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SZIVI LÁSZLÓ

2010. a „Piacépítés éve”
Tisztelt Olvasó!
Lassan hagyománnyá érik, hogy egy-egy évre meghatározzuk, mi legyen az a fontos szempont, elvárás, cél, törekvés, amelyre gondolkodásunkban, fejlesztéseinkben, napi munkánkban különös gondot fordítunk. Néhány évre visszatekintve: 2007 az „Ügyfél éve” volt, 2008
a „Partnerség éve”, a múlt évet a „Bizalom éveként” jegyeztük. 2010 a „Piacépítés éve”!
Miért, mitôl lehetnek hasznosak ezek az éves programok? Természetesen minden
idôszakban egyaránt fontosak számunkra az ügyfelek igényei, a partnereinkkel való hatékony együttmûködés, bizalmuk megnyerése. Mégis az, hogy egy-egy évre egy számunkra fontos értéket állítunk a középpontba, segít abban, hogy ezeket az értékeket
stratégiai és mindennapi tevékenységünkbe még inkább beépítsük. Talán azt is mondhatnánk, hogy ez – ugyan nem a megszokott gazdasági jelentésében – egy sajátos értékteremtési folyamatnak tekinthetô.
Mi indokolta, hogy ebben az évben éppen a piacépítésre koncentráljunk, ez a megközelítés kapjon munkánkban kiemelt fontosságot?
Felgyorsult technikai, technológiai fejlôdés – amely a hagyományos postai szolgáltatásokat helyettesítô termékeket eredményez –, gazdasági válság, egyes elemeiben szigorúbb jogi környezet, piacnyitás, az ügyféligények változása… Csak néhány tényezôt,
várható tendenciát emeltem ki, amelyek arra ösztönöznek bennünket, hogy még nagyobb erôfeszítéseket tegyünk új piacok bevonása és a meglévô piacaink megtartása
érdekében. A piac építése ugyanis új igények felkeltését és meghódítását jelenti, de
legalább annyira fontos az, hogy meglévô piacainkon pozíciónkat meg tudjuk ôrizni.
Egyik sem könnyû feladat.
Tevékenységünk egyre nagyobb hányadát már versenyfeltételek mellett végezzük, és
nagyon közel vagyunk a teljes piacnyitás megvalósulásához. A liberalizációra való felkészülést nehezíti az elmúlt éveket sújtó és még ma is tartó gazdasági válság. A gazdasági
visszaesésébôl adódóan csökkent számos, az árbevételek szempontjából meghatározó
küldemények forgalma, mert ügyfeleink folyamatosan törekszenek arra, hogy új és/vagy
olcsóbb megoldásokat találjanak postai kiadásaik mérésékelésére is. A válság hatásaként
általánosságban csökkentek a marketingre, marketingkommunikációra fordított kiadások
is, ami például a DM szolgáltatás igénybevételében érezteti hatását. Természetesen számos egyéb negatív hatást is említhetnék még. Mindezek okán még fontosabb, hogy technikai és technológiai fejlesztések révén jó ár-érték arányú szolgáltatásokat legyünk képesek nyújtani. A liberalizációra való felkészülés egyik legfontosabb eleme pedig az, hogy
olyan egyedi igényekhez igazodó szolgáltatás-csomagokat tudjunk kínálni ügyfeleinknek,
partnereinknek, amelyekkel nemcsak elégedettségük, de lojalitásuk is megnyerhetô.
Versenyben maradni nem lesz könnyû, a piacépítés nem lehetôség, sokkal inkább feltétele a további sikeres munkának. Mégpedig úgy, hogy a piacépítést komplex módon
értelmezzük. Ez a törekvés jelentse az alapot termék- és technológiai fejlesztéseinkhez,
marketing munkánkhoz éppúgy, mint az ügyfeleinkkel való kapcsolattartáshoz.
Akár az elôzô évek programjai a piacépítés is közös feladatunk, jó és eredményes
munkát kívánunk hozzá!
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A vállalkozói ügyfélkártya bevezetése
és a fejlesztés eredményei a Magyar Postán
A folyamatos versenyhelyzet megköveteli a Magyar Posta tevékenységeinek korszerûsítését. Célja, hogy hosszú távon megôrizze és biztosítsa versenyelônyét, illetve testre
szabott magasabb színvonalú szolgáltatásokkal folyamatosan növelje a vevôi elégedettséget; hogy egyre inkább piac- és ügyfélorientált módon mûködjön.
Ennek egyik fontos lépése az eddigi termékekre összpontosító üzleti szemlélet helyett az ügyfélközpontú szemlélet kialakítása. Ezért a Magyar Posta a lakossági ügyfélszegmens mellett a kis- és közepes vállalkozások megkülönböztetésére és számukra
leginkább megfelelô kezelésére összpontosít.
A kis-és közepes vállalkozások (továbbiakban KKV) kulcsszereplôi a gazdaságnak és a
gazdaságélénkítô programok elsôdleges célcsoportja. Ez egy olyan folyamatosan megújuló, sokszereplôs, széles piac, mely speciális értékesítési szervezetet és kezelést kíván.
A KKV ügyfelek azért fontosak a Postának, mert hosszú távon a vállalkozói piac az
egyenletes mûködést, a több lábon állás lehetôségét és stabil bevételi forrást biztosíthat a Magyar Posta számára.
A Postát felkeresô ügyfelek között megtalálhatók a lakossági ügyfelek, a készpénzes
és szerzôdéses (nevesített) vállalkozói ügyfelek. Így több millió ügyfélkontaktus és több
millió értékesítési helyzet kihasználására adódik lehetôsége a munkatársaknak; s lehetôség nyílik a vevôink jobb megismerésére és módszereink tökéletesítésére.
Mivel a múltban csak a szerzôdött ügyfelek igénybevételi szokásairól volt érdemi információnk és a készpénzes kisvállalkozói ügyfélkörrôl, vásárlásaikról, fogyasztói szokásairól nem rendelkeztünk információval, ezért a piac egy igen jelentôs része ismeretlen
maradt.
A kisvállalkozói ügyfélkezelés megújításának eszköze a vállalkozói ügyfélkártya, a mögötte lévô ügyféladatbázis és számlázási rendszer. Az ügyfélkör azonosítása, nevesítése
nélkülözhetetlen feltétele az ügyfelek megtartásának, az értékesítési, kiszolgálási színvonal emelésének, valamint hozzájárul új ügyfelek megszerzéséhez.
2008. év elején vállalkozói ügyfélkártyát vezettünk be vállalkozói ügyfeleink részére. A kártyához kapcsolva a postahelyi vállalkozók részére történô számlázási rendszerünk fejlesztését egy új program (az ún. VÜA-KSZR) kialakításával, valamint a meglévô
rendszer továbbfejlesztésével valósítottuk meg. A rendszerben több mint 1 millió vállalkozás (és intézmény) adatai találhatók meg, melybôl a rendszeresen postára járó –
készpénzes számlát kérô – vállalkozók száma többszázezer.
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Az ügyfélkártya bevezetésének és használatának köszönhetôen az elmúlt 2 év alatt
több mint 540 ezer ügyfél azonosítása és szolgáltatás igénybevételi jellemzôinek tételes követése indult meg. Az ügyfelek pontos beazonosítását az IPH-ból érkezô adatok
alapján egy 4-6 fôs Back-office csoport végzi az Értékesítés Monitoring és Adatmenedzsment Irodán belül. Az elsô év végére a kisvállalkozói körben a kártya használata
megközelítette az 50%-ot.
A fejlesztés több célt szolgált:
• egyrészrôl az ügyfélkör fogyasztási jellemzôinek megismerését, elemzését, a
hatékonyabb értékesítési és elérési lehetôségek megteremtését,
• erre alapozva a szegmens igényeit figyelembe vevô, ahhoz jobban illeszkedô új
szolgáltatási tartalmak és formák kidolgozását,
• másrészrôl pedig a kiszolgálás minôségének, gyorsaságának, pontosságának
javítását.
További elônyt jelent, hogy a felgyorsuló és minôségében is javuló számlakibocsátás
eredményeképpen csökkent a kiszolgálási, illetve a várakozási idô.
Korábban az ügyfél minden vásárlásakor lediktálta, „betûzte” a számlára kerülô vevôi
adatokat, ami a különbözô (név, cím…) írásmód miatt feldolgozási problémát okozott.
Az egyedi ügyfél-azonosító használata felgyorsítja a számlakiállítás folyamatát és az
ügyfél-azonosítás korábbi problémáit megoldja.
Az ügyfélkártya alkalmazása az elsô és fontos lépés volt abba az irányba, hogy hatékonyabb ügyfélkapcsolatokat építsünk a vállalkozókkal. Az ügyfélkártya rendszere módot ad arra, hogy megismerjük a vállalkozói ügyfeleink széles körének szolgáltatásigénybevételi szokásait, igényeiknek megfelelô értéknövelt szolgáltatásokat fejlesszünk
és kínáljunk.
Az induló év kiemelt feladata volt, hogy minél több ügyfélrôl rendelkezzünk forgalmi
adatokkal, illetve, hogy minél több készpénzes ügyfél rendelkezzen ügyfélkártyával.
Az ügyfélkártya segítségével tehát az ügyfél gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálásban részesülhet. Az egyedi ügyfél-azonosító használata felgyorsítja a számlakiállítás folyamatát és az ügyfél-beazonosítás korábbi problémáit megoldja. Az ügyfél-azonosító
kártyára nyomtatott vonalkódot a posta IPH rendszerének részeként kezeli. Az ügyfelet
vonalkód alapján azonosítja, a számlán feltüntetendô adatokat automatikusan keresi ki
a rendszer az adatbázisból.
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Az ügyfélkártya kedvezô fogadtatását mutatja, hogy 2008. évben 340 000 beazonosított ügyfélnek egy év alatt kiosztottunk több mint 230 ezer kártyát és ezt támasztja alá
az is, hogy a készpénzzel fizetô ügyfelek között az ügyfélkártyát használók aránya a januári 18%-hoz képest, októberre meghaladta a 45%-ot.

