
gatásban részesült postaszerveknél. Az ilyen rendezvényekrôl az alapítványt tájé-
koztatni kell.

Ilyen adományozás történt:

– a Debreceni postás bálon, több alkalommal
– a Székesfehérvári postás bálon, több alkalommal
– a Szegedi Kelet-magyarországi sportnapokon
– Nyírbátor körzeti postánál megtartott szakmai értekezleten
– a Gárdonyi postás kempingben megrendezett „Családi napon”
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A szerzô a „Postások a Postásokért” Alapítvány kuratóriumának elnöke.
(A szerk.)
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rint a Post Office jobban tenné, ha a helyi szolgáltatások csökkentése helyett inkább
jobb minôségû szolgáltatásokat kínálna ügyfelei részére.

A Német Posta versenytársai a monopólium meghosszabbítása ellen

http://de.news.yahoo.com – A magán postai szolgáltatók óvják a német kormányt at-
tól a lépéstôl, hogy elhalasszák a Német Posta monopóliumának 2008-ra tervezett
megszüntetését. A Nemzetközi Expressz és Gyorsposta Szolgáltatók szövetségének
(BIEK) az elnöke azt nyilatkozta, hogy a Német Posta versenytársai már túl sok pénzt
ruháztak be abból a célból, hogy felkészüljenek a liberalizációra. Amennyiben a kor-
mány visszakozik, az komoly bizalomvesztéssel járna. A konkurensek véleménye szerint
a Német Posta az egész világban terjeszkedik, tehát a hazai piacon is vállalnia kell a
szabad versenyt.

Jelentés az új postai irányelvvel kapcsolatban

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC) 2007. március 22-én Brüsszelben tar-
totta a „Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” szekciója ülését,
amelyen a tagok elfogadták az EU új postai irányelvével kapcsolatban alkotott jelentést.
A jelentés kimondja, hogy az EU Bizottság által benyújtott tervezetben foglalt, 2009-re
elôirányzott teljes postai liberalizáció korai az egyetemes szolgáltatások finanszírozásá-
nak bizonytalanságai miatt, ezért az EESC 2012-re javasolja elhalasztani a postai piac tel-
jes megnyitását. A jelentésrôl a végsô döntést az EESC áprilisi plenáris ülése hozza meg.
Az ülésen részt vett dr. Szebeny Botond nemzetközi üzletágvezetô is, aki a jelentés elké-
szítésében az EESC munkaadói oldalának hivatalos szakértôjeként mûködik közre.

Heves vita az Európai Parlament Közlekedési Bizottságában 
a postai liberalizációról

2007. március 27-én, kedden tárgyalta az Európai Parlament Közlekedési (TRAN) Bizott-
sága – mint témavezetô bizottság – az új postai irányelv tervezetével kapcsolatos elô-
terjesztést. A téma jelentéstevôje, Marcus Ferber német EP képviselô által bemutatott
jelentést, amely az irányelv-tervezetben szereplô 2009-es teljes piacnyitás megerôsíté-
sét javasolja, heves ellenállás fogadta a Bizottságban. Brian Simpson brit EP képviselô,
a téma helyettes-jelentéstevôje hangsúlyozta, hogy a 2009-es piacnyitás korai lenne az
Európai Uniós tagországok jelentôs része számára. Ehhez kacsolódva többen is kiemel-
ték (köztük Gurmai Zita magyar EP képviselô), hogy ezen országok liberalizációra való
hatékony felkészülése érdekében 2012-re kellene kitolni a teljes piacnyitás idôpontját.
A kialakult vita következtében a TRAN Bizottság csak júniusban szavaz a kérdésben (az
eredetileg tervezett május helyett), míg az Európai Parlament plenáris ülése elsô olva-
satban várhatóan júliusban, ugyancsak néhány hetes késéssel tárgyalja az új postai
irányelv tervezetét.
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Nemzetközi postai hírek
2007. február–július
Válogatta: Lovászi József

A szerkesztô megjegyzése: Az elmúlt fél évben fellángoltak az Európai Unió által
2009-re tervezett teljes postai piacnyitással kapcsolatos viták. Egymással szöges ellen-
tétben álló vélemények ütköztek a különféle fórumokon, lobbicsoportokba tömörültek
a postatársaságok, és megszólaltak maguk a postások is, akik összehangolt nemzetkö-
zi demonstráció keretében léptek fel a 2009-es teljes piacnyitás tervével szemben. Mos-
tani hírösszeállításunkban az Európai Unió Parlamentjének döntését megelôzô vitákra,
az álláspontok ütközésére és a vita kimenetelére koncentrálunk, valamint azt mutatjuk
be a hírek tükrében, hogy az európai postatársaságok milyen helyzetben vannak, és ho-
gyan készülnek a teljes piacnyitásra.

1. Az Európai Parlament döntését megelôzô viták

Nagy-Britannia sürgeti az EU tagállamok piacnyitását

www.postcomorg.com – Gordon Brown brit pénzügyminiszter sürgeti az EU tagállamo-
kat, hogy Nagy-Britanniához hasonlóan ôk is nyissák meg postai piacaikat. Az EU pénz-
ügyminisztereinek brüsszeli értekezletén elhangzott beszédében hangsúlyozta, hogy a
négy kulcsfontosságú szerepet betöltô piac európai liberalizációja, azaz a postai, tele-
kommunikációs, energia és pénzügyi, 350.000 új munkahely megteremtését jelenthetné.

London polgármestere a liberalizációs tervek ellen van

www.postinsight.com – London polgármestere nem ért egyet a Royal Mail leányválla-
latának, a Post Office-nak azon terveivel, amely szerint országszerte 70, ezek közül 15
londoni postahivatalt akar privatizálni. Ken Livingstone véleménye szerint ezzel a lépés-
sel 3000 munkahely szûnne meg Nagy-Britanniában, ami Londonban 700 alkalmazott
elbocsátását jelentené. Egy vizsgálat azt is kimutatta, hogy a privatizált Post Office pos-
tahivatalok nem rendelkeznek elegendô információval a szolgáltatásokkal kapcsolat-
ban, a mozgáskorlátozott ügyfelek számára nem megfelelô a hivatalok kialakítása, és az
ügyfélszolgálat teljesítménye is hagy némi kivetnivalót maga után. A polgármester sze-
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Berlinben tiltakoznak a postás szakszervezetek

www.union-network.org – Az európai postás szakszervezetek május 30-án Berlin-
ben, az unió soros elnökét adó Németország fôvárosában tiltakoznak a tervezett kö-
zösségi direktíva ellen. Az európai bizottság által javasolt 2009-es teljes piacnyitás el-
len kívánnak fellépni az európai postás dolgozókat tömörítô szervezetek. Rolf Büttner,
a több mint 15 millió európai dolgozót tömörítô UNI postai szekciójának elnöke sze-
rint, ha a beterjesztett irányelv elfogadásra kerül, az ronthatja a postai szolgáltatások
színvonalát, és veszélybe kerülhet több ezer postai munkahely is. Büttner példaként
hozta fel, hogy a holland postai szolgáltató a liberalizációval összefüggésben már
7000 postai munkakört szüntetett meg. Az európai postai szolgáltatások jövôje az
UNI Postai Világkonferenciájának közelgô athéni ülésén is a napirendi pontok között
szerepel majd.

Európai postások liberalizáció ellenes tüntetést terveznek

CEP-Research – Weekly Newsletter, 2007. április 27. – 2007. június 6-án Európa-szer-
te postai dolgozók tüntetnek a még meglévô postai monopólium eltörlése és a belföl-
di postai piacok teljes liberalizációja ellen. Ezt megelôzôen a május 30-án Berlinben
megrendezésre kerülô gyûlésre 27 EU tagállamból várják az egyenruhás kézbesítôket.
A szervezô UNI Postal global union a megmozdulásokkal kívánja megakadályozni, hogy
az Európai Unió véget vessen a nemzeti posták védelmének, ezen kívül nyomást kíván
gyakorolni a jelenleg uniós elnökséget betöltô Németországra. Rolf Büttner, az UNI
Postal elnöke, aki egyben a Ver.di német szakszervezet tisztviselôje, valamint a Német
Posta felügyelô bizottságának elnöke, azon a véleményen van, hogy amennyiben az Eu-
rópai Parlament jóváhagyja a Közösség indítványát, kevesebb postai szolgáltatásra,
postahivatalra és levélszekrényre lehet számítani. Nem ért egyet a Közösség azon kije-
lentésével sem, miszerint a változásokkal új munkahelyek teremtôdhetnek.

Újabb két EP bizottság utasította el az Európai Bizottság által javasolt 
2009-es teljes postai piacnyitási dátumot

Újabb két EP bizottság utasította el az Európai Bizottság által javasolt 2009-es teljes
postai piacnyitási dátumot. Május 2-án az Európai Parlament Regionális Fejlesztési (RE-
GI), május 3-án az Ipari, Kutatási és Energiaügyi (ITRE) bizottsága napirendjén szerepelt
az új uniós postai irányelv kérdése. Mindkét bizottsági szavazáson többséget kaptak
azok a módosító indítványok, amelyek a javasolt 2009-es dátumot korainak tartják, ezen
túlmenôen mind a REGI-, mind az ITRE-bizottság 2012-t javasolja a teljes postai libera-
lizáció lehetséges céldátumának. A Foglalkoztatási (EMPL) bizottságban és az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságban (EESC) nemrégiben lezajlott szavazások után újabb
két uniós intézmény mondott ezzel formális nemet az Európai Bizottság javaslatára, fi-
gyelembe véve, hogy az egyetemes postai szolgáltatások finanszírozására javasolt
módszerek hatékonyága és alkalmazhatósága korántsem bizonyított.
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Aggodalmak az EU Szociális Párbeszéd Bizottságában 
a korai postai liberalizációval kapcsolatban

2007. április 2-án tartotta Brüsszelben az Európai Unió égisze alatt mûködô Szociális
Párbeszéd Bizottság Postai szekciója rendkívüli ülését, abból a célból, hogy az Európai
Bizottság 2006 októberében beterjesztett új postai irányelv-javaslatát áttekintse, tekin-
tettel arra, hogy a tervezet jelenleg az uniós döntéshozatali mechanizmus keretében az
Európai Parlament és a Tanács asztalán van. A találkozón részvevô tagállami postai szak-
szervezetek képviselôi heves ellenvéleményüket nyilvánították ki a Bizottság által beter-
jesztett szövegtervezettel szemben, hangsúlyozva, hogy a 2009-es – véleményük sze-
rint korai – teljes piacnyitás eredményeként az eddig elért európai szociális vívmányok
veszélybe kerülhetnek. A megbeszélésen a postai szolgáltatók is kifejtették álláspontju-
kat. A francia, az olasz és a magyar posta képviselôi a liberalizáció elhalasztása mellett
érveltek, miközben kiállt a 2009-es piacnyitás mellett a német, a holland és a svéd pos-
ta munkatársa.
A fórumon elôadást tartott Pecze Pál, a Postás Szakszervezet elnöke és dr. Szebeny Bo-
tond, a Nemzetközi Üzletág vezetôje. Mindketten hangsúlyozták, hogy a teljes postai
piacnyitásra a 2012-es dátumot tartanák megfelelônek, a liberalizációra való hatékony
felkészülés biztosítása érdekében.

