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Így történt ez 2007. november 14-én is, amikor HR (humán erôforrás) szakmai napot
rendezett az egyesület. A PSZE felkérésére a Magyar Posta Humán erôforrás szakterületének vezetôi, szakemberei tartottak értékes elôadásokat. Valamennyi elôadás középpontjában az EMBER, a postás dolgozó állt.
Folyóiratunk jelen számában – mint egy tematikus különszámban – a HR szakmai napon elhangzott elôadások szerkesztett változatát tesszük közzé abban a reményben,
hogy a résztvevôk által nagy érdeklôdéssel kísért, sikeres szakmai konferencián elhangzott gondolatok, információk ezáltal a postai szakemberek újabb, még szélesebb köréhez jutnak el.
dr. Lovászi József szerkesztô
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PSZE HUMÁN SZAKMAI NAP

RIK ÉVA
Tekintsük át röviden a szakmai nap eseményeit!

„Fókuszban az Ember”
PSZE Humán Szakmai Nap, 2007. november 14.
2007. november 14-én nagy létszámban gyûltek
össze a Közép-Magyarországi Szállítási Üzem
Egressy úti nagytermében mindazon szakemberek,
PSZE-tagok, akiknek az érdeklôdését felkeltette a
humán szakterület és a Postások Szakmai Egyesülete által megszervezett szakmai nap.
A rendezvény célja elsôsorban az volt, hogy megismertesse az érdeklôdôket a humán szakterület vezetôit és munkatársait foglalkoztató aktuális kérdésékkel, a 2007. II. félévét meghatározó programokkal,
akciókkal, és mindazokkal a humán feladatokkal,
amelyek a 2008. év elôkészítését célozták.
Mint azt Szûts Ildikó általános vezérigazgató-helyettes asszony invitáló meghívójában olvashattuk,
az ország egyik legnagyobb foglalkoztatójának, a
Rik Éva
Magyar Postának a szakmai és a mindennapi életben is kiemelten fontos az „EMBER”. Ez az alapgondolat határozta meg a konferencia
vezérfonalát, és emiatt lett a rendezvény jelmondata: „Fókuszban az ember”.
A humán szakterület alapfeladata a Posta munkatársainak szakszerû, gyors és rugalmas kiszolgálása, a Társaság céljainak megvalósítását szolgáló HR-rendszerek fejlesztése és mûködtetése. A humán szakterület vezetôinek és munkatársainak meggyôzôdése azonban az, hogy a humán szakma jóval több, mint adminisztráció, több
mint bérszámfejtés és több mint – mégoly hatékony és rugalmas – rendszerek mûködtetése.
Ezt a „többet” kívánta a szakterület bemutatni ezen a rendezvényen, betekintést engedve a kiemelt humán programok, akciók részleteibe.
Akik nem lehettek jelen, de érdeklôdnek a humán szakterület tevékenységének aktuális kérdései iránt, azok a Posta címû szaklap jelen számából tájékozódhatnak. Annak érdekében, hogy a téma iránti érdeklôdést kielégítsük és a szakmai napon elhangzott információkat minél szélesebb körben közkinccsé tegyük, szinte valamennyi elhangzott
elôadás írásbeli változatát olvashatják ebben a tematikus számban.
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A résztvevôk aktívan és látható örömmel vettek részt a bemelegítô játékban, amit „Ki
tud többet a HR-rôl?” címmel e sorok írója állított össze, és – mint játékvezetô – irányított. A kérdések alapján kitöltött tesztlapokat a konferencia ideje alatt a szervezôk kiértékelték, így a rendezvény végén sor került az eredményhirdetésre, és a legjobbak számára a megérdemelt taps mellett nyeremények átadására is sor került.
Hogyan látják a
HR munkatársak
magukat, a szakmai munkájukat,
és hogyan látják
ôket a Posta vezetôi/munkatársai?
A „bemelegítés”
után Bokor Attila,
az OD-Partner Kft.
partnertanácsadója, a Corvinus
Egyetem címzettes docense mutatta be röviden a
Magyar Postánál
végzett „HR TüSzûts Ildikó megnyitja a konferenciát
kör” elnevezésû
kutatás eredményét, melyet az érintett felsôvezetôk, valamint a humán szakterület vezetôi egy elemzô anyag keretében részletesen is megismerhettek.
Mint azt már több csatornán kommunikálták a stratégiai szakterület vezetôi, a Magyar
Posta Zrt. stratégiája – köztük a HR stratégia is – 2007. II. félévében átvilágításra került.
Az átvilágítás eredményét, a fôbb fókuszpontokat, illetve kiemelten a humán stratégia
fôbb elemeit ismertette a résztvevôkkel Jambrik Mihály, stratégai koordinációs igazgató. A stratégiai felülvizsgálat eredménye felsôvezetôi jóváhagyás alatt áll, ezért jelen kiadvány ezzel kapcsolatban nem tartalmaz részletes információkat.
Nagyon érdekes és színes elôadást tartott Szûts Ildikó, általános vezérigazgatóhelyettes egy olyan témáról, ami nem biztos, hogy a postai munkatársak körében
mindenki számára ismert. A társadalmi felelôsségvállalás témakörében megismerkedhettünk mindazokkal a törekvésekkel, programokkal, melyekkel a Magyar Posta is
részt kíván vállalni a fontos társadalmi kérdésekben.
Napjainkban jelennek meg az ösztönzési rendszerrel kapcsolatos, ez évre vonatkozó
utasítások, szabályozások. Ennek elôkészítési feladatairól, az ösztönzési rendszer „történelmérôl”, fôbb elemeirôl kaptunk ízelítôt Potykiewicz Tamás humánerôforrás gazdálkodási igazgató elôadásában. Az elôadásról jelen kiadvány nem tartalmaz összefoglalót abból az okból, hogy a rendezvényen ismertetett elôkészítô munkák lezajlottak, a
megjelenô szabályozásokból mindenki részletes tájékoztatást kaphat.
5
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RIK ÉVA
2007 az Ügyfél Éve volt. Sum István, az Oktatási Központ vezetôje elôadásában ismertette az ennek jegyében lezajlott, több ezer munkatársat érintô képzési programot,
annak fôbb elemeit, és ami a legfontosabb, eredményeit, beleértve a munkatársak és a
postavezetôk által adott visszaigazolásokat is.
A HR rendszerek közül miért legfontosabb a munkaköri rendszer? Miért fontos a felülvizsgálata, melyek ennek legfontosabb elemei, milyen változásokra számíthatnak a
postások 2008 elejétôl? Kiss Erika humánerôforrás fejlesztési igazgató asszony elôadásából – mely a Munkaköri Rendszer fejlesztési elképzelései címet viselte – mindezen
kérdésekre választ kaphattunk.
A 2007. év stratégiailag legfontosabb programja a Modernizációs Program keretében indított Postapartner Program, melynek legfontosabb célja több mint 1000 posta
vállalkozásba történô üzemeltetése. A program humán támogatását, annak elemeit, a
munkatársak számára kialakított komplex humán támogatási programot ismertette dr.
Papp Ildikó, a Humánerôforrás Szolgáltató Központ vezetôje.
Végül Reményi Gyuláné, a Központi Humánerôforrás Szolgáltató Iroda vezetôje olyan
témában tartott elôadást, amely nemcsak mint postás munkavállalókat, hanem mint állampolgárokat is érintette az egybegyûlteket, ugyanis az adótörvény és a nyugdíjrendszer 2008. évi változásairól hallhattunk fontos információkat.
A szervezôk, az elôadók és a résztvevôk jó hangulatban, bár kissé fáradtan zárták az
érdekes elôadásokban, fontos információkban bôvelkedô napot.
Mindnyájan reméljük, hogy ezzel a rendezvénnyel közelebb tudtuk hozni a munkatársakhoz a HR szakterület mindennapjait!