A kártyahasználat aránya néhány havi ingadozást követôen 2009. év végére 50% fölé nôtt, tehát a készpénzzel fizetô és számlát kérô vállalkozói ügyfelek fele használja az
ügyfélkártyát.
A KKV készpénzes ügyfelek beazonosításával a korábbiaktól eltérôen egyértelmûvé
vált, hogy levél és logisztikai termékkörök tekintetében a Lakossági Ügyfelek Üzletágához tartozó forgalom kb. egy negyede (23%-a) készpénzes KKV forgalom.
A Vállalkozói Ügyféladatbázis tisztítása, karbantartása folyamatos feladata a Kisvállalkozói Értékesítési szervezetnek. Az ügyfelek vásárlási szokásai, valamint a tevékenységük alapján szegmentáltuk a KKV ügyfélkört, így adottá vált a lehetôség, hogy
szegmens-specifikus értékesítési ajánlatokkal célirányossá tegyük az ügyfélfelkereséseket és megszólításokat a postahelyek illetve ügyfélkapcsolati munkatársak számára.
Szegmensen azon ügyfélcsoportot értjük, amely hasonló tevékenységi körrel rendelkezô ügyfeleket foglal magába, akik az ügyfélkiszolgálás szempontjából, illetve szolgáltatás-igénybevételi szokásaik alapján hasonlóak.
A KKV
•
•
•
•
•
•
•
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ügyfelek az alábbi szegmensekbe, ügyfélcsoportokba kerültek besorolásra:
Levél intenzív ügyfelek,
Logisztika intenzív ügyfelek,
Hirdetés intenzív ügyfelek,
Átlagosan posta intenzív ügyfelek,
Önkormányzatok,
Szerzôdéses KKV ügyfelek
Szerzôdéses Üzleti ügyfelek

