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Az UPU Nairobi Postai Stratégiája és teljesítésének
gyakorlati kérdései
Folyóiratunk legutóbbi, 2008. szeptemberi számában részletesen beszámoltunk az UPU
24. genfi kongresszusáról, a kongresszusi munka fôbb állomásairól, eredményeirôl, legfontosabb döntéseirôl. Az elfogadott dokumentumok és határozatok között kiemelkedô fontosságú az UPU következô négyéves ciklusa tevékenységének s a tagországok
fejlôdésének irányt szabó stratégia, a Nairobi Postai Stratégia.
A továbbiakban ennek az alapvetô dokumentumnak a részletes ismertetésére vállalkozunk, kapcsolódva a Posta magazin korábbi számaiban megjelent cikkeinkhez, amelyek a Magyar Posta nemzetközi tevékenységével, illetve a Dubai Stratégiai Konferenciával foglalkoznak (IX. évf. 2. és 3-4. sz.), az e stratégiai programból hazánkra háruló
feladatok, intézkedési tervek tükrében.
Stratégia a múltban és jelenben
Mikor a stratégiáról beszélünk, elkerülhetetlen, hogy ne tegyünk egy kis kitérôt arra vonatkozóan, mit is takar a stratégia fogalma. Visszakanyarodva a szó jelentéstartalmának
gyökereihez elmondható, hogy a stratégia szó az ókori görögöknél bukkant fel elôször,
az ógörög „strategos” szóból ered, és szó szerinti fordításban „hadvezetést” jelent, természetesen a gyôzelemmel összefüggésben és annak érdekében. Eredetileg tehát hadászati, hadtudományi kifejezésként használták; a háború megnyerésének mûvészetét,
a seregek mozgatását és ellátását jelentette.
Manapság a stratégia olyan gazdasági „haditervek” rendszerét jelenti, amely a cselekvések, stratégiai célrendszerek hosszabb távra szóló felállítását, tervezését foglalja
magában meghatározott célfeladatok elérése érdekében. Megkülönböztetjük a taktikától és az azonnali akcióktól, mivel a stratégia a cselekvések, és azok végrehajtásához
szükséges erôforrások biztosítását idôben kiterjedten gondolkodva tervezi meg. A stratégia és taktika azonban szorosan kapcsolódnak egymáshoz, s térben és idôben a megfelelô eszközök használatát jelenti. Leegyszerûsítve a stratégia a célra irányul, a taktika,
a cselekvési tervek pedig a kitûzött cél megvalósítására.
Napjainkban persze ez a terminus már sokkal szerteágazóbb jelentéstartalommal bír,
s a hadtudományokon túl megtalálható az életnek szinte minden szférájában. A II. világháború utáni modern ipari-fogyasztói társadalmak és gazdaságok kialakulásával a
közgazdaságtudományokban, a gazdasági életben és tervezésben, problémamegoldási folyamatokban is mind fontosabb szerepet játszik a stratégia, a stratégiai gondolkodás, a vállalati, marketing stratégiák kidolgozása, a stratégiai tervezés. Érdekességként megemlítjük, hogy azt is kimutatták a kutatók, hogy mára már a menedzserek leggyakrabban használt szakkifejezése is a stratégia lett.
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Postai stratégiák
A stratégiai gondolkodás térhódítása a postai szektort és a nemzetközi postai világot sem
kerülte el, s az 1984. évi hamburgi UPU kongresszuson jóváhagyott elsô stratégiai deklaráció óta a világpostai stratégiák is látványos fejlôdésének lehetünk tanúi, mintegy a postai
ágazat gyors fejlôdésének visszatükrözôdéseként is. Azóta minden kongresszus jelentôs lépéseket tett a postai stratégiák mind jobb, érvényesebb, hatékonyabb s a valós problémákat, irányzatokat mind jobban tükrözô kidolgozása felé. Ezt a tendenciát a genfi kongresszus jelentôs mértékben erôsítette és továbbfejlesztette, számos újdonsággal gazdagítva a világ postái számára a következô négy évre iránytûként szolgáló dokumentumot.
Miért Nairobi Postai Stratégia?
Mint ahogy arról már elôzô beszámolónkban szóltunk, az eredetileg Nairobiba tervezett
UPU kongresszus elôkészületeit a Kenyában 2007 végén kitört belpolitikai zavargások
miatt le kellett állítani, és Svájc vállalta magára a kongresszus házigazdájának a szerepét. Azonban a kongresszus hivatalos rendezôje az UPU Alapszabályának megfelelôen
továbbra is Kenya maradt. Ennek köszönhetô így az is, hogy a genfi színhely ellenére a
stratégiai dokumentum címében megmaradt az eredeti kongresszusi színhelynek, Nairobinak a neve, s az UPU következô négy évre szóló stratégiája ezzel a névvel kerül be
az UPU-stratégiák történetének nagy könyvébe.
Nairobi Postai Stratégia elôkészítésrôl még egyszer röviden
A kongresszusok közötti félidôben immár hagyományosan átfogó mérlegelést, ún. stratégiai konferenciát rendez az Egyetemes Postaegyesület. A 23. bukaresti és a 24. kongresszus közötti félidôben, 2006. november 14. és 16. között Dubai, az Egyesült Arab
Emírségek metropolisa adott otthont a legutóbbi ilyen stratégiai seregszemlének.
A Dubai Stratégiai Konferencia rámutatott a világ postai hálózatának kiemelkedô szerepére a társadalmi, pénzügyi és technológiai kirekesztéssel szembeni harcban. A viták
során kikristályosodott, hogy az egyre nyitottabbá váló világban elengedhetetlen elômozdítani a fizikai, elektronikus és pénzügyi hálózatoknak (ún. háromdimenziós hálózatoknak) az egész világra kiterjedô összekapcsolhatóságát és megerôsítését. Az UPU
semlegességénél és képességeinél fogva alkalmas ennek a nemzetközi postai összekapcsolódásnak az elôsegítésére áttekinthetô szabványosítási politikával és globális tanúsítványrendszerrel, a világméretû elektronikus hálózat fejlesztésével s a szektor információs
társadalmon belüli szerepének erôsítésével. A másik fontos elem a fejlôdés: a postai
szektor és a piacok fejlôdése. Ennek érdekében a konferencia zöld fényt adott az UPU
szolgáltatásminôségi akcióihoz, amelyek a szektor növekedésének valódi motorját jelentik, valamint az igényekhez szabott regionális jellegû fejlesztési együttmûködéshez. A fejlôdés fontos eleme pedig a postai szektor jobb irányítása. Ezen belül nagy hangsúlyt kapott az egyetemes szolgáltatások fejlesztése is, amely mindenki javát szolgálja, különös
tekintettel a reformok és a postai szabályozás korszerûsítésének a szükségességére.
A Dubaiban bemutatott elképzeléseket és megoldási javaslatokat az UPU Stratégiai
Tervezési Csoportja felhasználta a Nairobi Postai Stratégia (NPS) tervezetének kidolgozása során, amelyet átfogó vita követett mind az UPU különbözô testületeiben, mind
pedig regionális szinten, a szûkebb körû egyesületek keretén belül, regionális kerekasztal-konferenciák formájában.
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AZ UPU NAIROBI POSTAI STRATÉGIÁJA…
Az európai régió postai egyesülete, a PostEurop Nemzetközi Ügyek Bizottsága külön
munkacsoportot hozott létre az NPS regionális vonatkozásainak, prioritásainak összegyûjtésére és közös álláspont kialakítására. Ennek a munkacsoportnak a Magyar Posta
is tagja volt dr. Szebeny Botond nemzetközi igazgató személyében. Ezáltal társaságunk
közvetlenül is aktívan közremûködött az UPU stratégiaformáló irányító munkájában.
Nairobi Postai Stratégia – A postai szektor a világgazdaság nélkülözhetetlen alkotóeleme
Nairobi Postai Stratégia (NPS) címen a 24. UPU kongresszuson elôterjesztésre került az
Egyesület 2009-2012 közötti stratégiájára vonatkozó határozattervezet.
Már a dokumentum címe is mutatja az alapvetô fejlôdési irányt, azaz a postai szektornak egyre inkább a világgazdaság meghatározó alkotóelemévé kell válnia. Ez a jelmondat egyben a stratégiai dokumentumban, mint az UPU jövôképe szerepel. Edouard
Dayan, az UPU Nemzetközi Iroda vezérigazgatója szavaival élve: „Az NPS keretet ad az
elkövetkezendô évek tevékenységéhez. Az UPU-t segíteni fogja abban, hogy megvalósítsa alapítóinak ambícióit, azáltal hogy ezeket az ambíciókat a 21. század kívánalmainak megfelelôen viszi tovább.”
Az NPS a postai világban az elmúlt négy évben lezajlott változásoknak megfelelô
stratégiai célokat határoz meg a postai szektor különbözô szereplôi, a kormányok, a
postai vállalatok, valamint az Egyesület állandó szervei és szûkebb körû szervezetei számára. Az NPS céljainak meghatározása az UPU küldetésének, a Bukaresti Világpostai
Stratégia teljesítése értékelésének, az UPU 2006. évi Dubai Stratégiai Konferenciáján
azonosított céloknak az alapján történt, továbbá az UPU Postaforgalmi Tanácsának Stratégiai Tervezési Csoportja elmélyült kutatómunkájának, a kapcsolódó vitáknak és a regionális kerekasztal-konferenciáknak köszönhetô.
Az NPS 6 fejezetbôl és öt mellékletbôl áll. A dokumentum alapul szolgál az UPU programja és költségvetése kidolgozásához. A Pekingi Postai Stratégia (PPS) és a Bukaresti Világpostai Stratégia (BVS) korszerûsített változatának tekinthetô. A Nairobi Postai Stratégia
az elôbbiekre építve, az eddigieknél kevesebb, 4 célfeladat köré összpontosítja célkitûzéseit, megfelelô programokat, akcióterveket és teljesítménymutatókat társítva hozzá.
– Az elsô fejezet szemléltetô összefoglaló áttekintést (l. melléklet) ad a stratégiáról,
amely három fô részbôl áll: 4 pillérbôl, amelyet a 4 stratégiai cél alkot, 3 tengelybôl, amelyeket az összekapcsolhatóság, a fejlôdés és az irányítás jelent, s három dimenzióból, a postai szolgáltatások fizikai, elektronikus és a pénzügyi dimenziójából.
Ezek jelentik a NPS keretét, azét a globális stratégiáét, amelyet régiónként kell majd
teljesíteni, a nemzeti és regionális politikáknak és szabályozásnak megfelelôen. A
NPS-hez a támogatást az UPU 2009-2010-es és 2011-2012-es programja és költségvetése adja majd meg.
– A második fejezet a küldetés, amelynek megváltoztatására, aktualizálására külön javaslat kerül a kongresszus elé, azonban a kongresszus további tanulmányozásra
visszautalta a témát az Igazgatási és a Postaforgalmi Tanácshoz.
– A stratégia kidolgozása során messzemenôen figyelembe vették az elôzô, a Bukaresti Világpostai Stratégia teljesítése során levont tanulságokat (harmadik fejezet).
– A negyedik fejezet a postai szcenáriókat és globális trendeket vázolja fel.
– Az ötödik fejezet a stratégiai irányokat jelöli ki. Az UPU stratégia teljesítése a tagok felelôssége. A teljesítés megkönnyítésére külön mellékletben mind a négy célfeladatra
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–

és 18 programra ajánlott akcióterveket is tartalmaz az egyes felelôs szervek részére
(kormányzat, kijelölt üzemeltetô, szûkebb körû egyesület, az UPU állandó testületei).
A hatodik fejezet a teljesítménymutatókat foglalja össze. A teljesítmény mérésére a
Bukaresti Világpostai Stratégia errôl szóló fejezetét vette át és fejlesztette tovább,
amely két fô részbôl áll: az egyik mutatókat tartalmaz az UPU Nemzetközi Irodája számára programjai és projektjei teljesítményértékelésére, a másik pedig az UPU postai
stratégiai értékelési táblázata, amely az egyes tagországok teljesítménymérésére
szolgál. Ezeket a mutatókat a teljesítés során folyamatosan aktualizálni fogják a következô ciklusban is, amely a NPS céljai és programjai teljesítését hivatott mérni.

A stratégiai munka során új mozzanat volt, hogy az UPU a regionális megközelítés jegyében rendszeresen konzultált a régiókkal a stratégiai prioritásokat illetôen. A regionális
egyeztetések 7 kerekasztal-konferencia során történtek, amelyek tapasztalatait a kínai
Guangzhou-ban rendezett stratégiai konferencián összegezték. A PostEurop stratégiai
munkabizottságának indítványozására (amelynek a Magyar Posta képviselôje is tagja volt)
a dokumentumba az európai regionális prioritások közé bekerült a szubszidiaritás elve
(minthogy „egy méret nem passzol mindenkire”), azaz a globális stratégiát regionális
szempontoknak megfelelôen teljesítik majd az egyes régiók, tehát a stratégiai döntéshozatal a régiók szintjén történik. A regionális prioritások megjelenítése a dokumentumnak
olyan új dimenziót ad, amelynek segítségével az eddig általános, globális világpostai stratégiai célrendszer proaktív karaktert kap, s nagymérvû rugalmasságot biztosít az azt alkalmazó tagposták számára. Ez nagyon fontos, ugyanis az UPU tagságát alkotó 192 ország
fejlettségbeli különbsége óriási, amit sajnos csak nagyon lassan és nehéz munkával lehet,
ha lehet, csökkenteni. Hiszen ha például az egyes afrikai országok gondjait tekintjük, senki elôtt nem ismeretlen tény, hogy sokhelyütt még alapvetô infrastrukturális problémákkal
küzdenek; a postai hálózat kiépítésének hiányosságaival, a legfontosabb technikai felszerelések nemlétébôl eredô gondokkal, ahol az általános szegénység és nincstelenség közepette még az egyetemes szolgáltatások napi szintû biztosítása is nehézségekbe ütközik. A fejlett ipari országokban pedig a célrendszer fókuszában a magas szintû szolgáltatásminôség, a csúcstechnológia alkalmazása, a piaci verseny, a versenyképesség és hatékonyság fokozása s a vevôelégedettség áll. Természetesen a két véglet között megannyi
átmenet és fejlettségi szint található. Ennek a felismerésnek a birtokában született meg
annak a megoldásnak a gondolata, hogy a globális és általános stratégiai dokumentumot
a regionális szempontok figyelembevételével tegyék árnyaltabbá, mindenki számára biztosítva a „finomhangolás”, a testre szabás, a mind széleskörûbb teljesíthetôség lehetôségét, azaz hogy minden régió a sajátosságainak, prioritásainak megfelelôen, azt messzemenôen szem elôtt tartva alkalmazhassa a globális postai stratégiát.
A regionális prioritásokat a stratégiai dokumentum külön melléklete foglalja össze.
A stratégiai célok teljesítését az arra rászoruló térségek számára regionális fejlesztési
programok és projektek fogják könnyíteni. Az UPU projektjeit illetôen minden egyes
projektet költségtervnek kell kísérnie, s a teljesítést pedig teljesítményindexszel kell
mérhetôvé tenni.
A stratégiai dokumentum külön mellékletben foglalkozik a postai környezet változásaival és a várható piaci trendekkel, s azok jövôbeli becsült hatásaival mind az UPU,
mind pedig a postai ipar vonatkozásában.
6
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Nairobi Postai Stratégia 2009–2012

A Nairobi Postai Stratégia által kitûzött négy cél és a társított programok
Az NPS négy stratégiai célt tûzött ki a következô négyéves periódusra: 1./ a háromdimenziós postai hálózat interoperabilitásának, minôségének és hatékonyságának javítása; 2./ a postai szektor fenntartható fejlôdésének és gazdaságának elôsegítése; 3./ a
társadalmi, gazdasági és technológiai környezethez alkalmazkodó egyetemes postai
szolgáltatások támogatása; 4./ a postai szolgáltatások és piacok növekedésének elômozdítása.
E szerint a BVS elsô és negyedik célja, némiképpen aktualizálva, továbbra is megmarad stratégiai célnak (az egyetemes postai szolgáltatás ösztönzése, valamint a minôség,
hálózati hatékonyság, interoperabilitás kérdésköre). Az elsô célba került be a BVS ötödik célja (az érdekeltek közötti együttmûködés és kölcsönhatás). A BVS 3. célja (Piacok
és ügyféligényeknek való megfelelés) a NPS 4. céljának felel meg (a postai piac és szolgáltatások növekedésének támogatása), a BVS 4. célja pedig (Postai reform és fenntartható fejlôdés) a Nairobi Postai Stratégia 2. céljának felel meg (a postai szektor fenntartható fejlôdésének és gazdaságának elôsegítése).
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A Nairobi Postai Stratégia által kitûzött négy cél és a társított programok közelebbrôl:
1. A háromdimenziós postai hálózat átjárhatóságának, minôségének és hatékonyságának javítása: az UPU kiemelt fontosságot tulajdonít a piaci és ügyféligényeknek
megfelelô, a piaci növekedést elôsegítô hatékonyabb, hozzáférhetô, biztonságos,
átjárható egyetemes postai szolgáltatásnak.
Programok:
1. Program: A postai hálózat szolgáltatásminôségének és hatékonyságának emelése.
2. Program: A postai integritás, megbízhatóság és biztonság növelése.
3. Program: Az ügyfél-elégedettség javítása a nemzeti postai hálózatok átjárhatóságának és összekapcsolhatóságának a megfelelô normák és eljárások útján való fejlesztésével.
4. Program: Az információs és kommunikációs technika használatára való ösztönzés a postai hálózat fejlôdésének javítása érdekében.
2. A társadalmi, gazdasági és technológiai környezethez igazodó egyetemes postai
szolgáltatás ösztönzése: Az UPU küldetése a szektor és a kormányok egyedüli világméretû fórumaként együtt munkálkodni az egyetemes szolgáltatáshoz való hozzáférés és az egyetemes szolgáltatás nyújtása szabályozói keretének fejlesztése, alkalmazása és tökéletesítse érdekében.
Programok:
1. Program: A technológiai változásokat alkalmazó jó minôségû, hozzáférhetô és
megújulásra képes egyetemes szolgáltatás nyújtásának ösztönzése.
2. Program: Az egyetemes postai szolgáltatás szabályozásának és kritériumainak
fejlesztése.
3. Program: Biztosítani az egyetemes postai szolgáltatás finanszírozási lehetôségeinek fejlesztését és annak megértését.
4. Program: Az egyetemes postai szolgáltatáshoz való hozzáférés javítása.
5. Program: A fenntartható egyetemes postai szolgáltatás gazdasági és társadalmi hozadékainak megértése.
3. A postai szektor és gazdasága fenntartható fejlôdésének elôsegítése: Támogatást
és segítséget nyújtani a tagságnak az UPU azon céljainak végrehajtásában, amelyek
az egységes postai területen alapuló háromdimenziós postai szektor fenntartható
fejlôdését segítik elô.
Programok:
1. Program: A postai üzemeltetôk közötti elszámolási rendszer javítása.
2. Program: A statisztikai és analitikus/elszámolási eljárások fejlesztése.
3. Program: Az UPU és a postai szektor reformjának erôsítése.
4. Program: A környezetvédelem és a fenntartható fejlôdés elôsegítése, a társadalmi dimenziókat is beleértve.
5. Program: A postai szektornak az információs társadalomban betöltött szerepe
tudatosságának növelése.
4. A postai piacok és szolgáltatások növekedésének elôsegítése: Megfelelô intézkedések megtétele minden postai szereplô részérôl (kormányok, szabályozók, postai
közszolgáltatók, más üzemeltetôk, más szereplôk stb.) a postai piac fejlesztése érdekében összhangban az ügyféligényekkel, különösen az alábbi területeken:
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Programok:
1. Program:
2. Program:
3. Program:
4. Program:

Piac- és ágazati kutatások végzése, ügyféligények kielégítése.
A postai termékek és szolgáltatások modernizálása és diverzifikálása.
A piaci növekedés ösztönzése új technológiák alkalmazásával.
A kooperáció és az interakció fejlesztése minden postai szereplô között.

A Nairobi Postai Stratégia céljai az UPU küldetésének s a tagok által meghatározott
prioritásoknak a teljesítését szolgálják, minden postai tevékenységre alkalmazhatók, s
nem az egyes termékekre vagy szolgáltatásokra összpontosítanak.
A NPS dokumentumot a genfi kongresszus jóváhagyta (C 20 sz. határozat). Az elfogadott dokumentum 2009. január elsejével lép életbe, s ezzel a dátummal megkezdôdik teljesítése az UPU 192 tagállamában.
Európai stratégiai prioritások
Az Európai prioritásokat tekintve kiemeljük, hogy a dokumentumnak a regionális szempontokat taglaló melléklete (4.sz.) három európai prioritási listát is közöl a regionális kerekasztal-megbeszéléseknek megfelelôen, az egyik a Regionális Hírközlési Közösség
(RCC) listája, amely fôleg a FÁK és a kelet-európai országok prioritásait tartalmazza, a
másik az európai postai szabályozók egyesületének, a CERP-nek listája, amely természetesen a szabályozási kérdéseket állítja elôtérbe, a harmadik pedig a PostEurop listája, amely a 48 PostEurop tagposta prioritásait közli.
Az Európai Postai Közszolgálati Üzemeltetôk Egyesületének (PostEurop) közösen kidolgozott és elfogadott prioritásai a következôk:
1. Piaci fejlesztés
2. Szolgáltatásminôség
3. Társadalmi felelôsségvállalás
4. Szabályozói környezet
A Nairobi Postai Stratégia teljesítése a kongresszusi határozat tükrében
Az UPU 24. kongresszusának C 20. sz. határozata a NPS jóváhagyásával párhuzamosan
sürgôsen felhívja a kormányok, kijelölt üzemeltetôk és a szûkebb körû egyesületek figyelmét, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a Nairobi Postai Stratégia
teljesítése érdekében, alkalmazva azt szükség esetén saját regionális, nemzeti vagy jogalkotói sajátosságaikhoz, valamint hogy az NSP lényeges elemeit szervesen építsék be
saját prioritásaik közé és cselekvési programjaikba.
A határozat utasítja az Egyesület állandó szerveit, hogy az UPU Általános Szabályzatában foglalt rendelkezéseknek megfelelôen:
– valósítsák meg a Nairobi Postai Stratégiában rögzített célokat és programokat;
– saját illetékességi körük keretein belül késedelem nélkül tegyenek meg minden, a
célok teljesítéséhez szükséges intézkedést, és ennek érdekében határozzák meg a
stratégia végrehajtásának módozatait az elvárt eredmények elérésére;
– rendszeresen vizsgálják meg a Nairobi Postai Stratégia végrehajtásának helyzetét,
és e vizsgálatot követôen:
o tegyék meg az esetlegesen szükséges irányváltoztatásokat és korrekciókat;
o csoportosítsák át a rendelkezésre álló erôforrásokat, ugyanakkor tudomásul véve azt, hogy a Nairobi Postai Stratégia megvalósításának mértéke a Kongreszszus által megállapított és jóváhagyott költséglimittôl, valamint az újonnan megválasztott CA által összeállított és jóváhagyott költségvetéstôl függ;
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–
–
–

nyújtsanak támogatást a tagországoknak a Nairobi Postai Stratégia teljesítéséhez,
mindenekelôtt a stratégiák végrehajtását célzó eljárások kidolgozásával;
rendszeresen küldjék szét az Egyesület tagországai által elért eredményeket;
a következô Kongresszuson számoljanak be az elért eredményekrôl és az összegyûjtött tapasztalatokról.