Az óvatos postai piacnyitást támogató posták képviselôinek tanácskozása

Az új uniós postai irányelv-tervezethez kapcsolódóan 2007. április 3-4-én Luxemburg-
ban tartották a korai liberalizációt ellenzô posták – köztük a francia, az olasz, a belga, a
görög, a lengyel és a magyar posta – képviselôinek egyeztetô ülését, amelyen társasá-
gunk részérôl dr. Szebeny Botond nemzetközi üzletágvezetô és dr. Sümegi Péter jogi
irodavezetô vett részt. Az ülésen jelentette be a Lett Posta képviselôje, hogy tizedik uni-
ós postai szolgáltatóként hivatalosan is csatlakoztak a csoporthoz, ami által immár az
Európai Unió balti régiójának is van képviselôje a kezdeményezésben.

Az Európai Parlament Foglalkoztatási Bizottsága nem támogatja 
az Európai Bizottság által javasolt, 2009-es teljes piacnyitási dátumot

Az uniós döntéshozatali mechanizmus keretében a Bizottsági javaslattétel után elôször
a Parlament (EP) nyilvánít véleményt a kérdésben. A Parlamentben a téma fô felelôse a
Közlekedési Bizottság (TRAN), amely álláspontja kidolgozásakor beépíti más EP bizott-
ságok álláspontját. A véleményezô bizottságok közül elsôként a Foglalkoztatási Bizott-
ság szavazott a témában. Az április 12-ei szavazáson a bizottsági tagok többsége a
2009-es piacnyitás elhalasztása mellett voksolt, tekintve, hogy véleményük szerint a
fenntartott terület megszûntetésével az egyetemes szolgáltatások finanszírozása bi-
zonytalanná válna. A többi öt illetékes bizottság a következô hetekben fog szavazni a
kérdésben, míg az Európai Parlament plenáris ülése elé a tervek szerint július legelején
kerül az ügy elsô olvasatban.
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12 európai posta sajtónyilatkozata a postai piac liberalizációja kapcsán

A 2007. május 31-én megjelentetett sajtóközleményben az Európai Unió 12 tagállamá-
nak – Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Lettország, Lengyelor-
szág, Magyarország, Málta, Olaszország és Szlovákia – egyetemes szolgáltatási felada-
tokat is ellátó postai szolgáltatója arról a meggyôzôdésérôl adott hangot, hogy a pos-
tai piac liberalizációját kísérô vitákban körültekintô, alapos megközelítésre van szükség.
A dokumentumban a 12 szolgáltató az egyetemes szolgáltatások finanszírozásának te-
kintetében fenntartható és mûködôképes megoldás meghatározását és alkalmazását
sürgeti, valamint felhívja a figyelmet a szociális dömping veszélyeire és a piaci résztve-
vôk közötti azonos versenyfeltételek garantálására. A nyilatkozat megfelelô bizonyítéka
annak, hogy a 2009-es piacnyitási javaslatot egyre többen tartják túl korainak és meg-
alapozatlannak. A legutóbbi nyilatkozatot még csak 9 szolgáltató írta alá, de ezúttal új
aláíróként megjelent a Lett, az Osztrák és a Szlovák Posta is.

Kompromisszumos javaslat a teljes postai piacnyitás dátumáról

2007. június 4-én az Európai Parlament (EP) Közlekedési Bizottságának – amely a pos-
tai témában az ún. vezetô bizottság az EP-ben – ülésén a postai téma is napirenden sze-
repelt. Markus Ferber (német, néppárti) megbízott jelentéstevô az ülés elején tájékoz-
tatta a résztvevôket kompromisszumos megoldási javaslatáról. Ferber a régi EU tagok
esetében 2010. december 31-ét javasolta a teljes piacnyitás dátumának, az új tagállam-
ok és a kiterjedt szigetvilággal rendelkezô országok 2 év további haladékot kapnának.
A jelentéstevô azt is hozzátette, hogy véleménye szerint 2009-nek nincs többsége az
EP-ben. Az ún. árnyék-jelentéstevô Brian Simpson (brit, szocialista) felszólalásában nem
találta rossz alapnak a kompromisszumos javaslatot, a piacnyitás dátumának azonban
minden tagállam tekintetében 2012-t javasolta. A Közlekedési Bizottság 2007. június
18-án szavaz majd Ferber kompromisszumos javaslatáról és a többi benyújtott módosí-
tó indítványról. Az itt elfogadott jelentésrôl a parlament plenáris ülése vélhetôen 2007.
július 12-én hoz majd döntést.

A Régiók Bizottsága (CoR) nem támogatja a 2009-es piacnyitási céldátumot

Az együttdöntési eljárásnak megfelelôen az európai helyi és regionális önkormányzat-
ok képviselôibôl álló – az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz (EESC) hasonló
külsô véleményezô jogkörrel bíró – Régiók Bizottsága plenáris ülésén 2007. június 6-án
szavazott a postai liberalizációról. Elfogadásra került 2010. december 31-e, mint a tel-
jes postai piacnyitás javasolt dátuma. Azok a tagállamok, amelyek az egyetemes szol-
gáltatások finanszírozásának biztosítása miatt szükségesnek tartják, további egyéves ha-
ladékkal élhetnek. A CoR szavazással lezárult az Európai Parlament véleményezô bizott-
ságaiban és a külsô testületekben (CoR, EESC) a postai témáról tartott szavazások so-
ra. Az Európai Parlamentben három bizottságban 2012, kettô esetében 2009 került el-
fogadásra. A CoR és az EESC szavazás után összességében a hét uniós intézménybôl
öt javasolta a teljes postai piacnyitás elhalasztását.
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Az új közösségi postai direktíva európai parlamenti bizottsági vitái

Az Európai Parlament három véleményezô bizottsága (Foglalkoztatási; Regionális Fej-
lesztési; Ipari) után a Belsô Piaci Bizottság (IMCO) is szavazott a harmadik postai irány-
elv-tervezetrôl. A három korábbi bizottsági szavazás eredményével ellentétben, az IMCO
szavazáson elfogadásra került a Bizottság által javasolt 2009-es piacnyitási dátum. Május
folyamán még a Gazdasági Bizottság (ECON) szavazására kerül majd sor, míg június ele-
jén kerül a kérdés a fôbizottság, a Közlekedési Bizottság (TRAN) napirendjére.

Az Európai Parlament aktualitásai a postai irányelv kapcsán

Az EP utolsó véleményezô bizottsága, a Gazdasági Bizottság (ECON) is szavazott az Eu-
rópai Bizottság által beterjesztett postai irányelv-tervezetrôl. Az ECON-ban megerôsítés-
re került 2009, mint a piacnyitás céldátuma. A fôbizottsági szavazáson (Közlekedési Bizott-
ság – TRAN) figyelembe kell majd vennie a képviselôknek ugyanakkor a véleményezô par-
lamenti bizottságok erôs megosztottságát, háromban (EMPL, REGI, ITRE) ugyanis 2012
került elfogadásra a teljes postai liberalizáció dátumát illetôen, míg kettô (IMCO, ECON)
tartotta az Európai Bizottság dátumjavaslatát megalapozottnak és reálisnak. A TRAN bi-
zottsági szavazás elôreláthatólag 2007. június második felében fog majd lezajlani.
Az unió két véleményezô testülete közül az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
(EESC) már korábban szavazott a kérdésrôl, és 2012-t javasolja piacnyitási dátumnak,
míg a Régiók Bizottsága (CoR) 2007. június 6-án dönt a témában plenáris ülésén.

30000 német postás sztrájkolt a liberalizáció ellen

PostEurop’s In the press, 2007. május 11-18. – Május 14-én Berlinben 30000 postai
dolgozó ment ki az utcára, azzal a szándékkal, hogy így is kimutassa elégedetlenségét
azzal szemben, hogy Németországban korábban szûnik meg a posta monopóliuma, és
nyílik meg a postai piac a vetélytársak elôtt, mint a többi EU-tagországban.

Markus Ferber nyitott a vitára a postai szektor teljes liberalizációjának 
dátumát illetôen

2007. május 15-én az Európai Néppárt frakcióülésén Markus Ferber, az Európai Parla-
ment megbízott jelentéstevôje kijelentette, hogy kész az eredeti javaslatát – nevezete-
sen a 2009-es teljes postai piacnyitást – megváltoztatni, látva saját frakciótársainak
megosztottságát a kérdésben. Az EP Közlekedési Bizottságában résztvevô több nép-
párti képviselô is megalapozatlannak tartja a 2009-es céldátumot. Többen közülük
2012-es módosító javaslatot nyújtottak be a bizottsági szavazás elôtt és más néppárti
képviselôk – köztük belga, luxembourgi, magyar és osztrák politikusok – is egyetérte-
nek ezzel a megközelítéssel. Ferber állítása szerint kész a vitára, a dátum elhalasztását
azonban csak a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagországok esetében tartja lehet-
ségesnek, és az elhalasztott idôpont minél közelebb kell, hogy álljon 2009-hez.
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tozatban, hogy a 2011 és 2013 közötti kétéves átmeneti idôszakban az új EU tagor-
szágok és a speciális földrajzi jellemzôkkel rendelkezô országok mellett a kis tagállam-
ok (pl. Luxembourg) is lehetôséget kapnak a fenntartott szolgáltatási kör alkalmazá-
sára. Másik fontos elôrelépést jelent az a módosítás, – amelyet Barsiné Pataky Etelka
és Gurmai Zita magyar EP képviselôk terjesztettek be, dr. Szebeny Botond és dr. Sü-
megi Péter, a Magyar Posta helyszínen tartózkodó munkatársainak szakmai támoga-
tása mellett, – hogy erre a kétéves pótlólagos periódusra is fenn lehessen tartani a ki-
menô nemzetközi levélküldeményeket és a címzett reklámküldeményeket, a fenntar-
tott szolgáltatási körnek a jelenleg hatályos meghatározása szerint. Ez az eredeti
TRAN szöveghez képest szélesebb jogköröket biztosít a postai közszolgáltatóknak. A
plenáris szavazással lezárult a parlamenti elsô olvasat szakasza, a továbbiakban a Mi-
niszterek Tanácsa tárgyalja majd a kérdést és várhatóan október-november során hoz
döntést a harmadik uniós postai irányelvrôl a Parlament és a Tanács ún. együttdönté-
si eljárása keretében.