A VÁLLALKOZÓI ÜGYFÉLKÁRTYA BEVEZETÉSE…

Itt fontos elmondani, hogy a szegmentálás igen összetettet és bonyolult feladat.
A statisztikai és egyéb módszerek alkalmazását követôen azt lehetett megállapítani,
hogy ún. „tiszta” szegmensek nem léteznek, tehát pl. a logisztika intenzív szegmensbe
sorolt ügyfelek másodlagosan levél intenzív szegmensbe is besorolhatók.
A kártyahasználat által rögzített adatok elemzésének és a fejlesztéseknek (Pl. VÜA III.)
köszönhetôen figyelembevételét követôen az értékesítés hatékonysága is érezhetôen
javulásnak indult. 2009 augusztusától bevezetésre került az IPH-ban az ügyfél-alapú
ajánlás.
Ennek lényege, hogy a beazonosított KKV-s készpénzzel fizetô ügyfél tranzakciójánál
a számlanyomtatás indításakor az IPH felületen megjelenik egy szolgáltatást ajánló
mondat vagy szegmentálást segítô kérdés.
Az ajánlómondatokat a korábbi ügyfélforgalmi információk alapján elvégzett szegmentálás alapján specializálják, és naponta töltik be a VÜA-rendszerbe. Így biztosítva
van, hogy egy ügyfél a számára valószínûsíthetôen legkedvezôbb ajánlatot kapja, és ne
hallja egymás utána ugyanazon ajánlatokat. A postahelyi munkatárs feladata, hogy a
megjelenô ajánlómondatot a megfelelô értékesítési technikával elmondja az ügyfélnek.
Nem az a cél, hogy sematikusan felolvassa. Ez a rendszer egy segítség a felvevônek, hiszen az értéknövelô vagy keresztértékesítô szolgáltatás-ajánlás korábban is kötelezô feladatuk volt, az ügyfél-alapú ajánlás bevezetésétôl viszont célzottabb ajánlattal élhetnek, amelynek fogadtatása az ügyfelek részérôl várhatóan sokkal kedvezôbb. Ezen kívül
elkerülhetô a monotonitás, és nem a kezelônek kell eldöntenie „ránézésre”, hogy melyik ügyfélnek mit ajánljon. Mindezekkel az ajánlási sikeresség javítható.
A „személyre szóló” ajánlással az információk hatékony elérhetôségét is biztosítjuk.
Az ajánlásra kapott szöveges válaszok alapján az ügyfelekrôl szerzett konkrét ismeretek (szolgáltatás igénybevételi szokások, ügyféljellemzôk) irányítják a célzott, ügyfélszegmens alapú ajánlás kidolgozását.
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Az ügyfélkártya rendszere, valamint az ügyféladatbázisra épülô ügyfélalapú ajánlás
hónapok alatt jelentôs, eredményekkel alátámasztható sikert hozott. Az értékesítési terület által kidolgozott forgalom-növekmény elemzéses módszerrel 2010. februárig majd
100 millió forintos forgalom emelkedés mutatható ki az IPH-ajánlásnak köszönhetôen.
Ez úgy értendô, hogy az IPH rendszerbôl érkezô adatok alapján azok az ügyfelek, amelyek valamilyen szolgáltatásra ajánlatot kaptak, 7 hónap alatt 100 millió forinttal több értékben vették igénybe az ajánlott szolgáltatásokat, mint korábban. Különösen a 2009.
október-december hónapban zajló START-PLUSZ csomag kampány és az ehhez kapcsolódó ajánlások forgalom-növelô hatása volt szembetûnô, mintegy 20 millió forint többletbevételt eredményezve.
A kis- és középvállalkozói piac megtartásának jövôbeni elemei a szegmentálás tovább finomítása, a még célzottabb kampányok és postahelyi értékesítési technikák fejlesztése lehetnek. Összefoglalva elmondható, hogy az ügyfélkártya bevezetése és az arra épülô ügyfélkártyás azonosító rendszer módot ad arra, hogy a Magyar Posta megismerje a kisvállalkozói szegmens szolgáltatás-igénybevételi szokásait, forgalmukat elemezze, igényeiknek megfelelô értéknövelt szolgáltatásokat fejlesszen és kínáljon számukra. Így célirányosabb, hatékonyabb értékesítési tevékenységet folytathat, amely
már most kimutatható a bevételek elemzésénél.
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A kocka el van vetve…!
A Magyar Posta integrált kockázatkezelési
rendszerének kiépítése
A 2008-ban kialakult világgazdasági válság felerôsítette a gazdálkodó szervek részérôl azt az igényt, hogy felmérjék, a tevékenységük milyen keretek között zajlik,
milyen kockázatokkal kell szembesülniük.
A Magyar Posta vezetôsége – felismerve ennek szükségességét – a piaci liberalizációra való lehetô legjobb felkészülés érdekében alapvetô céljának tekinti a felelôs
vállalatirányítás további javítását, melynek egyik fontos alappillére egy, a vállalat
egészére kiterjedô integrált kockázatmenedzsment rendszer kiépítése. Mindezek
elérése érdekében a társaság célul tûzte ki a 2009-2010-es évre a Vállalati Integrált Kockázatmenedzsment rendszer kiépítését. Jelen cikk célja e kockázatkezelési
keret elméletének bemutatása.

A vállalati kockázatkezelési rendszer egy napjainkban megjelenô új vezetési módszert,
eszköztárat jelent. Ez a vezetési (vagy vezetést támogató) koncepció a világot kockázatos, állandóan változó elemek összességeként fogja fel, és a vezetési döntéseket többek között kockázatos alternatívák közötti választásként értelmezi.
A kockázatot definiálhatjuk úgy, mint egy eseménytérben felmerülô, az eseménytérben lévô szereplôre ható bizonytalanság, amit a szereplô ismer, és szándékosan felvállal. A kockázat mértéke csak abban az esetben adható meg, ha a bizonytalansághoz bekövetkezési valószínûségek rendelhetôk.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy gazdasági szereplô vállalkozásba kezd, fel
kell mérnie, hogy a mûködése során milyen kockázatokkal szembesül a vállalkozás környezetében, illetve a vállalaton belül. A kockázatok azonosítását követôen azok lehetséges hatásait fel kell mérni, ezután lehet meghatározni kezelésük módját.
Egy kockázatkezelési rendszer kiépítése elôtt feltétlenül tisztázni kell, hogy az adott
vállalat vezetése pontosan mit tekint kockázatnak. Klasszikusan két nézôpont létezik: az
egyik, elsôsorban döntéselméleti és pszichológiai problémáknál alkalmazott nézet szerint a kockázat a negatív események bekövetkezésének lehetôsége, míg az elsôsorban
a pénzügyi területeken elterjedt másik megközelítés szerint a kockázat a várható értéktôl való (kétirányú) eltérés lehetôsége.
A gyakorlatban ennek a választásnak azért van jelentôsége, mert az elôbbi esetben
csak a kedvezôtlen hatások (fenyegetések) tompítására törekszünk a rendszer kiépítése
során, míg az utóbbinál ki kell térni a vártnál kedvezôbb esetek (lehetôségek) minél
jobb kiaknázásának módjaira is a vállalati szabályozásban.
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Ebbôl következik, hogy a kockázattal való szembesülés lehet elôzetes és így tudatos; vagy csak utólagos szembesülés az eredménnyel. Az elôzetesen megismerhetô
és feltárható kockázatok felsorakoztatásának eszköze a kockázatmenedzsment, ami
egy szisztematikusan felépített folyamat, célja a potenciális kockázatok feltárása, értékelése és ennek eredményeként a kockázatkezelési terv megfogalmazása és végrehajtása.