A teljesítés regionális aspektusai és a Magyar Posta Zrt. álláspontja
Az elfogadott Nairobi Postai Stratégia megvalósításának kezdetéig, 2009. január 1-jéig
minden régiónak megfelelôen fel kell készülnie az UPU stratégia, s az abból eredô feladatok, regionális célok részletes meghatározására s teljesítésére.
Az NSP teljesítésének megkezdését megkönnyítendô az UPU Postaforgalmi Tanácsa
(POC) és Igazgatási Tanácsa (CA) kongresszus utáni elsô, 2008. évi ôszi ülésszakán az UPU
vezérigazgatója Edouard Dayan kerekasztal-megbeszélésre hívta össze az UPU összes
úgynevezett szûkebb körû egyesületének elnökeit, amelyen természetesen részt vett a
PostEurop elnöke, Bernard Damiens úr is. Ezen a véleménycserén adták meg a kezdô
hangot az NPS és a regionális prioritások teljesítésének megkezdéséhez, határozták meg
a fô irányadó elveket és definiálták a legfontosabb feladatokat, tevékenységi köröket.
Az év hátralévô részében az egyes szûkebb körû egyesületek (az európai posták számára a PostEurop) igazgatósági szinten hagyják majd jóvá a regionális célfeladatokat,
amelyeket azután az egyes tagposták is beillesztik majd, a szubszidaritás elvét szem
elôtt tartva, saját nemzeti postai stratégiai célrendszerükbe.
Periódusonként mind az UPU, mind pedig a PostEurop (és a többi szûkebb körû
egyesület) felmérésekkel ellenôrzi majd, hogy haladnak az egyes tagországok a kitûzött
célok megvalósításában, hol lehet még javítani, erôsíteni. Az elvégzett munkáról rendszeres jelentéseket készít az UPU és errôl tájékoztatja a tagállamokat. Ezáltal folyamatosan reális képet kap a postai világ fô tendenciáiról, fejlôdési irányairól és az ágazat pillanatnyi helyzetérôl. Ezt a visszacsatolást azután felhasználja a következô, a 2012-ben
Dohában megrendezendô UPU kongresszusra készítendô stratégiai tervezési munkához
is, amelyhez most állnak fel a megfelelô munkabizottságok.
Az NPS és a kitûzött célok összhangban állnak és támogatják a Magyar Posta Zrt. törekvéseit. A stratégiai dokumentumban szereplô európai regionális prioritások közül a
közösen kidolgozott PostEurop prioritások is összecsengenek társaságunk stratégiai
céljaival, így ezen a téren érdekeink találkoznak a regionális érdekekkel. Az NPS regionális prioritásai bekerülnek majd országos intézkedési tervünk célfeladatai közé is.
A PostEurop munkacsoportjai, projektjei, s az UPU újonnan megválasztott s megújított struktúrájú POC és CA bizottságai és projektjei a kitûzött stratégiai célok mind teljesebb megvalósítását tartják szem elôtt. Társaságunk immár hagyományosan tevékenyen részt vesz mindkét szervezet fôbb munkabizottságainak munkájában, részben tagként, részben pedig ebben a ciklusban megfigyelôként (minôségfejlesztési projektek,
az UPU Minôségfejlesztési Alapja tagjaként, Csomag és Levél Bizottság, Végdíj munkacsoportok, technikai segítségnyújtási programok, szabványosítás, postafejlesztési programok, postabiztonság, termékfejlesztés, pénzforgalmi együttmûködés, szabályozás,
EMS, stratégiai tervezés, reformok stb.), hogy ezáltal is megfelelôen tájékozódjon és
részese legyen a nemzetközi szervezetek keretein belül is a Nairobi Postai Stratégia teljesítésének és továbbfejlesztésének, s érdekeink megfelelô képviseletének.
Felhasznált források:
o Az UPU Nairobi Postai Stratégiája 2009-2012
o Az UPU C 20 sz. határozata
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I. Nairobi Postai Stratégia – összefoglaló áttekintés

Melléklet
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Új dimenziók a
Nemzetközi Posta Kicserélô Üzemben
Most is elôttem van az a pillanat, amikor elôször röppent szárnyra a hír,
hogy a Nemzetközi Posta Kicserélô Üzem az elmúlt év Egyetemes Postaegyesület (UPU) arany fokozatú minôsítése után 2008.-ban is díjazott
lett, elnyerte az International Post Corporation (IPC) rangos elismerését,
a kiválósági tanúsítványt. Még mindig nehezen akarom elhinni, hogy az
álomból valóság lett. Felpörögnek elôttem az emlékek, s gondolatban
éveket utazom vissza az idô szekerén. Mit szekerén? A rakétáján! Ez a siker ugyanis szinte kozmikus távolságokra volt tôlünk még néhány évvel ezelôtt is. És tessék, most mégis itt vagyunk.
Eszembe jut egy régi szólás, mely szerint a csodák azonnal teljesülnek, de a lehetetlenre egy kicsit várni kell. Így voltunk ezzel valahogy mi is. De eldöntöttük, hogy nem a csodákban hiszünk, hanem magunkban, s inkább kivárjuk azt, amit ki kell várnunk. Hogy
hosszú volt ez az idô vagy sem, azt döntse el mindenki maga.
A kezdetek még a 90-s évekig nyúlnak vissza, amikor elôször jelentek meg nálunk az
úgynevezett nemzetközi auditorok s számunkra akkor még elképzelhetetlen intenzitással
zúdították a furcsábbnál-furcsább kérdéseket, mondták el véleményüket, javaslataikat. Ekkor fogalmaztuk meg elôször az azóta is bûvösnek tartott LAT, CET, CTT idôpontokat, azokat a paramétereket, amelyek a „kályha” szerepét töltik be, ahonnan mindig ellehet indulni. Ezek azonban csak gyermeteg próbálkozások voltak, s finoman szólva az eredmények is ezt tükrözték. Az igazi áttörést az IPC–hez történô közeledésünk, részt vételünk,
majd 2005. évi teljes jogú csatlakozásunk jelentette. Mindig is hittük és tudtuk, hogy kiemelkedô eredményeket csak tudatos építkezéssel, jól átgondolt stratégiával tudunk elérni. Fokozatosan tûztük ki magunk elé az újabb és újabb célokat, s örültünk a rész sikereknek, de szemünk elôtt mindig ott lebegett a végsô cél, a jelenlegi talán legrangosabb
nemzetközi elismerésnek a megszerzése, amit a kicserélô posták megszerezhetnek.
Sokak számára lehet, hogy a Nemzetközi Posta Kicserélô Üzem (rövidebb nevén
NPKÜ) tevékenysége is ismeretlen? Ez természetes jelenség a tevékenység egyedi,
speciális jellege miatt, ezért mielôtt tovább mennék a díj elnyeréséhez vezetô út felelevenítésében, röviden ismertetném a kicserélô tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb információkat.
Az Üzem a nemzetközi küldeményforgalom lebonyolítását végzi a Logisztikai Rendszerek Üzletág szervezeti keretein belül, a Nemzetközi Igazgatóság, mint nemzetközi
termékgazda közremûködésével. Leegyszerûsítve elmondható, hogy az ország kapuja
a postai forgalomban.
12

ÚJ DIMENZIÓK A NEMZETKÖZI POSTA KICSERÉLÔ ÜZEMBEN
Az NPKÜ szervezeti felépítése:

13

ANGUS JÓZSEF
Az üzem legfontosabb paraméterei
Törvényi elôírások alapján a Posta egyetemes nemzetközi szolgáltatást is nyújt, ezért értelemszerûen a belföldi küldemények feldolgozásával összhangban, közös hálózatra,
ám attól némileg eltérô feldolgozási és szállítási rendre épül a nemzetközi küldemények
belföldi technológiai szakasza.
A nemzetközi küldeményforgalom lebonyolításában a Logisztikai Rendszerek Üzletág
érintett, amelynek része a Nemzetközi Posta Kicserélô Üzem (NPKÜ) amely a nemzetközi kicserélô szolgálatot 1997. január 1.-tôl látja el egységes önálló szervezetben. Korábban több szervezeti egységhez tartoztak a különbözô feladatok (pl. HPI, LF, MCSV),
s az elhelyezkedése is több telephelyen valósult meg.
Jelenleg az üzem a Budapest VIII. kerület Orczy tér 1. ingatlanon helyezkedik el a fôváros frekventált, központi részén.
A létesítmény NPKÜ által elfoglalt alapterülete a vám ügyfélszolgálattal együtt 6 500 m2,
dolgozóinak létszáma 305 fô.
A nemzetközi küldeményszállításban a légi szállítás a meghatározó, így az Orczy téri
létesítmény a Ferihegyi repülôtérrel (az ottani postai kirendeltséggel) áll rendszeres
kapcsolatban, valamint a környezô országok viszonylatában közlekedô nemzetközi járatokkal. A belföldi oldalon jelenleg az OLK-val, az EMS központtal, a további 13 feldolgozó üzemmel és a budapesti postákkal jelentôs a kétirányú szállítási kapcsolata.

Az NPKÜ fô tevékenységi köre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
1

Ellátja a levélpostai, EMS és postacsomag küldemények nemzetközi kicserélô
szolgálatát
Átveszi, feldolgozza és továbbítja a külföldre szóló és onnan érkezô levélpostai,
EMS és csomagküldeményeket
Feldolgozza a nemzetközi üzleti tevékenység keretein belül érkezett és indított
küldeményeket (remailing, consigment, direct entry, stb.)
Az átvétel során szállíthatóságuk, vám elé állításuk szempontjából felülvizsgálja
a küldeményeket
Vám elé állítja az EU-n kívülrôl érkezett és oda irányuló vámtartalmú küldeményeket
Vámkezeléssel összefüggô adminisztratív és egyéb feladatokat végez
A belföldi és nemzetközi forgalommal kapcsolatos átfutási idô, statisztikai felmérések, szerkezetvizsgálatok elvégzése
Nemzetközi elszámolások elôkészítése
Technológiai, feldolgozási folyamatok kidolgozása
Belföldi szállítási ügyek intézése
Adatszolgáltatások készítése
Beruházásokkal kapcsolatos MGT1-k elkészítéséhez adatszolgáltatás, hatékony
közremûködés a lebonyolításában
Kapcsolattartás a IPC-vel (International Post Corporation) a kicserélô szolgálattal kapcsolatos kérdésekben (feldolgozási, szállítási problémák azonnali jelzése,
javaslattétel a megoldásra)
Nemzetközi egységláda koordinátori szerep

Mûszaki Gazdasági Terv
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Az NPKÜ valamennyi tevékenységét országos hatáskörrel és illetékességgel látja el.
A küldeménytovábbítással szembeni követelmények meghatározása
A követelmények teljesítését a postatörvényben meghatározott feladatok, a küldemények továbbítási rendszerébôl adódó tennivalók és a szállítandó küldemények sajátosságaiból adódó igények teszik szükségessé. A Postának biztosítani kell mind belföldi, mind nemzetközi viszonylatban a gyors küldeménycsere lebonyolítását.
A küldemény-továbbítással szemben támasztott követelmények:
• Gyorsaság
• Rendszeresség és folyamatosság
• Pontosság
• Biztonság
Gyorsaság
A postai szolgáltatás minôségének az alapja a küldemények gyors átfutási ideje. Az elôírt átfutási idô betartását a feldolgozási és szállítási rend célszerû kialakítása biztosítja.
E követelményt befolyásolja a szállítási távolság, a szállításra felhasznált szállítási eszközök technikai fejlettsége, valamint a szállítási rendszer szervezettsége. Ha nem teszünk
eleget a gyorsaság követelményeink a küldemények aktualitásukat, és értéküket vesztik.
Rendszeresség és folyamatosság
A postát igénybevevôk és a posta közötti kapcsolat alapja, hogy a küldemény-továbbításban rendszerességet látnak. A rendszerességre azért van szükség, mert a posta szolgáltatásait igénybevevôk – a szezonális alkalmakon kívül – rendszeresen adnak fel küldeményeket, így a küldeményforgalom rövid idôszakonként ritmikusan ismétlôdik. Ez a
gyakorlat azonban a szállítással szemben is rendszerességet, és ebbôl következôen pontosságot követel. A rendszeresen jelentkezô küldeménymennyiség az adott viszonylatban a szállítási folyamat meghatározott, mindig ugyanabban az idôpontban történô ismétlôdését is meghatározza. A feldolgozás és szállítás az egyes küldeményfajták követelményeihez igazodva biztosítja a megfelelô idôben történô továbbítást, a munkaszüneti napoktól függetlenül, valamint a szezonális idôszakokban sem lehet fennakadás.
A folyamatosság igényének betartására azért van szükség, hogy a posta biztosítani
tudja az elôírt kezelési idôt, elkerülhesse a torlódásokat, és teljesíteni tudja a különleges szolgáltatásokat.
Pontosság
A menetrendszerûség, a rendszeresség követelménye a feldolgozási, küldeménykezelési, szállítási és érkezési idôpontoknak a pontos betartása. A pontosság a munkavégzés szakszerûségét is feltételezi, azaz a különbözô tévirányítások elkerülését.
Biztonság
A biztonság követelményének teljesítése rendkívül nehéz és nagy körültekintést igénylô feladat. Hisz mind a feladó mind a címzett elvárása a gyors továbbítás mellett, hogy
a postára bízott küldeménye a feladáskori állapotnak megfelelôen, tehát épen, sértetlenül kerüljön kézbesítésre. A küldemények kezelése során a biztonság teljesítése végig
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alapvetô szempont, különösen a szállítás során meghatározó. A szállítás biztonságát a
célnak megfelelô szállítóeszköz, berendezés biztosítása és a kezelési, biztonsági elôírások szigorú betartása garantálja.
A küldemény-továbbítással szembeni követelmények teljesítése biztosítja a szállítási
rendszer áttekinthetôségét, irányíthatóságát, ellenôrizhetôségét. A fentiekben említett
követelmények nem választhatók el egymástól. Együttesen kell biztosítaniuk a szállítási
hálózat teljesítôképességét.
Visszatekintés
E rövid kitekintés után nézzük meg mi is történt az elmúlt években, elevenítsünk fel néhány ilyen állomást a közelmúlt történéseibôl.
A küldeménytovábbítással szembeni követelmények meghatározása értelmezése
kapcsán senkinek sem volt problémája, ám ha valakit megkérdeztek ezek teljesítésérôl,
akkor már nem volt ennyire egyöntetû a kép. Különbözô válaszokat kaptunk. Hogy miért? Nagyon egyszerû a válasz. Egyszerûen nem voltak hozzárendelve a különbözô mutatókhoz elvárások, célkitûzések. Legtöbbször nem is az elhatározással volt probléma,
hanem technikai, erôforrásbeli elhatározások hiánya akadályozta meg azok bevezetését. Az egyik kulcsdátumként 1993. január 1-t kell megemlítenem. Ettôl az idôponttól
kezdôdôen használjuk a nemzetközi kicserélôben a vonalkód technikát, vezettük be a
feldolgozásunkban a az informatikailag támogatott technológiai folyamatokat. A világon az elsôk között mozdultunk el az informatika világa felé a postai szolgáltatók között. Most nem sorolom fel a teljes folyamatot, hiszen erre egy szakmai lapban lévô tanulmány terjedelme kevés, ezért csak a leglényegesebb, legfontosabb általunk használatos rendszereket említeném.

Informatikai háttérismeretek
International Postal System – IPS
Az IPS a nemzetközi és a belföldi postaanyag kezelésére szolgáló alkalmazás. Az IPS
alkalmazás lehetôvé teszi a postai szervezetek számára a küldeménykezeléssel kapcsolatos adatok tárolását és kicserélését. Az adatok tárolása relációs adatbázisban,
kicserélése pedig egy nagy kiterjedésû hálózaton keresztül történik. Az IPS révén a
Magyar Posta nemcsak saját postai szervezetén belül tud adatokat cserélni, hanem
más országokban mûködô mindazon postai szervezetekkel is, amelyek az IPS-t használják. Az IPS küldeménykövetô rendszere rögzíti azoknak a postai eseményeknek az
adatait, amelyek egy-egy küldeménnyel a nemzetközi küldemény feldolgozási eljárás egyes mozzanatai kapcsán történnek. A postai szervezetek az IPS rendszer segítségével azonosítani tudnak minden egyes postai eseményt (a küldemény feldolgozási folyamatnak a nemzetközi postai szabályzatokban meghatározott konkrét lépéseit), amely egy-egy küldeménnyel az ügyféltôl való átvételtôl, egészen a kézbesítésig történik. Az IPS több postai eseményt képes felismerni, mint amennyit a nemzetközi szabályzatok elôírnak, és a felhasználó a folyamat bármely pontján nyomon követheti a küldemény státusát. A szabványos szállítási okmányok, így például a gyûjtôegység- és zárlatjegyzékek, a levél rovatlapok és kézbesítôjegyzékek elôállítása
automatikusan történik.
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Integrált rovatolási rendszer (IRR)
Az országos IRR rendszer a posta hálózatában szállított tételesen kezelt küldemények
indítását, érkeztetését teszi lehetôvé a felvevôpont – járat – feldolgozópont – kézbesítôpont viszonylatban. Az országos IRR rendszerhez történt kapcsolódás biztosítja a
nemzetközi küldeményekre is a belföldi nyomkövetéshez szükséges elôfeltételeket,
így adva lehetôséget a minôség javítására, mert a járatok indulása és érkezése, valamint az egységképzôk és tételes küldemények állapota és helye pontosan követhetô
a rendszer adatbázisa alapján.
Árureg rendszer – elektronikus vám elé állítás
A rendszer az NPKÜ valamint a VÁM közti adatközvetítést biztosítja. A küldemények
adatai informatikai úton jutnak a VÁM-hoz. A kapott adatok alapján a VÁM döntést hoz
a küldemény vámkötelességérôl vagy vámmentességérôl. A döntésrôl szóló üzenetet
visszaküldi. A posta a továbbiakban ezen értesítés alapján jár el.
Cape Vision
Internet alapú, automata zárlat információs, ellenôrzô és monitoring rendszer, melybôl a
szállítás teljesítésére vonatkozó adatok nyerhetôk ki. Segítségével az adott kicserélô hivatal vezetése tervezheti, ellenôrizheti és elemezheti a küldeményáramlási folyamatokat.
Tray Management Function (TMF)
Az IPC egységládákat használó rendszer postái Kicserélô Üzemeik között a formátum szerint válogatott elsôbbségi levél küldeményeiket egységládákban továbbítják egymásnak.
A CAPE TMF (Tray Management Function – Láda Kezelés Mûvelet) szoftver modul a
CAPE Vision rendszer része, mely lehetôvé teszi az egységládák továbbítási folyamatának nyomkövetését. A szoftver modul alkalmazásával lehetséges a Kicserélô Üzemekben tárolt egységláda készletek aktualizált nyilvántartása is.
USPS International Document Portal – az USA Posta zárlatinformációs rendszere
Olyan internet alapú rendszer, melynek segítségével az Amerikai Egyesült Államokból
indított küldemények hiányzó dokumentumai elektronikus úton elérhetôek.
IPH – Integrált Posta Hálózat
A Magyar Posta technológiai alaprendszere. A postai munkahelyek számítógépes támogatását jelenti. A munkatársak és az ügyfelek számára egyaránt egyszerûvé, gyorssá, átláthatóvá teszi a technológiai folyamatokat. Segítségével belföldi viszonylatban nyomon követhetô a könyvelt és az E visszajelzéssel feladott levélpostai küldemények, valamint az Európa+ csomagküldemények sorsa.
Mint láthatjuk, igen komoly elmozdulás történt a különbözô logisztikai folyamatok informatikai támogatása irányába. Ki gondolta volna 15 évvel ezelôtt, hogy ilyen hatalmas fejlôdés következik be rövid idôn belül. Szerencsére sokan hittünk benne, s úgy érzem joggal mondhatjuk, hogy ezek nélkül a fejlesztések nélkül lehetetlen lett volna ilyen
eredményeket elérnünk, mint amilyeneket végül is elértünk.
A másik ilyen fontos szegmens, mint említettem korábban, a küldeménytovábbítással kapcsolatos elvárások, célkitûzések megfogalmazása volt, amelyet sok-sok nemzetközi külsô és belsô audit támogatott, segített már a 90-es évek közepétôl kezdôdôen.
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Ebbôl is említsünk meg néhány ilyen állomást az elmúlt néhány év eseményeibôl.
• 2003.-ban került kidolgozásra nálunk is a szakaszos átfutási idômérés. A diagnosztikai eredmények elemzése kapcsán a technológiai folyamatok módosítása
elkezdôdött.
• 2004. október 26.-29. A Magyar Posta Rt. Nemzetközi Posta Kicserélô Üzemének auditálása az IPC képviselôi által, melynek során elôször kapjuk meg azt a
kérdôívet, amelyben megfogalmazódnak az elvárások. Informatikai folyamatokra épülô technológia fejlesztési stratégia kidolgozása a javaslatok alapján.
• 2005. év elején aláírásra került az érintett üzletágak között a „Szolgáltatás Minôségi Megállapodás”. Talán ez a legfontosabb mérföldkô. Ez a megállapodás
bizonyította be, hogy a Magyar Posta egyes szervezeti egységei között elengedhetetlen az összefogás, az együttmûködés a sikerek érdekében. Az érintett
üzletágak megtalálták az összhangot s így a nemzetközi elsôbbségi levelek minôségében addig elképzelhetetlennek tûnô javulás következett be.
• 2005. június 8. és július 15. között zajlott a Post Europ Audit. A nemzetközi levélforgalomra irányult, hogy eredményeink elérjék a J+3 85% minôséget, mint EU elvárást.
Az Auditban 6 ország (AT, BE, DE, DK, NL, NO) tizenkét szakértôje vett részt.
A további fejlesztés négy fô területét határozta meg az Audit team. A zárlatindítási
idôket és a küldeménytovábbítási folyamatot, a szállítást, az útvonal-menedzsmentet és
a minôség-menedzsmentet.
A nemzetközi küldemények gyorsaságát tekintve a minôségjavítás fô feladatai a következôk:
■
A küldeménytovábbítási folyamat optimalizálása különbözô egységekben,
■
A szállítás optimalizálása (beleértve a útvonal-menedzsmentet), és
■
A munkatársak bevonása és tudatossága
A megtett intézkedéseket összhangba kellett hozni az Európai Uniós elvárásokkal és
a liberalizációra való felkészüléssel. 2005. január 1-tôl Magyarország is csatlakozott a
fejlett postákat tömörítô REIMS-i végdíj elszámolási megállapodáshoz.
A végrehajtott technológiai módosítások az elmúlt hónapok alatt jelentôs javulást
hoztak a küldemények szolgáltatásminôségi mutatóinak tekintetében, így maximálisan
meg tudunk felelni a jelenlegi minôségi elvárásoknak.
Minôségi elvárások
A szolgáltatásminôség kérdése a nemzetközi levélpostai forgalomban elsôsorban az átfutási idô teljesítményében jelentkezik. A nemzetközi szolgáltatásminôség jelentôsége
egyfelôl az Európai Unió postai direktívájában rögzített követelményrendszerbôl és a
hazai törvényi kötelezettségekbôl következik, másfelôl a Magyar Posta versenyképessége megôrzésének, nemzetközi levélposta volumenének egyik legfontosabb tényezôje.
Mind a bejövô, mind a kimenô nemzetközi levélpostai küldeményeknél nemzetközi
követelményeket és belsô elvárásokat kellett a Magyar Postának teljesítenie.
• Az EU postai direktívában külön is szabályozott elsôbbségi levélpostai küldeményeknél 2006-ban a J+3 mutató esetében 85%-ot kellet elérni mind a bejövô,
mind pedig a kimenô forgalomban, a J+5 mutató esetében pedig 97%-ot, továbbá a REIMS szerzôdésben meghatározott kézbesítési követelmény esetében
a K+1 mutatónak a 85%-ot kellett teljesítenie.
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•