12 európai postai közszolgáltató pozitívan értékeli az Európai Parlament 
által elfogadott módosításokat

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Lettország, Lengyelország, Lu-
xembourg, Magyarország, Málta, Olaszország és Szlovákia postai szolgáltatói 2007. jú-
lius 11-én, az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén megszületett döntést követôen kö-
zös sajtónyilatkozatban értékelték az EP-ben elfogadott postai dokumentumot. A 12
szolgáltató nagyra értékeli, és pozitív irányúnak tartja az EP által jelentôs többséggel el-
fogadott módosító indítványokat, amelyek által a közösségi postai liberalizáció ki-
egyensúlyozott módon folytatódhat tovább. A sajtónyilatkozat hangsúlyozza, hogy az
EP figyelembe vette az egyetemes szolgáltatások finanszírozásához kapcsolódó nagy-
fokú bizonytalanságot és a szociális dömping veszélyének lehetôségét, emiatt is támo-
gatta a parlament a teljes postai piacnyitás elhalasztását. Az aláírók felhívják a Miniszte-
rek Tanácsának figyelmét, hogy kövesse az Európai Parlament alapos és körültekintô
megközelítését, mindemellett egészítse ki az elfogadás elôtt álló irányelvet a még meg-
oldásra váró jogi, gazdasági, technikai kérdésekre adandó válaszokkal.

2. Az európai postatársaságok helyzete és felkészülése 
a piaci versenyre

További piacvesztés a Royal Mail-nél

www.postcom.org – Újabb nagy ügyfelet veszített el a Royal Mail. Ezúttal a British
Broadcasting Corporation (BBC) váltott a Business Post leányvállalatára, a UK Mailre. Az
évi 61 millió küldemény kézbesítésérôl szóló szerzôdés több, mint 12,3 millió eurós be-
vételt jelent a UK Mailnek.
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Egyre biztosabbá válik az uniós postai liberalizáció elhalasztása

Az elmúlt hónapok véleményezô bizottsági szavazásai után az Európai Parlament (EP)
Közlekedési Bizottsága (TRAN) – mint a postai téma ún. vezetô bizottsága – 2007. júni-
us 18-án Strasbourgban a 2009-re tervezett postai liberalizáció elhalasztásáról szava-
zott. Az elmúlt két hónapban az unió több intézménye is kifejezte véleményét. A véle-
ményezô testületekben lezajlott szavazások hatására az EP TRAN bizottsága által meg-
bízott jelentéstevô néppárti Markus Ferber – eltérôen eredeti javaslatától, amelyben el-
fogadta a 2009-es dátumot – kompromisszumos javaslatot terjesztett be Brian
Simpsonnal, a szocialista árnyék-jelentéstevôvel együtt, amelyet a június 18-i szavazá-
son a TRAN bizottság 38 igennel 6 nem ellenében fogadott el. A kompromisszum alap-
ján a régi tagállamok esetében a teljes liberalizáció céldátuma 2010. december 31.,
míg a 12 új tagállam és a speciális földrajzi viszonyokkal, különösen a kiterjedt szigetvi-
lággal bíró uniós országok legkésôbb 2012. december 31-én nyitnák meg teljesen pos-
tai piacukat. A TRAN által elfogadott jelentés kerül majd az EP plenáris ülése elé vélhe-
tôen a 2007. július 9-12-i ülésszakban, ahol a Parlament elsô olvasatban dönt a postai
irányelvrôl. A parlamenti szakasz lezárulta után az EU Miniszterek Tanácsa fog döntést
hozni, elôreláthatólag 2007 októberében.

Európai parlamenti képviselôk és a Magyar Posta közös sajtótájékoztatója

2007. június 22-én Szûts Ildikó a Magyar Posta általános vezérigazgató-helyettese
Barsiné Pataky Etelka és Gurmai Zita EP képviselôkkel közösen tájékoztatta a média
képviselôit az európai új postai irányelv aktualitásairól, külön is kiemelve a június 18-
i EP Közlekedési Bizottsága – e bizottságnak tagja a két magyar képviselô – szava-
zásának eredményét. A sajtótájékoztatón az európai parlamenti képviselôk ismertet-
ték az uniós döntéshozatal folyamatát, a kompromisszumos megoldás megszületé-
sének körülményeit, hangsúlyozva, hogy a kapott haladékot a Magyar Postának a
megfelelô felkészülés jegyében hatékonyan kell kihasználnia, eredményesen növel-
ve versenyképességét. A képviselôk külön is kiemelték társaságunk uniós szakmai
felkészültségét és aktív lobbytevékenységét. Szûts Ildikó hangsúlyozta, hogy a kö-
vetkezô években a Magyar Posta tovább folytatja megkezdett modernizációs prog-
ramját, hogy a teljes postai piacnyitást kellôen felkészült, versenyképes gazdasági
társaságként fogadhassa.

Az Európai Parlament döntött a postai liberalizáció elhalasztásáról

Az Európai Parlament (EP) képviselôi a 2007. július 10-ei vitát követôen, július 11-én
szavaztak a Közlekedési Bizottság (TRAN) által júniusban elfogadott Ferber-jelentés-
rôl és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról. A Strasbourgban megtartott plená-
ris ülés nagy többséggel 512 igen, 155 nem és 13 tartózkodás mellett fogadta el,
többek között a kétlépcsôs, 2011/2013-as teljes piacnyitási javaslatot. A TRAN által
jóváhagyott szöveghez képest jelentôs változás a plenáris ülés által megszavazott vál-
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igénybe a postát. Az intézményt rosszul érintették az új technológiák, a kommunikáció
fejlôdése és az életmódbeli változások. Alistair Darling úgy véli: a fennmaradó postai
hálózat még így is kiterjedtebb, mint az összes brit banké együttvéve. A következô 18
hónapban felméréseket végeznek az országban, számos megyét lefedve. A távoli kis-
községekben igény szerint felállítanak kihelyezett kis postahivatalokat, akár vidéki kocs-
mákban vagy magánlakásokon is.

Uniós vizsgálat a Royal Mail-nél

www.euractiv.hu – Brüsszel vizsgálatot indított az Angol Posta 2001 és 2007 közötti
állami támogatásának törvényességérôl a rivális postai szolgáltatók panaszainak hatá-
sára. A Royal Mail vezetôinek érvei szerint a támogatás kereskedelmi feltételekkel zaj-
lott, és meg vannak gyôzôdve arról, hogy ezt a vizsgálat is megerôsíti. Brüsszelbe ta-
valy egész sor panaszlevél érkezett a rivális cégek részérôl amiatt, hogy a Royal Mail
a 2006 elején végrehajtott postai liberalizáció dacára rendszeresen állami támogatást
kap. Az Angol Posta a kormány tulajdonában van. Januári döntésével a kormány 1,2
milliárd fontot ítélt meg a cég korszerûsítési törekvéseinek támogatására, és jóvá-
hagyta a jövendôbeli nyugdíj-hozzájáruláshoz szükséges pénz elküldésére vonatkozó
terveket is.

Az Olasz Posta tanácsa a Royal Mailnek

Weekly Mail & Express News, 2007. március 28. – Az Angol Posta tanulhat az Olasz
Postától, legalábbis ezen a véleményen van Massimo Sarmi, aki már 5. éve vezeti nye-
reségesen a vállalatot. A Poste Italiane vezetôje saját tapasztalataiból kiindulva tett
ajánlatot a Royal Mailnek, hogy ez utóbbi miként tudná 7000 postahivatalát a bezárás-
tól megmenteni. Stratégiájának lényege, hogy a hatalmas hálózat által szinte vala-
mennyi olasz állampolgárt képes elérni. Döntésének megfelelôen a legkisebb vidéki
hivatal is informatikai összeköttetést létesíthetett a központtal, változatossá téve ezzel
szolgáltatási palettájukat. Az állampolgárok ma már bármelyik postahivatalban felve-
hetnek kölcsönt, nyithatnak bankszámlát, köthetnek biztosítást vagy vehetnek akár
porszívót is.

Létszámleépítés a TNT-nél

www.postcom.org – A foglalkoztatási tervben bekövetkezô változásokkal indokolta a
TNT a közel 7000 fôs létszámleépítést a belföldi levélszegmensben. A Holland Postá-
nak 300 millió eurót kell megtakarítania ahhoz, hogy megfelelôen fel tudjon készülni a
közelgô piaci liberalizációra. A TNT-nek az a szándéka, hogy a béreket a jelenlegi szin-
ten két évre befagyasztja. A TNT álláspontja szerint abban az esetben, ha a megtakarí-
tási intézkedéseket nem tudják végrehajtani, 2010-ig akár 11000 munkavállalótól is
meg kell válniuk.
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A Royal Mail elveszítette az Amazont

Weekly Mail & Express News, 2007. június 20. – A Royal Mail megerôsítette, hogy az
Amazon webáruház többé nem bízza rá másodosztályú (Second Class) leveleinek kéz-
besítését. A Royal Mail szerint a váltás oka a magas költségekben rejlik, amely elsôsor-
ban a posta sikertelen modernizálási törekvéseinek köszönhetô. Az olyan nagy ügyfe-
lek, mint az Amazon, nagy elvárásokat támasztanak a postai szolgáltatókkal szemben, a
verseny pedig egyre nagyobb. Az Amazonhoz hasonló ügyfelek kiemelkedô fontossá-
gúak egy olyan piacon, amely a csökkenô levélküldemények száma miatt folyamatosan
zsugorodik. Az Angol Posta ezzel 8 millió fontos üzlettôl esik el.

Drasztikus költség- és tömeges létszámcsökkentés a Royal Mail-nél

www.postcom.org – A The Times angol napilap értesülése szerint az elkövetkezô 4-5
évben kb. 48000 teljes munkaidôs munkahely szûnhet meg a Royal Mail levél üzletágá-
ban. A megfigyelôk szerint az angol kormány által is jóváhagyott üzleti tervet a Royal
Mail csak drasztikus költségcsökkentések árán tudja teljesíteni, ezért lett kiemelkedô
fontosságú a téma az igazgatósági tagok körében. Amennyiben a terv nem teljesül, a
kormány megvonja a megígért 5,7 milliárd eurós kezességvállalását. A Royal Mail már
arról is tájékoztatta a szakszervezetet, hogy az egyre növekvô verseny miatt nagy való-
színûséggel négy levélfeldolgozó központot is be kell zárnia, más egyéb üzemek mel-
lett. Paul Reuters, az Amicus szakszervezet szóvivôje nem helyesli az Angol Posta terve-
it, szerinte a létszámleépítések helyett inkább új üzleti lehetôségeken kellene gondol-
kozni a társaságnak.

Kocsmákban a Royal Mail postahivatalai

Weekly Mail & Express News, június 06. – Több mint 500 kocsma (pub) áll készen ar-
ra, hogy postát alakítsanak ki benne. Erre a lépésre azért van szükség, mert a Royal Mail
2500 postahivatal megszüntetését tervezi az elkövetkezô két évben. Alistair Darling ke-
reskedelmi miniszter szerint a kocsma a távoli vidéki kisközösségek számára ideális hely
„kishivatalok” berendezésére. A kocsmák üzemeltetôi is örülnek a megoldásnak, mert
úgy vélik, hogy olyan ügyfélkör is megfordul a jövôben náluk, akikkel eddig nem talál-
koztak, a „pub” igazi központi hellyé válhat az adott területen.