Az integrált kockázatkezelés
A kockázatot és a kockázatmenedzsmentet már definiáltuk, most nézzük meg, mit jelent az integráltság. Az integráció elsô megközelítésben jelentheti az egyes, vállalatnál már létezô, elkülönült kockázatkezelési tevékenységek szemléletének közelítését,
alapelvként elfogadva, hogy a közös cél az optimális vállalati mûködési keret biztosítása és fenntartása. Másodsorban a cég különbözô területein születô döntések nem
függetlenek, mindennek komoly kölcsönhatása lehet (a kockázatok összegezve felerôsíthetik vagy kiolthatják egymást). Ezért egy integrált kockázatkezelési rendszer célja
lehet a belsô összefüggések feltárása, a vállalatot körülvevô rendszerekkel való kölcsönhatás integrálása. A piacválasztás stratégiai kérdésétôl kezdve az árazásig, a beszállítókkal és vevôkkel kötött szerzôdések konkrét tartalmáig, a javadalmazásig számos területnek van kockázatkezelôi vonatkozása. Ily módon integrált, a vállalati mûködés egészét átfogó kockázatkezelés szükséges. Egy vállalkozás kockázatait nem lehet
egyedileg, csupán a vállalatra koncentráltan vizsgálni, szükséges a környezet, az iparági és versenyhelyzet vizsgálata.
Az integráció jelenti a kockázati menedzsment összevonását egy felelôs szervezet irányítása alá, ami már nem egyszerûen csak a különbözô kockázatkezelési területek kommunikációjáért, tevékenységük koordinálásáért felelôs, hanem a vállalati kockázatkezelési stratégia kidolgozásáért és végrehajtásáért, a vállalati érték növeléséért a kockázati menedzsmenten keresztül.
Összességében az integrált vállalati kockázatkezelési (Enterprise Risk
Management = ERM) rendszert definiálhatjuk, mint egy olyan vezetô személyek által
meghatározott folyamatot, amelyet stratégiai szinten és a vállalat egészére alkalmaznak. Arra tervezték, hogy azonosítsa azokat az eseményeket, amelyek a vállalat részeire vagy egészére hatnak, és a vállalat kockázatvállalási szintjének megfelelôen kezelje
azokat. Az ERM elfogadható magabiztosságot ad a vállalatvezetésnek, és segíti a célok
elérését.1
A jó kockázatmenedzsment rendszer négy lépés folytonos egymás utáni végrehajtását jelenti. Elsôként azonosítani kell a kockázat forrásait (1), majd meg kell mérni azok
jelentôségét (2), befolyásának mértékét. Azt követôen meg kell határozni, hogy milyen
válaszreakciókat célszerû tenni a kockázat kezelésére (3), végül figyelnünk, irányítanunk és ellenôriznünk kell a kockázatkezelési folyamatot (4).
1

A vállalati kockázatkezelési rendszernek a Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) által kidolgozott koncepciójára támaszkodunk.
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Forrás: www.cartoonstock.com

A kockázatok beazonosítása és értékelése egységes módszertan alapján kell, hogy
megvalósuljon az üzleti egységek, divíziók, folyamatok szintjén, mely módszertan – lehetôség szerint – számszerûsíthetô és összehasonlítható értékelést biztosít, összhangban a vállalat kockázati hozzáállásával es kultúrájával. A kockázat mérésének lehet kvalitatív és kvantitatív technikája is, amirôl a késôbbiekben még szó esik.
A kockázatkezeléssel foglalkozóknál gyakori hiba, hogy a kockázatok teljes megszüntetésére, semlegesítésére törekednek, holott a kockázatvállalás az üzleti vállalkozás
lényegi eleme, s annak mértéke sokszor döntôen befolyásolja a várható hozamot is.
Szem elôtt kel tartani, hogy a folyamat végsô célja a vállalati (tulajdonosi) érték növelése. Innen nézve világos, hogy míg a kockázat mérséklése értéknövelô, a csökkentéshez
felhasznált erôforrások csökkentik a rendelkezésre álló pénzáramlást, vagyis rombolják
az értéket. Minden kockázatkezelési lépés valójában annak eldöntése, hogy az adott
kockázat kezelése vagy felvállalása jelent-e nagyobb várható értékvesztést.
Léteznek olyan technikák, hogy egy konkrét, immár vállalati szinten összevezetett,
egyenlegben jelentkezô (negatív) kockázatokat kezelni tudunk, azaz egy kockázatot lehet mérsékelni, másra áthárítani, elkerülni, vagy felvállalni.
a) Ha a kockázat kezelésének költsége összehasonlíthatatlanul kisebb a bekövetkezô kárnál – vagy annak teljes kiküszöbölésére valamilyen elôírás a céget kötelezi – akkor a kockázat teljes elkerülése (aktív kezelés) javasolható. (Tûz-, baleset-, egészség-, vegy-, katasztrófavédelem.)
b) Amennyiben a kockázat negatív következményeinek elkerülése, egy határon
túl, már költségesebb, mint a bekövetkezett kár várható nagyságrendje – akkor
azt mérsékelni célszerû (aktív kezelés). (Ilyen lehetséges kezelési mód a betörésvédelem, tartalékkapacitások kiépítése, készletek felhalmozása, stb.)
c) Ha a kockázat mértékét már – a gazdaságos lépésekkel elérhetô – legkisebb
szintre csökkentettük (vagy annak mértéke már eredendôen is csak szerény
volt), további intézkedéseket nem érdemes tenni, mivel azok nagyobb mértékben csökkentenék a vállalati értéket, mint maga a kockázat – ebben az esetben
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a kockázat felvállalása javasolható. Akkor is csak a felvállalást választhatjuk, ha
nem ismerjük a kockázatot. Így a felvállalásnak aktív és passzív formája is létezik. A passzív változatban semmilyen cselekvésre sincs szükség, míg az aktív változatnál tudatosan tervezünk a kockázattal.
d) Létezik a kockázatkezelésnek egy módja, amikor nem egyedül vállaljuk fel a kockázatot, – pl. azért mert azokat nem tudjuk közvetlenül befolyásolni –, hanem keresünk egy partnert, aki már azt kezelni tudja (pl. biztosító) – ekkor a kockázatot áthárítjuk (aktív kezelés). Ugyanez fordul elô azon kockázatok esetében is, amikor azok
nem specifikusak, vagyis számos más olyan szervezet is van, amely hasonló kockázatoknak van kitéve, és azoknak sem célszerû a másik három reakció valamelyikét
alkalmazni. Ilyen esetekben az elvileg létezô kockázati közösséget valamilyen piaci
szereplô ténylegesen is összefogja, és így olyan konstrukciót tud kínálni, amely elônyösebb a potenciális résztvevôk számára, mint a másik három válaszreakció.
Amennyiben már rendelkezünk egy kockázatértékelési rendszerrel, el kell indítani annak folyamatos mûködtetését, azaz a kockázatkezelési folyamatot.
A rendszer eredményeirôl a menedzsmentet és az érintett üzleti területet folyamatosan tájékoztatni kell, hogy a megfelelô válaszreakciók megszülethessenek. A folyamatos továbbfejlesztés érdekében lényeges a folyamat állandó követése, hogy a meghatározott kockázatok, és az azok kezelésére elôirányzott válaszreakciók, visszaépítésre kerüljenek a modellbe.
A folyamatos kiigazítás lényege, hogy a feltérképezett kockázatokra adott válaszreakciók hatásait vizsgáljuk. Nem csak az adott kockázat mértéke és jelentôsége módosulhat, hanem az elérhetô megoldások köre is. Mindenképpen szükség van arra is, hogy
folyamatosan nyomon követve a cég mûködésének és a környezetének a változását, fejlesszük a rendszert, hiszen újabb bizonytalansági tényezôk is felmerülhetnek.
A kockázatkezelési folyamat rugalmassága lényeges alapelv. Egy kiépített kockázatkezelési rendszer túlságos merevsége vagy hibás mûködése különösen komoly kockázatot hordoz magában, mert az ilyen rendszerek tartós mûködése a cég vezetôit gyakran hamis biztonságérzetbe ringatja.
Az ERM nem univerzális és egysíkú eszköz, minden vállalatnál egészen eltérô lehet.
Bár kialakítási kerete objektív elvek alapján meghatározhatók, ahogy a vállalatmenedzsment, így a vállalati kockázatmenedzsment is tartalmaz szubjektív és egyedi elemeket.
Elsôsorban nagyvállalatok számára éri meg alkalmazni. Egy jól mûködô Enterprise Risk
Management-et a következôk jellemzik:
1. A vállalati stratégiát a „kockázati étvágyhoz” (kockázatviselési hajlandósághoz)
igazítja
2. Fejleszti és tudatossá teszi és integrálja a kockázatokra adott válaszokat, reakciókat. (Elkerül, elhárítás, csökkentés, megosztás, elfogadás).
3. Csökkenti a meglepetések számát és az ezzel járó veszteségeket
4. Azonosítja és kezeli a vállalat-szerte többször elôforduló kockázatokat.
5. Figyeli és megragadja a lehetôségeket. (Amelyek a kockázatból származnak.)
6. Racionalizálja a tôkeallokációt (a kockázat miatti tôkeszükségletet és tôkeallokációt
7. több információval látja el, támogatja a tôkekihelyezési döntéseket).
8. Kapcsolatot teremt a növekedés, a jövedelmezôség és a kockázat között.
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Az ERM megköveteli a vezetôktôl, hogy tudatosítsák a vállalati (tulajdonosi, vezetôi)
kockázati étvágyat (kockázatvállalási hajlandóságot), s következetesen használják fel azt
a döntések során. A kockázati gondolkodás és a jelentések, monitorozás sok információval, és tudatossággal látja el a vezetést, amellyel a jövôbeli célokat is értelmesebben,
pontosabban lehet kitûzni, illetve megvalósítani.
Az ERM nem vállalatvezetés. Az ERM egy funkció, alkalmazása önmagában nem jelent
üzleti sikert. Egy integrált vállalatirányítási rendszer üzemeltetése nem cél, hanem eszköz.