Az egyéb levélküldemények esetén elvárás, hogy 85%-a a feladást követô harmadik munkanapon, 97%-a a feladást követô ötödik munkanapon kézbesítésre
kerül, vagy ennek megkísérlése megtörténik.
Jelenleg megállapodás, hogy a kimenô nemzetközi elsôbbségi levélpostai küldeményeket, illetve valamennyi bejövô nemzetközi levélpostai küldeményt a felvételtôl a kézbesítésig, a feldolgozás és továbbítás valamennyi belföldi szakaszában prioritással kell kezelni.
Szolgáltatás-minôségi teljesítmény elvárás 2006.-2011. évben
A nemzetközi elvárások J+1/K+1, J+3 és J+5 minôségi célértékek esetében a következôk.
A célkitûzéseket a Nemzetközi Igazgatóság (korábban NÜ) fogalmazta meg és végzi
annak aktualizálását.
2006-2011-re tervezett nemzetközi szolgáltatás-minôségi elvárások

19

ANGUS JÓZSEF
Nemzetközi Postacsomag
A postacsomagok 80%-a a feladást követô munkanapon, 95%-a a feladást követô harmadik munkanapon kézbesítésre kerül, vagy ennek megkísérlése megtörténik.
Nemzetközi EMS
Az EMS Cooperation keretein belül jelenleg a bejövô EMS küldeményekre határoznak
meg minôségi mutatókat. Az elérendô teljesítménymutatók az alábbiak:
A küldemények 80%-nak idôben történô kézbesítése, az elfogadott delivery standard-nek megfelelôen.
A küldemények 95%-nál legyen rögzített kézbesítési nyomkövetési esemény.
A kézbesítési események 80%-nak továbbítása IT rendszeren keresztül másnap déli 12:00-ig.
A szolgáltatásminôség mérése
A szolgáltatásminôség eredményességének mérését egy nemzetközi független szervezet az IPC (International Postal Corporation) végzi. A szervezet 1994 óta végez méréseket a világ számos országában. 2000. áprilisa óta elsôdleges célja az EU-hoz csatlakozott
közép- és kelet-európai országok postáinak „felzárkóztatása” az EU többi tagországának
teljesítményéhez. Az IPC elsôsorban a küldemények átfutási idejét méri tesztlevelek segítségével, mérési rendszerének neve: UNEX Lite. A UNEX Lite 143 – fôvárosok és nagyvárosok közötti – áramlatot mér, ebbôl a magyar áramlatok száma 13. A UNEX Lite mérései folyamatosak, ami évente több mint 6500 tesztlevelet jelent. A mérések eredményességérôl havonta, negyedévente, félévente és évente is összesítések készülnek.
2006. második felétôl a szolgáltatásminôség mérését egy másik szervezet az IBM Business Consulting Services Denmark helyett Research International fogja végezni.
Nemzetközi szinten a szolgáltatásminôség javítása érdekében több lépést is lehet tenni:
• Nemzetközi szolgáltatás-minôségi megállapodások kötése a nagy forgalmú és
viszonylag jó teljesítményt mutató országokkal
• A UNEX Lite rendszer nyújtotta lehetôségek bôvítése (például: földrajzi kiterjesztés)
• A belföldi és nemzetközi teljesítmény összefüggésének elôtérbe helyezése, a
fejlesztések összehangolása
UNEX alapelvek
A teljes UNEX mérési rendszer teszt leveleket és rádiófrekvenciás azonosító eszközöket
(RFID) tartalmaz, amely megengedi a nemzetközi és a belföldi mérési szakaszok szolgáltatásminôségi teljesítményének összekapcsolását.
A UNEX mérési rendszer a következô alapelvekre terjed ki:
• Végpontos mérés (teszt levél)
• RFID diagnosztikai (transzponder)2
• folyamatos (egész évben)
2

a teszt levélpostai küldeményekbe helyezett intelligens chipkártya, mely rögzíti a küldemény mozgásának
idôpontjait
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•
•
•
•

független (külsô vállalkozó)
valódi levelezési mintát reprezentálja
közös módszer megengedi összehasonlíthatóságot és a költségoptimalizálást
nemzeti sajátosságot figyelembe veszi, úgy, mint (pl. régiós szünnapokat) rugalmas alkalmazza a postai folyamatok

UNEX mérésrôl
• Végpontos / Diagnosztikai ellenôrzés
Az alábbi diagram szemlélteti a következô pontokat:
o Végpontos: Az átfutási idôt attól a ponttól méri, amikor a levelet a gyûjtô/ átvevô rendszerbe helyezik a gyûjtô postai üzemeltetô felelôsségében (pl. levélgyûjtô-szekrény vagy postahelyi feladási pont) a végsô kézbesítési pontig a kézbesítô postai üzemeltetô felelôsségében (magán vagy kereskedelmi címzett levélszekrénye).
o Diagnosztikai: A transzponder leolvasások által meghatározott részszakasz átfutási idejét méri, amely a postai levéltovábbítási szakasz bizonyos pontjain keletkezik (lásd az alábbi diagramot).
o REIMS: Az üzemviteli használaton túl, a UNEX országok közötti rendszer diagnosztikai ellenôrzés a REIMS végdíj-elszámolási rendszert szolgálja
(Remuneration for Exchange of International Mails). Végdíj, úgymint a Szerzôdést aláírt posták közötti pénzügyi kiegyenlítési szint, a bejövô nemzetközi levelek aktuális kézbesítési teljesítményéhez hozzákapcsolódik. Így a bejövô részszakasz átfutási idejét a rendeltetési ország kicserélô hivatalától a címzettnek való végsô kézbesítésig méri.

Forrás: IPC
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A transzponderes elsôbbségi levelek leolvasási idejét az üzem területén elhelyezett
diagnosztikai kapuk regisztrálják, amelyek az IPC és a Lyngsoe Systems cég által kerültek telepítésre az NPKÜ-ben és a Magyar Posta Zrt többi szervezeti egységeiben. Diagnosztikai kapuk kerültek még elhelyezésre pl.: OLK-ban, PFÜ-kben, postahelyeken is.
A megbízhatóbb minôségmérési eredmények érdekében folyamatosan telepítenek
újabb és újabb kapukat a Magyar Posta Zrt területein.
REIMS
REIMS (Remuneration for Exchange of International Mails): Fejlett ipari országok3 által alkalmazott, üzleti alapú elszámolási rendszer. Az egyezmény keretein belül történô elszámolás célja egyrészt a résztvevô postaigazgatások igazságos javadalmazása oly módon, hogy
a kézbesítés valódi költségei tükrözôdjenek, másrészt a szolgáltatás-minôség javítása.
1997 eleje óta, amikor az elsô diagnosztikai ellenôrzési rendszer elindult (REIMS I) azzal, hogy transzpondert illesztettek a UNEX teszt levelekbe, így az IPC mérni tudta minden egyes postai szolgáltató bejövô szolgáltatás-minôségét.
A diagnosztikai rendszerrel mért szolgáltatás-minôségi eredményeknek el kell érniük
legalább a célt, hogy az ország megkapja a végdíj 100%-át.
A pénzbüntetést akkor alkalmazzák, amikor az ország nem éri el a célt, vagyis a
REIMS egyezmény alapján meghatározott minôségi mutatókat.
Amíg az éves eredményeket veszi figyelembe annak meghatározásában, hogyan teljesített egy ország a cél függvényében, havi adatokról is beszámolnak azért, hogy a teljesítmény irányvonalát követni lehessen, és amennyire lehetséges kimutatni a lehetséges szûk keresztmetszetet.
Szolgáltatás-minôségi mérések a UNEX végpontos mérés alrendszerében a diagnosztikai rendszeren keresztül lettek meghatározva.
Az útmutató célja, hogy áttekintést adjon a diagnosztikai mérési rendszerrôl, valamint
részletes információt nyújtson a szolgáltatás-minôségi mérésekrôl, úgymint transzponderes levélteszt mennyiségérôl, tanulmány modelljérôl, a REIMS eredmények kiszámításáról, adatáramlásokról és ellenôrzési szempontokról.
Liberalizációra való felkészülés
A Magyar Posta állandóan megújuló szolgáltatásaival mára már elengedhetetlen részévé vált mindennapi életünknek. A gazdasági élet szereplôi egyre jobban igénylik a
gyors és precíz szolgáltatást, a szolgáltatók pedig mindent megtesznek azért, hogy a
küldeményeket a feladási helytôl a rendeltetési helyig a lehetô legrövidebb idô alatt, a
legkisebb költséggel, a legjobb minôségben eljuttassák.
Annak örülhetünk, hogy a szerkezetek, gépezetek világában továbbra is szükség van
a személyes kapcsolatokra. Azonban egy kézzel írt levélnek, személyes tárgyakkal teli
csomagnak is fel kell vennie a versenyt a gyorsuló világgal, megtartva az egyéni jelleget
is. A kereskedelmi, üzleti életben pedig a gyorsaság és minôség még inkább elvárható.
A fenti megállapítások a nemzetközi postaforgalom területén talán még fokozottabban érvényesülnek, még keményebb a harc az ügyfelek megszerzéséért, sôt sok esetben a megtartásáért.
3

Ausztria, Belgium, Dánia, Észtország Finnország, Franciaország, Hollandia, Németország, Görögország, Írország, Izland, Olaszország, Luxemburg, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc, , Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Lettország, Litvánia, Egyesült Királyság, Románia
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A postai szolgáltatást az ügyfelek a küldemények biztonságának függvényében ítélik meg,
vagyis hogy idôben eljutott-e az általuk feladott küldemény a címzetthez és olyan állapotban,
ahogyan azt feladták. A nyomon követési rendszer és az IPS egyaránt a küldemények útjának
figyelemmel kísérését szolgálja, ezért tartottam fontosnak korábban a Nemzetközi Postai
Rendszer bemutatását is, valamint annak kapcsolatrendszerét az IPH-val és az IRR-el.
Az igaz ugyan, hogy az elvégzett és tervezett fejlesztési megvalósításainkban leginkább a technológiai folyamatok játszották, játsszák a fôszerepet, de nem szabad
figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy ezeknek a technológiai folyamatoknak az
üzleti stratégia által megfogalmazott célkitûzéseit kell támogatniuk.
A liberalizációra való felkészülés, a piaci környezet megváltozása szükségessé teszi a
Magyar Posta nemzetközi kicserélô szolgálatának fejlesztését, figyelembe véve a hatékony és minôségorientált mûködést.
Mint láthattuk a minôségi elvárások évrôl évre emelkednek, s így láthatjuk, hogy nem
ülhetünk karba tett kézzel. Probléma, hogy a teljesítmény hullámzó képet mutat, ami azt
is eredményezheti, hogy bizonyos idôszakokban a jelenlegi feldolgozási technológiával
is elérhetôek a magasabb célkitûzések, de csúcsidôszakokban, váratlan eseményekkor
alatta marad teljesítményünk az elvárásoknak. Ez a nemzetközi küldeményforgalom belföldi szakaszára és az NPKÜ tevékenységére egyaránt igaz.
Az átfutási idôtartamot igen jelentôs mértékben befolyásolja a Magyar Posta felvételi (gyûjtési), feldolgozási és szállítási (logisztikai), valamint kézbesítési (terítési) területeinek felépítése, illetve technikai, technológiai fejlettségi szintje, ezért a nemzetközi küldeményforgalmi folyamatokat is a teljes belföldi logisztikai, hálózati rendszer összefüggéseiben kell megvizsgálnunk. A különbözô helyeken történô feldolgozásokban rejlô
szinergiák kihasználása igen komoly elôrehaladást hozhat. Az egyes munkafázisokat ott
kell elvégezni, ahol azok a leggazdaságosabban, jó minôségben elvégezhetôek.
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a nemzetközi postai küldemények
szállítása elsôsorban légi úton történik, ezért a repülôtér közelségének és a belföldi logisztikai kapcsolatoknak jelentôs szerepe van a minôség biztosításában.
A nemzetközi postai küldemények vámkezelését továbbra is el kell végezni, úgy, hogy lehetôleg az eddigieknél jobb, az ügyfelek számára kedvezô feltételeket lehessen biztosítani.
A belföldi postai hálózatfejlesztés is befolyásolja a nemzetközi küldemények jelenlegi feldolgozási technológiáját, a feldolgozás mélységét, a belföldi logisztikai kapcsolatokat. Jelenleg az NPKÜ igen komoly nemzetközi és belföldi feldolgozási tevékenységet végez manuálisan.
Az MP Zrt. logisztikai és szállítási rendszer tervezete
A Magyar Posta szállítási rendszere kétszintû kapcsolatrendszeren alapul. Az egyes felvevô, illetve kézbesítô pontok közötti küldeményáramlást a feldolgozó üzemekbôl álló (jelenleg 13
vidéki feldolgozó üzem + Országos Logisztikai Központ – OLK) feldolgozó hálózat biztosítja.
A Logisztikai Rendszerek Üzletág modernizációs programja keretében a feldolgozó
hálózat folyamatosan átalakul. A rendszer a közeljövôben 2 súlyponti, vidéki feldolgozó üzembôl, vidéki átrakó pontokból, és az Országos Logisztikai Központból áll.
Az NPKÜ kapcsolódása a belföldi és nemzetközi hálózathoz
Jelenlegi kapcsolódás a belföldi hálózathoz
•
•

Az NPKÜ és a meghatározott budapesti posták közt helyi járatok közlekednek
Az OLK és az NPKÜ összeköttetését szintén helyi járati rendszer biztosítja
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•

A 13 vidéki feldolgozó üzem és az NPKÜ közt az ún. színes lapos járatok szállítják a küldeményeket

Jelenlegi kapcsolódás a nemzetközi hálózathoz
•
•

•

A Repülôtéri Kirendeltség és az üzem közt a repteres, azaz „R” járatok (R1, R2
és R10) közlekednek
A felületi nemzetközi küldemények nemzetközi járatokon érkeznek és ezeket a
küldeményeket a nemzetközi járatokon továbbítja az NPKÜ a külföldi igazgatásoknak. Nemzetközi járatok közlekednek Budapest – Pozsony (Szlovákia), Budapest – Nagyvárad (Románia), Budapest – Szabadka (Szerbia), és Budapest –
Bécs (Ausztria) között. Lásd: 4.5.2 pont
A légi úton szállított küldemények továbbítása az Európa+ (EPG), Légi, SAL és
EMS menetrendben meghatározott légitársaságokkal történik.

NPKÜ technológiai folyamatok vázlata
Szállítás
A zárlatok szállítása nemzetközi viszonylatban történhet:
•
•

Repülôgéppel (elsôbbségi, légi, SAL, EMS, EPG, Sacs-avionvides, stb.)
Közúton tehergépkocsival, kamionnal (elsôbbségi, felületi, EMS, EPG, Sacsvides, consigment, direct entry, DM, IDM, stb., nemzetközi egységképzôk)

A zárlatok szállítása belföldi viszonylatban történhet:
•

Közúton járatokkal, kis és nagy teherbírású gépkocsival, kamionnal (belföldi egységképzôk)
Feldolgozás
A logisztikai mûveletek három fô logikai egységre tagolhatók:
•
•
•

Import / Bejövô zárlatok (külföldrôl – belföldre), szállítmánykezelés
Export / Kimenô zárlatok (belföldrôl – külföldre), szállítmánykezelés
Tranzit zárlatok (külföldrôl – külföldre), szállítmánykezelés

IMPORT:
➢ Szállítmányok, zárlatok, küldemények érkeztetése külföldrôl , szállítmánykezelés
(levél, csomag, EMS, EPG, consigment, DM, IDM, Sacs-vides)
➢ Levélfeldolgozás
➢ Csomagfeldolgozás
➢ EMS feldolgozás
➢ Tömeges szállítmánykezelés (consigment, DM, IDM stb.)
➢ Sacs-vides feldolgozás (üres zsákkezelés)
➢ Küldemények átmeneti raktározása (vám letét, stb.)
➢ Járatok, egységképzôk, küldemények indítása belföldre (közönséges, tételes)
EXPORT:
➢ Szállítmányok, zárlatok, küldemények érkeztetése belföldrôl, szállítmánykezelés
(levél, csomag, EMS, consigment, DM, IDM, stb.)
➢ Tömeges küldemények felvétele (consigment, DM, IDM, stb.)
➢ Levélfeldolgozás
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➢
➢
➢
➢

Csomagfeldolgozás
EMS feldolgozás
Sacs-vides feldolgozás (üres zsák kezelés)
Zárlatok, küldemények indítása külföldre (levél, csomag, EMS, EPG, consigment, DM, IDM, Sacs-vides)

TRANZIT:
➢ Tranzit zárlatok, érkeztetése külföldrôl (levél, csomag, EMS, EPG,Sacs-vides)
➢ Tranzit zárlatok indítása külföldre (levél, csomag, EMS,EPG, Sacs-vides)
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Eredmények, sikerek
Az elôzôekben említett események, fejlesztések gyakorlatilag megalapozták az eredményeket. Ezek alapján a mai napig folyamatosan átalakulóban van a technológiánk,
ami feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy végre jöjjenek a sikerek is.
Lássuk mit sikerült elérnünk:
• 2005.11.23. – 2005.12.06. SGS audit, ISO 9001:2000 minôsítés megszerzése.
• 2006.09.18.-2006.10.03. felújító SGS audit, ISO 9001:2000 minôsítés kibôvítése.
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•

2007. január 15-tôl január 19-ig UPU Certification program amelynek során a
Magyar Posta elnyerte az UPU arany fokozatú elismerését.

2007. novemberében a közel egy éve kiemelkedôen magas minôségi mutatók alapján
úgy láttuk, hogy a korábbi minôsítések után az International Post Corporation (IPC) rangos elismerését is megszerezheti a Nemzetközi Posta Kicserélô Üzem.
Mik a fô kritériumok?
•
•

•
•

•

A teljes kimenô teljesítménynek az EU direktíva célkitûzése, azaz 85% felett kell
lennie legalább az értékelést megelôzô 6 hónapig
Az NPKÜ belsô célkitûzésének 98%-ra való megállapítása (a LAT idôpontig beérkezett küldeményeknek elôírt idôpontokig történô feldolgozása és átadása a
belföldi feldolgozás részére), amelyet a teljesítménynek megközelítenie vagy
meghaladnia szükséges
A bejövô elsôbbségi egységképzôk CAPE szkennelési arányának egyenletesen
95%-on vagy a felette kell lennie az értékelést megelôzô legalább 6 hónapig
Üzenetküldési útmutatónak megfelelôen a PREDES és RESDES üzenetek továbbítási idejének teljesítése _ Ezen üzenetek generálódásához volt szükséges az új
szkennelési technológia bevezetése
Az audit kritériumainak megfelelô technológia rend kialakítása, írásos dokumentálása (megfelelô, jóváhagyott változatban) és alkalmazása az NPKÜ-ben az
audit elôtt legalább 3 hónappal

Mint az elôzôekbôl láthattuk, a minôsítés megszerzése korábban nem volt lehetséges, hiszen nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelni.
Ennek érdekében fejleszteni kellett az informatikai hátteret, a nemzetközi elsôbbségi
levél küldeményekkel kapcsolatban pedig további komoly kritérium, hogy több mint
90%-uk egy nappal a repülôtérre érkezés után eljusson a címzetthez.
Szerencsére most már folyamatosan meg tudunk felelni ezeknek az elvárásoknak, a
másnapi kézbesítés aránya például bôven meghaladja a 90%-ot, így bátran tûzhettük ki
célul az IPC tanúsítványának megszerezését.
Az üzemben – az elvégzendô feladatokkal kapcsolatban tartott munkaértekezleten –
Szivi László általános vezérigazgató-helyettes Úr megfogalmazta az ott dolgozók számára, hogy üzleti szempontból is miért lenne fontos a cím elnyerése.
Hangsúlyozta, hogy ez egy olyan rangos elismerés, ami a Magyar Postának és ezzel
együtt a Nemzetközi Posta Kicserélô Üzemnek a világ postái között kiemelkedô helyet
biztosít.
Bizonyíték arra, hogy a Magyar Posta magas színvonalon látja el a nemzetközi kicserélô szolgálatot, és ezzel megnô az ügyfelek bizalma társaságunk iránt.
Ez adta meg a küzdelmesnek ígérkezô és nagy elvárásokkal járó 2008. esztendô
„alaphangját”.
•
•

2008. március 25.-27. elô audit idôpontja alatt az IPC meghatározta a finomításra szoruló követelményeket a korábban részünkre megküldött kérdôív alapján.
Tanúsító audit idôpontja: 2008. július 15–17.
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Az eredmény pedig most már mindenki számára ismert. A nemzetközi szervezet által
delegált auditorok megállapították, hogy az egykori álom valósággá vált, s mi is csatlakoztunk ahhoz a szûk körhöz, akik elmondhatják magukról, hogy az ügyfelek elvárásainak megfelelôen képesek folyamatosan kimagasló, megbízható szolgáltatást nyújtani.
Az IPC minôségi tanúsítvány a nemzetközi kicserélô hivatalok tevékenységére és a
nemzetközi elsôbbségi levelek kezelésére irányul, s érvényességi ideje 3 év.
Természetesen a neheze még csak most kezdôdik, mert nehéz valamit megszerezni,
de még nehezebb azt megtartani.
Ez jó lehetôség a Magyar Postának, amit ki kell használnia, hiszen a nemzetközi porondon szereplô nagy vállalatok IPC minôsítése sokat számít. Bizonyítja, hogy
annak birtokosa a minôségi, megbízható szolgáltatásokat hosszú távon is garantálja, s tényleg úgy érezhetik, hogy ôk a világ közepe.
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Versenyszabályok alkalmazása a postai ágazatban
(II. rész)
Az elôzô számban – azonos címû írásunkban – az Európai Közösség versenyjogának
fôbb jellegzetességeirôl és a postai szolgáltatásról, mint általános gazdasági érdekû
szolgáltatásról szóló bevezetô gondolataink után részletesen bemutattuk a postai ágazatban – feltételezésünk szerint – azonosítható földrajzi- és termékpiacokat, illetve ez
alapján röviden megemlékeztünk a magyarországi specialitásokról, jellemzôkrôl. A
mostani számban ezen elôzményekhez kapcsolódóan folytatjuk az elemzést: az EKSZ
versenyjogi rendelkezései (81., 82., 86. és 87. cikkei) alapján felmerült konkrét jogesetekre, az abból levonható tanulságokra helyezzük a hangsúlyt.