SZÛTS ILDIKÓ

A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása
A Magyar Posta Zrt. Magyarország legtöbb munkavállalót foglalkoztató társasága.
Több, mint 36 ezer kollégánk, azok családtagjai, ismerôsei, barátai révén közvetlen napi kapcsolatban állunk szinte minden emberrel. Ez a tény mutatja, mekkora a posta jelentôsége, hatása a magyar társadalom egészére.
A társadalmi felelôsségvállalás egyaránt jelent társaságon belüli és kívüli munkát. Ez azt jelenti, hogy
a Magyar Posta vezetése nemcsak munkatársairól kíván gondoskodni, hanem példamutatóan részét szeretne venni a társadalmi feladatok végrehajtásában.
Az is fontos, hogy a kollégák azonosulni tudjanak a
társaság erkölcsi értékeivel. Az pedig már szerte a
világban elterjedt szokássá vált, hogy a nagyobb
vállalatok – az üzleti feladatok elvégzésén túl – részt
vállalnak a szûkebb és tágabb környezetüket érintô
legfontosabb társadalmi feladatok megoldásában.
A téma egyre nagyobb hangsúlyt kap a nemzetközi postai szektorban, sôt már jutalmazzák is a legjobbakat. 2006 óta adományozzák a World Mail
Awards, a postaszolgáltatási ágazat CSR (Corporate
Szûts Ildikó
Social Responsibility – Vállalati társadalmi felelôsségvállalás) „Oscar-díját” az arra érdemeseknek. A kitüntetést elôször a brit Royal Mail
kapta átfogó CSR-stratégiájáért, tavaly pedig a Brazil Posta vehette át az elismerést,
mert alacsony jövedelmûeknek nyitott majd 5 millió új bankszámlát. Egyéb példákat is
láthatunk külföldi versenytársainknál: a Royal Mail és a TNT például gépjármûveik
károsanyag- kibocsátásának csökkentését tûzte ki célul.
A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalási stratégiájának kidolgozását egy állapotfelmérés elôzte meg. A dokumentum elkészítéséhez a Budapesti Corvinus Egyetem
szakértôit vontuk be. A tanulmányból kiderült, hogy a felelôs gondolkodás elemei már
régóta jelen vannak a posta mindennapi életében. Alapvetôen belülrôl fakadó, segíteni
akaró szándék és vezetôi stílus jellemzi a menedzsmentet. Az állapotfelmérésbôl azonban az is kitûnt, hogy az etikus, a környezettudatos magatartás melletti vezetôi elkötelezettség nem eléggé ismert a beosztottak körében. A dokumentumban az is olvasható,
hogy a példamutató társadalmi felelôsségvállalás, és azzal szorosan összekapcsolódó
reklám- és kommunikációs munka hatására nôtt az ügyfelek bizalma a posta iránt.
Ezek alapján készült el társadalmi felelôsségvállalási stratégiánk, amelyet az Igazgatóság elfogadott. A program azt rögzíti, hogy 2007 és 2010 között milyen célokat sze-
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SZÛTS ILDIKÓ
retnénk megvalósítani. A stratégia két legfontosabb mondandója, hogy a Posta gondoskodó társaság, illetve, hogy az állami vállalatok között példamutató módon, nyereséges mûködés mellett is képes úgy dolgozni, hogy az mind a szûkebb, mind a bôvebb
társadalmi környezete számára is elônyökkel járjon.
Elindítottuk az egészséges munkahely programot. Nôgyógyászati, szemészeti és allergiaszûréseket, valamint az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Vöröskereszttel véradásokat szerveztünk.
Úgy hívtuk sportolásra munkatársainkat, hogy közben részesei voltunk a rákkutatást
támogató, Kanadából indult nemzetközi akciónak. Saját pólónkban a tavaly 500, idén
már 650 munkatársunk
futott a Margitszigeten,
és mintegy 300-an a
szegedi postás családi
napon. A társaság átvállalta a dolgozók
1500 forintos nevezési
díját, hogy a pénz a hazai rákkutatást szolgálhassa.
A Magyar Posta
nemcsak a legnagyobb
munkáltató az országban. Társaságunknál
dolgozik a legtöbb nô
– mintegy 22 ezer lány
és asszony. Nyilvánvaló, hogy társadalmi felelôsségvállalási stratégiánknak is elsôsorban a nôk testi-lelki
egészségét kell szolgálnia.
Elsôsorban a kistelepüléseken élô lányokra, asszonyokra gondolt a Magyar Posta,
amikor 2006-ban megvásárolta és útjára indította mobil nôgyógyászati szûrôállomását.
A korszerû egészségügyi eszközökkel felszerelt kamion nemcsak a postások, hanem az
aprófalvak lányainak, asszonyainak szolgálatában áll. A társaság azt szeretné, ha a leveleken, csomagokon kívül a gyógyulás lehetôségét is eljuttathatná az ország „legeldugottabb” településeire. Két év alatt 8 megye 134 helyszínén 6377 nôgyógyászati szûrést végeztek el. Minden harmadik esetben pozitív eredményt kaptak, vagyis gyulladásos, gombás fertôzéses betegség jelei mutatkoztak. 547 kritikus esetet találtak, ami rák
elôtti állapotra, illetve rákra utalt. (2007 ôszén Szabolcs, Heves és Komárom megyében
dolgozott a mozgó orvosi rendelô, de – a szûrés jellegébôl következôen – annak adatai a november 14-ei rendezvény idôpontjában még nem álltak rendelkezésre.) Mivel az
idejében felismert betegség jó eséllyel gyógyítható, elképzelhetô, hogy a kiszûrt lányok
és asszonyok éppen a Magyar Postának köszönhetik egészségüket, életüket.
A mellrák elleni küzdelem érdekében forgalomba bocsátott „Adunk a gyógyulásra”
elnevezésû bélyeget Európában elsôként vette át a Magyar Posta a US Post-tól. 2005
szeptembere óta 130 ezer ilyen bélyeget adott el a társaság. A feláras bélyeg értékesítésébôl 6,5 millió Ft-ot utaltunk át az Országos Onkológiai Intézetnek.
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A MAGYAR POSTA TÁRSADALMI FELELÔSSÉGVÁLLALÁSA
Az Egészség Hídja Összefogás célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmódra, a stresszhelyzetek kezelésére, a megfelelô táplálkozásra, a szûrôvizsgálatok fontosságára. A Magyar Posta 2005 óta támogatja az akciót. A társaság nemcsak árusítja a
mozgalom jelképévé vált rózsaszín karkötôt. Neves közéleti személyiségekkel együtt a postás lányok és asszonyok is részt vettek azon a lánchídi sétán, amellyel a szervezôk évek óta a nôgyógyászati szûrôvizsgálatok jelentôségére szeretnék felhívni a figyelmet.
A posta a jövô ügyfeleire, a gyermekekre is odafigyel.
Különösen a karácsonyi idôszakban fontosak az olyan akciók, mint pl. a „Postaangyal”. Minden, decemberben feladott idôgarantált csomag bérmentesítésébôl 30 Ft-ot
gyermekéletmentô berendezések vásárlására ajánljuk fel
az Országos Mentôszolgálatnak.
A társaság azt szeretné, ha már a kicsikben is kialakulna a tudatos, felelôs gondolkodás. Ezért hirdettük meg
levélíró-, illetve rajzpályázatunkat. A levélíróknak azt kell
papírra vetniük, hogy szerintük mit jelent a tolerancia szó.
A legsikeresebb munkákat a társaság továbbítja az Egyetemes Postaegyesületnek és az UNESCO-nak. A „Nyújtsd a kezed!” rajzpályázat témája pedig az, hogy mit tehetnek ôk, a kicsik elesettebb társaikért. A nyertes gyermekrajzból feláras bélyeg készül. Az eladott példányokból származó pénzt szintén gyermekéletmentô berendezések vásárlására ajánljuk fel az Országos Mentôszolgálatnak.
Saját munkatársainkért tett erôfeszítéseink nem maradnak elismerés nélkül. 2007-ben
írtuk ki az „Egyenlô elbánás – egyenlô esély a munkahelyen” pályázatunkat, melynek
keretén belül kollegáink bemutathatták sokszínû és befogadó szervezeti egységüket.
Társaságunk idén novemberben elnyerte a „Legjobb esélyegyenlôségi terv” díjat,
2006-ban pedig a „Postai Oscar”-t (World Mail Awards) hoztuk el „emberi erôforrás
menedzsment” kategóriában.
Környezetünk megóvása nem csak saját magunk, de a következô generációk számára is rendkívül fontos. Éppen ezért vezettük be az ISO 14001 környezetirányítási rendszert munkafolyamatainkba. Gépjármûparkunk korszerûsítésével mérsékeltük a postai
gépkocsik károsanyag-kibocsátását.
Hulladékgazdálkodásunkban már régóta a szelektív gyûjtés elkötelezett hívei vagyunk: nem csak a papírt, de a veszélyes hulladéknak minôsülô elemeket, cd-ket is
elkülönítve gyûjtjük. Az irodaházakban lehetôség van a mûanyag palackok összepréselésére.
Évente adjuk ki környezetvédelmi jelentésünket, amelyet idén is „Zöld Béka”-díjjal jutalmaztak.
A Magyar Postánál a társadalmi felelôsségvállalás nem üres szólamok halmaza, hanem egy gondosan kidolgozott stratégia. A menedzsment minden lehetôséget igyekszik kihasználni, és valóban gondoskodni dolgozóiról úgy, hogy közben igyekszik szûkebb és tágabb értelemben is a köz javát szolgálni. Így vagyunk méltók a 140 éves
múlttal rendelkezô Magyar Posta hagyományaihoz, és így mutatjuk meg, miként kell
gondolkodni egy modern nagyvállalat vezetésének Európában.
9
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A MUNKAKÖRI RENDSZER FEJLESZTÉSÉVEL…

KISS ERIKA

A MUNKAKÖRI RENDSZER AZ INTEGRÁLT HR RENDSZEREK MÛKÖDTETÉSÉNEK
ALAPJA, a munkaköri profil pedig az alábbi humán rendszereknek ad inputot:

A munkaköri rendszer fejlesztésével összefüggô
elképzelések
Társaságunk munkaköreinek felülvizsgálata és rendszerbe foglalása 2000-2002. évben
történt meg, ezt követôen a Magyar Posta Zrt. stabil, karbantartott és aktualizált munkaköri rendszerrel rendelkezik, melyet különbözô humán rendszerekbe integráltan kezel.
A MUNKAKÖR SZEREP DEFINIÁLÁSA a munkáltató számára fontos, mivel a munkakör a szervezeti struktúra alapegysége, és a munkaköri tartalom meghatározásával világos, egyértelmû elvárásrendszert közvetít a munkavállalók felé. A szervezeti
célok elérése érdekében a munkakör tartalma, funkciója, valamint kapcsolatrendszere a szervezeti folyamatokat vázolja fel.