Újabb 2500 postahivatalt zárnak be az Egyesült Királyságban

www.euractiv.hu – A brit kormány elismerte, hogy közel 2500 postahivatalt – a meg-
maradt postahivatalok egyötödét – készülnek bezárni 2009-ig. A kereskedelmi minisz-
ter, Alistair Darling közölte: országszerte igyekeznek ésszerû hozzáférést biztosítani a
postai szolgáltatásokhoz, de a jelenlegi hálózat fenntarthatatlan. A statisztikai adatok
szerint a két évvel ezelôtti állapothoz képest hetente 4 millióval kevesebb ügyfél veszi
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már van érdekeltsége Magyarországon, hisz 2005 szeptembere óta a címezetlen rek-
lámküldemények piacán tevékenykedik a Feibra Magyarország Kft tulajdonjogának
megszerzésével.

Megjelent az elsô magán postai szolgáltató Bulgáriában

www.postinsight.com – Fél évvel az egyetemes postai szolgáltatás nyújtásához szüksé-
ges engedély kézhez vétele után nyitotta meg kapuit Bulgária elsô magán postai szol-
gáltatója a T-Post. A T-Post 0,5 millió levát költött ügyfélközpontjára, amely Szófia
Mladost körzetében nyílt meg. Két hónapon belül a fôváros Nadezhda kerületében nyit-
ják meg a következô posta központot, 2008-ra pedig már 48 központot terveznek üze-
meltetni. A T-Post 2 kg alatti levél és csomagküldemények kezelésére kapott engedélyt.

Teljes postai piacnyitás Hollandiában

IPC Market flash, 2007. június 18. – A holland parlament június 5-én hozott döntésével
jóváhagyta a postai piac 2008. január 1-jei teljes megnyitását Hollandiában. Ezzel a TNT
versenytársai – Selektmail és Sandd – szabadon beléphetnek az 50 gramm alatti levél-
küldemények piacára. Amennyiben a postai szolgáltatók a késôbbiek folyamán nem
tudnak a szakszervezetekkel a kollektív szerzôdésekrôl megállapodni, a kormánynak jo-
ga van a fizetési és foglalkoztatási alapelvek kikényszerítéséhez. Az új törvény magában
foglal egy ún. „vészfék” eljárást, amely abban az esetben, ha a TNT más európai orszá-
gokban – legfôképpen Németországban, a TNT fô piacán – akadályozott a versenyhely-
zet eredményes kihasználásában, elhalaszthatja a teljes piacnyitást.

Folytatódik a hálózat átalakítás a Belga Postánál

www.post.be – Még 2006 novemberében jelentették be a Belga Postánál, hogy a La
Poste értékesítési hálózatának reformja keretében 2007 végéig 330 új postapont nyílik,
míg 277 kishivatal bezárásra kerül. 2007 elsô hat hónapjában 130 postahivatalt zártak
be, s az év második felében még 150-et szüntetnek meg. A postapontok száma jelen-
leg 230, és körülbelül még 100 nyitja meg kapuit év végéig. A Belga Posta továbbra is
tartja magát ahhoz a tendenciához, hogy minden postabezárást egy postapont megnyi-
tása elôzzön meg ugyanabban a földrajzi körzetben. Összességében a postapontokkal
a nyitva tartási idô 2007 végéig 20%-kal lesz hosszabb, mint 2006 végén volt.

A Francia Posta új ajánlott küldemény szolgáltatása

www.laposte.fr – A Francia Posta 2007 májusától új szolgáltatást vezetett be magánügy-
felei részére, melynek segítségével ellenôrizhetô az ajánlott küldemények kézbesítése. Az
információhoz négyféle csatornán lehet hozzájutni: interneten (www.laposte.fr/csuivi); in-
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Csökkenhet a La Poste szolgáltatásainak köre

www.postcomorg.com – A Francia Polgármesterek Egyesülete (AMF) attól tart, hogy a
La Poste jelentôs mértékben csökkentheti szolgáltatásaink körét, holott a postahivatal-
ok már így is rövid nyitva tartási idôvel üzemelnek, és egyre nagyobb a kiszervezések
száma. Két évvel ezelôtt a La Poste ígéretet tett 17.000 ún. „points de contact”, azaz
kapcsolati pont megtartására és kezelésére, amit ugyan be is tartott, de az AMF szerint
rohamosan csökken a La Poste által üzemeltetett postahivatalok száma, mióta a fiók-
posták a helyi önkormányzatok irányítása alatt is mûködhetnek. 61%-kal nôtt az ún.
„relais-poste”, azaz postaügynökségek száma, ahol a La Poste küldeményei is feladha-
tók. Ezzel szemben a La Poste egy tanulmányra hivatkozva azt állítja, hogy az ügyfelek
mind a szolgáltatásokkal, mint a nyitva tartási idôvel nagyon elégedettek.

Az Adrexo lehet a francia La Poste riválisa

www.postcom.org – 2008-tól az Adrexo B2C csomagszolgáltatást tervez nyújtani Fran-
ciaországon belül. Az Adrexo már megállapodást is kötött a francia-spanyol dohányáru
vállalattal, az Altadis-szal. Ennek megfelelôen az ügyfelek csomagokat vehetnek át, il-
letve adhatnak fel a francia trafikokban. A távolabbi tervek között szerepel, hogy az
Adrexo legkésôbb 2009-ig Franciaország 90%-át lefedje üzlethálózatával. Két nagyvál-
lalat, az Yves Rocher és a Quelle France ügyfelei már elpártoltak a Francia Postától, így
az Adrexo és az Altadis együttmûködése érzékenyen érinti a vállalatot.

A Német Posta újabb versenytársa a levélpiacon

www.finanzen.net – A Német Posta újabb jelentôs versenytársat kapott a teljes piac-
nyitás elôtt álló levélpiacon. A fél évvel ezelôtt létrejött iq letternet szolgáltató február
13-án bejelentette, hogy a Pin Gruop és a TNT mellett az alternatív levélszolgáltatók
körét kívánja bôvíteni. Hat úgynevezett Lettershop alapította az iq letternet GmbH-t.
Küldeményeiket eddig a Német Postára bízták. Ebben az évben azonban az eddigi for-
galmuknak 18%-át, valamint az új ügyfeleik küldeményeit 60 partner kézbesíti. Ezeknek
a magánszolgáltatóknak az iq letternet-bôl részesedést kínálnak fel abból a célból, hogy
késôbb részvénytársasággá alakuljanak.

Az Osztrák Posta a magyar csomag- és logisztikai piacra lép

www.post.at – Az Österreichische Post két magyarországi logisztikai cég 100%-os tu-
lajdonjogát szerezte meg: a Road Parcel Logistics Services Kft-ét és a Merland Expresz-
sz Logistics Kft-ét. A Road Parcel 1997-ben alakult, a Merland Expressz pedig 2002-ben
jött létre. Mindkettô a csomag és raklapos szállítási piac meghatározó szereplôje. Az
Osztrák Posta reményei szerint a két magyar logisztikai vállalat 2007-ben több mint 1
millió küldeményt továbbít majd és forgalma 7,5 millió euró lesz. Az Osztrák Postának
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posta-pont üzemel Belgiumban. Másik 110 posta-pont helyi partnereknek lett kiadva
üzemeltetésre, s hamarosan ezekben is igénybe lehet majd venni a postai szolgáltatá-
sokat. A posta-pontokat általában modernnek, praktikusnak és nyitottnak ítélik meg az
ügyfelek, bár még ma sem egyértelmûen világos mindenki számára, hogy itt a legtöbb
postai tranzakciót el lehet végezni, pontosabban ezeknek több mint 90%-át, amint ez
az állam és a posta között meglévô mûködési szerzôdésben kikötésre került. Ennek ki-
küszöbölésére a Belga Posta reklámkampányt indít a posta-pontokról, melyet az ügyfe-
lek és a helyi hatóságok figyelmébe ajánl.

A Német Postánál tesztelik a postapontokat

http://de.biz.yahoo.com – A Német Posta új értékesítési helyek tesztelését kezdi
meg áprilistól Bonnban és Dortmundban. A „Postpoint” (postapont) elnevezésû
postahelyek kikereskedôkkel kooperációban kerülnek kialakításra és üzemeltetésre,
s csak az alapvetô postai szolgáltatásokat kínálják majd. A próbaidôszak félévet vesz
igénybe. Mivel a postapontok csak a postai termékek szûk körét kínálják az ügyfe-
leknek, így, aki például „Nigériába tértivényes küldeményt” akar feladni, annak to-
vábbra is az 1200 postahivatal valamelyikét kell felkeresnie. A postapontok a magán-
ügyfeleket célozzák meg. Az üzleti ügyfeleknek is kidolgozásra került egy új lehetô-
ség, mely egy különleges indító hely lesz „Geschäftspostannaahme“ („Üzleti posta-
anyag felvétel”) néven, s kis- és középvállalkozók próbálhatják ki, hogy megfelel-e
igényeiknek.

Nem szûnik meg a szombati kézbesítés a Német Postánál

http://de.biz.yahoo.com – Klaus Zumwinkel, a Német Posta vezetôje cáfolta azokat a
sajtóhíreket, miszerint a Német Posta idei tervei között szerepelne a szombati kézbesí-
tés megszüntetése. Noha az európai gyakorlat szerint más országok postái hetente csak
öt nap biztosítják a házhoz kézbesítést, a Német Posta azonban még meg kívánja fon-
tolni az ötnapos kézbesítésre való áttérést. A kézbesítési napok csökkentésével költsé-
get takaríthatnának meg, viszont a hatnapos rendszer komoly fegyvertény a konkuren-
ciával szemben a jövôre már teljesen liberalizált német levélpiacon.

A Német Posta vizsgálja a vasárnapi kézbesítés lehetôségét

http://de.biz.yahoo.com – Elképzelhetô, hogy a Német Posta a jövôben vasárnap is
útnak indítja hírlapkézbesítôit, s nem kizárt, hogy bizonyos postai küldeményeket is a
gondjukra bíz. Itt természetesen nem a magánügyfelek közönséges küldeményeirôl
lenne szó, hanem leginkább üzleti ügyfelek stratégiai fontosságú küldeményeirôl. Az
ügyfélkör és a küldeménykör még meggondolás tárgyát képezi, hangsúlyozta a Posta
szóvivôje.
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teraktív hangszerveren; sms-ben a küldemény számának megküldésével és minitelen
(francia információs rendszer). Az ajánlott küldeményhez igénybe vehetô új szolgáltatás
nem változtatta meg az eddig alkalmazott díjat.

A Svájci Posta saját üzemeltetésû benzinkútjai

http://www.poste.ch/fr/index/uk_personalzeitung – A Svájci Posta Svájc egész terü-
letére kiterjedô benzinkút hálózattal rendelkezik, melynek segítségével biztosítják a
20.000 gépjármû üzemanyaggal való ellátását, illetve garantálják a postai szolgáltatás
biztosítását különleges, nem várt helyzetekre. Mintegy ötven töltôállomást mostantól a
Postcard-dal rendelkezô munkatársak részére is megnyitnak.