Az Európai Közösség Szerzôdésének 81. cikkérôl általában
„A közös piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely
hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a közös piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, így különösen:
a) a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti feltétel közvetlen
vagy közvetett rögzítése,
b) a termelés, az értékesítés, a mûszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása
vagy ellenôrzése,
c) a piacok vagy a beszerzési források felosztása
d) egyenértékû ügyletek esetén eltérô feltételek alkalmazása az üzletfelekkel
szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek,
e) a szerzôdések megkötésének függôvé tétele olyan kiegészítô kötelezettségeknek a másik fél részérôl történô vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem tartoznak a szerzôdés tárgyához.”
Az EKSZ versenyjogi rendelkezéseinek személyi hatálya a vállalkozásokra és a vállalkozások társulásaira terjed ki. Ezen alanyok értelmezésekor elsôdlegesen az általuk végzett tevékenység gazdasági jellegét kell kiemelni, tehát elvileg minden személy vagy szervezet e
fogalomkörbe eshet konkrét jogi-szervezeti formájától függetlenül; az állami vállalatok, a
közvállalkozások is általában, illetve bizonyos esetekben még a kvázi állami szervezetek
vagy intézmények is. A közszolgáltatási kötelezettséggel, az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettséggel felruházott nemzeti postai szolgáltatók nyilvánvalóan e fogalomkörbe
tartoznak, mégha egy – késôbb részletesen is ismertetésre kerülô – konkrét jogesetben.
A tilalmazott piaci magatartások a következôk: a vállalkozások közötti megállapodás,
az összehangolt (egyeztetett) üzleti magatartás és a társulások döntése. E három elkövetési módozatot a gyakorlatban néha nehéz egymástól elválasztani, a jogkövetkezmények szempontjából azonban nem is feltétlenül szükséges.
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Megállapodás alatt meglehetôsen tág kategóriát lehet és kell érteni, nem szükséges,
hogy jogilag kötelezô erejû szerzôdés akár szóban, akár írásban létrejöjjön, ekként azonosítható a pereskedés közben kötött egyezség is, az idôbeli hatályát vesztett, de a
gyakorlatban továbbra is betartott szerzôdés, a gentlemen’s agreement-ek, az általános
szerzôdési feltételek, a közös üzleti szándéknyilatkozatok, sôt a gazdasági kényszer hatására kötött és súlyosan egyoldalú szerzôdések is.
Az összehangolt (egyeztetett) üzleti magatartás kérdésénél a megállapodás létét
megállapítani nem lehet de a piaci magatartások összehangolása az események rekonstruálásából, a motivációkból és a következményekbôl tetten érhetô. Valamilyen
formájú tényleges és céltudatos kapcsolat kimutatható a vállalkozások között, aminek
irányultsága vagy hatása a verseny ellen irányul, ugyanakkor ez több idôben egybeesô
és a piaci logika alapján is indokolható egybeesô, párhuzamos magatartásnál.
A megállapodásnál leírtakhoz hasonlóan a vállalkozások társulásai által hozott döntéseknek sem kell jogilag kikényszeríthetônek lenniük, nem szükséges a kötelezô jelleg
sem, tehát az ajánlások, szándék-összefoglalások, cselekvési programok is ilyen akaratkifejezésnek minôsülnek.
Az elméleti kérdések tisztázása után lássuk mindezt gyakorlatban, postai ügyekben.
Kartelljog a postai ügyekben – remail
A nemzetközi postaforgalom költségeit viselô szolgáltató kilétére vonatkozó kérdés eredeti válasza szerint mindegyik postaigazgatás viselte a bejövô küldeményekkel kapcsolatos valamennyi költséget. Mivel a postaforgalom nem egyirányú, hanem oda-vissza alapon történik, az volt a vélelem, hogy a kiadások és bevételek hosszú távon kiegyenlítik
egymást. Ezek a várakozások az országok gazdasági fejlettségébôl adódó rendkívüli különbözôségek miatt azonban nem igazolódtak, ami miatt – az Egyetemes Postaegyesület keretében – olyan rendszert vezettek be, amely alapján minden küldeményfaj után
egy adott, fix összegû kompenzációs díjat, ún. végdíjat kellett fizetnie a küldeményt
gyûjtô ország nemzeti postájának a kézbesítést ellátó nemzeti posta számára. A rendszer
azonban nem a kézbesítés tényleges költségeit vette alapul, hanem kilogrammonként
egy meghatározott összeget jelölt meg kompenzációként (ez azonos végdíjat jelent egy
db és ötven db különbözô címhelyre szóló de összességében mindkét esetben azonosan 1 kg tömegû küldeményegységnél is). A végdíj-rendszer kötött fix összegû, kizárólag tömegegységen alapuló kompenzációs díjának következetlenségét idôben késôbb
számos, az európai integrációban résztvevô tagállam, illetve azon kívüli európai ország a
CEPT Megállapodás elfogadásával igyekezett felszámolni. A CEPT formula ezért már két
elembôl állt: egyrészt a küldeményenkénti díjból, másrészt pedig a tömegegységenkénti díjból. Késôbb ezt a rendszert váltotta fel a REIMS, majd a REIMS II Megállapodás.
A nemzetközi postaforgalomban együttmûködô szolgáltatók egymás részére fizetett
kompenzációs díjak nem csekély különbsége vezett a remail jelenséghez, amikor e díjak közötti különbségeket próbálják meg kihasználni az ezzel foglalkozók úgy, hogy érdeküknek megfelelôen választják meg a küldemények feladásának helyszínét, ahonnan
eljuttatják azokat a címzettek számára (pl. az ABA remail esetén az A országból származó levelet egy szolgáltató B országba viszi át, ahol azt feladva postázza vissza az A országban található címzett részére).
Mindezt megakadályozandó – a jobban jövedelmezô belföldi nemzeti postai szolgáltatók nyomására – az Egyetemes Postaegyesület Egyezményében úgy rendelkezett,
hogy egy tagország postai szolgáltatója nem köteles továbbítani azokat a küldeménye30

VERSENYSZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A POSTAI ÁGAZATBAN
ket, amelyeket egy területén honos feladó azzal a céllal ad fel külföldön, hogy az ottani alacsonyabb díjakból profitáljon, illetve nem köteles továbbítani azt a levelet, amelyet saját országán kívül adnak fel nagy mennyiségben.
A nemzeti postai szolgáltatók remail-lel szembeni reakciójával kapcsolatban az
International Express Carreiers Conference (IEEC) – a gyorsposta szolgáltatást végzô
vállalkozások érdekeit képviselve – fordult 1988-ban a Bizottsághoz. Panaszában egyrészt azt adta elô, hogy a CEPT Megállapodással az abban részes nemzeti postai vállalkozások árkartellt hoztak létre, ami a 81. cikk – fent idézett – (1) bekezdés a) pontjában
tilalmazott magatartás, másrészt az Egyetemes Postaegyesület Egyezménye alapján
több (angol, német, és francia) nemzeti postai közvállalkozás kvázi területfelosztó kartellt próbált meg mûködtetni azzal, hogy megtagadták azon levelek kézbesítését, amelyeket a remail módszerrel juttattak volna hálózatukba (ez pedig szintén tilalmazott magatartás a 81. cikk (1) bekezdés c) pontjában). A Bizottság több részletben, de végülis
elutasította a kifogásokat, így jutott az eset bírósági szakaszba.
Az Elsôfokú Bíróság a Bizottság álláspontjával szembehelyezkedve az IEEC-nek adott
abban igazat, hogy a remail elfogását önmagában nem lehet a belföldi levelezésre kiterjedô monopólium védelmével, illetve kijátszásának megakadályozásával igazolni, a
REIMS II Megállapodás kapcsán azonban nem találta bizonyítottnak, hogy a vállalkozások közötti megállapodásként, vagy vállalkozások társulásainak döntéseként minôsülnének. Érvelése szerint az Egyetemes Postaegyesület Egyezménye ugyanis formálisan
tagállamok közötti nemzetközi szerzôdés, az ebben foglalt rendelkezés léte önmagában nem ellentétes a közösségi versenyjogi szabályokkal.
A REIMS II Megállapodásról a Bizottság részletes jogi értékelést is adott. Eszerint a Megállapodás részesei – függetlenül jogi-szervezeti formájuktól – egyértelmûen gazdasági tevékenységet folytatnak, így a versenyszabályok alkalmazása tekintetében vállalkozásoknak
minôsülnek. Maga a REIMS II Megállapodás lényege az eladási árak rögzítése. Annak ellenére igaz az árrögzítés ténye, hogy az nem tételes díjat, hanem a belföldi tarifákból származtatott díjtételt jelent. Nyilvánvaló az is, hogy a REIMS II megállapodás természetébôl
fakadóan érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. A 81. cikk (1) bekezdése szerinti megállapodás tilalma alóli mentesülési feltételeket vizsgálva a Bizottság ugyanakkor megállapította, hogy a fogyasztók tisztességes módon részesedhetnek a REIMS II Megállapodás
okozta következményekbôl, illetve abból gazdasági elônyök is származhatnak. A mentesülés következô feltétele, a megállapodás nélkülözhetetlenségének kérdése tekintetében azt
állapította meg a Bizottság, hogy amennyiben a végdíj költségalapon kerül megállapításra, akkor a versenykorlátozás nem jelent szükségtelen korlátozást. Végül a mentesítés utolsó, negyedik feltételének vizsgálata szempontjából arra az álláspontra helyezkedett a Bizottság, hogy a megállapodás nem eredményezi a verseny kiiktatását, bár igaz, hogy a
végdíjak emelése valószínûleg visszaszorítja a remail tevékenységet. Mindezek alapján öszszességében a Bizottság a REIMS II Megállapodást egyedi mentesítésben részesítette.

Az Európai Közösség Szerzôdésének 82. cikkérôl általában
„A közös piaccal összeegyeztethetetlen és tilos egy vagy több vállalkozásnak a közös piacon vagy annak jelentôs részén meglévô erôfölényével való visszaélése,
amennyiben ez hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre. Ilyen visszaélésnek minôsül különösen:
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a) tisztességtelen beszerzési vagy eladási árak, illetve egyéb tisztességtelen üzleti
feltételek közvetlen vagy közvetett kikötése,
b) a termelés, az értékesítés vagy a mûszaki fejlesztés korlátozása a fogyasztók kárára,
c) egyenértékû ügyletek esetén eltérô feltételek alkalmazása az üzletfelekkel
szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek,
d) a szerzôdések megkötésének függôvé tétele olyan kiegészítô kötelezettségeknek a másik fél részérôl történô vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem tartoznak a szerzôdés tárgyához.”
A 82. cikkben megfogalmazott tiltás tehát három – még pontosabban négy – fogalmi elem együttes fennállása esetén alkalmazható:
– elsôként az érintett földrajzi-, és termékpiac azonosítását kell elvégezni,
– ezt követôen az érintett piacon fennálló erôfölény (dominancia) létét kell bizonyítani,
– harmadikként azt kell megvizsgálni, hogy az erôfölényes helyzettel kapcsolatos
magatartás visszaélést jelent-e, ugyanis önmagának a piaci erônek a léte nem
feltétlenül jelent versenyjogi problémát,
– végül azt kell számba venni, hogy az azonosított piacon erôfölényben lévô vállalkozás e pozíciójából eredô visszaélô magatartásának van-e olyan jellege,
hogy az képes a tagállamok közötti kereskedelmet befolyásolni.
(E fogalmi elemek közül az érintett földrajzi- és termékpiacok azonosítására az elôzô
számban közzétett írásunk részletesen kitért, így azzal itt külön már nem foglalkozunk.)
Az erôfölény fogalmát az EK Szerzôdése nem határozza meg, azt a Bíróság elsôként
az United Brands vs. Bizottság ügyben1 állapította meg, melyet azóta ítéletei során újra és újra következetesen megismétel. Eszerint az erôfölényes helyzet:
„egy vállalkozás által élvezett olyan gazdasági helyzet, amelynél fogva a releváns piacon a hatékony verseny fenntartását megakadályozhatja azáltal, hogy versenytársaitól, vásárlóitól és a fogyasztóktól érezhetô mértékben függetlenül viselkedhet.”
Közismertnek mondható, hogy az erôfölényes pozíció, a domináns helyzet önmagában
nem alapozza meg a 82. cikk szerinti tilalom érvényesülését, csak az ilyen helyzetben lévô vállalkozásnak a versenyt általában, illetve konkrét piaci szereplôt hátrányosan érintô,
visszaélô jelleggel alkalmazott magatartása. A piaci erôfölényhez hasonlóan a visszaélés
fogalmának lényegét a Bíróság Hoffmann-La Roche ügyben hozott ítélete2 mondta ki.
„A visszaélés fogalma az erôfölényes helyzetben lévô vállalkozás olyan magatartásához kapcsolódó objektív fogalom, amellyel egy olyan piac struktúráját befolyásolja, ahol pontosan az illetô vállalkozás jelenléte miatt a verseny csekélyebb fokú, és
amellyel azáltal, hogy a kereskedelmi szereplôk közötti ügyleteken alapuló rendes
versenyre jellemzôktôl eltérô módszereket alkalmaz, hatásában az adott piacon létezô verseny mértékének fenntartását, vagy erôsödését akadályozza.”
A gazdasági erôfölénnyel való visszaélés objektív kategória, a vállalkozások magatartása jogellenességének megállapításához nincs szükség felróhatóságra. Az erôfölényes
1
2

27/76. sz. United Brands vs. Bizottság ügy, ECR 1978., 207. o.
lsd. 85/76. Hoffmann-La Roche vs. Bizottság ügy, ECR 1979., 461. o.
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helyzetet élvezô vállalkozás tehát különleges helyzetben van, gazdasági hatalmának
nagysága miatt különösen ügyelnie kell piaci magatartására, egyfajta fokozott felelôsség terheli. Olyan magatartástól is kénytelen lehet tartózkodni, ami rendes versenykörülmények esetén szokásos üzletpolitika lenne.
Az elméleti bevezetés után ismét lássunk néhány postai vonatkozású példát.
Erôfölényes piaci helyzettel történô visszaélés postai ügyekben
A remail ügyekhez kapcsolódva tette fel a német tagállami bíróság – elôzetes döntéshozatali eljárásban – a Bíróság számára azt a kérdést, hogy az Egyetemes Postaegyesület Egyezményét a német jog részévé tevô törvény összeegyeztethetô-e a 82. cikkel
együtt olvasott 86. cikkel. A Bíróság ítéletében3 rámutatott arra, hogy ugyan az Egyetemes Postaegyesület által hozott szabály nem kötelezi, csak feljogosítja az állami közszolgáltatót a belföldi tarifa elszámolására vagy a küldemény visszaküldésére, a német
jogalkotó e szabály átültetésével azonban mégis sérti a közösségi versenyjogi szabályokat, mert semmi nem szól amellett, hogy a monopolhelyzetben lévô vállalat miért ne élne ezzel a törvény adta lehetôséggel. Az ítélet végkövetkeztetése az, hogy a küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásának megtagadása az erôfölényes német posta részérôl nem egyeztethetô össze a 82. cikk rendelkezésével, ugyanakkor nem sérti e
szabályt – a 86. cikkben foglalt kivételre való tekintettel – az, ha a közszolgáltató a belföldi tarifa teljes összegét a részére kifizetett végdíjak összegének levonása nélkül.
Az erôfölénnyel rendelkezô postai szolgáltatók magatartásával kapcsolatos másik versenyjogi esetkör az, amelyikben a tagállamok az állami postai szolgáltatók védelme érdekében olyan intézkedéseket fogadtak el, amelyek korlátozták az egyéb, elkülönült
postai szolgáltatások nyújtását a szomszédos piacokon. A Bizottság emiatt számos tagállamot felkért arra, hogy töröljék el a kizárólagos jogokból eredô korlátozásokat az
expresszküldemény-szolgáltatás biztosítása tekintetében. A 90/16/EEC Bizottsági
Döntés4 pl. a holland szabályozásnak a közösségi versenyjogi szabályozással való szembenállását mutatta ki. Ebben az esetben a tényállás szerint a nemzeti postán és alvállalkozóin kívül minden más vállalkozás kizárólag abban az esetben nyújthatott 500 gramm
alatti küldeményekkel kapcsolatos postai szolgáltatást, ha a vállalkozást regisztrálták, a
vállalkozás a holland postánál az átfutási idôk és a küldeményeknek a továbbítás közbeni felügyelete terén lényegesen jobb szolgáltatást nyújtott, illetve, ha a szolgáltatás
ára – egy belföldi és külföldi viszonylatra külön-külön tételesen megállapított – díjminimum felett volt. A Bizottság megállapította, hogy azzal, hogy a holland postatörvény
elôírta az alapszolgáltatásoktól elkülönülô expressz szolgáltatások minimális árát és az
alapszolgáltatásoknál lényegesen jobb minôségû szolgáltatásra vonatkozó kritérium
teljesítésére kötelezte az expressz szolgáltatókat, egyrészt a holland nemzeti postának
az alapszolgáltatások piacán meglévô erôfölényes helyzete kiterjesztését tette lehetôvé, másrészt a jogszabály tisztességtelen árakat és feltételeket kényszerített a versenytárs postai szolgáltató(k)ra, továbbá korlátozta a szolgáltatást, illetve a kínálatot is.
Lényegében hasonló jogi alapokon nyugszik a 90/456/EEC Bizottsági Döntés5 is,
amely a nemzetközi expressz szolgáltatások Spanyolországban történô nyújtásáról
lsd. az Európai Közösségek Bíróságának 2000. február 10-i ítélete a Deutsche Post AG vs. Gesellschaft für
Zahlungssysteme GmbH és a Deutsche Post AG vs. Citicorp Kartenservice GmbH C-147/96 és C-148/97
egyesített ügyekben (EBHT 2000., I-00825. o.)
4 OJ L10., 1990.01.12., 47-52. o.
5 OJ L233., 1990.08.28., 19-23. o.
3
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szólt. Mivel a spanyol szabályozás még korlátozóbb jellegû volt, mint a holland szabályozás (minden 2 kg alatti küldeménnyel kapcsolatos szolgáltatást a spanyol nemzeti
közszolgáltató monopóliumává tett), a Bizottság a jogellenességet még több jogi és
gazdasági érvvel tudta alátámasztani.
Ezekhez az esetekhez hasonlóan mind a német Deutsche Post6, mind a belga De
Post/La Poste7, illetve a francia La Poste8 elleni ügyekben megállapításra került, hogy a
szolgáltatók az állami monopóliumból származó erôfölényüket – pl. keresztfinanszírozás
segítségével – átemelték a versenypiacra is további szolgáltatók kiszorítása, esetleg piacra lépésének megakadályozása céljából.