ERM a Postán
A felsorolt elméleti alapokra helyezkedve 2009-ben megkezdôdött a Vállalati Integrált
Kockázatkezelési rendszer kialakítása, amelyet több lépcsôben valósítunk meg:
(1) Elkészült egy vállalati szintû kockázatfelmérés, melynek során összeállt a Magyar Posta kockázati térképe;
(2) Kialakításra került a Magyar Posta ERM koncepciója, mely magában foglalja a
kockázatfelmérés teljes vállalatra történô kiterjesztésének ütemét és menetét,
illetve az ERM folyamatok és eljárások kiépítésének útját;
(3) A vállalati szintû kockázatfelmérés eredményeit felhasználva a kockázatfelmérés
több lépcsôben kiterjesztésre kerül az üzleti egységek, divíziók szintjén – egy a
kockázatok hatásait számszerûen mérô modell alapján
(4) Kialakításra és bevezetésre kerülnek a Magyar Posta ERM folyamatai és eljárásai, beleértve az ERM módszertant, jelentési rendszert, szervezeti kialakítást, illetve az ERM informatikai támogatottságának lehetôségeit.
Az elsô két lépcsô 2009-ben befejezôdött, jelenleg a 3. folyik. A továbbiakban a Posta szervezeti szintû kockázati térképét ismertetjük, az ERM további kiépítésérôl egy késôbbi cikkben számolunk be.

Szervezeti szintû kockázatok
Ahogy azt már említettük, a kockázatok beazonosítására eltérô módszertanok léteznek.
Egy ERM rendszer bevezetésekor egy vállalat egészére ható felmerülô kockázatok vállalati szintû felmérése szükséges.
A folyamat kiindulópontja a Posta üzleti stratégiájának, célkitûzéseinek és legfontosabb kezdeményezéseinek alapos megismerése volt. Ezt követte a vállalat kockázati
profiljának kidolgozása, majd a kockázatok értékelése és rangsorolása a vállalat felsô
vezetôivel, illetve az üzleti egységek vezetôivel együttmûködésben. A kockázati profil
kidolgozása a kockázatok összesítését és az elôfordulásuk valószínûsége, illetve hatásuk
jelentôsege szerinti rangsorolását foglalja magában.
A szervezeti szintû kockázatok és a kapcsolódó szervezeti szintû menedzsment és kontroll eljárások beazonosítása és értékelése az alábbi lépések mentén került végrehajtásra:
• Közös kockázati nyelv megteremtése: ennek során kialakításra került a Posta
számára releváns kockázatok listája;
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•
•

Vállalati stratégia és célkitûzések összegyûjtése: összekapcsolása a releváns
kockázatokkal – ennek során megfogalmazásra került az a 28 kockázat, amely
közvetlen hatással lehet a stratégiai célok elérésére;
Kockázatértékelési kritériumok kialakítása: ezek a kockázatok hatása, bekövetkezési valószínûsége és a kapcsolódó kontrollok minôsége kapcsán foglalták
össze azokat az értékelési kategóriákat, melyek a szervezeti szintû kockázatok
egységes értékelését tették lehetôvé2.