Milliós megtakarítást vár a Svéd Posta az új kézbesítési idôtôl

www.postcomorg.com – Várhatóan 33 millió eurót takaríthat meg a Svéd Posta külde-
mény feldolgozási folyamatainak átszervezésével. A tesztfolyamatok idén ôsszel indul-
nak a legdélibb régióban, Skane-ban. A cél az, hogy a teljes küldemény mennyiség min.
60%-át automatikusan dolgozzák fel, és a korábbi gyakorlattól eltérôen a feldolgozás
mélysége ne az irányítószámig terjedjen, hanem az utca-cím mélységig. Jelenleg a kéz-
besítés akár délután 4 óráig is késhet, holott a Svéd Posta a délután 1 órát garantálja.
Országszerte várhatóan 2008-ban indul a projekt kivitelezése.

A Svájci Posta és a Volg üzletek közös postaügynökségei

www.poste.ch – A Svájci Posta és a Volg üzletlánc megállapodást írtak alá postaügy-
nökségek közös üzemeltetésére vonatkozóan. Ez fontos lépés az Ymago projekt (háló-
zat átalakítás) beindítása óta. Mostantól 2008 végéig mintegy kétszáz új típusú posta-
ügynökség beindítását tervezi a svájci La Poste. Az új modell: „Posta a falusi élelmiszer-
boltban” új lehetôségeket kínál. A nyitvatartási idô jobban alkalmazkodik az ügyfelek
elvárásaihoz, a levél és csomag alapszolgáltatásokon kívül lehetôség nyílik pénzfelvétel-
re a Postcard segítségével, illetve az elektronikus pénzátutalás is igénybe vehetô. A
tesztidôszak már lezárult, és sikeresnek bizonyult. A Volg azért tûnik különösen jó part-
nernek, mivel a kereskedelmi lánc a német-svájci részen 570 kis üzlettel rendelkezik,
melyek közül 200-ban nyílhatnak meg az új ügynökségek. A megállapodás kitér olyan
fontos kérdésekre, mint a személyzet fizetése, a minôség biztosítása, a nyitva tartási idô,
a felelôsség, a berendezés kialakítása és a képzés.

Elégedettek a belga posta-pontok ügyfelei

www.post.be – Egy 2007 januárjában készült tanulmány szerint a belga posta-pontok
ügyfeleinek 81%-a elégedett az új szolgáltató helyek mûködésével. Jelenleg 138 ún.
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a Deutsche Post kézbesíti ezeket a valóságos világba, valóságos címzetteknek. Mind-
emellett versenyt hirdetett, s a legsikeresebb lapok kiállításra kerülnek a virtuális Post
Tower galériájában. A Német Posta levélüzletágának egyik vezetôje kifejtette, hogy így
kívánják áthidalni a virtuális Second Life és a valódi élet közötti távolságot.

Mobil Virtuális Hálózati Szolgáltatóvá alakul az Olasz Posta

www.postinsight.com – Az Olasz Posta is részese kíván lenni az Olaszországban hama-
rosan megnyíló MVNO (Mobil Virtuális Hálózati Szolgáltató) piacnak. A vállalat a
Vodafone Italia hálózatán keresztül nyújtja majd szolgáltatásait és reméli, hogy ezzel
2011-ig 2 millióval növelheti ügyfeleinek számát. Tekintettel arra, hogy az 56 milliós or-
szág 80 millió aktív SIM kártyával rendelkezik, az egyre növekvô igény szükségessé te-
szi az új piacon való megjelenést. A Poste Italiane országszerte 14.000 postahivatalával
kapcsolódik a rendszerhez és a BancoPosta szolgáltatásain keresztül kínál majd mobil-
fizetési megoldásokat. A 2009-es postai piac liberalizációjára készülve egyéb, kiegészí-
tô mobilszolgáltatásokkal is harcba kíván szállni a versenytársakkal.

Az e-aláírás a balti államokban hamarosan elérhetôvé válik

www.pasts.lv – A Lett Posta csatlakozott ahhoz a balti fórumhoz, amelynek célja, hogy
az elektronikus aláírások egységesítése révén biztonságosan és megbízhatóan felhasz-
nálhatóak legyenek azok akár a határokon átívelô személyazonosításra is. A fórum részt-
vevôi többek között vezetô balti bankok, mobilszolgáltatók és egyéb telekommunikáci-
óval foglalkozó társaságok. Az együttmûködés eddigi legfontosabb eredménye, hogy
a közeljövôben lehetségessé válik majd mobiltelefonok segítségével magánszemélyek
azonosítása és elektronikus dokumentumok „aláírása”, magas fokú biztonság garantá-
lása mellett. Az új szolgáltatás feltétele egy új típusú SIM-kártya, amely a használatban
lévô telefonkészülékek többségével kompatibilis. A Lett Posta a fórumon való részvéte-
létôl elsôsorban azt reméli, hogy a fejlesztések hatására az e-postai szolgáltatások köre
és felhasználásnak nagysága is bôvülni fog.

Elektronikus aláírás a Svíájci Postánál

www.post.ch – A Svájci Posta április elejétôl kínálja az elektronikus aláírás szolgálta-
tást. Azokat a dokumentumokat, amelyeket eddig csak ajánlott küldeményként lehe-
tett feladni hivatalos jellegük miatt, mostantól elektronikus úton is továbbítani lehet a
címzetteknek. Az elektronikus azonosítási rendszer alapja a postai bizonylat, mely a di-
gitális világban, a mindennapokban megszokott útlevélként vagy személyigazolvány-
ként mûködik. Az elektronikus aláírás a postai bizonylattal összekapcsolva biztosít min-
ket arról, hogy az adatok feladójának és címzettjének személyazonosságát nem bito-
rolja idegen személy. Az elektronikus aláíráshoz használt elektronikus terület, melyen a
hivatalos dokumentumok küldése lehetséges, a garanciája a hivatalos anyagok biztos
és bizalmas továbbításának.
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A Német Posta 600 új postapontot nyit meg ôsztôl

www.bvdp.de – Ôsztôl 600 új telephellyel bôvül a Deutsche Post hálózata, így a pos-
tahelyek száma 13.000 lesz. Az új postapontoknak nevezett postahelyek tesztelése
Dortmundban és Bonnban megtörtént, s az ügyfelek körében sikeresnek bizonyult, így
a postapontok felállítása ôsztôl egész Németország területére kiterjed. A postapontok
a lakossági ügyfelek mindennapos igényeit igyekeznek kielégíteni: levél-, csomag-, kis-
csomagfelvétel; elôre bérmentesített borítékok, lapok, kiscsomagok, bélyegek árusítá-
sa; ajánlott, utánküldési és raktározási szolgáltatások igénybe vétele, illetve árakról, ter-
mékekrôl információnyújtás. A postapontokat a Német Posta kiskereskedôkkel közösen
üzemelteti. Ez az együttmûködés az alapja az ügyfélorientált szolgáltatásnak, s a keres-
kedelmi egységekben szokásos hosszú nyitva tartásnak.

Az elektronikus kereskedelem végtelen lehetôségeket rejt a posták számára

www.upu.int – A postáknak nincs más választása, minthogy átgondolják vállalható sze-
repüket az elektronikus kereskedelemben, s beépítsék stratégiájukba azt a hatalmas le-
hetôséget, amelyet ez magában rejt. Az elektronikus kereskedelem egyre komolyabb
szerepet játszik az emberek életében, s ezt a közszolgáltatóknak is észre kell venni. Ez
derült ki azon a fórumon is, melyet nemrég az UPU rendezett Bernben, és amelyre meg-
hívtak mintegy harminc elektronikus szolgáltatásokkal foglalkozó szakértôt is. A megbe-
szélés egyértelmûen aláhúzta azt a tényt, hogy a posták olyan kulcsfontosságú elônyök-
kel rendelkeznek, mint a jól kiépített logisztika, a szolgáltatásminôség, megbízható
pénzügyi hálózat. A fórum résztvevôit biztosították az UPU képviselôi arról, hogy a jö-
vôben kidolgozásra kerülnek azok a nemzetközi normák, melyek segíthetik a szabályo-
zó szerveket és a nemzeti postákat abban, hogy integrálhassák az elektronikus kereske-
delmet a vállalati stratégiájukba, mint az egyik legfejlôdôképesebb tevékenységi kört.

A Svájci Posta kibôvíti online-bélyeg felhasználási területét

www.poste.ch – A Svájci Postánál egyre népszerûbb az online-bélyeg. Eddig már 50.000
ügyfél élt ezzel a bérmentesítési lehetôséggel, melyet a belföldi levelekhez lehetett fel-
használni. Mostantól kibôvül azoknak a küldeményeknek a köre, melyeket a tovább fejlesz-
tett WebStamp segítségével lehet bérmentesíteni. Ezentúl a belföldi csomagoknál és a kül-
földre irányuló levélpostai küldeményeknél is élhetnek az ügyfelek ezzel a lehetôséggel.

A Német Posta már a virtuális világot is kiszolgálja

www.dpwn.de – A Német Posta megnyitotta virtuális vezérigazgatóságát (Post Tower)
a Second Life, virtuális világban (3D-s online virtuális világ, 6,1 millió regisztrált felhasz-
nálóval). A Deutsche Post világelsô ezzel a vállalkozásával. A német közszolgáltató elsô
Second Life-os kezdeményezése, hogy a párhuzamos internetes világban az ott „lakók”
elkészíthetik saját képeslapjaikat, amelyet feladnak a Német Posta virtuális postáján, s
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PSZE hírek

A PSZE ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA
A POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK

2007. MÁJUS 10-EI KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉSÉRE

Az elmúlt év értékelése

Az elôzô Küldöttközgyûlést 2006. 05. 30-án tartottuk.
Ekkor döntés született a PSZE szervezeti átalakításáról, megválasztásra kerültek az új

Országos Elnökség és az országos hatáskörû bizottságok. Az új Országos Elnökségnek
fontos feladata volt, hogy kidolgozza az egyesület új szervezeti mûködésének rész-
leteit és meghatározza azt a módszert, ami alapján a PSZE tagságát a változásokról in-
formálják, továbbá – ami ennél is fontosabb – lehetôvé tegyék a régi tagok részére,
hogy választhassanak, ki – melyik szervezetben és azon belül mely tagcsoportban kíván-
ja tagságát fenntartani. Az Országos Elnökség – hosszú egyeztetési folyamat lezárása-
ként – szeptemberben fogadta el a szervezetkorszerûsítés komplex anyagát és ennek
alapján megkezdôdhetett a területi tisztújítások elôkészítése. Az elôzô Küldöttközgyû-
lésen célul tûztük ki, hogy a helyi tisztújításokat év végéig kell lebonyolítani. Ezt a ha-
táridôt nem sikerült mindenhol betartani, a tisztújítási folyamat január közepén zárult le.