Az Európai Közösség Szerzôdésének 86. és 87. cikkérôl általában
„A közvállalkozások és az olyan vállalkozások esetében, amelyeknek a tagállamok
különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak, a tagállamok nem hozhatnak és
nem tarthatnak fenn az e szerzôdéssel, különösen az annak 12. és 81-89. cikkében
foglalt szabályokkal ellentétes intézkedéseket.”9
„… a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból
bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak
vagy bizonyos áruk termelésének elônyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy
azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.”10
Végül külön kitérünk az állami támogatások és az általános gazdasági érdekû szolgáltatást, más néven közszolgáltatást, vagy egyetemes szolgáltatást ellátó vállalkozások
számára nyújtható támogatások speciális kérdésére, összefüggésére. Ebben a tekintetben véleményünk szerint külön jelentôséget kell tulajdonítani az EK Szerzôdés 86. cikkében foglalt következô rendelkezésnek.
„Az általános gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével megbízott vagy a
jövedelemtermelô monopólium jellegû vállalkozások olyan mértékben tartoznak a
Szerzôdés szabályai, különösen a versenyszabályok hatálya alá, amennyiben ezek
alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos
feladatok végrehajtását A kereskedelem fejlôdését ez nem befolyásolhatja olyan
mértékben, amely ellentétes a Közösség érdekeivel.”11
Az általános gazdasági érdekû szolgáltatást végzô közszolgáltató vállalkozások számára biztosított különleges és kizárólagos jogok, illetve részükre nyújtott dotációk tehát
nem sértik a közösségi versenyjogi tilalmakat, amennyiben ezek a vállalkozásra bízott
közfeladat ellátásához szükségesek. Jól látható, hogy a rendelkezés alkalmazása logikusan feltételezi valamely más versenyszabály egyidejû figyelembe vételét is, tehát a 86.
cikk az EK Szerzôdés más rendelkezéseivel történô összeolvasás során teljesedik ki, nyer
lsd. Deutsche Post AG I. határozat (OJ L125., 2001.05.05.), Deutsche Post AG II. határozat (OJ L331.,
2001.12.15.)
7 lsd. De Post-La Poste határozat (OJ L61., 2002.03.02.)
8 lsd. La Poste határozat (OJ L120., 2002.05.07.)
9 EK Szerzôdés 86. cikk (1) bekezdés
10 EK Szerzôdés 87. cikk (1) bekezdés
11 EK Szerzôdés 86. cikk (2) bekezdés
6
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különleges jelentôséget, a kulcskérdés pedig a vállalkozás által ellátott tevékenység
közszolgálati minôsítésének elfogadásában vagy elutasításában rejlik.
Ebben a kérdésben a Bizottság szemlélete – az Altmark ügyben hozott ítéletet megelôzôen – sántikáló volt, széles skálán mozgott, a megelôzô esetjogban mindkét verziót elônyben részesítô döntések megtalálhatóak (lsd. pl. a La Poste vs. Bizottság ügyet12,
amelyet írásunkban a legutolsó jogesetként külön ismertetünk, illetve pl. az FFSA vs. Bizottság ügyet13, ahol a La Poste üggyel ellentétben az Elsôfokú Bíróság elutasította a
Bizottság azon megközelítését, hogy az állami dotációk nem minôsülnek támogatásnak,
sôt megállapította, hogy azok a 87. cikk (1) bekezdés alá esnek, de a közszolgáltatás
végzéséhez szükséges mértékben a 86. cikk (2) bekezdés alapján megengedettek).
A jelenleg elô és hatályba lépése óta már következetesen állandó megközelítést az
Altmark ügyben14 hozott döntés jelenti. Eszerint:

Forrás: Roland Berger

Állami támogatások a postai ügyekben
Az állami támogatások formai megjelenésükben rendkívül sokszínûek lehetnek. Az
egyetemes postai szolgáltatás általános gazdasági érdekû szolgáltatási (közszolgáltatási) jellege miatt különösen is érintett a tagállami támogatások különbözô megjelenési
formáival kapcsolatos jogesetekben. A különbözô megjelenési formák szerint csoportosítva mutatunk be néhány postai ügyet.

1. Szubvenció, vissza nem térítendô közvetlen pénztranszfer
A lengyel hatóságok az állami támogatásokra vonatkozóan elôírt elôzetes bejelentési
kötelezettségnek megfelelve két, a lengyel nemzeti közszolgáltató posta, a Poczta
Polska javára szóló támogatási program létérôl tájékoztatták a Bizottságot. Az egyik dotáció az általános postai szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban esetlegesen felmerülô
12

13
14

lsd. az Európai Közösségek Bírósága 1998. március 25-i ítélete (negyedik tanács) a C-174/97. számú ügyben (ECR 1998. I-01303)
T-106/95. sz. FFSA vs. Bizottság ügy, ECR 1997., II-229. o.
C-280/00. sz. Altmark Trans GmbH vs. Altmark GmbH ügy, ECR 2003. I-7747. o.
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veszteségek ellentételezését, a másik pedig a postai üzemeltetô olyan befektetéseinek
támogatását célozta, amelyek az általános postai szolgáltatások nyújtásához kapcsolódnak. A Bizottság mindkét intézkedést az EK Szerzôdés 87. cikke szerinti állami támogatásként értékelte. Az általános postai szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban esetlegesen felmerülô veszteségek ellentételezésének szükségességére és arányosságára vonatkozó teszt során a Bizottság úgy döntött, hogy ellenôriznie kell azt, hogy az érintettek helyesen értékelik-e az általános postai szolgáltatások nyújtásának pótlólagos nettó
költségeit. Ebben a Bizottság úgy döntött, hogy nem világos az, hogy helyesen tartalmazzák-e a transzparencia-irányelv szerint vezetett elkülönített számlák az általános
szolgáltatás költségeit és bevételeit, ezért nem vonhatja le az a következtetést, hogy a
közpénzbôl nyújtott támogatáson keresztül nem történik túlzott ellentételezés. A befektetési támogatások céljára indított program tekintetében pedig a Bizottság véleménye
szerint a lengyel hatóságok nem nyújtottak elegendô információt, ezért kérdéses az,
hogy miért szükséges a Poczta Polska számára ilyen címen vissza nem térítendô pénztranszfert biztosítani. Lengyelország ezekre reagálva elôbb észrevételeket tett, majd késôbb az általános postai szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó befektetési támogatások céljára indított program visszavonásáról döntött.
Az eset lényeges történéseit megismerve általános jelleggel megállapíthatjuk, hogy
a szubvenciók formájában megjelenô állami támogatások gyakorlatának akadálya az,
hogy nem határozhatók meg általános érvénnyel a hatékony egyetemes postai szolgáltató elismert költségei. Van azonban arra is példa, hogy a Bizottság veszteségek ellensúlyozására szolgáló pénzösszegek folyósítását nem minôsítette az EK Szerzôdés 87.
cikke szerinti állami támogatásként. Ez volt a kiinduló alapja a Deutsche Post AG és DHL
International Srl vs. Bizottság ügynek.15 A tényállás szerint a Poste Italiane, az olasz
nemzeti postavállalkozás 1994. és 1999. között összesen 9,28 Mrd euró összegû pénzeszközben részesült az olasz hatóságok részérôl veszteségeinek ellensúlyozása céljából.
A Bizottság a 88. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás végén hozott határozatában16 úgy döntött, hogy a fent említett összeg folyósítása nem minôsül az EK Szerzôdés 87. cikke szerinti állami támogatásnak. A Deutsche Post AG és a DHL International
Srl a határozat ellen – kérve annak megsemmisítését – keresetet nyújtottak be az Elsôfokú Bíróságnál. Azt kifogásolták, hogy a Bizottság megszegte a hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános elvét, mivel az olasz postát elônyben részesítette azzal,
hogy engedélyezte az olasz hatóságok által nyújtott támogatást, míg a német hatóságok által a Deutsche Post-nak nyújtott hasonló támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minôsítette.17 (A Bizottság a különbség tekintetében azzal érvelt, hogy
az olasz posta banki, biztosítási és távközlési szolgáltatásokat is nyújt.)

2. Kedvezményes hitel, hitelgarancia, TB kivétel vagy kedvezmény
2001. februárjában az Egyesült Királyság hatóságai 500 millió GBP kölcsönben részesítették a Royal Mail-t, amelynek célja bizonyos külföldi postai és csomagkézbesítô vállalkozások felvásárlásának finanszírozása volt. 2003-ban ezen kívül több hiteleszközt is
15
16

17

T-358/02. sz. Deutsche Post AG és DHL International Srl vs. Bizottság ügy, ECR 2004. II-01565
lsd. a Bizottság határozata Olaszország által a Posta Italiane SpA javára nyújtott állami támogatásról szóló
2002/782/EK határozat (HL L282., 2002.03.12.)
a Bizottság határozata a Német Szövetségi Köztársaság által a Deutsche Post AG javára hozott intézkedésekrôl szóló 2002/753/EK határozat (HL L247., 2002.06.19.)
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biztosítottak a teljes egészében állami tulajdonú általános gazdasági érdekû postai szolgáltatást ellátó vállalkozásnak. 2006-ban a Royal Mail tartalék pénztári állományát letéti ügynök által kezelt számlára helyezték, aminek egyik következménye az, hogy a vállalkozásnak kevesebb nyugdíjjárulékot kell fizetnie. Végül 2007. februárjában az Egyesült Királyság hatóságai 900 millió GBP értékû hiteleszközrôl, valamint a Royal Mail számára biztosított újabb 300 millió GBP kölcsön összegérôl tettek bejelentést a Bizottságnak. Az eljárás jelenleg folyamatban van, azonban a Bizottság már elôzetesen is kétségbe vonta, hogy ezek az intézkedések összeegyeztethetôek-e a közös piaccal. Megítélése szerint ugyanis az adott esetben úgy tûnik, hogy az intézkedések jogalapja nem lehet a 86. cikk (2) bekezdése, hiszen a 2001. évi kölcsönt és a hiteleszközöket az Egyesült Királyság hatóságai kifejezetten olyan projektekhez kötötték, amelyek nem minôsülnek általános gazdasági érdekû szolgáltatásoknak, ugyanígy a letéti ügynök által kezelt nyugdíjszámla és a részvényesi kölcsön sem kapcsolódik a Royal Mail által végzett
egyetemes postai szolgáltatáshoz.

3. Tôkeemelés, különleges részvény fenntartása az állam számára
A Holland Királyságnak a postai, távközlési és telefonszolgáltatással megbízott állami
vállalkozás részleges privatizációja után megalakult TPG NV-ben meglévô különleges
részvényével (aranyrészvényével) kapcsolatos Bírósági ítélet18 ugyan csak kisebb részben kapcsolódik az állami támogatások kérdésköréhez (nagyobb részben a szabad tôkemozgásra összpontosít), azonban tanulságosnak tûnik röviden összefoglalni a dolgozat e pontjánál e jogeset fô mondanivalóját is. A Bíróság az eljárás végén úgy döntött,
hogy az olyan közérdekû szolgáltatás, mint az egyetemes postai szolgáltatás biztosítása olyan közérdeken alapuló kényszerítô oknak minôsülhet, amely igazolhatja a szabad
tôkemozgás korlátozását. A kérdéses különleges részvény azonban egyrészt meghaladja azt, ami a fizetôképesség és az egyetemes postai szolgáltatás teljesítése folytonosságának megôrzéséhez szükséges, másrészt a TPG-ben birtokolt különleges jogok nem
korlátozódnak a TPG, mint egyetemes postai szolgáltató tevékenységeire.

4. Adómentesség, adókedvezmény, adóhitel, adóalap-csökkentés
Az Európai Közösség szabályozása19 nem tér ki sem a postai szolgáltatások egészének,
sem az egyetemes postai szolgáltatásnak a hozzáadott érték-adóval kapcsolatos mentességére, kedvezményére, így ez a tagállamok számára – jelenleg még – mozgásteret
biztosít.
A Bizottság az IP/03/633 hivatalos sajtóközlemény szerint az Áfa-mentesség eltörlése
mellett érvel, álláspontja szerint az egyetemes postai szolgáltatók Áfa fizetési kötelezettség alóli kivételezettsége az egyéb postai szolgáltatók és a nemzeti közszolgáltató
között megjelenô versenyt erôsen torzítja. Nincs azonban végleges és kialakult közösségi álláspont a postai szolgáltatásokra kivetett hozzáadott értékadó-rendszer megoldásával kapcsolatban.
18

19

lsd. az Európai Közösségek Bírósága 2006. szeptember 28-i ítélete (elsô tanács) a C-282/04. és a C-283/04.
számú egyesített ügyekben ECR 2006. I-09141
lsd. a Tanács 77/388/EGK (hatodik) irányelve a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak öszszehangolásáról – közös hozzáadott értékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás (OJ L145., 1977.
06. 13., 1-40. o.)
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A Bíróság is foglalkozott már az egyetemes postai szolgáltató közszolgálati kötelezettségével kapcsolatos adókedvezmény, mint állami támogatásnak a kérdésével.
A francia La Poste-ra vonatkozó rendelkezést, amely szerint adóalapja a bevételeknek
csupán a 85%-a kell, hogy legyen a Bizottság nem tartotta a 87. cikk szerinti állami támogatásnak, ugyanis véleménye szerint az nem éri el az általános gazdasági érdekû
szolgáltatás közszolgálati kötelezettségébôl eredô költségeket. A megtámadott határozatot felülvizsgáló Elsôfokú Bíróság – arra hivatkozva, hogy a Bizottságot a 86. cikk (2)
bekezdése alapján széles diszkrecionális jogkör illeti meg – a döntést érdemben megerôsítette. Ezzel azonban a Bíróság az adókedvezményt állami támogatásként értékelte, tehát a 86. cikk (2) bekezdésére való hivatkozással azt tulajdonképpen az EK Szerzôdés 87. cikke alá sorolta. A megfellebbezett ítéletet utóbb a Bíróság is jóváhagyta.20

Végkövetkeztetés
Írásunkban a versenyszabályok postai ágazatban történô alkalmazásának elméleti és
gyakorlati kérdéseit vettük sorra. Törekvésünk volt, hogy – ahol az lehetséges volt –
gyakorlati példákon, jogeseteken, szabályozási instrumentumok keresztül is bemutassuk az Európai Közösség intézményei által megalkotott elméleti modell kereteit, jellemzôit, mûködését.
Úgy érezzük, hogy egy kérdés megfogalmazásával, illetve az arra adott személyes válaszunkkal még adósak vagyunk. Ez a kérdés pedig valahogyan úgy fogalmazható meg,
hogy: „Van-e a versenyszabályok postai ágazatban történô alkalmazásának valós jóléti
többletteremtô képessége?” Személyes válaszunk pedig határozottan az: „Igen.” Igen
annak ellenére, hogy tudatában vagyunk annak, hogy 2008. elsô felében, Magyarországon a postai szolgáltatásokat igénybevevôk széles tömege még nem tapasztalhatja meg
ennek realitását. Ez azonban – véleményünk szerint – nem az elméleti és az Európai Közösség – ebben a tekintetben talán szerencsésebbnek mondható – egyes tagállamaiban
már gyakorlatban is megnyilvánuló versenyszabályoknak a hiányossága, hanem az egyetemes postai szolgáltatás, mint általános gazdasági érdekû szolgáltatás területén tapasztalható valós piaci verseny gyakorlatának hiányával okolható. Minden bizonnyal azonban
csak idô kérdése, hogy válaszunkhoz már ne kelljen magyarázatot fûznünk, hiszen az Európai Közösség egyértelmûen elkötelezett a postai szolgáltatási piac liberalizációja mellett. A liberalizáció pedig együtt jár majd a szolgáltatásokat igénybevevôknek – a ma
tapasztalhatónál – szélesebb körû választási szabadságával, a postai szolgáltatásokat
ellátóknak – a ma tapasztalhatónál – valósabb szolgáltatói szemléletével, a szolgáltatások árában és ellátásának minôségében fennálló versennyel. Minden bizonnyal már
az elôttünk álló néhány évben is több, nehéz kérdéssel kell majd szembesülnünk a piaci logika diktálta fejlemények miatt, sôt a liberalizáció természeténél fogva másként
érinti majd pl. az alföldi tanyavilágban élô polgárokat, mint pl. a rendszeresen, visszatérôen nagy postai küldeményforgalmat generáló közmûszolgáltatókat. De az össztársadalmi érdekeket figyelembe vevô jólét kulcsa ebben a tekintetben az egymással tisztességesen (!) versenyzô minél több szolgáltató jelenléte, hiszen a monopólium már
csak természetébôl adódóan is jóléti veszteséggel jár együtt. A tisztességes verseny
pedig a versenyszabályok elismerését, gyakorlati alkalmazását, megtartását jelenti.
20

lsd. az Európai Közösségek Bírósága 1998. március 25-i ítélete (negyedik tanács) a C-174/97. számú ügyben (ECR 1998. I-01303)
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Egy sikeres szegmenstermék: a Posta Nyugdíjszámla
Egy hosszú távra gondolkodó, kiegyensúlyozott mûködésre törekvô cégnek egyetlen
stratégiája lehet: a fenntartható növekedés. Különösen igaz ez a Magyar Postára, akit
egyetemes szolgáltatóként ellátási kötelezettség terhel, aminek ellátásához országos
hálózatot kell üzemeltetnie, magas állandó költségekkel. Erre a helyzetre csak egyetlen
hatékony megoldás van: a bevételek folyamatos, dinamikus növelése.
A két fô piacunkon azonban igen jelentôs kockázatokkal kell számolnunk, amelyek
bevételcsökkenéssel fenyegetnek. Ezek: a piaci liberalizáció a levélpostai szolgáltatások
piacán 2013-ban, illetve a pénzügyi kultúra fejlôdése, a kínálati verseny erôsödése a lakossági pénzforgalmi szolgáltatások piacán.
Jelen cikkben csak a pénzforgalmi szolgáltatások piacával, illetve ezen belül kiemelten a Posta által a piaci kihívásokra adott egyik válaszlépéssel a Posta Nyugdíjszámla piaci bevezetésével foglakozom.

Hogyan változik a piaci pozíciónk?
Érdemes megvizsgálni, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások terén mit veszíthetünk.
A következô diagram azt mutatja meg, hogy a Magyar Posta bevételeibôl a pénzforgalmi, pénzügyi szolgáltatások milyen magas részarányt képviselnek nemzetközi összehasonlításban. Emiatt igen jelentôs a Posta kitettsége a pénzügyi, pénzforgalmi szolgáltatási piac változásainak.
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Ha az ELÁBÉ nélküli bevételekhez hasonlítjuk a pénzforgalom bevételi részarányát,
akkor az, még magasabb, mintegy egyharmadot képvisel.
A lakosság pénzügyi kultúrája folyamatosan fejlôdik, ami nem kedvez a hagyományos
pénzforgalmi szolgáltatásoknak. A meghatározó szolgáltatásaink közül a készpénzátutalási megbízás túl van a csúcson, igénybevétel növekedéssel reálisan már nem számolhatunk. A kifizetési utalvány és a nyugdíjutalvány forgalom tendenciájában csökkenô. A
kiesô megrendeléseket és bevételeket pótolni kell, hogy fedezni tudjuk a növekvô hálózati költségeinket, és biztosítani tudjuk a foglalkoztatást.

Mi a helyzet a nyugdíjkifizetések piacán?
Havonta mintegy 1, 9 millió nyugdíjas a Postán keresztül kapja a nyugdíját, míg közel 1,
2 millió nyugdíj bankszámlára kerül. Az arány a bankszámlára utalás javára folyamatosan változik. Évente átlagosan 100. 000-rel csökken a kézbesítést kérô nyugdíjasok száma. Az alapvetô okok az elhalálozás és a számlanyitás. A nyugdíjrendszerbe belépôk
közül kevesen vannak, akik postai kifizetést kérnek, hiszen már a fizetésüket is bankszámlára kapták, és nem találkoztak még egy vonzó nyugdíjszámla ajánlattal.
Az eredmény: az utóbbi öt évben 29-30 millió darabról 23 millióra csökkent az egy év
alatt kézbesített nyugdíjak száma. Ma 6-7 millió utalvánnyal kevesebbet viszünk, mint öt
éve; éves bevételkiesés milliárdos nagyságrendû, és stagnál, miközben költségeink növekedtek.
Mindezek önmagukban is elegendô okot szolgáltattak volna a Posta Nyugdíjszámla kifejlesztésének, de volt még egy nem elhanyagolható körülmény, ami szintén erôsítette az elhatározásunkat. Hol felerôsödött, hol elhalkult az a hang, hogy az állami
ellátásokat bankszámlára kellene utalni. Mindeddig hatékony lépések nem történtek
ugyan benne, de pl. 2009. januártól a bankok nyithatnak alacsony költségû ún. alapszámlát.

A megoldás a Posta Nyugdíjszámla
Fentiek alapján döntés született a Posta Nyugdíjszámla termék kifejlesztésérôl és piaci
bevezetésérôl. A döntést persze az is támogatta, hogy a nyugdíjasok hagyományosan
fontos ügyfelei a Postának. Ôk ápolják leginkább a levélírás hagyományát az elektronikus üzenettovábbítás helyett. A pénzforgalmi szolgáltatások használatában konzervatívak, ezért a készpénzátutalási megbízást magas arányban adják fel. Talán nem mindenki tudja, hogy a nyugdíjasok a Posta Banki Szolgáltatások márkához tartozó befektetési termékek kiemelten fontos ügyfélköre. A befektetési alapokba fektetôk között legmagasabb az 55 év felettiek száma.

A Posta Nyugdíjszámla szolgáltatásai
A cél, természetesen az is volt, hogy a Posta Nyugdíjszámlával alternatívát kínáljunk a
saját ügyfélkörünk azon részének is, akik korszerûbb, banki szolgáltatásokra szándékozták cserélni a jelenlegi hagyományos nyugdíj házhoz kézbesítést, de még inkább az
volt a célunk, hogy új ügyfeleket szerezzünk a Postának. Így tehát a szolgáltatás elsôdleges célcsoportja a más banknál számlával rendelkezô nyugdíjasok, illetve a frissen
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nyugdíjba vonulók. A saját ügyfeleink közül a szolgáltatás nyilván azok számára lehet
vonzó, akik a házhoz kézbesítés kényelme és a korszerû banki folyószámla szolgáltatás
kombinációjáért valamekkora havi költséget tudnak, és akarnak is vállalni, továbbá
azok számára, akik így esetleg egy-két héttel elôre tudják hozni a nyugdíjhoz jutásuk
idôpontját.
A Posta Nyugdíjszámla minden szolgáltatással rendelkezik, amit más szolgáltatók
folyószámla szolgáltatásai nyújtanak. Néhány díjtétele kifejezetten kedvezô. Ezek
közül legfontosabb, és az ügyfelek által leginkább figyelt két díjtétel, a havi számlavezetés díj, és az éves kártyadíj. Ennek ellenére mi nem árban akarunk versenyezni a konkurensekkel, hiszen egy egyedülálló szolgáltatást tudunk kínálni az ügyfeleknek, a beérkezô nyugdíj egy részének havi egyszeri házhoz kézbesítését, ami ráadásul ingyenes szolgáltatás. Megkülönbözteti a Posta Nyugdíjszámlát bármely
más bank folyószámlájától a kedvezményes készpénzátutalási megbízás feladási lehetôség is.
A Posta Nyugdíjszámlához MasterCard típusú Posta Nyugdíjkártya kapcsolódik, amivel a Posta Nyugdíjszámlán rendelkezésre álló összeg a postai POS-eken, az ATM-eken
felvehetô, illetve a bolti POS-eken vásárlásra felhasználható. A kártya megjelenése szervesen illeszkedik az eddigi postakártyák sorába.

A piacon egyedülálló szolgáltatás tartalommal rendelkezô termék bevezetését országos médiakampány is támogatta. A reklámokkal több tv-, rádió csatornán és sajtóban
lehetett találkozni június-július hónapokban.
A kézbesítô és értékesítô munkatársak lelkes, aktív közremûködésének, valamint a
médiakampánynak köszönhetôen sikeresen elindult a Posta Nyugdíjszámla értékesítése. Eddig mintegy 15. 000 számla megnyitására került sor, 60%-ban on-line, 40%-ban
pedig off-line postahelyen.
Nézzük meg, hogy az értékesítési adatok visszaigazolják-e, hogy egy releváns ismérvek alapján elvégzett ügyfélszegmentáció alapján fejlesztett termék sikeresebb egy
sztenderd terméknél. A következô grafikonok a Posta folyószámla, illetve a Posta nyugdíjszámla értékesítési dinamikáját mutatják.
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Látványos a különbség a Posta Nyugdíjszámla javára.