Kiss Erika

A MUNKAKÖRI RENDSZER MÛKÖDTETÉSÉNEK
SZÜKSÉGESSÉGÉT Társaságunknál az alábbiak indokolják:

• társasági szintû egységes rendszer alkalmazása (munkaköri tartalom és képzettségi
követelményrendszer tekintetében),
• világos munkaköri célok definiálása,
• munkaköri feladatok, felelôsségek, követelmények meghatározása,
• jól áttekinthetô munkaköri struktúra biztosítása (munkaköri terület, munkakör-család)
• egységes besorolási rendszer mûködtetése (SAP azonosító, FEOR, ágazatközi,
illetve foglalkozás-egészségügyi kategóriák stb.),
• munkajogi feltételeknek történô megfelelés biztosítása.

MUNKAKÖRI STATISZTIKA
ÉV

2000

2002

2007

VEZETÔI

170

131

352

BEOSZTOTTI
szintekkel

505

259

570

ÖSSZESEN

675

282

640

MUNKAKÖR

A 2002. évtôl társasági szinten egységesen mûködtetett rendszer új típusú követelményeknek kell hogy megfeleljen, ezért ez évben a humán szakterület a szakmai szervezetekkel együtt elvégezte a MUNKAKÖRI RENDSZER TELJESKÖRÛ FELÜLVIZSGÁLATÁT az alábbi célok mentén:
• felkészülés a 2009. évi liberalizációra,
• benchmark tapasztalatok elemzése,
• egyszerûsítési lehetôségek feltárása,
• a rendszer rugalmasságának növelése,
• értékesítés-centrikusság megjelenítése.
A MUNKAKÖRI VÁLTOZTATÁSOK ALAPELVEINEK továbbra is a munkakörök társasági
szintû egységességének biztosítását, az egypontos munkaköri rendszer-kezelést tekintjük, és
a munkaköri rendszert integrációs vonatkozásai miatt a HR rendszerek alapjaként kezeljük.
A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG KERETEI
• elôfeltételek kialakítása
o szakmai munka megtervezése
o erôforrások biztosítása
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• helyzetelemzés
o benchmark tapasztalatok gyûjtése
o determinációk vizsgálata
o munkakör térkép készítése
o képzettségi követelményrendszer vizsgálata
o vezetôi munkaköri dokumentumok egyszerûsítési lehetôségei
• MRK alapelvek / rendszermûködtetés felülvizsgálata
o a munkaköri struktúra átalakítási lehetôségei
o az új típusú munkaköri vázlat (standard) kialakítása / elkészítése
• A felülvizsgálati javaslatok megvalósítása
o MRK informatikai fejlesztések biztosítása
o érdekképviseleti egyeztetések
o szabályozás
o a munkaköri rendszer változásainak leképezése
– új típusú munkaköri vázlat átadása
– HR rendszerek aktualizálása
o Kommunikáció
DETERMINÁCIÓS VONATKOZÁSKÉNT minden olyan törvényt, szabályozást, technológiai rendszert figyelembe vettünk, amelyek a munkakörök kialakítását, kezelését
meghatározott keretek közé terelik. Determinációs elemként kezeltük:
• a Munka Törvénykönyvét
o MT. 76. §. (5) – munkáltatói tájékoztatási kötelezettség (a munkaköri feladatokról és a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségrôl)
• a Kollektív Szerzôdést
o megállapodás: a munkaköri vázlat nem része a munkaszerzôdésnek;
o munkakör alapon definiált megállapodások – pl.: munkarend, bérpótlékok
• a munkajogi konzekvenciákat
o munkavédelmi és munkaügyi felügyelet fô ellenôrzési területei
o munkaügyi perek tapasztalatai
• a statisztikai beszámoló rendszereket
o elkülönítetten kezelt munkavállalói csoportok
• az SAP PA, FEOR feltételeit
o munkakörök kezelése
A BENCHMARK TAPASZTALATOK GYÛJTÉSÉVEL az volt a célunk, hogy felmérjük a
hazai és nemzetközi tapasztalatokat a munkakörök kialakítására, leírások kezelésére és
az integrációs gyakorlatokra vonatkozóan.
HAY GROUP MANAGEMENT TANÁCSADÓK KFT. BENCHMARK ADATAI információt szolgáltattak a hálózattal rendelkezô pénzügyi és biztosítási szektorban jellemzô munkakör-típusokról, a vállalatoknál tipizálható munkaköri elnevezésekrôl, valamint megismertették a munkaköri felelôsség-mátrixok alkalmazási lehetôségeit (szervezetfejlesztés,
elvárásrendszer átalakítása, munkakör-értékelés). A szakértôi anyag javaslatot tett a munkaköri rendszer 3 évenkénti felülvizsgálatára a piackonformitás biztosítása érdekében.
(Megjegyzés: Társaságunknál a felülvizsgálat évi rendszerességgel megtörténik.)
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A MUNKAKÖRI RENDSZER FEJLESZTÉSÉVEL…
ORSZÁGOS HUMÁNPOLITIKAI EGYESÜLET (OHE) 23 VÁLLALATI TAGSZERVEZETÉRE VONATKOZÓ KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS TAPASZTALATAI alapján megállapítható,
hogy a vezetôi és beosztotti munkakörök egymáshoz viszonyított aránya – a szervezet
terjedelmével és tagoltságával arányban – meghatározó különbséget mutat a felmérésben résztvevôk között. Generalista és specialista jellegû munkakörök kialakítása egyaránt jellemzô. A munkaköri dokumentumok tartalmi elemei nagy hasonlóságot mutatnak. A munkaköri rendszerrel foglalkozó HR témafelelôsök száma, illetve a munkaköri
dokumentumok elkészítésére fordított idô jelentôs szórást mutatott.
NEMZETKÖZI POSTÁK (Dánia, Nagy-Britannia, Portugália, Olaszország) FELVÉTELI
(ABLAKOS) MUNKAKÖREI MUNKAKÖRI LEÍRÁSAINAK ELEMZÉSE alapján megállapítható, hogy a felvételi (ablakos) munkakörök alapvetôen generalista munkakörök:
nem válik szét a felvétel és az értékesítés, egy-egy munkaablaknál az összes termék és
szolgáltatás elérhetô, amelybe beletartoznak a postai és banki szolgáltatások, valamint
a postai és nem postai termékek (pl. irodaszerek, színházjegy, tömegközlekedési jegy)
egyaránt. Általában minden postai alkalmazott ismeri a termék- és szolgáltatás-portfoliót, de elôfordul, hogy néhány komplex szolgáltatást csak egy szûk körû, speciális ismeretekkel rendelkezô csoport nyújt.
2008. JANUÁR 1-JEI HATÁLLYAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
• A munkaköri struktúra változtatása (folyamatalapú munkaköri területek kialakítása /
munkakörcsaládok átalakítása)
• A munkaköri elnevezések korszerûsítése, tipizált elnevezések alkalmazása
• Az egy éven belül be nem töltött munkakörök megszüntetése (szakterületi egyeztetéssel)
• Képzettségi követelmény-változások
o általános tudás- és ismereti elvárások / általános követelmények kiegészítése
az értékesítési elvárásokkal,
o vállalati gyakorlati idô eltörlése,
o vezetôi gyakorlati idô fogalmának pontosítása (irányítási gyakorlat),
o a „társasági szakképesítést adó képzések” fogalmának bevezetése.
• Új típusú munkaköri vázlat alkalmazása
o azonosító lap (névre szólóan, munkaköri azonosítókkal),
o a munkakör célja definiálja a munkakör rendeltetését, a szervezeti munkamegosztásban elfoglalt helyét, illetve azt, hogy milyen hozzáadott értéket képvisel
az adott munkafolyamatban,
o a feladatok / felelôsségek felsorolás-jellegûek: röviden, tömören, egyértelmû és közérthetô formában kerülnek megfogalmazásra (maximum 10-15 feladat / felelôsség),
o vezetôi munkakörök esetén a munkakör célja és feladatai / felelôsségei az
SZMSZ-szel megegyezôen kerülnek meghatározásra,
o egyértelmû, számon kérhetô elvárásokat, fô – a munkakörbe tartozó, tartósan
ellátandó – feladatokat fogalmaz meg,
o képzettségi követelmények felsorolás-jellegû ismertetése,
o a munkaköri vázlatban foglaltak nem hatálytalanítják az érvényben lévô, munkakört érintô utasításokat,
13