A beazonosított releváns kockázatok felsôvezetôk által történt értékelése eredményeként összeállt a Magyar Posta kockázati térképe. Ez alapján kiválasztásra került az a 8
kockázati kategória, ami a leginkább befolyásolja a stratégiai célok elérését, és amelyek
kezelésének lehetôségeit is részletezzük. Ezek – a kockázatkezelés lehetôségei szerint
kategorizálva – a következôk:
Öt olyan kockázat került beazonosításra, amelyek jelentôs súllyal bírnak a társaság
életében és ahol a menedzsment számára jelentôs fejlôdési lehetôség mutatkozik a
kockázatok eredményesebb kezelését illetôen:
Versenykörnyezet: Annak a kockázata, hogy a versenytársak lépéseire adott elkésett
vagy nem megfelelô reakció illetve a piacra lépés szabályozásának a Magyar Posta
számára kedvezôtlen kialakítása következtében a társaság elveszíti versenyelônyeit:
Vállalati transzparencia: A vállalati transzparencia kockázata magában foglalja annak a veszélyét, hogy a vállalat rugalmatlansága illetve döntési transzparenciájának
szintje nem tudja elôsegíteni a stratégiai és üzleti célok idô és hatékonyság szempontjából megfelelô elérését; és a permanens vagy nem megfelelô szervezeti átalakítások és a már kialakult felépítés/hierarchia miatt, a vállalat belsô folyamatainak és
döntéshozatali rendjének transzparenciája is sérülhet.
A Magyar Posta esetében a transzparencia kockázata megnyilvánulhat abban, hogy
a kezdeményezések és döntések megvalósítása, a problémák, stratégiák, célok idôbeni és megfelelô szintû kommunikálása nem valósul meg és a változások integrálása, a változásokra történô reakciók idôben elhúzódnak („a szervezet tehetetlensége“), azaz a változások támogatottsága hiányzik.
IT és technológia architektúra: Annak a kockázata, hogy a vállalat információ technológiai és egyéb kulcs technológiai rendszereinek megválasztása, fenntartása és
fejlesztése nem támogatja a stratégiai célok megvalósítását és a Magyar Posta folyamatainak mûködését.
Termékmenedzsment: Annak a kockázata, hogy a vállalat nem lesz képes idôben
és megfelelôen üzletáganként vagy ügyfélcsoportonként beazonosítani, meghatározni, és menedzselni a profitábilis termék és szolgáltatás portfolióját, és a szolgáltatások és termékek fejlesztési irányait.
Versenypiaci árképzés: A versenypiaci árképzés kockázata a Magyar Posta számára azt jelenti, hogy versenypiaci körülmények között a Magyar Posta nem képes rugalmas (idôben reagáló és ügyfélszegmensenként differenciált) árképzési gyakorlatot kialakítani és mûködtetni
2

A kockázatok értékelése a 2009-2013-es idôszakot figyelembe véve történt. A beazonosított fejlôdési lehetôségek a 2009-es évre vonatkoznak.
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A MAGYAR POSTA INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI…
Két olyan kockázat került beazonosításra, amelyek hatása és bekövetkezési valószínûsége alapján szintén jelentôsek, viszont a menedzsmentnek korlátozott lehetôségei vannak a kockázat eredményesebb kezelésére:
Tulajdonosi elvárások: A tulajdonosi elvárások kockázata abból ered, hogy azok folyamatos változása miatt a vállalat számára kijelölt stratégiai/ fejlôdési irányok hiányoznak vagy túl rövid távúak illetve a tulajdonos által megfogalmazott elvárások a
Magyar Posta gazdaságos mûködésére negatívan hatnak. Emellett az állam közhatalmi és tulajdonosi szerepének együttélése a stratégia dezorientálásához vezethet
mivel a politikai döntések ciklikussága miatt a stratégiai döntések ellentmondóak, és
gyakori, hogy a politikai kommunikáció hatására ad-hoc tulajdonosi döntések születnek a vállalat gazdálkodására vonatkozóan.
Közbeszerzés: A közbeszerzés kockázata a Magyar Posta esetében abban nyilvánul
meg, hogy a közbeszerzési eljárás rugalmatlansága, magas költségigénye, a szállítók közbeszerzési folyamatok során mutatott viselkedése, az eljárások eredményének támadhatósága miatt a beszerzési folyamatok, beruházások idôben elhúzódhatnak, meghiúsulhatnak.
Egy olyan kockázat került beazonosításra a workshop résztvevôk értékelése alapján,
amely ugyan jelentôs hatás és valószínûség szempontjából, de a társaság már elkezdte
a kockázat eredményes kezelésére vonatkozó fejlesztési akciótervét kidolgozni, végrehajtani:
Vállalati Kultúra: A vállalati kultúra kockázata abban nyilvánul meg, hogy vállalat
szempontjából kritikus lehet, ha a korábbi vállalati kultúra helyett nem lesz képes kialakítani egy olyan teljesítmény- orientált környezetet, amit a munkavállalók képesek
elfogadni és beépíteni mindennapi viselkedésükbe, valamint ha a munkavállalók nem
lesznek képesek arra, hogy felelôs magatartást képviseljenek saját teljesítményük fejlesztése és a változásokhoz való alkalmazkodás érdekében (öngondoskodás).
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DR. MARJANEK KATALIN – FELFÖDI CSILLA
A kritikus kockázatok kezelésének lehetôségei:
A versenykörnyezet kockázatának elemzése alapján a Magyar Posta vezetôi szerint a
vállalatnak a legnagyobb hangsúlyt a versenyképesség javítására kell helyeznie a jövôben, melyet elsôsorban a piacelemzés, a sales képességek és a mûködési hatékonyság
javításán keresztül lehet elérni. Új piaci szegmensek megszerzését és a meglévô szegmensek fejlesztését akvizíciók kezdeményezésén, a leányvállalati kapcsolatok tisztázásán és regionális szemlélet bevezetésén keresztül javasolják megvalósítani, de a versenyszabályozási környezet alakítására irányuló lobbi tevékenységet is fókuszba kell helyezni, különösen a piacra lépési feltétel rendszer, a hálózati elérhetôség és a versenytársak magatartására vonatkozó szabályok tekintetében.
A vállalati transzparencia kockázatának esetében a fejlesztési javaslatok priorizálásának eredménye, hogy a döntéshozatal idôbeliségének javítása érdekében, a
döntéshozókat a megfelelô felelôsségi és kompetencia szintekhez igazodva kell a jövôben kijelölni, és ezzel a döntési szinteket csökkenteni. A belsô szabályozottságot rugalmasabbá szükséges tenni, valamint a belsô szolgáltatók eljárásrendjét és a belsô árazást átláthatóbbá kell tenni.
Az IT technológia és architektúra kockázatának elemzése kapcsán az alábbi kiemelt
3
fejlesztési javaslatok kerültek megfogalmazásra: A folyamatok jövôbeni fejlesztése BPR
szemlélet mentén történjen, míg a napi mûködést támogató postai rendszereket egymással kompatibilissé kell tenni és az integrált rendszerek adat-megbízhatóságát fejleszteni szükséges.
A termékmenedzsment területén a vezetôk szerint a legfontosabb teendôk közé tartozik egy virtuális termékmenedzsment kompetencia központ létrehozása annak érdekében, hogy az ügyféligények, valamint a termék- és technológiafejlesztések összehangolását elôsegítsék. A piackutatás és kontrolling támogatás mellett történô portfoliómenedzsment fejlesztés megvalósítása szintén magas prioritást élvez, mivel ennek sikeressége alapozhatja meg az új termékek esetében megválasztott piacra lépési és árazási stratégiák megfelelô kiválasztását. A vezetôk kiemelt fontosságúnak ítélik a postai
helyettesítô termékek piacra viteli stratégiájának újragondolását is.
A versenypiaci árképzés kockázatának vizsgálata kapcsán a vezetôk által megfogalmazásra került, hogy a legfontosabb teendô ezen a téren az, hogy egy a szervezet számára transzparens árképzési- és kedvezményrendszert alakítson ki és alkalmazzon a Magyar Posta, és ennek elérése érdekében fejlessze a termékjövedelmezôség-értékelési
és önköltség-számítási eljárásait és helyezzen hangsúlyt a versenytársak folyamatos
elemzésére, hogy azok eredményeit felhasználva egy versenyképes árazási modellt tudjon kialakítani.
A közbeszerzés kockázata esetében a beszerzési politika újragondolása került fókuszba. A tervszerûen, idôben indított közbeszerzések megvalósítása megköveteli a
speciálisan képzett beszerzési munkatársak által mûködtetett belsô folyamatok ésszerûsítését, illetve hogy komplex, összehangolt beszerzési és tervezési tevékenységet folytasson a Magyar Posta és törekedjen arra, hogy több éves beszerzési eljárásokat folytasson keret-megállapodások megkötése mellett.
3