Összefoglalás
Összefoglalásként bátran megállapíthatjuk, hogy a termék piacképes, releváns ügyféligényeket elégít ki. A kommunikációs kampány fô üzenetei megtalálták a célcsoportot.
Tapasztaljuk azonban azt is, hogy az ügyfélkör szerkezete nem az üzleti célnak megfelelôen alakul. A vártnál kevesebb az újonnan szerzett ügyfél, aki a nyugdíját eddig más
banknál vezetett folyószámlájára kapta, illetve kisebb a vártnál a házhoz kézbesítés aránya is. Az értékesítés nem egyenletes, idôben a nyugdíjkézbesítési idôszakkal van
szinkronban, ami szintén arra utal, hogy egyelôre az értékesítô és címközvetítô kollégák
elsô sorban a saját ügyfélkörünk körében népszerûsítik a szolgáltatást.
Mindezek megoldása az értékesítés és a termékmenedzsment feladata.
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A szakmai együttmûködés jövôje az európai szövetség
keretein belül
(Rövid tájékoztató az Eurojumelages Igazgatási Tanácsának 2008. szeptemberi ülése
alapján)

A gyorsan változó világban a postáknak is jobban kell igazodniuk az új kihívásokhoz.
Errôl egyébként több szakember tollából is jelent meg cikk, sôt a PSZE fórumain is hangozottak el minden részletre kiterjedô elôadások. Manapság a postákon dolgozó munkatársaknak nem kis feladatokat kell megoldaniuk, amikor is stratégiai döntések elôkészítésében kell részt venniük egy más arculatú és tartalmú postaszolgálat megteremtése érdekében. Az egyre erôsödô globalizáció továbbá liberalizáció közeledte komoly
erôfeszítéseket követelnek meg a felelôs postai vezetôktôl, nem tévesztve szem elôl azt
a nagyon fontos szempontot, hogy ezeknek a változásoknak nem lehetnek vesztesei a
postát igénybevevô felek. Erre kitûnô példákat találunk többek között az észak-európai
postáknál – svéd, finn, norvég – ahol a már évekkel ezelôtt bevezetett liberalizáció ellenére sem csökkent az ügyfelek bizalma a postáik által nyújtott minôségi szolgáltatások iránt.
Azt már mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy sem vezetni, sem dolgozni nem lehet
már a régi módszerekkel s fôleg szemlélettel, ezekre a fontos követelményekre már többé-kevésbé idejében rájöttek a posták mindenkori vezetôi, menedzserei és munkatársai. Ez elmondható azokról a nemzetközi postai szervezetekrôl is (UPU, PostEurop, IPC
stb.) amelyeknek elsôdleges küldetése a postaszolgálat új alapokra történô helyezéséhez új szabályok, módszerek kidolgozása.
Ezek az új elvárások és követelmények, ha nem is közvetlen, de közvetett formában
megfogalmazódnak a civil szervezetek tevékenységének a korszerûsítésében is.
Amikor közel 50 évvel ezelôtt létrehozták a régi elnevezéssel UJJPT jelenleg
Eurojumelages nemzetközi szervezetet, amely a postai és távközlési dolgozók közvetlen emberi, családi, kulturális, sport kapcsolatainak ápolását és fejlesztését tûzte ki célul, még nem beszélhettünk a posták életében a mai értelemben vett stratégiáról, de
fôleg globalizációról vagy liberalizációról.
Éppen ezért ez a szervezet elsôsorban az elôzôekben említett tevékenységek koordinálására összpontosított. A jelen írásomban arra szorítkoznék, hogy érzékeltessem milyen kérdésekkel foglalkozott az Eurojumelages Igazgatási Tanácsának 2008. szeptemberében Párizsban tartott ülése, amelynek alelnöki minôségében tagja a jelen sorok írója.
Általános benyomásom és megállapításom az volt, hogy a nemzetközi szervezet immár 4-ik éve keresi azokat az új megoldásokat, utakat, amelyek révén még hatékonyabbá lehetne tenni s ezen belül, az egyes országokon belül mûködô nemzeti szakmai szervezetek tevékenységét. Ezek a törekvések elsôsorban arra irányulnak, hogy elôsegítsék
a szabályozás egyszerûsítésével többek között a nyelvtanfolyamokon való részvétel
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pénzügyi és eljárási feltételeit, a fiatalok munkavállalásának a szabályait s a korábbi évtizedek gyakorlatával ellentétben az elfogadott magyar javaslatnak nagyobb jelentôséget és teret kell adni, és az idôszerû szakmai kérdések különbözô fórumokon történô
tárgyalását elô kell segíteni.
Az Igazgatási Tanács feladatának tekinti, hogy a nemzetközi szervezet jelenlegi 17
taglétszámát folyamatosan emelni kellene új országok csatlakozásával. (Szerbia, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Moldávia, Bulgária, Litvánia, Ukrajna,
Oroszország.)
A szervezet titkársága már korábban megkereste ezeket az országokat s az eddig tapasztalt reagálások pozitívnak mondhatók. Az Igazgatási Tanács legközelebbi ülését
2009. júniusában, a Szlovák Posta rendezi meg s már ezen az ülésen várhatóan csatlakozni fog a nemzetközi szervezethez.
Korszerûsíteni kell a szervezet internetes hozzáférését, s minden ország szervezetének el kell készítenie saját Web oldalát a Tanács által megadott szempontok alapján.
A PSZE jelenleg foglalkozik a szükséges adatok összeállításával s 2009. januárban azokat megküldi az Eurojumelages honlapjára.
A 2007. évi zürichi kongresszus elfogadta a szakmai kapcsolatok ápolására vonatkozó
javaslatainkat, s azóta több szervezet is felvette munkaprogramjába a posták átalakulásával együtt járó kihívások miatt elkerülhetetlenné váló változásokról különbözô fórumokon, kapcsolatokon keresztül történô tájékoztatás megszervezését. Tapasztalatok, azonban azt bizonyítják, hogy egyes nemzeti szervezetek még nem tekintik fontosnak ezt a
kérdést és inkább a családi kapcsolatok stb. ápolását tekintik elsôrendû feladatnak.
A közelmúltban a PSZE által a Magyar Posta Zrt-vel közösen tartott nemzetközi kitekintésû szakmai fórumok azonban szinte megcáfolják a fenti megállapítást s a meghívott portugál és szlovák posta képviselôi örömmel és megelégedéssel nyugtázták, hogy
a PSZE szakmai kérdéseket is felvesz programjába, amely a jelen keretekben fontos ismeret kiegészítô és bôvebb szakmai információk forrását képezik.
A Tanács ülésén a jelenlévô országok szervezeteinek képviselôi beszámoltak a mûködésük eredményérôl, terveirôl, gazdasági pénzügyi nehézségeikrôl s számos javaslat is
elhangzott, pl. a fiatal postás kollégák külföldön végzett idôszakos munkavállalása egyszerûsítésének kérdésében.
Széles teret kapott a Tanács évi ülésének munkájában az Eurojumelages fennállása
50-ik évfordulójának a megünneplése, amelyre Darmstadtban kerül sor 2009. szeptemberében, itt írták alá ugyanis a nemzetközi szervezet létrejöttét kimondó Alapokmányt.
A lengyel küldöttség pedig részletesen szólt arról, hogy milyen elôkészületeket tettek és terveznek a 3 évenként tartandó – 2010-ben esedékes – kongresszus sikeres
megszervezése érdekében. A kongresszust egyébként a lengyelországi Wislában tervezik megrendezni 2010. októberében.
Nem kívánok írásomban különbözô javaslatokat tenni a jövôre nézve, mert számos javaslat még csak a gondolkodás és tûnôdés stádiumában van, de azt már meg lehet jegyeznem, hogy ebben az új változó világban erôsíteni kellene a nemzeti szervezetek aktívabb szakmai hozzáállását s közvetítô szerepet kellene kapniuk és vállalniuk a menedzsment és a munkatársaik között a tervezett stratégiai intézkedések jobb megértése érdekében. Ennek érdekében a PSZE-ben erôsíteni szándékozom a korszerûbb szakmai szemlélet kibontakozását és erôsítését.
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In Memoriam…
Ismét elment a Posta egy hûséges katonája.
Balla Tibornak hívták, sokan ismerték, szerették, becsülték s értékelték a volt budapesti igazgatóságon végzett több évtizedes munkáját, ahonnét osztályvezetôként vonult nyugállományba.
Halálának híre mindnyájunkat megdöbbentett, nemcsak volt munkatársait, barátait,
hanem közelebbrôl minket, a Postások Szakmai Egyesületének tagjait s a közvetlen
munkatársakat. Azért vállalkoztam e néhány sor megírására, mert egyike volt azoknak a
postás szakembereknek, akinek minden cselekedetét áthatott a Posta intézménye iránt
érzett szakmai felelôsségtudat, s mindezt szerényen, csendben, a maga sajátos megfontolt stílusában de mégis határozottan.
Akkor ismertem meg, amikor a rendszerváltás bekövetkezett, s azt a feladatot kaptam, hogy az önálló postán belül hozzak létre egy kifejezetten szakmai alapon mûködô
szervezetet, a postás szakma megbecsülése, a szakmai információk cseréjének folyamatos biztosítása érdekében.
A szervezési munkához Ôt javasolták az illetékes vezetôk, akinek már a korábbi években is volt tapasztalata a KTE Postai és távközlési tagozatában folyó szakmai munka koordinálásában.
Nagyon kellemes munkatárs volt, aki szívvel-lélekkel látott hozzá 1990-1992-ben a PSZE
szervezési munkáihoz. Fiatalos lendülettel, határtalan odaadással tárgyalt, véleményt cserélt mindazokkal, akikkel a kétéves szervezési munka során egy hajóban eveztünk.
Megbecsülte a szakmai véleményeket, a sajátját is megosztotta másokkal.
Amikor 1992-ben létrejött a PSZE, Ôt kértem fel a Titkárságon az ügyvezetôi feladatok ellátására. Hihetetlen munkabírása volt, konstruktív javaslatai, emberi hozzáállása
nagyban elôsegítették, hogy a szakmai egyesületnek sikerült megbecsülést kivívnia,
nemcsak a tagok, hanem a postás társadalom részérôl is. Kiváló érzékkel szervezte a maga területén azokat a munkákat, amelyek fémjelezték a PSZE 1994-es debreceni, 1998as miskolci és a 2000-es pécsi kétnapos postás konferenciák sikerét, mindig és mindenben lehetett rá számítani. Örült a sikereknek, s megdöbbent, amikor egy-egy vezetô
nem kellô figyelemmel kísérte a PSZE-ben folyó munkákat, olyan idôszakban, amikor a
postás kollégák szinte szomjazták és várták mindazokat a postai változásokról szóló információkat, amelyek az egyesület csatornáin jutottak el a fórumokon résztvevôkhöz.
Több mint tíz évet töltött a PSZE Titkárságán, ahol csak kisebb megszakításokkal, de
végig szinte folyamatosan dolgozott. Széles körû ismeretséggel rendelkezett a Közlekedéstudományi Egyesületben, az igazgatóságokon, a postával együttmûködô szervezetekben, amely nagymértékben megkönnyítette a munkát, s tette mindezt lelkiismeretesen, annak ellenére, hogy a Református Egyház keretén belül is magas funkciót töltött be, s megbecsült tagja volt a Presbiteri Szövetségnek.
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Amikor betegsége, s kora elôrehaladott, megkért, hogy mentesítsük a Titkársági feladatok alól, megértettem, s ha nehezen is, de elfogadtam a PSZE-bôl is nyugállományba vonult, sajnáltuk, de a rendezvényeinken, s amíg tudott rendszeresen részt vett a
Szenior tagozat találkozóin is.
Fájó szívvel vetettem a papírra ezeket a sorokat, mert mindig nehéz egy olyan kollégáról írni, aki nagyon közel állt hozzánk, s nemcsak a postáért, hanem a PSZE-ért is nagyon sokat tett.
Hálával tartozunk neki mindazért, amiért tevékenysége során maradandó eredményekkel erôsítette a Postások Szakmai Egyesületének szakmai bástyáit.
Egyesületünk nevében mély fájdalommal búcsúzunk Balla Tibortól, akinek emlékét
tisztelettel megôrizzük.
Dr. Oláh László
a PSZE alapító elnöke
a PSZE örökös, tiszteletbeli elnöke
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A PSZE Nyugat-magyarországi területi szervezetének
2008. októbere 17-i szakmai napja
Balatonalmádiban
Kézbesítési Szakmai Nap címmel nagysikerû fórumot szervezett a PSZE nyugat-magyarországi tagcsoportja 2008. október 17-én Balatonalmádiban.
A rendezvényen az igazgatósági szakemberek mellett a régió szinte valamennyi A-B típusú kézbesítô postájának képviselôje – postavezetô helyettes, kézbesítési osztályvezetô, kézbesítési helyi ellenôr –
megjelent.
Zsuppán Géza úr megnyitóját, köszöntôjét követôen a
jelenlévôk elôször Berkes
György kézbesítési igazgatóhelyettes Kézbesítés-fejlesztés 2007-2010 c. elôadását –
benne kiemelten Szombathely Kézbesítési Pont pilotról
szóló ismertetôjét – hallgatták nagy érdeklôdéssel.
A roppant alapos, részletes, mintegy két és fél órás
tájékoztató teljesen lekötötte
a hallgatóság figyelmét, s a
téma aktualitását jelezte,
hogy az elôadást követô
ebéd után további háromnegyed órában jó néhány kérdésre kellett még Berkes úrnak válaszolnia. További témaként merült fel így a kézbesítés fejlesztés és a privatizáció viszonya, a zalaegerszegi beruházás várható hatása,
a délutáni kézbesítés bevezetésének kérdése, a közönséges küldemények kézbesítésének vállalkozásba adása.
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Berkes úr elôadását követôen Pesti László kézbesítés-szervezési csoportvezetô
elôbb a szeptemberben Balatonkenesén tartott, majd a jövôben rendszeresen megrendezésre kerülô Kézbesítôi Mûhely szakmai fórumról-, majd – sok-sok fényképpel illusztrálva – a november 3-4-i, Balatonalmádiban rendezett Kézbesítési Szakmai Verseny vetélkedô döntôjérôl
adott tájékoztatást.
Az elôadók sorában Bognár Ildikó, Kézbesítés-menedzsment csoportvezetô
következett, aki az EPER
portálról, a külföldrôl érkezett küldemények kézbesítésének minôségi mutatóiról, a küldemények házhoz
kézbesítési arányáról, sikerességérôl szólt nagy szakértelemmel.
A rendezvény záró blokkjában Zsuppán úr a kézbesítôjárásra történô osztást
eredményezô OLK fejlesztésekrôl, a kapcsolódó technológiai változásokról, a helyes
címzés fontosságáról beszélt.
Végezetül, összefoglalásképpen reményét fejezte a meghirdetett fejlesztési programok megvalósulását, s hasonló szakmai napok megrendezésének lehetôségét illetôen.
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Szakmai szombat Székesfehérváron
Mintegy harminc PSZE tag egész napos szakmai kiránduláson vett részt 2008. november 8-án a Királyok Városában. A rendezvényt az Üzleti, a Funkcionális, a Humánerôforrás, a Logisztikai és a Pénzforgalmi PSZE szervezetek szervezték. A Moszkva térrôl, néhai palotánk mellôl indultunk, és oda is érkeztünk vissza.
Fehérváron Minárik Imre üzemvezetô úr fogadott bennünket, a III. emeleti tárgyalóban
megtartott elôadására pogácsa és ásványvíz elfogyasztásával készültünk. A tájékoztató
az üzem elôéletének ismertetésével kezdôdött – Székesfehérvár 2.-es posta, mint pályaudvari hivatal mûködése –, majd az 1986-ban befejezôdött építés körülményeit ismerhettük meg (mocsaras terület, tartópillérek között „mozgatható” belsô falak, stb.). A PFÜ
fénykora az 1990-es évek elejére, közepére tehetô, amikor a legtöbb irányítási területre
(80, 81, 82, 84, 85, 86) végezte a küldeményfeldolgozást, illetve a csomagküldô szolgáltatók tevékenységének köszönhetôen csaknem csúcsüzemben mûködött az elsô emeleti feldolgozógép. Külön figyelmet érdemel a pénzfeldolgozás (Defend) elôretörése. Üzletpolitikai okok miatt mind az Üzem által ellátott terület, mind a végzett tevékenységek
köre folyamatosan szûkült,
ennek következtében a
manuális levélfeldolgozás
lecsökkent, a gépi csomagfeldolgozás megszûnt és a
600 fô körüli létszám negyedére apadt.
A színvonalas elôadás
iránti érdeklôdésre jellemzô, hogy a hallgatóság részérôl több kérdés hangzott
el. Látogatásunk az üzem
bejárásával végzôdött. A
séta nem csak azért volt élmény, mert a tagság zöme
még sohasem járt a logisztiMinarik Imre elôadását hallgatjuk a PFÜ-rôl
kai hálózat ilyen fontos bázisán (beosztószekrények, egységládák, konténerek, futószalagok között), hanem mert
Járányi Zsolt értékrovatoló – az idei irányítási verseny egyik részversenyének csapat 3. helyezettje – „Kérdezz-felelek!”-et játszott: a vendégek által kérdezett helységnevek irányítószámait válaszolta meg.
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DÉZSI SÁNDOR – LÁNYI JÁNOS
A Székesfehérvár 1. postára Fejes Rudolf és Vajda
Tiborné a tavalyi szentesi
szakmai kirándulásunk hatására hívott meg bennünket. A két éve teljesen felújított postán külön hívógombja van a vakoknak,
akik vezetôsávon keresztül
jutnak el az ôket azonnal kiszolgáló pulthoz. A nyitott
pultok színes, tágas, virágos ügyféltérre néznek.
A fôpénztárt golyóálló
üvegablak védi. A postaveA nyitott pultok színes, tágas, virágos ügyféltérre néznek.
zetô végig vezetett minket
a technológián, és láttuk,
hogy a back office munkák alig átlátszó üvegfalak és átadóablakok között zajlanak. Bevallásuk szerint a postabolt lehetett volna önkiszolgáló és tágasabb. A forgalomért nagyon
meg kell küzdeni a közeli
postákkal, a felújítás alatt
elszokott ügyfeleket nehéz
visszacsábítani. A látogatás
elején Magdika levetítette a
belváros nevezetességeit,
délben pedig kivonultunk
meghallgatni a közeli órajátékot. Ebéd utáni sétánkon
„találkoztunk” Kati nénivel,
akinek egy helyi hiedelem
miatt fénylik a bronzorra, és
a város kedvenc bohócával,
aki egy drótkötélen himbálózva fenyegeti ujjával a
mindenkori városvezetést,
Kati néninek fénylik a bronzorra!
és a hozzájuk hasonlókat.
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Visszajelzés a résztvevôktôl
Köszönöm, hogy részt vehettem a székesfehérvári szakmai kiránduláson. Csodálatos
volt, minden tekintetben. A szervezôk munkája hibátlan, a vendéglátók kedvesek, a
szakmai információk hasznosak voltak. Jó volt a vendéglô megválasztása, finom volt
az ebéd. Jó volt a városnézés, kedvet csinált, hogy egyénileg is odautazzak. Ilyen rövid idô alatt ennél többet már nem is kaphattunk volna. Ha valamit mégis ki kellene
emelni, én a vendéglátók kedvességét, a fogadásunkra való felkészülést említeném.
(Somodi József)
Elôször is szeretném megköszönni a lehetôséget a részvételre és elismerésemet kifejezni a kiváló szervezésért és programért. A Székesfehérváron meglátogatott szakmai
területeken a PFÜ-ben és az 1-es Postán a vezetôi prezentációk ragyogóan bizonyították a szakmai hozzáértést, a Posta iránti elkötelezettséget, városuk és az ügyfelek szolgálatának szeretetét. Arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha mindenhol olyan optimistán és tettre készen néznének az újabb kihívások elé, mint a Székesfehérvári PFÜben, és annyira ügyelnének, vigyáznának postájuk szép állapotára és szeretnék szûkebb
pátriájukat, mint ahogy azt az 1-es Postán láthattuk. Ezeken a területeken – is – sokat
lehetett tanulni ebbôl az egynapos látogatásból, melynek lelkes résztvevôi – az idôjárást leszámítva – csakis maradéktalan elégedettséggel és örömmel emlékezhetnek viszsza a Királyok városában eltöltött napra. (Balázs György)
Nekem az üzemi látogatás tetszett a legjobban. Kaptam egy képet arról, hogy milyen
átalakuláson, fejlôdésen ment keresztül a feldolgozás. Mindig izgalmas egy számunkra
ismeretlen technológia megismerése. Megnézhettem a jelenlegi munkakörülményeket
és hallhattam a jövô terveirôl. Természetesen az újjávarázsolt posta is nagyon tetszett,
minden ügyfél ilyet kíván a saját lakóhelyén. (Párdányi Zsoltné Éva)
Részemrôl nagyon hasznosnak és tanulságosnak, és még szórakoztatónak is tartottam
a kirándulást. Elsô ízben vettem részt, mivel a tagságom még friss. Fontosnak tartom,
hogy a szellemi foglalkozásúak megismerjék, hogy a területen és a forgalomban szolgálatot teljesítôk milyen körülmények és nehézségek legyôzése közepette termelik
meg a munkánk árát. Elismerést és tiszteletet érdemel az a nehéz körülmények között
végzett munka, mint pl. amit a kézbesítôk végeznek tekintet nélkül az idôjárásra. A város is nagyon szép volt, híve vagyok az „ismerd meg Hazádat” és „nem térkép e táj”
eszmének. A Kollégák igazán felkészültek voltak a város történelmébôl, és sok hasznos
információval lettem gazdagabb. (Czuri Judit)
Ami nekem tetszett: a PFÜ-nél a történelmi áttekintés, a Szfvár 1 posta belsô kezelôi
területe (mivel én nem ilyen területen dolgozom), a történelmi városrész és a Bory vár
szépsége. (Albertné Bakos Irén)
A szombati székesfehérvári kirándulás szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Végig jó
hangulatban telt el, és sikerült a vállalat különbözô területeirôl érkezett tagtársaknak
összeismerkedniük, összebarátkozniuk, és kicsit képet kapni a többiek munkájáról, örömeirôl, problémáiról. A szervezésrôl is csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, mert
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megvolt az egészséges arány a szakmai rész és a kulturális rész között. A vendégfogadók kedvessége és szolgálatkészsége mindenkit megérintett. A vendégfogadókon érzôdött, hogy nem a kötelesség vezérli ôket elsôsorban, hanem nagy-nagy szeretettel és
örömmel fogadtak bennünket, minden apró részletre gondoltak, hogy jól érezzük magunkat. Sikerült átadniuk a munka szeretetét is, ahogy a vendéglátók a saját területüket
bemutatták, mintha a sajátjukról beszéltek volna nagy büszkeséggel és szeretettel. Nagyon tetszett az új postahivatal (mondanom sem kell). A kulturális program is jól sikerült az el-eleredô esô ellenére. Az ebéd a skanzenbeli étteremben is kellemesen telt.
Negatívumot nem tudok mondani semmit. Nagyon hasznos és kellemes volt, nemcsak
hogy szép és derûs benyomásokat és emlékeket raktároztam el magamban róla, de fel
is töltött rengeteg élménnyel és benyomással a hétvégi program, s ezzel, azt hiszem,
nem vagyok egyedül. Még egyszer köszönet mindenkinek és reméljük az ilyen szakmai
napokat továbbra is a PSZE napirendjén tarthatjuk. (Varga Bótos Anna)
A szakmai kirándulás nagyon jól sikerült, mi nagyon jól éreztük magunkat. Jó volt
olyan postás kollégákkal találkozni, elôadásukat hallgatni, akikben ilyen nagy a szakmai
elhivatottság. Felkészült elôadásokat hallhattunk, melybôl a szakma szeretete végig kiérzôdött. Érdekes volt a PFÜ történelmi áttekintése. Székesfehérvár 1 postán látszott,
az ott dolgozók mennyire magukénak érzik postájukat, a rend, tisztaság példa értékû, s
mint hallhattuk, egyéb eredményeik is jók. A kulturális program színes, érdekes volt. A
Bory várat elôször láttuk, mely egyedülálló élményt jelentett. Köszönjük a szervezést,
szeretnénk a késôbbiekben is részt venni hasonló programokon. (Hegedüsné Stock Anna, Bognár Ferencné, Komjáti Istvánné)
A szombati székesfehérvári kirándulás nagyon jól sikerült. A szervezés kiváló volt. A
vendégfogadók tájékoztatása a területük munkájáról, tökéletes és teljes volt. Mindent
megtettek, hogy jól érezzük magunkat. Nagyon tetszett az új postahely. A kulturális
program számomra kellemes volt, mert eddig csak az autópálya tájékoztató tábláján olvastam Székesfehérvár nevét, de még soha nem láttam a város nevezetességeit. Az
ebéd a Ráckerti sörözô-étteremben is kellemesen telt. Remélem lesz még a PSZE programjában ilyen sikeres szakmai nap. (Zoltán Péterné Ildi)
A szakmai program nagyon tanulságos volt – még így is, hogy nem mûködés közben
láthattuk az üzemet és a postát -, az eddig csak szabályzatokban olvasott technológiai
folyamatok és kifejezések „életre keltek” és tartalmat nyertek. Minden embernek el kéne egyszer látogatnia egy-egy üzembe/postahelyre, hogy ténylegesen lássa a mûködést, a helyi viszonylatokat, a munkaszervezést. A következô körben szívesen megnézném egyszer az OLK-t is mûködés közben, ha a szervezôk esetleg vállalkoznak ennek
megszervezésére. _A szakmai program mellett nagyon kellemes élmény volt a városnézés és a Bory vár megtekintése, amihez nagyon köszönöm a nagyszerû kalauzolást. És
személy szerint nagyon örülök annak is, hogy a kirándulás alkalmával megismerkedhettem néhány munkatársammal közelebbrôl, és néhány régi jó ismerôs kollégával is újra
összetalálkozhattam, és mesélhettünk egymásnak majd 5 év GYED-GYES után. Legközelebb is szívesen megyek. (Zolnai Tünde)
A többiekhez hasonlóan én is csak jót mondhatok a szombati napról. Köszönet a szervezôknek és a székesfehérvári kollégáknak, hogy ránk szánták a szombatjukat. Nagyon
érdekes és élvezetes volt mindkét „bemutató“. A város és a Bory vár is kellemes élmény
volt. Örülök, hogy részt vehettem a rendezvényen. (Varju Kati)
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A PSZE Nyugat-magyarországi területi szervezetének
2008. november 27-i szakmai napja
Balatonkenesén
2008. november 27-én, Balatonkenesén került megrendezésre PSZE nap keretében a
Fix pontú hálózat aktuális kérdéseivel foglalkozó szakmai nap.
Erre az alkalomra meghívást kaptak a nagy posták felvételi osztályvezetôi, illetve
helyi ellenôrei.
Elsô napirendi pontként Németh Emil a LÜÜ hálózatmenedzsment igazgatóhelyettese adott tájékoztatást az alábbi témákról:
■
Postahálózat fejlesztési koncepció
– vállalkozásba adás feltételei
– felvételi teyrület fejlesztése
– felvételi-kézbesítési terület szétválasztása
– ingatlanfejlesztési koncepció
■
Ügyfélhívó rendszerek
■
Várakozási idôk
■
Panaszok
■
KKV-s feladás.
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Ezt követôen Kiss József a Nyugat-magyarországi Igazgatóság minôségügyi referense
■