Posta 2008-1-18

2008.02.20 11:39

Page 14

KISS ERIKA
o a munkaköri képzettségi követelmények részletes meghatározását a munkaköri
követelmények meghatározásáról és alkalmazásáról szóló, mindenkor hatályos
belsô szabályozás tartalmazza,
o a munkáltató a dokumentummal eleget tesz az MT. 76. § (5) bekezdésében
foglalt tájékoztatási kötelezettségének.
TÁMOGATÓ SZABÁLYOZÁSOK MÓDOSÍTÁSA
• Munkaköri és Besorolási Rendszerek Szabályzata (alapdokumentum) (jelenleg hatályos: 2/2007. H-vigh. utasítás),
• Munkakörök és besorolásuk jegyzéke (2003. évtôl folyamatosan rögzítésre kerülnek a munkaköri módosítások) – csak elektronikusan érthetô el,
• Képzettségi Követelmény (18/2006. H-vigh. utasítás),
• Besorolási Kézikönyv – munkaköri vázlatok – elektronikus formában történô elérhetôsége
• Kollektív Szerzôdés (KSZ) – munkaköralapon meghatározott részei (pl.: pótlékok,
munkaidô, stb.),
• Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SzMSz),
• Munkahelyi utasítás – munkaköri leírás összefüggései (munkahelyi utasításról szóló 33/2006. Ü-vigh. utasítás).
A munkaköri rendszer teljes körû felülvizsgálata során megállapítható, hogy a célként
megfogalmazott elvárások teljesülnek. A rendszer rugalmassága nô, a tervezett változások egyszerûsítéseket eredményeznek. 2008 januárjától a munkaköri leírás helyett új
típusú munkaköri vázlat formájában értesül minden munkavállaló az általa betöltött
munkakörre vonatkozó feladatokról / felelôsségekrôl és a munkakörhöz kapcsolódó
képzettségi követelményekrôl.
A szakmai munka ezzel a munkaügyi adminisztrációval még nem ér véget, hiszen a
változások átvezetését a különbözô HR rendszerekben is biztosítani kell: így például aktualizálni kell a munkaköri kompetenciaprofilokat, biztosítani kell a feladatok / felelôsségek elemzési lehetôségét is.

SUM ISTVÁN

Az „Ügyfél éve” célkitûzéseit támogató
képzési programok
Az „Ügyfél éve” képzési programsorozat sikeresen lezárult. A következôkben részletesebben kifejtjük, hogy a különbözô képzések, tréningek hogyan valósultak meg, milyen
paraméterek és képzési módok mentén.
Az „Ügyfél éve” célkitûzése az ügyfelek igényeinek magasabb szintû kielégítése,
megelégedettségük növelése.
KÉPZÉSI CÉLCSOPORTOK:
1. Kézbesítôk
2. Fix pontú értékesítôk
3. Postahelyi vezetôk
4. Értékesítési kulcsemberek
5. Postavezetôk
1. Kézbesítôi képzés célkitûzése:
A mottó úgy fogalmazható meg, hogy a kézbesítôk az ügyfélkezelés elôretolt bástyái.
A cél az, hogy a kézbesítôk viselkedése, kommunikációja változzon, így a kiszolgált ügyfelek
megelégedettsége nô. A címközvetítés hatékonyságának javítása is központi kérdés a képzés során.
A kézbesítôket 90 perces munkahelyi felkészítés
Sum István
során készítették fel, melynek kulcseleme a szemléletformálás és ismeretátadás, vagyis a kultúraváltás támogatása volt.
A kézbesítôi felkészítés tartalma a szemléletformálás, úgymint a kézbesítôi tevékenység fontossága és a személyközi kapcsolatok szükségessége volt. Másik kulcselem az ismeretátadás volt, melynek során a megjelenés, a viselkedés és a személyes fellépés, valamint a szakmai felkészültség volt a fontos. A megszólítás és elutasítás kezelése, a tudatos jövedelemszerzési módszer elsajátítása és az értékesítés haszna (kézbesítôi-, Postai- és ügyfél-szinten) is központi elemét képzete a képzésnek.
2. Fix-pontú értékesítôk tréningje /FÉT/
Résztvevôk: „A” és „B” posták felvételi munkakörben dolgozó munkatársai munkaköri besorolás szerint:
• Körzetesített felvevô – kézbesítô II.-III.
• Küldeményfelvevô I.-IV.
• Fôpénztáros I.-III.
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SUM ISTVÁN
•
•
•
•
•
•

Pénzforgalmi ügyintézô I.-III.-IV.
Postaforgalmi helyettes I.-II.
Postanet ügyfélszolgálati ügyintézô I.-III.
Telepostaház kezelô I.-II.
Kereskedelmi eladó I.
Postavezetô I.-II.

A képzés kiscsoportos készségfejlesztô tréning formájában valósult meg, munkaidôn
kívül 2x6 órában (április-június; szeptember-október). Trénerek az Oktatási Központ
szaktanárai, trénerei és az értékesítés-támogató munkatársak voltak.
A tréning módszertanát az értékesítési folyamathoz kapcsolódó ügyfélkapcsolati
kulcselemek fejlesztése képzete interaktív, bevonásos technikával, úgymint a legjobb
gyakorlatok bemutatása és gyakorlása.
A TRÉNING TARTALMA:
A fix pontú értékesítôk eladástechnikáját, kapcsolat-felvételi képességét, panaszkezelését – többek között – szituációs gyakorlatokon keresztül fejlesztette a program.
3. Postahelyi vezetôk tréningje /PHV/
Az elsô tudatos, célcsoportra szabott képzési program.
RÉSZTVEVÔK:
Postavezetô-helyettesek
Osztályvezetôk
Helyi ellenôrök
A képzés 3 napos készségfejlesztési tréning formájában valósult meg az Oktatási Központ felkészített trénereinek irányításával.
A tréning célja a különbözô ösztönzési technikák, egyéni tervek kialakításának, nyomon követési lehetôségeinek és a hatékony visszajelzéshez kapcsolódó módszerek elméleti hátterének megismerése és gyakorlatokon keresztüli elsajátítása volt.
A résztvevôk a program eredményeként gyakorlatot szerezhettek a hozzájuk tartozó
munkatársak hatékony irányításában, motiválásában és személyre szabott ellenôrzésében.

AZ „ÜGYFÉL ÉVE” CÉLKITÛZÉSEIT TÁMOGATÓ KÉPZÉSI PROGRAMOK
ti helyzetek lehetôségeinek elméleti háttere és szituációs gyakorlatok segítségével történô feldolgozása adta.
A KULCSEMBEREK KÉPZÉSÉNEK CÉLJAI:
2006-ban: Az ügyfelek kiszolgálása aktív értékesítési folyamattá váljon.
Értékesítési technikák fejlesztése a „jó gyakorlatok” elve alapján.
Kulcsemberek multiplikatív hatásának biztosítása.
2007-ben: Belsô ügyfélkezelés fejlesztése, segítségnyújtás a fix-pontú értékesítôknek.
Professzionális mentori szerepre történô felkészítés.
A tudás átadásához szükséges kompetenciák fejlesztése.
5. Postavezetôk képzése
A képzési sorozat tartalmi szempontból történô „megkoronázása”.
RÉSZTVEVÔK:
„A”, „B” és „C” postahelyek vezetôi; területileg és irányított létszám szerint heterogén csoportok.
A tréning 2+1 napos pilot képzéssel induló készségfejlesztési tréning volt, beszerzési eljárás keretében választott partnercég trénereinek közremûködésével.
A TRÉNING TARTALMA úgy, mint az értékesítési folyamat átfogó menedzsmentje:
• az elvárások, célkitûzések világos megfogalmazása,
• a munkatársaktól elvárt teljesítmények meghatározása,
• a sikeres munkavégzés érdekében a hatékony motiválás,
• az ügyfélkapcsolati tevékenység magas színvonalú megvalósításának támogatása,
• a postahely belsô kommunikációs csatornájának kialakítása és mûködtetése
• értékesítési akció támogatásának tervezése.
A visszajelzések alapján megállapítható, hogy mindegyik résztvevô kör elégedett volt
a tréningekkel, képzésekkel, hasznosnak érezték, és a mindennapi munkájuk során hasznosíthatónak találták.

4. Értékesítési kulcsemberek képzése
A 2006. évi képzés eredményeire és a postahelyek vezetôinek támogatására építve.
RÉSZTVEVÔK:
postavezetôk által delegált munkatársak
3+1 napos készségfejlesztési tréning formájában, beszerzési eljárás keretében kiválasztott partnercég trénereinek közremûködésével jött létre.
A tréning célja az volt, hogy a kulcsemberek felismerjék az értékesítési folyamatban
résztvevô postahelyi munkatársak támogatási (mentorálási) lehetôségeit, és elsajátítsák
annak metódusát. A képzés fô vezérfonalát a különbözô belsô és külsô ügyfélkapcsola16
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3. Postahálózat üzleti potenciál alapján történô besorolása, fiókhálózat tipizálása
4. Jelenlegi postapartnerek
• jelenleg 330 postapartner