Business Process Reengineering – Üzleti folyamatok újratervezése
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A MAGYAR POSTA INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI…
Összefoglalás
A tanulmányban összefoglaltuk az integrált vállalati kockázatkezelési rendszerek elméletét, és lehetséges megvalósítási lépéseit. Továbbá felvázoltuk a Posta ERM rendszerének kialakítása érdekében tett elsô lépéseket. A szervezeti kockázati térkép összeállítása után – az ERM kiépítésének jelenlegi fázisában – az üzletági kockázatok beazonosítása folyik a szervezeti szinten beazonosított 8 kritikus kockázati terület mentén. A kockázat felmérése elsôként – pilotként – a pénzügyi szolgáltatások termékcsoportra történik. Ennek a munkának az eredményérôl késôbb számolunk be.

Melléklet
A 28 elembôl álló kockázati lista:
1 Gazdasági makro-környezet

15 Termékmenedzsment

2 Tulajdonosi elvárások

16 Versenypiaci Árképzés

3 Versenykörnyezet

17 Marketing és promóció gyakorlata

4 Ügyfél preferenciák

18 Ügyfélkapcsolat Kezelés (CRM)

5 Szállítók

19 Üzletmenet folytonosság

6 Vállalati Kultúra

20 Jogsértések és egyéb visszaélések

7 Vállalati Transzparencia

21 Árfolyam és kamat

8 Tervezés és Elôrejelzés

22 Partnerkockázat

9 PR és Kommunikáció

23 Cash-Flow és Likviditás

10 Társadalmi és környezeti felelôsségvállalás (CSR) 24 Finanszírozás és tôkebevonás – tôkeszerkezet
11 Postai tevékenységek mûködtetése

25 Jogszabályok változása

12 Emberi Erôforrások

26 Munkaügyi szabályozás és participáció (Munkabéke fenntartása)

13 IT és Technológia Architektúra

27 Egyetemes szolgáltatás és hatósági árak

14 Ingatlan és tárgyi eszköz portfolió

28 Közbeszerzés
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A COU.R.I.E.L projekt: fókuszban az útvonaltervezést
támogató innovatív szimulációs oktatóprogram
A Magyar Posta vezetése deklaráltan kiemelt figyelmet fordít arra, hogy dolgozóit képezze, hiszen csak így van esélyünk alkalmazkodni a folyamatosan változó piaci körülményekhez. Ennek a célkitûzésnek eleget téve veszünk részt a Leonardo da Vinci nevével fényjelzett Élethosszig tartó tanulás programban is.
A Leonardo da Vinci alprogram a szakképzésre irányul, és minden olyan szervezet pályázhat (a felsôoktatáson kívül), amely ezen képzésekben részt vesz. Általános célkitûzései között szerepel a szakoktatási, képzési rendszerek és gyakorlatok minôségének javítása, valamint az e téren megvalósuló innovációk támogatása.
A következôkben bemutatásra kerülô program az Európai Bizottság 1994-ben indult
együttmûködési programja a szakképzés területén.

A Magyar Posta 2008 októbere óta vesz részt a Leonardo da
Vinci program keretében megvalósuló COURIEL Innováció
transzfer projektben a Görög Postával (ELTA)) és a Román
Postával (Posta Romana) együttmûködve.
A COURIEL program a Leonardo da Vinci egész életen át tartó tanulás programon
belül, az Állami Ösztöndíjak Alapítványa (I.K.Y.) felügyelete alatt valósul meg. A projektet egy partneri csapat hajtja végre, amelyben a Görög Posta (ELTA) Kft. mint kedvezményezett a Szakképzési Központ (KEK) – ELTA Kft., mint koordinátor, a Görögországi
Postás Egyesületek Szövetsége (POST), az Égei Egyetem Gazdasági és Igazgatási Mérnökök Karának, SzySzPal Mûhelye, az ELTA Futárszolgálatok Kft., valamint a Román Posta és a Magyar Posta, mint partnerek vesznek részt.
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A COU.R.I.E.L PROJEKT
A COURIEL program egy, az Európai Unió támogatásával megvalósuló innováció
transzfer, amely a napi útvonaltervezés egy új módszerét mutatja be, különös figyelemmel a napközben felmerülô promt feladatokra, mindezt egy szimulációs tanulási rendszer segítségével ábrázolva.
A postai szolgáltatások környezete – különös tekintettel az idôgarantált küldeményekre és csomagszolgáltatásokra – egy modern, gyorsan fejlôdô szektor a városi kézbesítési és terjesztési szolgáltatásokban, amely a szállítási és tervezési feladatok rendkívül nagyfokú komplexitása ellenére – ügyfeleinek egyre magasabb minôségû szolgáltatást kell biztosítania.
A területnek jellemzôen nagyszámú, állandóan változó ügyféligényeket kell kiszolgálnia így a járattervezés, az ellátási lánc egyik kritikus tényezôjévé válik.
Az emberi tényezô fontos szerepet játszik ezekben a tevékenységekben (tervezés –
az útvonal teljesítése), és jelentôs hatással van a biztosított szolgáltatások minôségére
és költségeire.
Mindezek indokolják egy integrált képzési program kifejlesztésének, valamint bevezetésének szükségességét; annak érdekében, hogy a csomagkézbesítôi munka legjobb
gyakorlatai, a tervezési, végrehajtási és ellenôrzési módszerek alkalmazhatóak legyenek
a munkatársak további képzéseiben, és a minôség javításában.
A projekt partnersége a postai és futárszolgáltatók képzésében és fejlesztésében jártas szakemberek (KEK ELTA) a kidolgozott program felhasználóinak (ELTA; ELTA Courier;
Posta Romana; Magyar Posta), valamint a szállítmányozás területén komoly tapasztalattal rendelkezô tudományos intézetek szakembereinek bevonásával jött létre annak érdekében, hogy a projekt tudományos, mûszaki és képzési elvárásai is teljesüljenek.
A program várható eredménye egy modern, innovatív, rugalmas képzési keretprogram létrehozása azon készségek fejlesztésére és erôsítésére melyek megfelelnek az állandóan változó, és egyre magasabb postai elvárásoknak, különös tekintettel az ad hoc
járattervezési igényeket is igénylô (nagyszámú, naponta változó kézbesítési címhelyek,
telephelyi felvétel) csomagkézbesítés területére (útvonaltervezési típusok 1. ábra)
A kiszállítás
útvonaltervezése
Ügyfélkiszolgáló pontok