a minôségi mutatók alakulásáról
átfutási idôkrôl

■

az auditról monda el az aktuális információkat.

■

Mindezek után Szalóki Csaba az Igazgatóság hálózati irodavezetôje a fix pontokkal
kapcsolatos aktuális szervezési, üzemeltetési kérdésekrôl beszélt. Elôadásában érintette az elôzôekben elhangzott országos adatok igazgatóságra vonatkozó kérdéseit, adatait is. Kiemelte a minôségi munkavégzés fontosságát, a panaszmentes ügyfél kiszolgálást, a technológiai elôírások betartásának fontosságát.
Az elhangzott elôadásokat a résztvevôk figyelemmel hallgatták, néhány, saját postájukra vonatkozó kérdést tettek fel, és úgy értékelték, hogy az elhangzottak a napi életben felmerülô, e témához kapcsolódó kérdésekre adtak választ.
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Nemzetközi postai hírek
2008. III. negyedév
(Válogatta: dr. Lovászi József a Nemzetközi Igazgatóság
Nemzetközi Hírlevél c. kiadványából)
A környezet védelméért
Az UPU és a PostEurop megállapodása
A globális klímaváltozás következményeinek fontosságát felismerve a nemzetközi postai
szervezetek környezetvédelmi kezdeményezéseket indítottak el az UPU kongresszus kapcsán. A célok között szerepel a postai tevékenységbôl – elsôsorban az épületek üzemeltetésébôl és a szállításból – eredô CO2 kibocsátás mértékének a csökkentése. Ehhez azonban mindenképpen szükséges elérni, hogy a postai szektor szereplôi egység mérési rendszert, szabványokat alkalmazzanak. A PostEurop 2007 nyarán indította el CO2 csökkentési
programját, amelyhez már 16 európai postai szolgáltató – köztük a Magyar Posta is – csatlakozott. A PostEurop program vezetôi CO2 mérési protokollt dolgoztak ki. Az UPU és a
PostEurop képviselôi megállapodtak, hogy a PostEurop mérési rendszer mentén a postai szektor egységes mérési rendszerét hozzák majd létre – hasonlóan sok más egyéb
iparág gyakorlatához –, amelyet a világ összes postája egyaránt fog majd alkalmazni.
Megjelent a Német Posta fenntarthatósági jelentése
www.bvdp.de – „Neue Wege gehen” („Új utakat járni”) címen megjelent a Német Posta fenntarthatósági jelentése, amelyben bemutatják a környezetvédelem, a munkavédelem, a munkatársi képzés, a társadalmi felelôsségvállalás területén meglévô és tervezett projekteket. Frank Appel, a Német Posta vezetôje kifejtette, hogy minden olyan területen, amely a jövô szempontjából fontos, vezetô pozíciót szeretnének elérni. A Német Posta az egész világban jelen van, s éppen ezért olyan kihívásokkal kell szembenéznie, mint a klímaváltozás, a természetes energiaforrások felhasználásának csökkentése, vagy segítségnyújtás természeti katasztrófák után.
A Kanadai Posta egyre nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre
ePostalNews, 2008. július 21-28. – A Kanadai Posta egyre inkább arra próbálja ügyfeleit ösztönözni, hogy éljenek az elektronikus számlázás lehetôségével. A posta ún.
epost szolgáltatása most a WWF-Canada-val együttmûködve pénzt gyûjt a The Good
Life (A jó élet) számára, amely egy, a klímaváltozás elleni harcokban aktívan résztvevô
55

DR. LOVÁSZI JÓZSEF
kanadaiakból álló online közösség. Júliustól október elejéig az elsô 150.000 regisztráló
nevében az epost 1 kanadai dollárt adományoz a WWF Canada részére. Az epost segítségével a kanadaiak szokásos számláikat és pénzügyi kimutatásaikat online kaphatják és nézhetik meg, majd tárolhatják saját számítógépeiken, jelentôsen csökkentve ezáltal a háztartásban felmerülô papír mennyiségét.

„Zöld” kedvezményt ad a Royal Mail
Weekly Mail & Express News, 2008. október 1. – Újfajta kedvezményt vehetnek
igénybe a Royal Mail ügyfelei, amennyiben direct mail kampányaik során az elôírt kritériumoknak megfelelôen csökkenteni tudják a káros környezeti hatásokat. A kedvezmény
mértéke küldeményenként max. 0,7 penny lehet, ám ennek eléréséhez a vállalkozásoknak számos követelménynek kell eleget tenniük. A fölösleges mennyiségû direkt levél
elôállítás elkerülése érdekében a Royal Mail továbbfejlesztett adatszolgáltatásával segít
ügyfeleinek. Ez magában foglalja például azoknak a címzetteknek a kiszûrését, akik nem
kívánnak direkt küldeményeket kapni. A kétlépcsôs kedvezményrendszer elsô foka a
belépés, ami levelenként 0,3 penny megtakarítást jelent. A középsô, azaz második szint
kritériumainak teljesítésével további 0,4 penny kedvezmény adható. A harmadik szint
kidolgozását a Royal Mail jelenleg még mérlegeli, az ezt a szintet elérôk, azaz a legtöbb
kitételt teljesítôk további kedvezményekben részesülhetnének.

E-számla szolgáltatással a környezetvédelemért
Weekly Mail & Express News, 2008. október 30. – A DHL ún. e-számla szolgáltatásának bevezetésétôl várja a vállalaton belüli károsanyag-kibocsátás további csökkentését. A
cél, hogy 2010-ig több mint egyharmadával csökkentsék az évi 18 millió, papíralapon továbbított számla mennyiségét. Az e-számla opciónak köszönhetôen az ügyfelek egy
online portálon keresztül tekinthetik meg és fogadhatják a számláikkal kapcsolatos információikat. Becslések szerint ezzel 2400 fa menthetô meg, és évi 600 tonnával csökkenthetô a szén-dioxid kibocsátás. A DHL Európában már bevezette az e-számla szolgáltatást,
és a siker függvényében a terjeszkedést más országokban is elképzelhetônek tartja.

Újabb erdôtelepítési kampányba kezd a Spanyol Posta
Weekly Mail & Express News, 2008. október 30. – Linea Verde (Zöld út) nevet viselô
környezetvédelmi programjának keretén belül a már meglévô, 19.000 fát számláló négy
erdôség mellé egy újabb erdô telepítését tervezi a Spanyol Posta. A Correos postahivatalaiban 1990 óta kaphatók az újrahasznosítható anyagból készült csomagolóanyagok és borítékok. Az értékesítésbôl származó bevétel egy bizonyos részét a Spanyol
Posta a Bosques de la Tierre alapítványnak adományozza. Az összegbôl közösen egyegy kiválasztott terület erdôsítését finanszírozzák. A következô projekt helyszíne Gran
Canaria lesz, ahol több mint 70 helyi postai alkalmazott 8000 fa ültetésében segédkezik majd. A választás a szigetnek arra a területére esett, ahol a múlt évben súlyos tûzvész pusztította el a védett erdôt.
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A UPS megvette elsô hidraulikus hibrid jármûveit
ePostalNews, 2008. november 10-14. – A postai szektorban elsôként a UPS vásárolt
hidraulikus hibrid jármûveket. A vállalat véleménye szerint a kevésbé ismert technológiának köszönhetôen több üzemanyag takarítható meg (kb. 40-45%, szemben a dízelmotoros jármûvekkel), és a környezetbe is kevesebb szennyezôdés jut. A felmérések
szerint 30%-kal kevesebb CO2 terheli a levegôt. A Hydraulic Hybrid Vehicles (HHV) lényege, hogy egy tartályban hidraulikus folyadékot tartanak nagy nyomás alatt. Az így
kinyert energiát elraktározzák, majd felhasználják a jármû hajtására. Az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal laboratóriumában kifejlesztett prototípus tesztelésére két évvel
ezelôtt már felkérték a UPS-t, idén pedig elsôként adta le megrendelését az említett
jármûvekre.

Liberalizáció
A Francia Posta bizonyos hányada tôzsdére kerülhet
www.latribune.fr – Jean Paul Bailly, a Francia Posta elnöke bejelentette, hogy 2009ben lehetôsége nyílhat a La Poste csoportnak arra, hogy közintézményi státuszát törvényileg szabályozottan megváltoztassa, és ezt a cég tôkenyitása kísérje majd. Elôreláthatólag a Francia Posta 10, esetleg 20%-át viszik tôzsdére. Az állam minimum 80%-os tulajdonos marad a jövôben is. A 20%-os tôkenyitás lehetôvé teheti a postai üzemeltetônek, hogy 2-3 milliárd euróhoz jusson, ami szükséges a további fejlesztések finanszírozására. A részvények egy részét a dolgozók vásárolhatják meg, mint ez 2005-ben az
EDF (elektromos mûvek) tôzsdére vitelénél is történt.

A privatizáció ellen tüntetnek a francia postások
www.liberation.fr - A Francia Posta jogi státuszának megváltoztatása ellen tiltakoztak szeptember 23-án a francia postások. A sztrájkot meghirdetô öt szakszervezet szerint a mintegy háromszázezer postai dolgozónak a negyven százaléka nem vette fel a
munkát. Kétszáz postahivatal nem nyitott ki, és a nap folyamán negyven városban
több tízezren vonultak utcára. Az elégedetlenséget Jean-Paul Bailly-nek, a francia
posta elnökének nyáron nyilvánosságra hozott terve váltotta ki. Az európai postai piac 2011-es teljes megnyitására való felkészülés jegyében Bailly a postát szeretné részvénytársasággá átalakíttatni. A Francia Posta vezetése ugyanakkor megerôsítette,
hogy az állam többségi tulajdonos marad a postában, ugyanis a posta közszolgálati
tevékenységérôl szóló törvény kimondja: az állami tulajdon nem csökkenhet ötven
százalék alá. A státuszváltással a Francia Posta az egykori állami vállalatokhoz, a távközlési France Télécomhoz és a gázipari Gaz de France-hoz hasonlóan új forrásokhoz
jutna, nevezetesen 2-3 milliárd euróhoz, amelyet a posta elnöke elengedhetetlennek
tart a konkurensekkel szembeni versenyben való megfeleléshez szükséges fejlesztések érdekében.
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Franciaországban elhalasztják a posta tôzsdére bocsátását
www.bvdp.de – A Német Vasút tôzsdére bocsátásának elhalasztása után a francia kormány is úgy döntött, hogy egyelôre jegeli az állami tulajdonban lévô Francia Posta részbeni privatizációját. Mindez a pénzpiaci válságnak köszönhetô tôzsdepiaci gondokkal
magyarázható, jelentette be Nicolas Sárközy elnök pénzügyi tanácsadója. A korábban
felvázolt terv, miszerint az európai postai piac 2011-es teljes megnyitására való felkészülés jegyében Jean-Paul Bailly a postát szeretné részvénytársasággá átalakíttatni, s bizonyos százalékát eladni, egyelôre lekerült a napirendrôl.

A liberalizáció után is piacvezetô marad az Észt Posta
www.postinsight.com – 2009-ben, az észt postai piac megnyitása után már az Észt Posta versenytársai is kézbesíthetnek levélküldeményeket 50 g-ig. Elemzôk véleménye szerint azonban az Eesti Post a liberalizációt követôen is megtartja domináns szerepét a piacon, mert a versenytársak várhatóan nem akarnak majd egyetemes szolgáltatói körbe
tartozó tevékenységet végezni. Ennek többek között az lehet az oka, hogy az elmúlt évben az egyetemes szolgáltatások miatt közel 40 millió korona (kb. 670 millió Ft) veszteséget könyvelt el a postai szolgáltató. Az Észt Posta vezérigazgatója, Ahti Kallaste reméli, hogy bár a piac rövid idôn belül mindenki számára megnyílik, az egyetemes szolgáltatásokat továbbra is az Észt Posta nyújthatja az ügyfeleknek. Az árak és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés a tervek szerint egyelôre nem változik.

Nem kedvez az új kínai postatörvény a versenytársaknak
Weekly Mail & Express News, 2008. október 30. – Nem értenek egyet az új kínai postatörvénnyel a Kínában mûködô expressz vállalatok, mint pl. a DHL, a FedEx, a TNT és
a UPS. Véleményük szerint a törvény versenyképtelenné teszi ôket a belföldi dokumentum- és csomagkézbesítés piacán. A postatörvény egyik új cikkelye ugyanis megtiltja a
vállalatok számára, hogy a belföldi levélkézbesítés üzleti tevékenységébe fektessenek
be. Az általában leányvállalatok és más helyi vállalkozások közremûködésével dolgozó
versenytársak attól tartanak, hogy az új rendelkezések miatt nehezebben tudják majd a
versenyt az állami tulajdonú postai szolgáltatóval szemben felvenni.

Részben privatizálhatják az Iráni Postát
ePostalNews, 2008. november 10-14. – Hamarosan privatizálhatják az Iráni Posta egy
részét. A tervek szerint az állami tulajdonú vállalatot két részre osztanák. Az egyik rész
megmaradna az állam irányítása alatt, és az Iráni Posta jelenlegi feldolgozási, kicserélési, kommunikációs és ügyviteli szolgáltatásait kínálná, a másik részét pedig privatizálnák.
Az Iran Post Company vezérigazgatója elmondta, hogy a kormány már jóvá is hagyta a
részvények jövô év tavaszára tervezett tôzsdei bevezetését.
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Nemzetközi akvizíciók
Közös vállalatot hozott létre a Német Posta és az Új-Zélandi Posta
www.postinsight.com – Express Couriers Australia (ECA) néven, 50-50 százalékos
arányban hozott létre közös vállalatot az Új-Zélandi Posta és a Deutsche Post World Net
(DPWN) Ausztráliában. A megállapodás a 2005-ben Új-Zélandon létrehozott hasonló
társulás sikereit követve jött létre. A hat, egymást kiegészítô vállalkozásból három az ÚjZélandi Posta, három a Német Posta tulajdonában van. A hat különbözô vállalat tevékenységét összekapcsolják abból a célból, hogy egy olyan expressz futár hálózatot alkothassanak, amely Ausztrália lakott területének 80%-át fedi le, de mûködésüket különkülön, a saját piacaikon is folytatják.

Az Osztrák Posta megvásárolta a trans-o-flex fennmaradó részét is
www.post.at – Az Österrreichische Post még 2006-ban megszerezte a német logisztikai specialista cég, a trans-o-flex 74,9%-át, majd késôbb még 1,25% került a tulajdonába. Az Osztrák Postának 2008. június 30-án sikerült hozzájutnia a még hiányzó 23,85%hoz, így ettôl fogva az Osztrák Posta 100%-os tulajdonosa a németországi székhelyû, s
egész Európát lefedô logisztikai cégnek, a trans-o-flex-nek.

A Svájci Posta megvásárolta a Global Business Services Plus céget
www.post.ch – A Svájci Posta megszerezte a digitális dokumentum-menedzsment területén mûködô Global Business Services Plus céget, amely telephelyekkel rendelkezik
Franciaországban, Németországban és Szlovákiában is. Ezzel az akvizícióval a vállalati
belsô levelezés területén kifejlesztett kínálatát tökéletesítheti a Svájci Posta. A klasszikus szolgáltatások mellett az ügyfelek már egyre gyakrabban igénylik az elektronikus regisztrálást, feldolgozást és archiválást is. Az új céggel a dokumentumkezelési megoldások területén nem csak saját országában, hanem Franciaországban, Németországban
és Nagy-Britanniában is a vezetô szolgáltatók közé kerülhet a Svájci Posta.

A Svájci Posta átveszi a német GPD-t
www.post.ch – A Swiss Post International (SPI), a Svájci Posta nemzetközi üzleti területe megszerezte a Global Press Distribution GmbH-t (GPD) Németországban Ennek az
akvizíciónak köszönhetôen a Svájci Posta megerôsíti pozícióját a sajtótermékeket exportáló piacon (400 féle napilappal és 200 féle hírlappal), s ezzel Európa egyik legjelentôsebb szolgáltatójává válik ezen az üzleti területen. A GPD 31 embert alkalmaz, és
mintegy 8 millió svájci frank árbevétellel rendelkezett 2007-ben.
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Svéd céget vásárolt a Norvég Posta
IPC Market flash, 2008. július 8. – Logisztikai tevékenységének megerôsítése céljából
vásárolta meg a Norvég Posta a svéd, nemzetközi közúti szállítmányozással foglalkozó
CombiTrans vállalatot. A posta további tervei között szerepel az is, hogy még idén egy
márkanév alatt, Box Group expressz leányvállalatának zöld logóját felhasználva egyesítse az északi területeken folytatott postai és logisztikai tevékenységét. A Norvégiában
folytatott üzleti mûködését, tehát saját vállalati arculatát piros színû lógóval különböztetné meg. Mivel 2007-ben az expressz-, csomag- és fuvarozási tevékenység bevétele
az összbevétel 45%-át tette ki, a Norvég Posta fontosnak tartja a további fejlôdést.

Tovább terjeszkedik a Svéd Posta a finn csomagpiacon
www.postcom.org – A finn utazási és fuvarozási szolgáltató Matkahuolto céggel kötött
együttmûködési megállapodásnak köszönhetôen a Svéd Posta hozzáférést kapott a finn
csomagpiachoz. Az ún. MyPack koncepció kiterjesztésével közelebb került a Posten ahhoz, hogy megvalósítsa skandináv stratégiáját. A Posten Logistik folyamatosan növelni
szeretné jelenlétét a skandináv országokban, amit jól mutat a nemrég a norvég Tollpost
Globe-bal lebonyolított akvizíció is. A Matkahuolto szintén jó döntésnek bizonyul, hiszen a vállalat Finnország-szerte 1200 kézbesítô központtal rendelkezik. A Svéd Posta
hálózata így jelenleg 1600 állomással rendelkezik Svédországban, 600 MyPack üzlettel
Norvégiában, és ehhez jön a Matkahuolto 1200 központja Finnországban, amelyek a jövôben szintén a MyPack logó égisze alatt fognak mûködni.