A Postapartner Program humán aspektusai
1. Amit a Postapartner Programról tudni kell…
Mint már mindenki számára ismeretes, a liberalizáció kapcsán megszületett az Európai
Bizottság döntése, mely szerint a teljes liberalizáció idôpontja 2010. december 31. lesz.
11 tagállam – köztük Magyarország – esetében a liberalizáció idôpontja 2012. december 31. azzal a kikötéssel, hogy a végleges idôpontot az irányelv hatályba lépését követô 6 hónapon
belül közölni kell a Bizottsággal, és ez az idôpont lehet a fenti végdátumnál korábbi is.
Hogy ez mit jelent számunkra? Semmi esetre sem
az idônyerés és a tétlen várakozás illúzióját. Társaságunknak felkészülten kell várnia a piacnyitás idôpontját, fel kell készülnie arra, hogy a továbbiakban
is az Európai Unió vezetô postai szolgáltatói gyakorlatához illeszkedô hálózati struktúra mellett az állami
vagyont hatékonyan mûködtetô szolgáltató legyen.
A nemzetközi gyakorlatok, tapasztalatok is azt mutatják, hogy a korszerû postai hálózat mûködtetésének egyik lehetséges és az Európai Unióban már
mûködô módszere a postahelyek vállalkozásba adása, a postai tevékenység vállalkozói formában törtéDr. Papp Ildikó
nô mûködtetése.
Magyarországon az Európában egyébként legszigorúbb törvényi/szabályozási keretek nem teszik lehetôvé a szolgáltató pontok megszüntetését, a tartalékfeltárás lehetôséges eszköze tehát a vállalkozásba adás.
A Magyar Posta a Modernizációs Program keretében több lépésben megtette azokat
a racionalizáló intézkedéseket, melyek megfelelô bázist adnak a Postapartner Program
bevezetésére.
Melyek ezek?
1. Mobil posták bevezetése (2000-2004)
• 356 járat
• 947 település – teljes körû szolgáltatás
• 404 újabb településen vált elérhetôvé a postai szolgáltatás
• 124 000 címhelyet és 304 000 embert érint
2. Nyitva tartás szûkítése, postabezárás (2007)
• 104 nagyvárosi posta
18

A fenti felsorolásból is látható, hogy a Modernizációs Program következô lépése logikusan a jelenleg is mûködô Postapartneri Program továbbfejlesztése, kiterjesztése lehet.
Európában a Magyar Posta az egyik, ahol a legmagasabb a saját üzemeltetésû postahelyek aránya (88%). A Postapartner Program alapcélkitûzése, hogy ez az arány csökkenjen.
Természetesen cél – mint, ahogy korábban már megállapításra került – az állami vagyon hatékony mûködtetése, a liberalizáció által kikényszerített versenyre való felkészülés és nem utolsó sorban a lakosság részére a postai szolgáltatásokhoz történô változatlan, biztonságos hozzáférés biztosítása.
A vállalkozásba adás során a Posta, mint lehetséges partnerekre, számít
– az önkormányzatokra
– a helyi kis- és középvállalkozásokra
– a jelenlegi postai alkalmazottakra,
– és a jelenlegi postapartnerekre.
Alapvetô kérdés, hogy mely posták lesznek érintettek a programban. A Hálózati
Igazgatóság által meghatározott postai kör kijelölését alapos szakmai elemzô munka
elôzte meg. A Modernizációs Program egyik fontos korábbi lépése, a postahelyek üzleti potenciál alapján történô besorolása adta meg az alapot a postakör meghatározásához. A postatípusokat egyenként gazdaságilag elemezték, ez alapján a vállalkozásba adandó posták a D típusú postakörbôl kerültek ki.
A Program ütemezése kapcsán fontos, hogy a közbeszerzési eljárás elindítására 2007.
évben, valamint a vállalkozások indítására várhatóan 2008. II. negyedévében az alábbi
négy megyében kerül sor:
– Komárom- Esztergom megye
– Heves megye
– Somogy megye
– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

2. Humán Támogató Rendszer
A Postapartner Program fenti bemutatásából is látható, és érzékelhetô, hogy a Program
stratégiailag kiemelt fontosságú, és a postai munkatársak közül nagy létszámot fog közvetlenül érinteni.
Emiatt a humán szervezet fontosnak érezte és érzi, hogy egy komplex, több elembôl
álló humán támogatási rendszert dolgozzon ki és mûködtessen a Program sikeres és hatékony megvalósítása érdekében.
19
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A program elemei:
– emberi erôforrás kezelése
– kommunikáció
– képzési programok
– kormányzati támogatások
2. 1. Az emberi erôforrás kezelése
Kiemelten foglalkozik a humán szervezet a rendes, illetve korengedményes nyugdíjazási lehetôségek vizsgálatával. Az érintett munkatársak közül többeknek jelent ez lehetôséget a munkaerôpiacról történô kilépéshez. A Posta felsô vezetése egyeztetést kezdeményezett a törvényhozó szervekkel a prémiumévek postai munkavállalókra történô kiterjesztésére is.
A Munkaügyi Központokkal és más, nagy foglalkoztatókkal történt kapcsolatfelvétel
a munkatársak átképzését, más munkáltatónál történô további foglalkoztatását szolgálja. Ugyanezt szolgálja a munkatársak részére kiadott és a legfontosabb munkajogi, gazdasági ismereteket tartalmazó Munkaerô-piaci Kalauz, és az Oktatási Központ által ajánlott munkaerô-piaci képzés. A képzési programon részt vevôk megismerkedhetnek többek között munkajogi kérdésekkel, vállalkozás indítása esetén gazdálkodási ismeretekkel, és nem utolsósorban lehetôség van interjútechnikák, önéletrajzíró technikák elsajátítására is.
A Programban érintett településeken a munkaerô-piaci helyzet figyelembevételével
a Társaság ez irányú támogatása nagy segítséget jelent a munkatársak számára.
Természetesen azokra a munkatársainkra is gondolni kell, akikre személyes és szakmai kompetenciájuk alapján, mint leendô postapartnerre számítunk.
A postai munkavállalók vállalkozóvá válásának támogatása, vagy a leendô postapartner általi foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt feladat, egyrészt a beszerzési eljárásban megfogalmazott jogi kitételek, másrészt a Programhoz rendelet kormányzati támogatások kapcsán.
A támogatáshoz hozzájárul az is, hogy az Oktatási Központ szervezésében 2006-2007
évben 220 fô, a Programban jelenleg érintett munkatársunk vett részt OKJ képzésben,
és szerezte meg a kereskedô-boltvezetô végzettséget.
Az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlókkal való egyeztetés, illetve a munkatársak
képzettségének, mobilitásának elemzése után minôségi csere útján lehetôség van a
Magyar Postánál is a továbbfoglalkoztatási lehetôség biztosítására.
A munkatársakban meglévô szakmai tudás felhasználása, a személyes jövôkép biztosítása, a munkaviszony megszüntetések számának csökkentése és nem utolsósorban a
hatékony emberi erôforrás gazdálkodás érdekében 2008. január 1-jétôl a Társaság vezetése centralizálja a kiválasztási-felvételi folyamatot, illetve VIG utasítás által szabályozott belsô munkaerôpiacot tervez mûködtetni.
A felsôfokú állami iskolai végzettséggel rendelkezô munkatársak részére „tehetség”kezelési- és képzési programot indít a Posta, és személy szerint vizsgálja az érintett
munkatársak kapcsán a továbbfoglalkoztatás lehetôségét.
A Programról az elsô négy megyében érintett munkatársakat a belsô kommunikációs
terv alapján a Hálózati Igazgatóság és a humán szakterület munkatársaiból álló ún. „mobilcsapaton” keresztül személyesen és részletesen tájékoztattuk. A személyes tájékozta20
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tásnak nagyon jó visszhangja volt, a munkatársak pozitívan értékelték a Posta odafigyelését, gondoskodását.
A humán szakterület tervei szerint a II. körben, várhatóan 2008 márciusában is meglátogatják az érintett postákat, ekkor már részletes, személyre szabott jövôkép megbeszélése céljából.
A következô személyes találkozásig az érintett kollégák bátran kérhetnek munkajogi
tanácsadást személyesen, írásban vagy telefonon a humán terület által létrehozott Személyügyi Támogatási Rendszeren keresztül.
A közvetlenül érintett munkatársak részére komplex foglalkoztatási terv készül, mely
az érdekképviseletekkel egyeztetve tartalmazza a program kapcsán felmerülô összes
munkajogi és munkaviszonnyal kapcsolatos kérdést.
2. 2. A Program kommunikációja
A Program elôkészítését és végrehajtását komplex, több elembôl álló kommunikációs
program egészítette ki.
A kommunikációs terv felépítése a pozitív fogadtatás érdekében két fázisból áll:
– a társadalmi kommunikációból,
– és a szakmai kommunikációból.
A terv legfontosabb üzenetei az alábbiak:
n az ellátás biztonsága és minôsége garantált
n a változások végrehajtásához megvan a szakértelmünk
n a nemzeti vállalat versenyben tartásához nincs más út
n a helyi vállalkozásokat helyzetbe hozzuk
n postai belsô üzenet: üzleti szemlélet erôsítése
n a munkavállalók részére outplacement programot kínálunk
A program során a legváltozatosabb kommunikációs eszközöket, lehetôséget dolgozták ki, és alkalmazzák a szakemberek, nem véletlenül. A Program sokrétû, nagy létszámú társadalmi réteget érint, és végrehajtásához megfelelô politikai- társadalmi támogatásra is szükség van.
Az eszközök széles palettáját mutatja az alábbi felsorolás:
n hirdetési kampány
n személyes találkozók
n tájékoztatók és fórumok
n levelek
n kiadvány
n sajtóesemény és PR cikkek
n Internet
n CSR akciók
Az alábbi célcsoportokkal álltak és állnak kapcsolatban a kommunikációs szakemberek:
n önkormányzatok, polgármesterek, jegyzôk (különösen érintett településeken)
n helyi kis- és középvállalkozók
n országgyûlési képviselôk, frakciók
21
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n
n
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n
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n

regionális fejlesztési tanácsok
megyei és fôvárosi közgyûlések
kistérségi társulások
gazdasági kamarák és érdekszövetségek (VOSZ, KISOSZ, IPOSZ stb.)
önkormányzati szövetségek
érintett települések lakosai
közvélemény (média)
érintett posták munkatársai
postai vezetôk és munkavállalók
Magyar Posta érdekképviseletei
jelenlegi postapartnerek (postai vállalkozók)