A szervezet átalakítást a küldöttközgyûlésen elfogadottaknak megfelelôen hajtottuk
végre:

• 3 területi szervezet (Központi-, Kelet-magyarországi-, Nyugat-magyarországi terü-
leti szervezet);

• 5 szakmai szervezet: (Pénzforgalmi-, Logisztikai-, Humán erôforrás, Üzleti, Funkcio-
nális szakmai szervezet)

• a szenior szervezet;
• továbbá a Nemzeti Hírközlési Hatóságon dolgozók tagcsoportja alkotja a PSZE

szervezetét.
A szervezeti átalakulás továbbvitelét jelenti, hogy megkezdôdött a szervezeteken

belüli tagcsoportok létrehozása is.
Az átszervezés mellett fontos cél volt az egyesületi munka folyamatosságának biz-

tosítása.
A beszámolási idôszakban több sikeres szakmai nap volt. Kiemelést érdemel a pos-

tai liberalizáció jegyében decemberben tartott, továbbá a Fókuszban a pénzügyi szol-
gáltatások címû pénzforgalmi nap. Ezen kívül mintegy negyven PSZE tag megismerhet-
te az Országos Logisztikai Központot. Szivi László vezérigazgató helyettes úr nagy ér-
deklôdéssel kísért elôadást tartott a Magyar Posta liberalizációs stratégiájáról.
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A pénzkifizetés vonalkód segítségével az Angol Postánál

www.postinsight.com – A Post Office vonalkód bevezetésével segíti azokat a vállalko-
zásokat, amelyek gyakran teljesítenek kifizetéseket ügyfeleik részére. A Payout elneve-
zésû megoldással egyrészt a bankszámlával nem rendelkezôk könnyedén hozzájuthat-
nak pénzükhöz, a cégek pedig költséget és fáradtságot takaríthatnak meg. A Payout
szolgáltatás segítségével a vállalkozások SMS-ben, E-mail-ben, vagy postai úton egy
vonalkódot küldenek ügyfeleik részére, amelyet a címzett a Post Office 14.000 hivata-
lának bármelyikében beválthat készpénzre. Magasabb összegû kifizetések esetében
beépíthetô egy személyazonosság ellenôrzô elem, a választható adatközlô szolgáltatás
segítségével pedig nyomon követhetô az ügyfelek vásárlói szokása és preferenciái.

A Royal Mail segíti az e-kereskedelmet

Weekly Mail & Express News, június 14. – A Royal Mail és az eBay összefogtak annak
érdekében, hogy ügyfeleiknek megkönnyítsék az üzletmenetet. Így az aukciós oldalról
közvetlenül letölthetô a postai bérmentesítés jelzése. Az elektronikus bérmentesítés
kompatibilis a Royal Mail és a Parcelforce bérmentesítési rendszerével. A Royal Mail-nek
már öt éve dolgozó Portal Technology Systems cég kapta meg a megbízást arra, hogy
tervezze meg és alakítsa ki az online bérmentesítés lehetôségét, és hogy hozza létre azt
a software-t, mellyel támogatni lehet az eBay szolgáltatását.

A TNT megjelent a brit multimédia piacon

www.postinsight.com – A TNT új részleg, a „TNT Media & Entertainment Division” létre-
hozásával szeretné a legnagyobb piaci részesedést megszerezni a dinamikusan növekvô brit
multimédia és szórakoztató ipari piacon. Az újonnan létrehozott divízió már most számos
együttmûködési megállapodással rendelkezik, ügyfelei között tudhatja például a Universalt
és a Pinnacle Arvatot. A TNT koordinálja a CD-k és DVD-k napi kézbesítését több mint 2000
brit kiskereskedôhöz. Tevékenységi körének szélesítése céljából hamarosan zene, film és
számítógépes-játék forgalmazók számára is tervez hasonló szolgáltatásokat nyújtani.

Sikeres az e-Levél a Finn Postánál

ePostal News, 2007. július 16-20. – Évi 85 millió darab Finnország e-Levél forgalma. Az
Itella Information Oy májusi közvélemény kutatásából az derült ki, hogy a felhasználók na-
gyon elégedettek az e-Levéllel, mert könnyen használható, nem drága és megbízható. Az
e-Levél elsôsorban számlalevelek küldését jelenti. A vállalatok különféle dokumentumokat,
pl. számlákat, ügyfél-tájékoztatókat, és fizetési kimutatásokat küldenek elektronikus formá-
ban a Finn Postához (Itella). Ezt követôen a Posta kinyomtatja, beborítékolja és a címzettek
részére továbbítja azokat, vagy postán papírformában, vagy elektronikus úton az Itella
eTransactions szolgáltatása, a Netposti segítségével. A tanulmányból az is kiderül, hogy a
vállalatok 70%-a használja az e-Levél szolgáltatást számlalevelek küldéséhez, 50%-uk fize-
tési kimutatásokat, 25%-uk pedig ügyfél-tájékoztatókat és tájékoztatóanyagokat küld.
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idei pénzügyi támogatás teljes összegét már megkaptuk (korábbi években a ne-
gyedévenkénti utalás volt jellemzô). Nagyon fontos, hogy a Magyar Posta Zrt. törek-
szik arra, hogy dolgozói zavartalanul végezhessenek egyesületi munkát, továbbá
részt vehessenek a PSZE rendezvényein. Komoly érték, hogy a Posta gondoskodik a
Központi Titkárság elhelyezésérôl és irodai infrastruktúrájáról (telefon, számítógé-
pek, elektronikus hálózat), de ide tartozik az is, hogy vállalták a munkabérbôl való
tagdíj levonás bonyolítását.

Kapcsolat a többi támogatóval

Kapcsolatunk mindhárom támogatónkkal (Erste Bank, a Postabiztosító és a Nemzeti Hír-
közlési Hatóság) stabil, kiegyensúlyozott. A két pénzintézet, valamint a Fundamenta-
Lakáskassza Rt vezetô munkatársai nagyban hozzájárultak a pénzforgalmi szakmai na-
punk sikeréhez. Mindhárom támogatónktól megkaptuk az idei jogi személy tagdíjat. A
Nemzeti Hírközlési Hatóságon dolgozó kollégák külön egyesületi tagcsoportot alkot-
nak. E körülményre is tekintettel, az NHH vezetésével együttmûködve azon munkálko-
dunk, hogy a PSZE és az NHH kapcsolata még jobban elmélyüljön, és az NHH-nál dol-
gozó PSZE tagok is aktívan bekapcsolódhassanak a szervezet életébe.

Nemzetközi kapcsolataink

Mint ismeretes a PSZE a Magyar Posta vezetésének 2000-ben történt jóváhagyása után
tagjává vált a nemzetközi postai és távközlési együttmûködési szervezetnek (UIJPT,
Eurojumelages).

Azóta folyamatos kapcsolatot tartunk fönn a szervezettel, amelynek 3 évenként tar-
tott kongresszusain részt vettünk, valamint a két kongresszus közötti idôben a folyama-
tosságot biztosító Igazgatási Tanács évi ülésein.

A PSZE ( személy szerint dr. Oláh László) alelnöki funkciót tölt be az egyesületben.

Az elmúlt évben a nemzetközi szervezet is megkezdte az átalakulási folyamatot
amelynek lényege, hogy a posták és a távközlés területén bekövetkezett változások kö-
vetkeztében a jövôben jobban igazodjék a nemzeti szakmai szövetségek tevékenységé-
hez. Nehezíti a megújulási törekvéseket az a tény, hogy a nemzeti szövetségek tevé-
kenységét nagyban befolyásolták a postákon végbement változások, továbbá az a kö-
rülmény, hogy a nemzetközi szövetséghez csatlakozott néhány közép-keleti ország szak-
mai szervezetei eléggé eltérôen ítélik meg a változások szükségességét.

Problémát jelentett az elmúlt évben, hogy a nemzetközi szövetség tájékoztatása sze-
rint a posták és a távközlés egyre jobban csökkentik a támogatási összegek mér-
tékét, amelynek eredménye, hogy néhány szervezet csak minimális lehetôségekkel bír
szakmai és egyéb rendezvények és találkozók megszervezésére.

Nehézséget jelent, hogy a párizsi titkárság apparátusát már olyan mértékben kel-
lett csökkenteni, amely a nemzeti egyesületekkel való kapcsolattartás folytonosságát
veszélyezteti.
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Nem volt egyszerû feladat a Posta szaklap kiadási feltételeinek egyeztetése, a fi-

nanszírozási kérdések tisztázása. Ennek lezárása után jelenhetett meg a szaklap tavalyi
összevont 2-3 száma, idén pedig új, színes arculattal az elsô szám. Az arculati átalakítás-
ban sokat tett dr. Lovászi József, a címlap tervezését ô végezte. Újdonság, hogy a lap
hátsó borítóin már színes reklám is megjelent. A lapról tudni kell, hogy negyedévenként
3500 példányban jelenik meg, kapják a PSZE tagok, az egyesületet támogató szerveze-
tek vezetôi, a II. osztályúnál nagyobb posták és üzemek, továbbá könyvtárak, a postai
képzésben részt vevô szakiskolák és a gyôri Széchenyi István Egyetem.

Az Országos Elnökség negyedévenkénti rendszerességgel ülésezett, meghatá-
rozva az elkövetkezô idôszak teendôit és a felelôsöket. A közös munka eredményeként
konszenzus jött létre a szervezetek létrehozására és feladataik elhatárolására. Elkészült
a PSZE új Belépési és Adatváltozási Nyilatkozat nyomtatványa, ami már alkalmas az
elektronikus kitöltésre is. A postai Humán erôforrás ágazattal szorosan együttmûködve
megteremtettük annak lehetôségét, hogy ettôl az évtôl a Magyar Posta Zrt. dolgozói
éves egyesületi tagdíjukat munkabérükbôl való levonással is fizethessék.

Az új nyomtatványok felhasználásával április elején megkezdtük az egyéni tagsági
jogviszony megújítását célzó akciót. Célunk az, hogy tisztázzuk, a régi tagokból kik
kívánnak továbbra is a PSZE tagjai maradni, és melyik szervezetben, tagcsoportban kí-
vánnak egyesületi tevékenységet folytatni. A megújítás során aktualizáljuk a központi
és helyi tagnyilvántartásokat, valamint a Posta szaklap expediálási címlistáját. Fontos
cél, hogy ezentúl olyan tagnyilvántartási rendszert mûködtessünk, ami folyamatosan
biztosítja annak naprakész voltát, a szervezeteknél lévô és a központi tagnyilvántartás
összhangját.

A tagnyilvántartás naprakészségének biztosítása mellett azt várjuk, hogy a kialakított
rendszer egyszerûbbé teszi a tagdíjak beszedését is, ami a szervezetek vezetôinek na-
gyobb segítséget jelent a tagszervezéshez.

A területi és szakmai szervezetek tevékenységérôl annyit, hogy néhány területen
aktív egyesületi élet folyt; ilyen volt a szegedi csoport, a központi területi szervezet, va-
lamint a szeniorok csapata, míg a többi helyen csak a szervezeti tisztújításig, továbbá
tagcsoportok létrehozásáig jutottak el. A részletekrôl való beszámolásra a szervezetek
elnökeit kérem.

A PSZE Országos Elnöksége a szervezeti élet felpezsdítésére szakmai segítséget
nyújt, továbbá anyagi forrást biztosít. Utóbbi úgy valósulhat meg, hogy valamennyi
szervezet, az általa beszedett egyéni tagdíj összegét, lehívással felhasználhatja a saját
rendezvényeinek finanszírozására.