A Francia Posta nemzetközi akvizíciója
www.laposte.fr – A Francia Posta leányvállalatának, a MEDIAPOST-nak a vezetôje,
Nicolas Routier bejelentette, hogy sikerült megvásárolniuk a Portugáliában mûködô és
ott a legjelentôsebbnek számító magán DM céget, a BAAM-ot. A BAAM ezen túl MEDIAPOST (Portugal) márkanév alatt fog mûködni. Portugáliában évente 300 DM levél jut
el egy-egy háztartásba, míg Franciaországban 700. A MEDIAPOST ezzel az akvizícióval
dinamikusabbá kívánja tenni a portugál reklámpiacot, hisz az itteni piacon komoly lehetôségek rejlenek még a Francia Posta szakemberei véleménye szerint.

A Francia Posta legújabb akvizíciója
www.laposte.fr – A Francia Postához tartozó Docapost holding, mely dokumentumkezelési megoldásokat és szolgáltatásokat kínál, megveszi az Experian csoport (Információkutató és szolgáltató cég) franciaországi leányvállalatát, mely ezentúl Extelia
névre hallgat majd. Ezzel az akvizícióval a Francia Posta tovább erôsíti pozícióját a dokumentumkezelési piacon. Miután a Docapost kapacitása így a duplájára növekszik, új
szolgáltatásokkal bôvítheti kínálatát, mellyel a piaci követelményeknek jobban megfelelhet a jövôben.
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A DHL megvásárolhatja a romániai Cargus-t
Weekly Mail & Express News, 2008. szeptember 18. – A román versenyhatóság engedélyt adott a DHL-nek arra, hogy megvásárolja a Romániában csomagkézbesítéssel
foglalkozó Cargus-t. Ezzel a DHL abszolút egyeduralkodóvá vált a gyorsan növekvô romániai expressz-csomag piacon. A vételi szándékot még idén áprilisban jelentette be a
Deutsche Post World Net (DPWN), ám az engedélyezési eljárások egészen szeptemberig elhúzódtak. Egyes értesülések szerint a vételár 50 millió euró volt. Az együttmûködés értelmében a DHL Express és a Cargus továbbra is különálló vállalatként mûködnek, ezen kívül saját jelenlegi termékportfoliójukat és szolgáltatásaikat megtartva végzik tevékenységüket Romániában. Az integráció legfontosabb célkitûzése a mûködés
fejlesztése, a tapasztalatcsere, valamint a költségoptimalizálás.

Az Osztrák Posta átveszi a 24VIP céget
www.post.at – 2008. október 2-án lezárult a 24VIP cég 100%-os megvásárlásának folyamata, s az Osztrák Posta Bosznia-Hercegovinában is cégtulajdonos lett, ami tovább erôsíti jelenlétét Kelet- és Dél-Európában. Ez is bizonyítja megkezdett expanziós stratégiájának
következetes folytatását (2002 – Szlovákia: Slovak Parcel Service, In Time; 2003 – Horvátország: Overseas; 2007 – Magyarország: Merland Exoress, Road Parcel; 2007 – Szerbia:
City Express; 2008 – Bosznia-Hercegovina: 24VIP). A 24VIP cég évente 100 000 küldeményt szállít, és éves árbevétele mintegy 1,8 millió euró. Üzleti tevékenysége elsôsorban
csomagok és áruk szállítására koncentrálódik a B2B szegmensben. Székhelye Szarajevóban
található, 46 gépjármûvel rendelkezik, s hálózata lefedi az ország egész területét, valamint
jó üzleti kapcsolatokkal rendelkezik Horvátországban, Ausztriában és Németországban.

A Belga Posta szemet vetett a Görög Posta expressz vállalatára
Weekly Mail & Express News, 2008. október 1. – A Belga Posta szemet vetett a Görög
Posta expressz-futár leányvállalatára. A belga postai szolgáltató egy olyan pénzügyi befektetôkbôl álló konzorcium élén áll, amely szívesen megvásárolná a Tachimetafores-t. A Görög
Posta leányvállalata idén 30 millió eurós bevételre és 700 000 eurós profitra számít. A Német
Posta és más érdeklôdô felek visszalépése után a Belga Posta maradt a végsô ajánlattevô. A
vételi ügylet a hírek szerint 2 hónap alatt lebonyolódhat. A Görög Posta eladási szándékával
egyben azt is jelezni kívánta, hogy még a postai liberalizáció elôtt szükségesnek tartja egy
erôs „stratégiai partner” felkutatását és a vele való együttmûködés kialakítását.
A Német Posta újragondolja amerikai tevékenységét
http://de.news.yahoo.com – A Német Posta 2008-as, többmilliárdos veszteséget produkáló amerikai expressz üzleti tevékenysége következtében kénytelen átgondolni az
ezen a területen kialakított mûködési rendszerét. Elképzelhetô, hogy 2009. január végével a Deutsche Post World Net az USA Expressz piacán nemzetközi alaptevékenységére koncentrál majd, és leállítja az amerikai nemzeti légi és szárazföldi expressz tevékenységét. Ez komoly munkaerô leépítéssel járhat (9500 fô).
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Új szolgáltatások
Az Olasz Posta az e-számlázást részesíti elônyben
ePostalNews, 2008. július 7-28. – Az Olasz Posta azon dolgozik, hogy ügyfelei körében a papíralapú számla kiállítást egyre inkább az elektronikus számlázás váltsa fel.
A PosteMobile, az elsô Mobil Virtuális Hálózati Szolgáltató (MVNO) a BancoPosta ügyfeleinek kínálja fel azt a lehetôséget, hogy számláikat mobiltelefonjaik segítségével fizessék ki. Természetesen mind a PosteMobile, mind a BancoPosta a Poste Italiane
Group tagja. A BancoPosta több mint 5 millió ügyfele most ingyen csatlakozhat a bank
Click szolgáltatásához, amelynek keretein belül a bankszámla kizárólag az internetrôl
vagy mobiltelefonról érhetô el, és lehetôség van pénzfelvételre, pénzbefizetésre, hitelkártyás fizetésre, illetve egyéb pénzügyi tranzakciók ellenôrzésére.
A Svájci Posta új szolgáltatása
www.post.ch – A Svájci Posta biztonságos elektronikus levelek tesztelését végzi. A próbaidôszakban az ügyfelek ingyenesen is meggyôzôdhetnek az új szolgáltatás hatékonyságáról. Az IncaMail 2.0 egyszerû megoldás a biztonságos elektronikus küldemények
küldésére. Az IncaMail programnak köszönhetôen az elektronikus levél zároltan, csak a
címzett számára elérhetôen érkezik, és a feladó PDF fájlban kap visszajelzést a kézhezvételrôl. A Svájci Posta ezzel a levéltípussal a bizalmas információk közlését kívánja
megkönnyíteni jogi, pénzügyi és egészségügyi területen.
A Német Posta új internetes ajánlata
www.dpwn.de – Nem szükséges többé papír, bélyeg és boríték, a Német Posta
SCHREIBCENTER internetes kínálatával gyerekjáték a levélírás. Felmérések eredményeként már többször kiderült, hogy a papíralapú levél különlegesebb, mint egy e-mail
vagy egy fax. Erre alapozva fejlesztette ki a Deutsche Post SCHREIBCENTER szolgáltatását. A www.schreibcenter.de internetes cím alatt mintalevelek egész sorát találhatjuk
a szerelmes levéltôl a reklamációig. Elegendô a megfelelô típust kiválasztani, ellátni
egy-két személyes megjegyzéssel, s kész is az egyedi levél. Már csak a címzés kell és az
aláírás. A további lépésekrôl a Német Posta gondoskodik: nyomtatás, boríték, bélyeg
és postázás. Fizetni hitelkártyával (VISA, MASTERCARD), illetve PAYPAL, Click&Buy és
T-Pay megoldásokkal lehet.
Még mindig fontos a papíralapú levelezés
ePostalNews, 2008. július 7-28. – 500 ügyfélre és 500 vállalatra kiterjedô kutatást végzett a TNT a levelezési szokásokról. A számok azt mutatják, hogy az ügyfelek kb. 60%-a
ragaszkodik ahhoz, hogy üzleti levelezésüket, pl. banki kimutatásokat, biztosítási kötvényeket, számlakivonatokat mind elektronikus, mind papírformában megkapják, arra az
esetre, ha egy számítógépes összeomlás bekövetkezne. Ezt bizonyítja, hogy az elektro62

NEMZETKÖZI POSTAI HÍREK
nikus számlát kiállító vállalatok 70%-a, az elektronikus számlát kapók 90%-a a papírmásolatokat is megtartja. Azok az ügyfelek, akik a digitális postát részesítik elônyben, okként a kevesebb papírfelhasználást jelölték meg. Azoknak a vállalatoknak a 29%-a, amelyek eddig nem éltek az e-számlázás lehetôségével, a jövôben készülnek a váltásra.
A Német Posta új szolgáltatása
www.dpwn.de – A Német Posta segítségével, mostantól gyermekjáték lehet saját újságunk elôállítása. Nem kell mást tenni, mint a TITELHELDEN online kezelôfelület kínálta lehetôségeket igénybe venni. A Német Posta ezzel magára vállalja a tervezéstôl a
nyomtatáson át a kiküldésig terjedô feladatokat. A program arra is lehetôséget nyújt,
hogy több ember egy idôben vagy kisebb idôeltolással részt vegyen az újság összeállításában. A kész lapot a Deutsche Post 5 napon belül kézbesíti a megadott címre/címekre a példányszámtól függetlenül.
Új szoftvert fejlesztett ki a DHL a kis- és közepes vállalkozások számára
www.postcom.org – Új logisztikai szolgáltatási szoftvert fejlesztett ki a DHL a kis- és közepes vállalkozások számára. Az ún. „Easyship Connect”, a DHL saját „Easyship” szoftverének továbbfejlesztett változata. Számos, a csomag útja során felmerülô fontos eseményt magában foglal, pl. fuvarlevél nyomtatást, nyomon követést és riportokat a szolgáltatásról. A DHL szerint ez az egyetlen ilyen típusú szoftver, amely kompatibilis a Windows Vista operációs rendszerrel. Az új termék elsôsorban azokat az ügyfeleket célozza meg, akik napi 50 csomagnál kevesebbet adnak fel.
Bankkártyát bocsát piacra a Román Posta
www.transindex.ro – A Román Postánál bejelentették, hogy Mastercard-rendszerû
bankkártyát bocsátanak ki a közeljövôben. A kártyával közüzemi számlákat lehet kifizetni a postahivatalokban, nyugdíjat, vagy az iskolás gyermekek után járó pótlékokat lehet
felvenni. A decembertôl piacra kerülô kártya a kereskedelemben is használható lesz.
Kártya-automatákat 2009 folyamán telepítenek a postahivatalokba. A berendezéseket
a Group 4 Securicor Cash Services szállítja, az ATM-ek nem is kerülnek a Posta birtokába, az állami vállalat csak a helyszínt és a készpénzfeltöltést biztosítja. A pénzintézetek
számára azért lesz elônyös a postával együttmûködni a bankkártyákat illetôen, mert
nem nekik kell fizetniük az automaták beszerzését és felszerelését, és nem ôket terheli
a beruházás amortizációja – magyarázza Dan Mihai Toader, a Román Posta vezérigazgatója. A Posta a bankkártyákat meglehetôsen széles körben kívánja terjeszteni.
Gyógyszer is kapható lesz az indiai postahivatalokban
www.postcom.org – Az Indiai Posta ügyfelei bélyegen és borítékon kívül hamarosan
gyógyszert is vehetnek a postahivatalokban. Három régióban indítja be próba jelleggel
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az Indiai Posta az új szolgáltatást. Többek között kaphatóak lesznek fájdalomcsillapítók,
gyógyszerek emésztési problémákra, köhögésre és megfázásra. Az Indiai Posta és a
Novartis gyógyszercég között létrejött értékesítési együttmûködés célja, hogy a vidéken élôk könnyebben hozzájuthassanak a tablettákhoz. Az érintett mintegy 150.000
postahivatal kiváló helyszínül szolgál a projekthez.

A gyenge gazdaság nincs befolyással a svéd internetes kereskedelemre
www.postcom.org – A Svéd Posta és a Handelns Utrednings Institut kereskedelmi kutatóintézet által közösen elkészített éves „E-market Barometer” tanulmány szerint ez év
második felében 21,1%-kal nôt az internetes értékesítések száma. Az elemzôk elôrejelzése szerint idén elôször a bevételi adatok minden eddigi értéket meghaladnak. Bár a
tanulmány nem tartalmazza az idegenforgalmi és telekommunikációs kereskedelembôl
származó bevételeket, az mindenképpen elmondható, hogy az elektronikus kereskedelem Svédország éves kereskedelmi volumenének 4%-át teszi ki. Ez pedig arra enged
következtetni, hogy a gyenge gazdasági helyzet ellenére sem csökkent a kedv az online
kereskedés iránt.
A Spanyol Posta és az eBay együttmûködése
ePostalNews, 2008. november 10-14. – Együttmûködési megállapodást írt alá a Spanyol Posta és az eBay, amelynek célja, hogy az online eladókat és vásárlókat a Correos
szolgáltatásainak igénybevételére buzdítsák. Az eBay eladók kedvezményesen férhetnek hozzá a postai szolgáltatásokhoz, a pénz kezelését pedig a Spanyol Posta végzi. A
felhasználók a megvásárolt termékeket bankkártyával, online módon fizetik ki, a folyamatról a Correos a vevôt tájékoztatja. Az aukció lezárása után az eBay a Spanyol Postát
ún. Virtuális Postahivatalán keresztül (VPO) a küldemények kezelésével kapcsolatos instrukciókkal látja el. Ennek köszönhetôen az eladónak nem szükséges a szállítás körülményeivel foglalkoznia. A nyomkövetés lehetôsége természetesen biztosított, a kézbesítés
tényérôl az eladó sms-értesítést kap. A posta a kisebb termékek kézbesítését bérmentesített borítékban, „Postal eBay” hivatkozással ellátva, 24 órán belül Spanyolország
bármely részére vállalja, a max. 1,5 kg-os csomagok kézbesítését pedig az ún. Postal
Express nyomtatvány kitöltése mellett végzi.

Átalakuló postahálózat
Karcsúsítások a Cseh Postánál
www.hirszerzo.hu – Az MTI tudósítása szerint mintegy 2500 alkalmazottjától válik meg
ôsszel a Cseh Posta. A tervezett leépítést nemrég jelentette be a vállalat vezérigazgatója, Karel Kratina. Az elbocsátások fô oka, hogy a jelenlegi állami vállalatot a kormány
döntése alapján részvénytársasággá alakítják, ezért karcsúbbá, hatékonyabbá kell tenni. Jelenleg a Cseh Postának 37000 alkalmazottja van. A Ceská Posta már az év elején
új szervezeti struktúrát hozott létre, s megszüntette a különféle, önállóan gazdálkodó,
64

NEMZETKÖZI POSTAI HÍREK
kisebb üzemeit. A Cseh Postánál is törekszenek arra, hogy felkészülten várják a teljes
postai piacnyitást. A Cseh Posta tavaly 794,5 millió koronás adózás elôtti eredményt hozott, 140%-kal többet, mint 2006-ban. Az alkalmazottak száma tavaly 407 fôvel csökkent. Csehországban összesen 3387 postahivatal mûködik.

178 postahivatal szûnik meg Csehországban
www.mno.hu - Összesen 178 postahivatalt szüntetnek meg az év végén Csehországban. Január elsejétôl kezdve a postahivatal nélkül maradt településeken motoros postások fogják kézbesíteni a leveleket és a különféle küldeményeket. „Néhány helyen
megmaradhatna a postahivatal, ha a helyi önkormányzat vállalná, hogy anyagilag támogatni fogja a fenntartását” - nyilatkozta a Cseh Posta szóvivôje. Leszögezte: a kisebb,
alapvetôen vidéki postahivatalok bezárására gazdasági okok miatt kerül sor, mert fenntartásuk túlságosan költséges. A bezárásra ítélt postahivatalok jegyzékét a Cseh Posta
internetes honlapján is közzétette. „A bezárásra ítélt postahivatalok listájának közzétételét fontosnak tartjuk, mert minden település tudni fogja, hogy mit várhat. Ugyanakkor
megnyugodhat a helyzet azokon a településeken, ahol megmarad a postahivatal, ami
korábban nem volt biztos” - jegyezte meg a szóvivô.

A Belga Posta megnyitotta 500. postapontját
www.post.be – Október elsô hetében megnyílt az 500. postapont a belgiumi SintNiklaas-ban. Így most az 500 postapont mellett 850 postahivatal mûködik. A távolabbi cél az, hogy 2009 végéig megközelítôleg 50-50% legyen a postapontok és a postahivatalok aránya. A postapontoknál a postai szolgáltatások 80%-át lehet igénybe
venni: bélyegvásárlás, levélfeladás, ajánlott küldemények és csomagok feladása és
átvétele, pénzátutalás 300 euróig, stb. Az 500 postapont 70%-a kiskereskedôknél,
25%-a nagy kereskedelmi egységeknél, 5%-a pályaudvarokon, illetve szolgáltató egységeknél mûködik.

Egyre kevesebben akarnak postai szolgáltatásokat nyújtani Finnország távoli
részein
www.postinsight.com – Egyre több vidéki kisváros bolttulajdonosa dönt úgy Finnországban, hogy nem éri meg postai szolgáltatásokat nyújtani. A legtöbben azzal érvelnek, hogy az Itella (Finn Posta) által fizetett kompenzáció nem megfelelô, a postai szolgáltatások értékesítése túl sok feladatot ró a vállalkozásokra, így ez a tevékenység egyáltalán nem kifizetôdô. Az Itella annak alapján fizeti ki partnerei számára a jutalékot,
hogy az ügyfelek hány darab csomagot és egyéb küldeményt vesznek át az üzletekben.
Egy kisközségben ez a szám azonban nagyon alacsony. Az Itella szerint nagyon jól mûködik az együttmûködés a vállalkozásokkal, bár az igaz, hogy bizonyos térségekben nehéz partnereket találni. A program sikerességét bizonyítja, hogy Finnország 1200 postai szolgáltató pontjából ezret boltok és kioszkok tulajdonosai üzemeltetnek.
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Verseny
Spanyol magán postai szolgáltatók vádolják a Spanyol Postát
www.postcom.org – Azzal vádolja a Spanyol Postát a spanyol magán postai szolgáltatók szövetsége, az Asempre, hogy az akadályozza a törvény által is biztosított jogos
hozzáférésüket a postai hálózathoz. 2006 novemberében egy kormányrendelet lehetôvé tette a magánszolgáltatók részére, hogy az állami tulajdonú Corroes hálózatát használják tevékenységük végzéséhez. Ez arra kötelezte a Correost, hogy tárgyalásokat folytasson a versenytársakkal a hálózati hozzáférés lehetôségeirôl és feltételeirôl. Az elsô
megállapodás 2007 júliusában született a Cartes Lleidával. Az Asempre most azzal vádolja a Correost, hogy igazságtalan kondíciókkal akadályozza a hozzáférést, valamint a
kölcsönösen megállapított kedvezményeket sem fizeti ki a magánszolgáltatóknak. Ez is
az oka annak, hogy Spanyolország 400 magánpostai szolgáltatójából eddig mindösszesen 10 írta alá a hálózat-hozzáférési megállapodást. A posta szerint azonban a magán
szolgáltatók nem érték el a meghatározott minimum küldemény mennyiséget.

Érdekességek innen-onnan
Arculatot vált a Mexikói Posta
www.postinsight.com – Szokatlan stratégiával szeretné ügyfeleinek bizalmát visszanyerni a
Mexikói Posta. Az elsôsorban az elveszett küldemények és a késve történô kézbesítés miatt
rossz hírnévnek örvendô mexikói postai szolgáltató arculatot vált, és élénk pink, valamint lime
zöld színekkel sokkolja a közvéleményt. Megváltozik a logó és az alkalmazottak egyenruhája
is. A pink és lime zöld színekben pompázó postahivatalokban pedig a megszokott postai termékeken kívül kapható lesz rizs, bab, tejpor, borítékok és kávésbögre, az utóbbi kettô szintén
az új színekben. A posta vezetôsége ígéretet tett arra, hogy minden postahivatalban lesz
nagysebességû internet-kapcsolat, bár az alkalmazottak a mai napig írógéppel dolgoznak, és
manuálisan válogatják a leveleket. A Mexikói Posta új szimbóluma egy fehér postagalamb,
amely levelet tart a csôrében. Az új stratégiától a kormány azt várja, hogy az idén 50 millió
dollár veszteséget produkáló postai szolgáltató jövôre nem kerül a csôd szélére.
A DHL a világûrbe is kézbesít
www.dpwn.de – A DHL mindenhová szállít küldeményt, s most az a különleges helyzet
állt elô, hogy még a világûrbe is eljuttathat csomagokat. Október 12-én egy Szojuz ûrhajón, Bajkonurból indult útjára az elsô csomag a világûrbe. A rendeltetési cím az ISS
ûrállomás. A csomagszállítás célja annak kipróbálása, hogy milyen sorrendben érik el
céljukat a súlytalanság állapotában a különbözô súlyú csomag-modellek.
A Német Postánál beszélô dobozokban lehet ajándékot küldeni
www.dpwn.de – A DHL beszélô dobozai személyes üzenetek átadására képesek. Pontosan a karácsonyi ünnepi idôszakra fejlesztette ki a DHL azokat a dobozokat, amelyek
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egy beépített hangrögzítô chip segítségével képesek arra, hogy 20 másodperces személyes üzenetet rögzítsenek, melyet azután a címzett a megfelelô gomb megnyomásával
visszahallgathat. A dobozt még egyszer fel lehet használni egy újabb üzenet rögzítése
után. A dobozok külsô megjelenésre a karácsonyi hangulathoz igazodnak, mivel piros és
arany színben pompáznak. Az ötletes csomagolóanyagot korlátozott példányszámban
(200.000 db) november 1-tôl lehet a Német Posta postahelyein megvásárolni.

(A válogatás a Magyar Posta Zrt. Nemzetközi Igazgatósága által készített Nemzetközi
Hírlevél felhasználásával készült.)
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