A kommunikációs program során a „felvezetési szakaszban” 2007 szeptember-októberében mindenki olvashatta, láthatta azokat a kommunikációs kiadványokat, reklámokat, melyek elsôsorban a posta imázsának növelését szolgálták.
Ugyanebben a szakaszban került sor a postai munkatársak, vezetôk, érdekképviseletek felé a belsô kommunikációra, valamint a társadalmi-politikai támogatás megszerzése érdekében folytatott társadalmi egyeztetésre.
A közbeszerzési eljárás indítása után megkezdôdött a pályázati kommunikáció, mely
a közbeszerzési szabályok betartása melletti lehetôséggel, eszközzel élve segíti a jelentkezôket a program és a kormányzati támogatási csomag megismerésére.
Az elsô négy megyében érintett vállalkozások sikeres indítása után, reményeink szerint megkezdhetjük az eredménykommunikációt mind a külsô, mind a belsô célcsoportok számára. Ennek lényege, hogy visszajelzést, visszacsatolást adjon az elsô szakasz tapasztalatairól, eredményeirôl, lehetôséget adva ezzel a program további kiterjesztésének megalapozására.
2. 3. Képzési programok
Postapartnereink, illetve a postai tevékenységet ténylegesen ellátó valamennyi alvállalkozója/alkalmazottja számára a Magyar Posta Zrt. a szolgáltatás minôségének biztosítása érdekében megfelelô postai képzettség meglétét írja elô.
Postai képzettségnek elfogadjuk az OKJ keretén belül megszerzett postai szakképesítést, illetve a Társaság Oktatási Központján keresztül megszerzett belsô, társasági
szakképesítést is.
Azon postai munkatársaink számára, akik nem rendelkeznek szakképesítéssel, de legalább 2 éves, az egyetemes postai szolgáltatónál megszerzett szakmai gyakorlatuk van,
1 év türelmi idôvel különbözeti vizsga lehetôséget biztosítunk. A különbözeti vizsga lehetôséggel ösztönözzük a vállalkozót a postai munkavállaló foglalkoztatására.
Azon vállalkozók, illetve alkalmazottjuk számára, akik sem szakmai képesítéssel, sem
gyakorlattal nem rendelkeznek, a Társaság Oktatási Központja rövid, irányított önképzés jellegû, megfelelô képzési formájú programot fejleszt ki, mely tandíj befizetése ellenében igénybe vehetô.
A Magyar Posta Zrt. által, az elszámolások illetve az információáramlás kezelése érdekében bevezetett webes alapú informatikai rendszer kezelésének elsajátítása érdeké22
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ben is lesz az Oktatási Központnak képzési ajánlata, melyet az érintettek térítésmentesen, de kötelezô jelleggel vehetnek igénybe.
Nagy feladatot jelentett a közbeszerzési eljárás lebonyolítására felkért, több mint 100
munkatárs kiválasztása és felkészítése a nem könnyû szakmai feladatra.
A pénzügyi, humán, jogi, beszerzési, biztonsági, ingatlangazdálkodási és hálózati
munkatársak kiválasztása megadott szempontrendszer alapján, felkészítésük pedig
többlépcsôs, komplex képzési program alapján történt és történik a továbbiakban is.
2. 4. Kormányzati támogatások
A Kormány és a Magyar Posta Zrt. felsô vezetése mind a postai munkavállalók, mind pedig a lehetséges Postapartnerek részére komplex támogatási csomagot állított össze,
melynek 2008. évi megvalósítására ez évben elôzetes egyeztetések folynak.
A támogatási csomag az elôzetes egyeztetések szerint elôsegíti:
• a vállalkozói potenciál és stabilitás növelését,
• a kis- és középvállalkozások támogatását,
• a vállalkozói kultúraváltást,
• a településfejlesztést,
• a munkahely-teremtési lehetôségek növelését,
• a hatékony szolgáltatási környezet kialakítását,
• illetve a postai munkavállalók új életpályára való állítását.
A kormányzati támogatások elemei egyrészt a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott
olyan kedvezményes hitelek, melyek lehetôvé teszik a vállalkozó számára a postai szolgáltatások biztosításához szükséges infrastruktúra megvalósítását.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által biztosított foglalkoztatáspolitikai támogatások, illetve az átképzések a szükséges postai szakismeret megszerzésének lehetôségével segítik a vállalkozókat a megfelelô képzettségû emberi erôforrás biztosításában.
Elemek:
n MFB – „Új Magyarországért” vállalkozásfejlesztési hitelprogram
n MFB – „Új Magyarországért” MFB Kisvállalkozói Hitel
n MFB – „Új Magyarországért” önkormányzati hitelprogram (infrastruktúra fejlesztési)
n Pályamódosító hitelprogram keretében 3 m Ft hitel a postai munkavállalók számára bármilyen vállalkozás alapításához
n A dolgozók pályamódosításának elôsegítése (képzési programokban ingyenes
részvétel)
n Postai munkavállaló foglalkoztatása esetén bér- és járuléktámogatás
n Önfoglalkoztatóvá válás támogatása – vállalkozás alapításához, vagy meglévô
vállalkozáshoz történô csatlakozáshoz – vissza nem térítendô juttatás (postai
vagy egyéb vállalkozás esetén is)
És a végén néhány európai példa képekben:
23
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REMÉNYI GYULÁNÉ

A személyi jövedelemadó, a járulékok és
a nyugdíjazással összefüggô jogszabályok
változása 2008. január 1-jétôl
Skócia
Görögország

A személyi jövedelemadó változásai
Adókulcsok és sávhatárok
2008. január 1-jétôl a 2007. évi két adókulcs nem változik, továbbra is 18 és 36 százalék marad. A 18 százalékos sávhatár változatlanul 1 millió 700 ezer forint, 1 millió
700 001 forinttól az adó mértéke 36 százalék.

Ausztria

Portugália

Postaügynökség gázkereskedelemmel
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Németország

Kávéház a
postán, vagy
posta a
kávéházban?

Portugália

Adójóváírás
A jövedelmek egyenletesebb adóterhelése miatt
az adójóváírás mértéke továbbra is a bérjövedelem
18 százaléka, legfeljebb havi 11 340 forint. A teljes
összegû adójóváírás évi 1 250 000 forint jövedelem
alatt érvényesíthetô, míg az ennél több jövedelemmel rendelkezôk esetében a meghaladó jövedelemrész eddigi 18 százaléka helyett 9 százalékával kell
csökkenteni az adójóváírást. Ennek eredményeként a
csökkenô mértékû adójóváírás az eddigi 2 100 000
forint helyett 2 762 000 forint jövedelemhatárig érvényesíthetô.
Az évközben érvényesíthetô adójóváírásnál figyelembe vehetô jogosultsági határ az adóévre vonatkozóan 1 millió 250 ezer forint.
Az átalakítás nem érinti a legfeljebb évi 1 millió foReményi Gyuláné
rint (havi 83 ezer forint) bruttó jövedelemmel rendelkezôket, míg az ennél nagyobb jövedelmûeknél az adójóváírás összege emelkedik, és
ezáltal csökken az adóterhelésük. A kiegészítô adójóváírás megszüntetésével egyszerûsödik az adójóváírás rendszere.
Adómentes természetbeni juttatások
A természetbeni juttatások közül az étkezési hozzájárulás adómentes értékhatára 5 ezer
forintról 6 ezer forintra emelkedett a hideg élelmiszer esetében, a meleg étel esetében az
adómentes értékhatára 10 ezer forintról 12 ezer forintra, az iskolakezdési támogatás adómentes értékhatára 20 ezer forintról a mindenkori minimálbér 30 százalékára emelkedik.
25
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A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérôl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
Foglalkoztatót terhelô társadalombiztosítási járulék mértéke
A foglalkoztató által fizetendô társadalombiztosítási járulék mértéke továbbra is 29
százalék, ebbôl a nyugdíj-biztosítási járulék 24 százalék, az egészségbiztosítási járulék 5 százalék, amelybôl a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 százalék, a
pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 százalék.

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKOK ÉS A…
Pénzbeli egészségbiztosítási kötelezettség menteségének feltétele
A biztosítottat nem terheli pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség a
legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló jogviszonya mellett az egyidejûleg fennálló további jogviszonyában, valamint a nyugdíjas
foglalkoztatat, de 4 százalékos mértékû természetbeni egészség-biztosítási kötelezettség
valamennyi foglalkoztatottat terheli a járuléklapos kifizetések figyelembe-vétele alapján.