PSZE és Magyar Posta Zrt. közötti kapcsolat

Kapcsolataink kiegyensúlyozottak. A Magyar Posta Zrt. menedzsmentje elismeri a
PSZE munkáját. Erre utal, hogy pl. a liberalizációról szóló, valamint a pénzforgalmi
szakmai napot a legszorosabb együttmûködéssel szerveztük, továbbá az is, hogy az
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A következô idôszak fô céljai, feladatai

Az egyesület nem tud tartósan és hatékonyan mûködni, ha csak néhányan érzik szük-
ségszerûségét a mûködtetésnek.

Ez szükséges, de nem elégséges feltétele a tartalmas, hosszú távú mûködésnek.
Az eredményekhez mindenképpen szükséges, hogy az egyesületet megfelelô tagi

bázis alkossa. Olyan tagok, akik azonosulni tudnak az egyesület céljaival, akarnak és
tudnak is tenni azok megvalósításáért. Csak a megfelelô tudás bázissal bíró PSZE lehet
igazi alkotó mûhely. Ehhez pedig tagságra, jól képzett és tapasztalatokkal bíró szakem-
berekre van szükségünk.

Ezek elôre bocsátásával a következôkben látom alapvetô céljainkat:
• a szakmai munka továbbfejlesztése, ennek részeként a szakmai mûhelymunka fel-

tételeinek megteremtése,
• a taglétszám növelése,
• a területi és szakmai szervezetek, illetve csoportok helyi egyesületi életének erô-

sítése,
• a támogató szervezetekkel, kiemelten a Magyar Posta Zrt-vel való együttmûkö-

dés további erôsítése,
• a támogatók körének növelése, és e szervezetek bevonása az aktív egyesületi

életbe (itt a postai alapítású cégekrôl és a postával együttmûködôkrôl van szó),
• a Posta szaklap színvonalának megôrzése és a szélesebb rétegekhez való eljutás

feltételeinek megteremtése. Azt is szeretnénk, hogy a borítón kívül a belívek is szí-
nesek lehessenek – ezzel a publikációkhoz tartozó képek és diagrammok jobban
értékelhetôk lennének.

A szakmai munka fejlesztését úgy lehet megvalósítani, hogy a Posta és a többi tá-
mogató cég vezetésével együttmûködve olyan témakörökben szervezünk rendezvénye-
ket (központilag és a területek vonatkozásában), amelyek a postai szolgáltatások válto-
zásaival és azok hatásaival foglalkoznak, s így alkalmasak arra, hogy széleskörû érdeklô-
dést gerjesszenek.

Ezt a célt szolgálja, hogy szakmai pályázati rendszert dolgoztunk ki és fogunk mûköd-
tetni a postás szakemberek és a posta iránt érdeklôdôk (pl. diákok) számára.

A taglétszám növelése fontos kérdés. 2006-ban a tagdíjfizetési morál a mélypontra
süllyedt. Ennek alapvetôen az volt az oka, hogy néhány területen teljesen megszûnt az
egyesületi élet, a korábban megválasztott tisztségviselôk még az esedékes tagdíjat sem
szedték be. Ugyanis a régi tisztségviselôk némelyike már évek óta nem fordított (nem tu-
dott fordítani) területére, az újak (tavaly májusban megválasztott országos elnökségi ta-
gok) pedig csak fokozatosan látták át a területet. A mostani tagsági jogviszony megújí-
tás hamarosan megmutatja, hogy „hányan is vagyunk”, de arra is rávilágít, hogy az új
tisztségviselôk miként tudják kihasználni lehetôségeiket. A PSZE vezetése „központilag”
azzal segíti a területi szervezômunkát, hogy a Posta szaklap következô számától tagto-
borzó felhívásokat teszünk közzé, továbbá rendszeresen hírt adunk az egyesületi élet-
rôl. Ezen kívül folyamatosan biztosítjuk, hogy az elektronikus médiákban (Postaweb, pos-
tai Internet stb.) friss információkkal szolgáljunk az érdeklôdôknek. Ennek szakmai kivite-
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A fentiek természetesen befolyással voltak a nemzeti szövetségek tevékenységére is

s a PSZE kétoldalú kapcsolataiban is a kezdeti pozitív törekvések megtorpantak,
amit még inkább fokoztak azok a szervezeti változások, amelyek a Magyar Posta struk-
túrájában is az elmúlt két év folyamán végbementek. Az új szervezeti felállás azonban
megítélésem szerint elôsegíti a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését s nemcsak központi,
hanem regionális szinten is, mivel a nemzetközi szövetség a nemzeti szervezetek regio-
nális csoportjaival való közvetlen kapcsolatok kialakítását támogatja.

Ez évben, 2007. novemberében kerül sor a nemzetközi egyesület soron követke-
zô kongresszusára Zürichben, amelynek elsôdleges feladata az elmúlt 3 év értékelése,
valamint a következô periódus feladatainak kijelölése. Ezen a fórumon szeretnénk java-
solni többek között a szakmai együttmûködés fokozását a liberalizációs folyamatokra
való tekintettel, továbbá a nyelvtanulási lehetôségek kereteinek pontosabb meghatáro-
zását, jelentôsen csökkentve a 2-3 hetes nyelvtanfolyamok költségeit s a nemzetközi
szövetség tevékenységének a folyamatosabbá tételét.

Lehetôségünk határain belül célszerû volna a PSZE kétoldalú kapcsolatait is fejleszte-
ni, így a már jól mûködô román, német és francia szövetségekkel való intenzívebb szak-
mai, kulturális együttmûködés fejlesztését.

Az egyesület gazdálkodása, ügyvitele

A PSZE gazdálkodása mértéktartó és kiegyensúlyozott. A szükséges kiadásoknak van
fedezete, likviditási gondjaink nincsenek. Errôl bôvebben az Ellenôrzô Bizottság elnö-
ke, valamint az ügyvezetô igazgató fog beszélni. Gazdálkodásunk kiegyensúlyozottsá-
gának alapfeltétele, hogy bizton számíthatunk támogatóinkra, jogi személy tagjaink-
ra – ezért itt jelenlévô vezetôik fogadják köszönetemet.

2006. végével csökkentettük a Központi Titkárság létszámát – ennek keretében
két munkatársat elbocsátottunk és további racionalizálást tervezünk. Része mindennap-
jainknak, hogy zavartalanul át tudtunk térni az elektronikus (interneten keresztüli) adó-
elszámolásra. A következô lépés az lesz, hogy könyvelésünket is elektronizáljuk.

Hol és hogyan vagyunk elérhetôk?
Elérhetôségeinket idôrôl-idôre közzé tesszük a Posta szaklapban, de röviden tekint-

sük át most is.
A Központi Titkárság irodái a Budapest VII. ker. Lövölde tér 7. alatt találhatók.
Levélcím: 1410 Budapest Pf. 135.
Telefon: 06/1/321-8269 ; 06/1/321-6469 (fax is)
Mobil telefon: 06/70/466-4100
E-mail: psze@posta.hu
Postaweb: társadalmi kapcsolataink-alapítványok, egyesületek 

– Postások Szakmai Egyesülete
Internet: www.posta.hu/psze
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KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK

A PSZE 2007. május 10-ei küldöttközgyûlése az Elnökség beszámolójával, az Ellenôrzô
bizottság beszámolójával, a 2006. évi zárszámadással és a 2007. évi költségvetéssel
kapcsolatban a következô határozatokat hozta:

1. A küldöttközgyûlés elfogadja az Elnökség beszámolóját a 2006. évi tevékenységrôl.
2. A küldöttközgyûlés elfogadja az Ellenôrzô bizottság vezetôjének beszámolóját.
3. A küldöttközgyûlés elfogadja a PSZE 2006. évi zárszámadását a 2006. december

31-i állapot szerint 25.012,- e Ft bevétellel, 14.747,- e Ft kiadással és 27.709,- e Ft
záró pénzkészlettel.

4. A küldöttközgyûlés elfogadja a PSZE 2007. évi költségvetését 5.100,- e Ft terve-
zett bevétellel és 18.701,- e Ft várható kiadással, 13.899,- e Ft várható záró pénz-
készlet mellett.

5. A küldöttközgyûlés elfogadja a PSZE 2007. évi fô feladatait a következôk szerint:

➢ A PSZE szervezet elmúlt évben elkezdett megújításának folytatása és a fiatalok
aktivizálása

➢ A szakmai tudományos tevékenység 2007-2008-as fô gerincének kidolgozása

➢ A PSZE eddigi nemzetközi kapcsolatainak elmélyítése és a kapcsolatok kibôvítése.

PSZE díjazottak

A 2007. május 10-ei Küldöttközgyûlésen a PSZE DÍJ arany fokozata kitüntetésben
részesült

Tamási Zoltánné, az egyesület könyvelôje
Fábics Miklós, az egyesület ügyvezetô igazgatója

EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK

Központi rendezvények

Fókuszban a pénzügyi szolgáltatások – 2007. március 01. Budapest
– A Magyar Posta, mint meghatározó pénzügyi szolgáltató

Szarka Imre üzletágvezetô, MP Zrt.
– Forradalom a megtakarítási piacon – a kamatadó hatásai

Filep József igazgató, MP Zrt.
– Ügyfélérték – a minôségi értékesítés problémái

Hohner Mihály osztályvezetô, MP Zrt.
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lezôje dr. Lovászi József, akit felkérek, hogy a lehetôségekrôl adjon majd részletesebb
tájékoztatást. A területi és szakmai szervezetek vezetôitôl azt kérem, hogy saját területük
életérôl folyamatosan tájékoztassák Lovászi urat, mert „egyedül nem megy” még ez se.

A taglétszám ma (a beérkezett új típusú belépési nyilatkozatok alapján) ……fô.
(Részletezés a kivetített képen.) Látható, hogy bôven van még tennivalónk.

A területi és szakmai szervezetek egyesületi életének erôsítését (illetve elindítá-
sát) azzal támogatjuk, hogy rendszeresen konzultálunk a helyi vezetôkkel, szükség ese-
tén segítünk, hogy megfelelô elôadók legyenek a területi és helyi rendezvényeken, to-
vábbá felajánljuk, hogy mint eddig is, a központi költségvetés terhére részt vállalunk a
rendezvények költségeiben.

Amint már mondtam, alapelv az, hogy mindegyik szervezet „visszaigényelheti” az
ott beszedett tagsági díjat saját rendezvényei finanszírozására.

A támogatók köre kérdésében hosszabb ideje húzódik a postai érdekeltségû cégek
bevonása az egyesületbe. Mûködésünk, szakmaiságunk egyik alapvetô követelménye,
hogy ebbôl tovább lépjünk. A támogatóinkkal kapcsolatban pedig arra törekszünk,
hogy ôk ne csak jogi személy tagdíjat fizessenek, hanem ténylegesen részt vegyenek az
egyesületi életben és úgymond „szolgáltatást is kapjanak a pénzükért”. Ezt repre-
zentálta a március eleji pénzforgalmi szakmai nap, valamint az, hogy a Postabiztosító
eddig is cikkekkel, most pedig már hirdetésével is jelen van a Posta szaklapban.