Kötelezô legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum
A biztosított által fizetendô nyugdíjjárulék mértéke
– kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében 9,5 százalék,
– magánnyugdíj pénztártag esetében 1,5 százalék
– magánnyugdíj pénztári tagdíj továbbra is 8 százalék.
Nyugdíjjárulék fizetésének felsô határa 7.137.000,- Ft, napi 19.500,- Ft.
A biztosított által fizetendô egészségbiztosítási járulék mértéke 6 százalék, amelybôl a természetbeni egészségbiztosítási járulék mértéke 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék mértéke 2 százalék.
Sajátjogú nyugdíjas foglalkoztatott járulékfizetési kötelezettsége
A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott is 9,5 százalék nyugdíjjárulékot és 4 százalék
természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet.
Amennyiben az így foglalkoztatott nyugdíjas további 365 nap szolgálati idôt szerez
– kérelmére – a nyugdíjas 0,4% mértékû emelést kap, melynek alapja a járulékalapot
képezô keresete.
Megjegyzem, hogy a törvénymódosítás következtében a társadalom-biztosítási járulékok mértéke az elôzô évhez viszonyítva változatlan, de a nyugdíjalapok és az egészségbiztosítási alapok között átcsoportosításra került sor.
Többes jogviszonyos foglalkoztatottak járulékfizetési kötelezettségei
Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejû fennállása esetén továbbra is a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és az egészségbiztosítási járulékot.
A nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a naptári év folyamán mindaddig meg kell fizetni, amíg
a biztosított a foglalkoztatók elôtt nem nyilatkozik, hogy a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a
járulékfizetés felsô határáig – melynek egy naptári napra jutó összege 2008. évben
19.500 forint, éves szinten 7.137.000,- forint – megfizette.
Az egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettségnek továbbra sincsen felsô határa.
Nyugdíjjárulék fizetési felsôhatár számítása
2008. január 1-jétôl a járulékfizetési felsôhatár számításánál ismételten figyelmen kívül kell hagyni azt az idôtartamot, amelyre a foglalkoztatottnak járulékalapot képezô jövedelme nem volt. Így különösen ha táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási díjban részesült, valamint a fizetés, díjazás nélküli idôszakot.
26

A 316/2005. (XII.. 25.) Kormány rendelet szabályozza a 2008-as gazdasági évre
megállapított kötelezô legkisebb munkabért (minimálbér) és garantált bérminimumot.
A fenti rendelet értelmében 2008. január 1-jétôl a havi minimálbér összege 69.000
forint, személyi alapbér, órabér alkalmazása esetén 397 forint.
A jelzett rendelkezés értelmében garantált bérminimum 2008. január 1-jétôl 2008.
december 31-ig:
– A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetôleg szakképzetséget igénylô munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított havi személyi alapbér garantált bérminimuma a kötelezô legkisebb munkabér 120%-a, 82.800.- Ft
– A legalább két év gyakorlati idô esetén a kötelezô legkisebb munkabér 125%-a,
86.250,- Ft
– Az 50 év feletti munkavállalót garantált bérminimumként a kötelezô legkisebb
munkabér 125%-a illeti meg, 86.250,- Ft.
Részmunkaidôs foglalkoztatás esetén a megállapított havi, heti és napi bértételt a
munkaidô eltérô mértékével arányosan csökkenteni kell.

Az adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
Mulasztási bírság-mértékek
A jelenleg hatályos mulasztási bírság-mértékek az idôközben megváltozott értékviszonyok tekintetében már nem jelentenek igazi visszatartó erôt a jogsértések elkövetése tekintetében.
Emiatt megemelték a bírságmértékek felsô határát:
– magánszemély adózók esetén a korábbi 100 ezer forintról 200 ezer forintra,
– más adózó esetén a korábbi 200 ezer forintról 500 ezer forintra.
Új elemként kerül a szabályok közé – a meghatározott tényállások megvalósulása esetén alkalmazandó – az adózó személyétôl független egységes mértékû bírságmaximum
kiszabásának lehetôsége. E szerint a számla- és nyugta-kibocsátási kötelezettség megsértése, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, továbbá igazolatlan eredetû áru
forgalmazása esetén egy, az adózó személyétôl független, egységes tételû, emelt öszszegû (1 millió forintig terjedô) bírság szabható ki. Ezek a jogsértések ugyanis olyan mulasztások, amelyek függetlenek attól, hogy az adózó adókötelezettségei teljesítéséhez
igénybe vesz-e az adójogban jártas szakembert (ellentétben pl. a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével), másrészt ezek a jogsértések a legdurvább és legdirektebb módjai az adóelkerülésnek, így egyértelmûen a feketegazdaság körébe tartoz27
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nak. A bírság kiszabásánál ez esetben is megilleti az adóhatóságot a törvény által elôírt szempontok szerinti mérlegelés joga és kötelezettsége.
Új rendelkezés, hogy a számla- és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása esetén az
adózó mellett az alkalmazott felelôsségét is megállapíthatja az adóhatóság. A törvénysértést megvalósító alkalmazottal szemben minimum 10 ezer, maximum 50 ezer forint
mulasztási bírság szabható ki.
Megemelkedik a hibásan benyújtott bevallás esetén kiszabható bírságmaximum, magánszemély adózóval szemben a korábbi 10 ezer forint helyett 20 ezer forint, más adózóval szemben 50 ezer forint helyett 100 ezer forint mulasztási bírságot is kiszabhat az adóhatóság.

A nyugdíjtörvény változásai
A nyugdíjszámítás módja 2008. január 1-jétôl
2008. január 1-jétôl a nyugdíjszámítás alapja a nettó jövedelem, ami azt jelenti, hogy
nem csak a személyi jövedelemadóval, hanem a járulékokkal is (nyugdíj, egészségbiztosítási, munkavállalói járulék) csökkentik a nyugdíjszámítás alapját képezô jövedelmet.
További szigorítás, hogy a nyugdíj mellett keresô tevékenységbôl származó jövedelem
– amennyiben meghaladja a tárgyév elsô napján érvényes minimálbér tizenkétszeresét
(828.000,- Ft) – a nyugdíjfolyósítás hivatalból szünetel. Ez a szüneteltetés a 2008. január 1-jét követôen nyugdíjba vonulókra vonatkozik. A nyugdíj folyósításának szüneteltetését a munkavállalónak írásban kell kérni a NYUFIG-tól.
Szolgálati idô

A gyermekkedvezmény a férfiakat is megilleti, ha a kiskorú gyermeket legalább 10
éven át saját háztartásában nevelte.
A gyermekszületés tényét eredeti születési anyakönyvi kivonattal kell igazolni, a gyermeknevelés tényérôl pedig a nyugdíjmegállapító szervek által kibocsátott formanyomtatványon a kérelmezônek kell nyilatkoznia. A tartósan beteg, ill. fogyatékos gyermek
esetében még orvosi igazolás csatolása is szükséges.
Öregségi nyugdíj
Az öregségi nyugdíj annak állapítható meg, aki a szükséges szolgálati idôt (20 év)
megszerezte, és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
Az öregségi nyugdíjkorhatár a jelenleg érvényes szabályok szerint 62 év
A nyugdíj igényléséhez szükséges nyomtatványok:
• igénybejelentô öregségi nyugdíjhoz
• határozat a szolgálati idô megállapításáról
• eredeti születési anyakönyvi kivonat (gyermekkedvezmény igénybe vétele esetén)
Elôrehozott öregségi nyugdíj
A jogszabály lehetôvé teszi az öregségi nyugdíjkorhatárnál alacsonyabb életkorban is
az öregségi nyugdíj igénybevételét, ugyanis bevezette az elôrehozott öregségi nyugdíj,
valamint a csökkentett összegû elôrehozott öregségi nyugdíj intézményét.
Ehhez viszont a teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati idônél jóval magasabb
szolgálati idô megszerzése, illetôleg meghatározott életkor betöltése szükséges.
E három nyugdíjba vonulási lehetôség számszerûsített adatait a csatolt táblázatok tartalmazzák. Külön táblázat vonatkozik a nôkre és külön táblázat a férfiakra.

Az öregségi nyugdíj korhatárt (62 év) megelôzô 10 éven belül lehetôsége van mindenkinek arra, hogy szolgálati idejét a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál összeszámoltassa, és a megállapításról határozatot igényeljen.
Az igényléshez az alábbiak szükségesek:
• a nyugdíjbiztosító külön erre a célra rendszeresített igénybejelentôje
• munkakönyv
• katonai igazolvány (férfiaknál)
• leckekönyv, diploma szükséges, amennyiben nappali tagozaton végezte az
egyetemet, fôiskolát
• szakmunkás bizonyítvány
• ha valaki munkanélküli segélyben részesült, ezen idôszakról a Munkaügyi Központ által kiadott határozat
• 1968 elôtt született gyermek esetében eredeti születési anyakönyvi kivonat

NÔK
Nyugdíjjogosultság

Elôrehozott öregségi nyugdíj

Csökkentett
összegû
elôrehozott

öregségi
Születési
Öregségi
Jogosultság
Szolgálati Jogosultság nyugd.-hoz
Korhatár
év
nyugdíjkorhatár
éve
idô
éve
szükséges
szolg.idô
1946

61

2007

56

38

2002

33

1947

62

2009

57

38

2004

33

1948

62

2010

57

38

2005

33

1949

62

2011

57

38

2006

33

Gyermekkedvezmény

1950

62

2012

57

38

2007

33

A gyermekkedvezmény kizárólag akkor alkalmazható, ha az elôírt szolgálati idôbôl legfeljebb 3 év hiányzik. Gyermekenként egy év számolható be.
Amennyiben a gyermek(ek) tartósan beteg(ek), illetve fogyatékos(ok), úgy a szolgálai
idô kedvezmény gyermekenként 1,5 év, de a kedvezmény idôtartama nem haladhatja
meg a 4,5 évet.