A szaklap vonatkozásában azt szeretnénk, ha az utóbbi néhány év hektikus megje-
lenései után újból rendszeresen, minden negyedév utolsó hónapjában az érdeklôdôk
kézbe vehessék a lapot. Vitathatatlan eredmény a színes borító, de ettôl a lap tartalmi-
lag nem javul. Ha a belívek is színesek lesznek, az már tartalmi javulást jelenthet, de az
igazi fejlôdés elsôsorban rajtunk múlik: jól kidolgozott cikkek, publikációk készülje-
nek. Továbbá a szerkesztôbizottsági üléseken elhangzott ígéretek és döntések határidô-
re (lapzártára) megvalósuljanak. Azt reméljük, hogy a beindítás elôtt álló pályázati rend-
szerünk lapunkra is kedvezô hatást fog gyakorolni. Ugyanis közzé kívánjuk tenni lapunk-
ban az arra érdemes pályamunkákat.

Összefoglalva

Ha azt akarjuk, hogy környezetünk (az érdeklôdô szakemberek és a támogatók – bele-
értve a leendô támogatókat is) komolyan vegyenek bennünket, akkor cselekednünk kell
annak érdekében, hogy a PSZE színvonalas szolgáltatásokat tudjon nyújtani:

• érdeklôdést és elismerést kiváltó programokat kell szerveznünk;
• meg kell teremteni a színvonalas szakmai mûhelymunkát;
• a területi és szakmai szervezetekben, valamint a tagcsoportokban létre kell hozni,

illetve fel kell éleszteni a helyi egyesületi életet;
• növelni kell a szakmai és társadalmi súlyunkat, elismertségünket.

Ha mindez megvalósul, akkor akár egy év múlva elmondhatjuk, hogy ismét sike-
res szakmai egyesület a PSZE.
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– Pénzügyi kultúra fejlesztése, befektetési portfólió kezelés
Pohánka Evelin értékesítés támogató, Erste Befektetési Zrt.

– Vezetôi fórum.
– Szent Iván napi program Hollókôn.

5. PSZE Szakmai nap – 2007. június 29. Nyíregyháza
(Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyei tagcsoport)

– A Posta helye a banki, pénzügyi szolgáltatások ellátásában
Szarka Imre PSZÜ üzletágvezetô, MP Zrt.

– Banki termékek értékesítési gyakorlata egy bankfióknál
Veszeli János fiókvezetô, Erste Bank Nyrt.

Nyugat-magyarország

Középpontban a liberalizáció – 2007. június 14. Celldömölk .

– A liberalizációról 
Dr. Szebeny Botond nemzetközi üzletágvezetô. MP Zrt.

– A liberalizáció hatása a postai szolgáltatásokra
Báló Imre értékesítés támogatási csoportvezetô, MP Zrt.

– A levélszekrény figyelésrôl
Bognár Ildikó kézbesítésmenedzsment osztályvezetô, MP Zrt.

Központi terület

PSZE Szakmai nap – 2007. március 31. Székesfehérvár
A székesfehérvári feldolgozó üzem megtekintése
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– Öt éves a Postabiztosító – már számolnak velünk a piacon 

Pandurics Anett vezérigazgató, Magyar Posta Biztosító Zrt.,
Magyar Posta Életbiztosító Zrt.

– Posta Banki Szolgáltatások két éve – tervek – eredmények
Terjék István igazgató, Erste Bank Hungary Zrt.

– Új dimenzióban a lakástakarék értékesítés
Pákay Imre igazgató, Fundamenta-Lakáskassza

– Jó bornak is kell a cégér – márkaépítés, marketingkommunikáció, reklámhatékonyság
Hohner Mihály, osztályvezetô MP Zrt.

Területi rendezvények

Kelet-magyarország

1. PSZE Szakmai nap – 2007. május 11. Szentes

– Megemlékezés a Magyar Posta megalakulásának 140. évfordulójára
Olajos Árpád humángazdászati ügyintézô, MP Zrt.

– Pályázati felhívás a 140. évfordulóhoz kapcsolódva
Dr. Lovászi József kommunikációs menedzser, MP Zrt.

– Az új alapokon mûködô PSZE Csongrád megyei tagcsoportjának tervei
Lázár István kézbesítés szervezési munkatárs, MP Zrt.

2. Tagcsoport-elnöki megbeszélés – 2007. május 29. Debrecen

Téma: a Kelet-magyarországi PSZE szervezet, megyei tagcsoportjainak kialakítását kö-
vetô további együttmûködés megteremtése

3. PSZE Szakmai nap – 2007. június 23. Kecskemét

(Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyei tagcsoport)

– A Posta helye a banki, pénzügyi szolgáltatások ellátásában
Szarka Imre PSZÜ üzletágvezetô, MP Zrt.

– A posta megítélése a lakossági és a szerzôdéses ügyfelek körében
Jambrik Mihály Stratégiai koordinációs igazgató, MP Zrt.

– Pénzügyi kultúra fejlesztése, befektetési portfólió kezelés
Kállay László. értékesítés támogató, Erste Befektetési Zrt

4. PSZE Szakmai nap – 2007. június 24. Pásztó

(Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyei tagcsoport)

– Bankkártya használat, fizetési szokások Magyarországon
Várhelyi Bernadett osztályvezetô, Erste Bank Nyrt.
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PSZE szakmai nap Kecskeméten

A Postások Szakmai Egyesületének Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei tagcso-
portja idei elsô szakmai napját június 23-án tartottuk Kecskeméten.

Tóth Tímea postavezetô, és helyettese Varga Lászlóné nagyon szép helyszínt biztosí-
tott rendezvényünkhöz, a posta melletti Református Iskola Kórus termét.

Kecskeméti szaktársaink hideg ásványvízzel, kávéval, pogácsával várták a majd 70
résztvevôt.

A program Szarka
Imre PSZÜ üzletág-
vezetô elôadásával
kezdôdött „A Posta
helye a banki, pénz-
ügyi szolgáltatások
ellátásában” cím-
mel. Az elôadást
hallgatva ismét „rá-
döbbenhettünk”,
hogy milyen fontos a
szemléleti nyitás a
banki tevékenysé-
gek felé.

Ezután Jambrik
Mihály stratégiai ko-
ordinációs igazgató
prezentációja következett a posta megítélésérôl. Érdekes volt az ügyfelek „tükrében”
látni munkánkat, értékeinket.
Az elôadás utáni konzultáció során nagy hangsúlyt kapott, hogy hogyan lehet össze-
egyeztetni a belsô elvárásként megfogalmazott ajánlások számának növelését, illetve az
ügyféligények között elsô helyen szereplô várakozási idô csökkentését.

A szünetben megcsodáltuk az iskola impozáns folyosóit, közösségi tereit és termé-
szetesen volt idô arra is, hogy a régen látott ismerôsökkel megbeszéljük a családi ese-
ményeket.
Az utolsó felvonásban Kállay László, az Erste értékesítés támogatója tartott pörgô elô-
adást a „Pénzügyi kultúra fejlesztése, befektetési portfolió kezelés” címmel.
Szombat délután kettô körül már kissé nehezen vettük fel az elôadó ritmusát, de a vé-
gére belejöttünk és nagyon élveztük ezt a gyakorlatias tájékoztatót.

A jó hangulatú, érdekes tanácskozás közben gyorsan telt az idô, csak a fôtérrôl be-
hallatszó harangjáték figyelmeztetett, hogy jócskán bennjárunk a délutánban.
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KONRÁD TIBOR:

Megalakult az LSZÜ Szállítási területi csoportja

Ez év július 1-jétôl új csoporttal gyarapodott a PSZE Logisztikai Üzletági Szervezete.
Az üzletági szervezeten belül megalakult a Szállítási területi csoport, amely országosan
fogja össze a szállítási szakterületen dolgozó egyesületi tagokat.

Kissé talán furcsának tûnik, hogy a nemrég lebonyolított újraszervezôdés és tisztség-
viselô választás lebonyolítását követôen, ismét változás történik a PSZE életében, de
éppen a lebonyolított választások, és a szervezet újragondolása indította el a megúju-
lási, illetve átalakulási folyamatot. Míg a szállítás egyes területein újra kezdôdött a szer-
vezeti tevékenység, addig más területeken nem volt teljesen egységes a tagsági mun-
ka. Ezt felismerve határozták el a szállítási terület dolgozói, hogy szakterületi csoportba
szervezôdnek és azokat a területeket is integrálják a szakmai egyesülethez, ahol esetleg
eddig kevésbé mutatkozott aktivitás az egyesületi szakmai munka iránt.

Az üzletági szervezetben eddig a Kelet-magyarországi, az Országos Logisztikai Köz-
ponti, és a Törzsi területi csoport mûködött, amely mellett negyedik csoportként alakult
meg a Szállítási Területi szervezet.

Ez még három tagcsoportot foglal magába:
a Közép-magyarországi, a Nyugat-magyarországi és a Kelet-magyarországi tagcso-

portot, tehát a teljes ország területét felöleli.
A tisztségviselôk megválasztása folyamatban van, a jelöltállítás lezárult és legkésôbb

augusztus hónapban lebonyolításra kerül a választás is.
Kérdésként merülhet fel, hogy miért is döntöttünk az új területi csoport megalakítá-

sa mellett?
Azt gondoljuk, hogy hasonló szakmai problémák foglalkoztatják munkatársainkat, így

egységesebb szemlélettel vehetünk részt a szervezet munkájában. Közösen alakíthatjuk
ki a szállítási terület szakmai álláspontjait és számunkra érdekes, más szakterületeket
érintô kérdésekben kaphatunk állásfoglalásokat, tájékoztatókat. Szeretnénk jobban
megismerni a szállításhoz közelebbrôl kapcsolódó területeket, de szívesen hallgatnánk
meg tájékoztatót a Magyar Posta nemzetközi szerepérôl, a liberalizáció folyamatáról és
következményeirôl és ezeknek szállítási ágazatra gyakorolt hatásairól.

Mindezek mellett – igény esetén – szívesen adunk tájékoztatást szakterületünket érin-
tô kérdésekrôl, például a jármûüzemeltetés aktuális kérdéseirôl, vagy a Posta Sped kül-
demények területérôl, de tervezzük egy postai jármûtörténeti bemutató összeállítását
is, mely érdekes visszatekintés lehet a múltra, akár tanulságokkal is szolgálva a jövôre.

Bízunk benne, hogy szervezetünk eredményesen tud majd mûködni a kialakított cso-
portban, tevékenyen és hasznosan vesz részt az egyesület munkájában, mellyel erôsít-
hetjük szakmai érvényesülésünket és reméljük, hogy a szervezeti munkában is aktívak és
tevékenyek leszünk.
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Nagyné Haja Mária igazgatóhelyettes, a PSZE
területi elnöke köszönt el a három megyébôl ösz-
szegyûlt résztvevôtôl.

„Fakultatív programként” hazaindulás elôtt
még megnéztük a „Borváros” pavilonjait és ter-
mészetesen a fagylaltozást se lehetett kihagyni
egy ilyen meleg napon.

Mindenki „feltöltôdve” ment haza, ami biztosan
lendületet ad majd további munkánkhoz.

Tudósító Apátiné Csorba Erzsébet, 
(Bács-Kiskun megye).
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