1951

62

2013

57

38

2008

33

1952

62

2014

59

40

2011

37

1953

62

2015

59

40

2012

37

1954

62

2016

60

41

2014

37

28
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FÉRFIAK

Nyugdíjjogosultság

Elôrehozott öregségi nyugdíj

Csökkentett
összegû
elôrehozott

öregségi
Születési
Öregségi
Jogosultság
Szolgálati Jogosultság nyugd.-hoz
Korhatár
év
nyugdíjkorhatár
éve
idô
éve
szükséges
szolg.idô
1944

62

2006

60

38

2004

33

1945

62

2007

60

38

2005

33

1946

62

2008

60

38

2006

33

1947

62

2009

60

38

2007

33

1948

62

2010

60

38

2008

33

1949

62

2011

59-60

40

2009

37

1950

62

2012

59

40

2009

37

1951

62

2013

59

40

2010

37

1952

62

2014

59

40

2011

37

Csökkentett elôrehozott nyugdíj feltételei
Az életkort tekintve ugyanazok a feltételek, mint az elôrehozott öregségi nyugdíjnál.
Csak annak jár, akinek szolgálati idejébôl legfeljebb öt év hiányzik.
A nyugdíj csökkentése:
Az öregségi nyugdíj összegét annak, aki
• 1-365 nappal rövidebb szolgálati idôvel rendelkezik, annyiszor 0,1 százalékkal,
• 366-730 nappal rövidebb szolgálati idôvel rendelkezik, annyiszor 0,2 százalékkal,
• 731-1095 nappal rövidebb szolgálati idôvel rendelkezik, annyiszor 0,3 százalékkal,
• 1096-1460 nappal rövidebb szolgálati idôvel rendelkezik, annyiszor 0,4 százalékkal,
• 1461-1825 nappal rövidebb szolgálati idôvel rendelkezik, annyiszor 0,5 százalékkal
kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik az öregségi nyugdíjra jogosító
korhatár betöltéséhez.
Korkedvezményes nyugdíj
A korkedvezmény lényege, hogy jelenleg érvényben levô nyugdíjkorhatárhoz képest
korábbi életkorban igénybe lehet venni az öregségi nyugdíjat.
Az igénylôre irányadó öregségi nyugdíj korhatárhoz képest kétévi korkedvezményben részesül:
– az a férfi, aki legalább 10, és az a nô, aki legalább 8 éven át korkedvezményre
jogosító munkakörben, továbbá
– az, aki legalább 6 éven át egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légtérben
dolgozott.
A korkedvezmény további 1–1 év
– a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett minden újabb 5, nôknél 4
évi, illetôleg
30

– az egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légtérben végzett minden újabb
3 évi munka után.
A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzékét a 168/1997 (X.6) kormányrendelet tartalmazza.
Korengedményes nyugdíj
A korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó postán belüli szabályozást a KSZ 17. §
4. és 5. pontja tartalmazza:
(4) Felszabaduló létszám esetén annál a munkavállalónál, aki legalább 20 éves törzsgárda tagsággal rendelkezik, amennyiben öt év vagy ennél kevesebb ideje van hátra a
rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig, kérésére a korengedményes nyugdíjazást biztosítani kell, amennyiben a
korengedményes nyugdíjazás költsége nem több, mint a munkáltató
által történô rendes felmondás
esetén fizetendô felmondási idôre
járó átlagkereset, végkielégítés és
járulékaik együttes költsége.
(5) Felszabaduló létszám esetén
a 11. § hatálya alá tartozó munkavállalónál, amennyiben kettô év,
vagy ennél kevesebb ideje van
hátra a nyugdíjkorhatár eléréséig,
kérésére a korengedményes nyugdíjazást biztosítani kell.
A korengedményes nyugdíjazást az igénylô írásban felettes veA hallgatóság
zetôjénél kezdeményezi és a Magyar Posta Zrt. általános vezérigazgató-helyettese engedélyezheti.
A korengedményes nyugdíjban részesülô munkavállaló pótlása nem lehetséges.
Az igényléshez szolgálati idôt elismerô határozat kell.
2008. évre vonatkozó változások
Ha a munkavállaló 62 éves kora elôtt saját jogon nyugdíjban részesül, és mellette tovább dolgozik, 2007. április 1-jétôl, vagy önkéntes vállalással 2007. január 1-jétôl 8,5%
nyugdíjjárulékot fizet. A 365.-ik napot követôen saját kérésére formanyomtatványon
írásban igényelheti nyugdíjának újbóli megállapítását.
Az emelés mértéke 0,4%, alapja a nyugdíjasként elért bruttó bérbôl kiszámított 1 havi jövedelem.
Például:
• A nyugdíjas 1 havi bruttó keresete 100 000 Ft, mely után 8,5% nyugdíjjárulékot vonnak:
8 500 Ft.
• A 365 nap után igényelhetô 0,4%-os saját kérelmen alapuló nyugdíjemelés
mértéke
400 Ft.
Fenti nyugdíjemelés leghamarabb 2008. április elsejétôl igényelhetô, illetve, aki önkéntes vállalással 2007. január elsejétôl megfizette a járulékot már ez év január elsején
igényelhette a nyugdíj összegének újbóli megállapítását.
31
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Nyugdíj melletti foglalkoztatás adóterheinek változása
2007. január 1-jétôl a nyugdíj összegéhez hozzá kell adni az egyéb adóköteles jövedelmet.
A nyugdíj összege után SZJA kötelezettség nincs, azonban a nyugdíjjal összevont jövedelmek adóterhét a nyugdíj összegre tekintettel kell meghatározni.
Fentiek értelmében az is elôfordulhat, hogy a korábban alacsonyabb adósávba tartozó jövedelme a nyugdíj összegével összevontan magasabb adósávba kerül.
2008. évre vonatkozó változások
Elôrehozott öregségi nyugdíj igénybevételének feltétele a munkaviszony megszûnése (1997. évi LXXX. Tv. 5. §.)
Nyugdíjas munkaviszonyt kizárólag új munkaszerzôdéssel létesíthet. 2008. évben
megállapított nyugdíj esetén – ha a nyugdíjas munkát vállal – kötelezôen szüneteltetni
kell a nyugdíját, kivéve rokkantsági nyugdíj.
Nem kell szüneteltetni a nyugdíjat, ha a tárgyévi járulékköteles keresete nem haladja meg a minimálbér tizenkétszeresét.
2008. január 1-jétôl a nyugdíjszámítás szabályai
A nyugdíj alapjául szolgáló bruttó bérbôl nem csak a SZJA kerül levonásra, hanem a
keresetekbôl levont nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, munkavállalói járulék.
1988-tól a nyugdíjazás napjáig elért kereseteket az azok megszerzésekor érvényes
szabályok szerinti járulékösszegekkel kell csökkenteni, ezt az összeget kell csökkenteni
a személyi jövedelemadó vonatkozó évi mértékével.
A nyugdíj mértéke 40 év szolgálati idô felett minden megszerzett év után 2%-kal
emelkedik.
Például:
• 2007. évben 42 év esetén a nyugdíj 83%-a a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetnek
• 2008-ban ez a mérték 84%
2009. évre vonatkozó változások (1997. évi LXXXI. Tv. 18. §. (2))
– Nyugdíjkorhatár 62. év.
– A gyermekkedvezmény megszûnik.
– Minimum 20 év szolgálati idô szükséges a nyugdíjra való jogosultsághoz.
– Megszûnik a résznyugdíj 15 év szolgálati idô után.
– Elôrehozott öregségi nyugdíjra férfi és nô egyaránt 59 éves korban, nyugdíj összegének csökkentése nélkül 40 év szolgálati idôvel jogosult.
– Csökkentett összegû elôrehozott öregségi nyugdíjra az 59. életévét betöltött személy jogosult, aki legalább 37 év szolgálati idôvel rendelkezik.
Munkaképesség csökkenést érintô módosítás
Az Országgyûlés elfogadta a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. tv-t.
2008. január 1-jétôl nem a munkaképesség csökkenést vizsgálják, hanem a megmaradt
munkaképességre épülô rehabilitációra helyezik a hangsúlyt. Teljesen új ellátás, az válik erre jogosulttá, akinek egészségkárosodása 50-79%-os, és részére a szakértô rehabilitációt javasol rokkant nyugdíj helyett. Összege a rokkant nyugdíj 120% -a. Keresô tevékenység a rokkant nyugdíjnál szigorúbb feltételekkel végezhetô. Idôtartama a rehabilitáció idejére, maximum 3 évre jár. A járadékból nyugdíjjárulékot kell fizetni, így szolgálati idônek számít, adózás szempontjából a nyugdíjjal esik egy tekintet alá.
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