Felvételi/Kiszállítási útvonalterv
Felvétel
KISZÁLLÍTÁS

Kiszállítás

.....

IdĘhorizont

08:00-19:00

A kiszállítás
útvonaltervezése

Gerinc-útvonaltervezés
BelsĘ árufeldolgozás
Helyi
szállítás
J
Á
R
A
T
T
E
R
V
E
Z
É
S

L.S.P.

Helyi
szállítás

BelsĘ szállítás
(Közút/repülĘ/tenger)
Felvétel, válogatás

HUB

Ügyfélkiszolgáló pontok

HUB

L.S.P.

Transit
Hub

16:00-20:00

17:00-06:00

05:00-08:00

J
Á
R
A
T
T
E
R
V
E
Z
É
S

Felvételi/Kiszállítási útvonalterv
Kiszállítás
FELVÉTEL

Kiszállítás

.....

08:00-19:00

1. ábra Útvonaltervezési típusok
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Az útvonalak között az ügyfelek jobb elosztása ezért a következôket eredményezheti:
• Csökkenô üzemidôk
• Több kiszolgált ügyfél
• Kevesebb holtút
• Magasabb minôség, ügyfél-elégedettség
• Kevesebb igénybevett jármû
• Javul a diszpécserek hatékonysága
A COURIEL program tartalmazza egy olyan innovatív képzési program kifejlesztését,
amely egy interaktív emulációs környezet használatával a munkatársakat képessé teszi
arra, hogy járataikat – legyen az ütemezett vagy ad hoc – a megfelelô forgatókönyvek
szerint kezeljék, valamint azért, hogy a legjobb járattervezési és teljesítményértékelési
módszertanokat alkalmazzák.
A COURIEL célja tehát egy innovatív oktatóprogram kifejlesztése „szimulációs játék”
formájában (2. ábra A program képernyômintája). Az alkalmazás segítségével a résztvevôk a következô témaköröket érintik::
• Szokásos útvonal ütemezés kezelése,
• Dinamikus/eseti szállítási útvonalak (megfelelô forgatókönyvek segítségével),
• Az útvonaltervezés legjobb módszerei,
• Teljesítmény-értékelés
Information of routes (cost,
time, available capacity)

Restart soluiton
Benchmark Solution


Selection of route
(add or remove customers)
Route Sequence

2. ábra A program képernyĘmintája

1
2. ábra A program képernyômintája
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A COU.R.I.E.L PROJEKT
A projekt módszertani szerkezetét az alábbi ábra mutatja.

3. ábra A COURIEL projekt módszertani szerkezete

A COURIEL egy elôzetes eljárások (EE.1) fázisát tartalmazza, amely a partnerek képzési igényeinek feltárását, elemzését és értékelését foglalja magába az innovatív programozás, járat- és útvonaltervezés, valamint a kiosztási és felvételi szolgáltatások területén.
A következô három munkacsomag (EE.2-tôl EE.4-ig) a javasolt képzési rendszer tervezésére, kidolgozására és bevezetésére irányul.
A második munkacsomag egy széleskörû – az innovatív szétosztási, kézbesítési és felvételi szolgáltatások területén végzett – szakirodalmi kutatást követôen a szükséges
képzési paraméterek (tanmenet, ütemezés) meghatározását, valamint az elméleti képzési anyag kidolgozását tartalmazza.
Célja a résztvevôk elméleti ismereteinek fejlesztése a logisztikai mûveleteket (kiemelten a szállítást) érintô különbözô kérdésekben, úgymint:
• A logisztika alapfogalmai, definíciói, eljárásai és tervezési kérdései
• A logisztika legfontosabb, a postai és a gyorspostai ágazatban is hasznos tevékenységei és eljárásai
• Alapelvek, fogalmak, algoritmusok, szabályok, eszközök és értékelési technikák
a jármûvek útvonaltervezô és ütemezô mûveleteiben
• Alap és korszerû informatikai (IT) rendszerek és eszközök és azok támogató jellegû alkalmazásának haszna a napi munkában
A harmadik fázis az interaktív szimulációs rendszer tervezésére és fejlesztésére irányul,
amely az innovatív tudástranszfer program keretét alkotja. Elôször, gyakorlati esetek,
szcenáriók kerülnek kifejlesztésre. Ezek számos, olyan valós helyzetet szimulálnak, amelyekkel a felvételi és kézbesítési folyamatok során a felhasználók találkozhatnak.
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Az említett munkacsomag folytatása, a szimulációs rendszer tervezése és fejlesztése.
Ezen szimulációs rendszer az összes gyakorlati eseményt, szcenáriót magában foglalja
majd, valamint olyan beszámolási és értékelési eszközöket (KPI) is amelyek lehetôséget
biztosítanak a felhasználók teljesítményének értékelésére. Ily módon a rendszer döntések
meghozatalára ösztönzi a felhasználókat valós események szimulációja révén, valamint elvárja tôlük, hogy döntéseiket a rendszer által javasolt megoldásokkal hasonlítsák össze.
A negyedik munkacsomagban sor kerül a teljes képzési program alkalmazására.
A tananyag az alábbi fezetekbôl épül fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bevezetés
Logisztika – Alapfogalmak és jellemzôk
Postai logisztika
Gyorsposta/expressz logisztika
Járattervezés
Beszámolás és értékelés
Informatika a postai/expressz útvonaltervezés munkafolyamataiban

A felhasználók végleges képzését egy pilot alkalmazás elôzi meg (a görög Posta :
ELTA részérôl) a rendszer tesztelése valamint a szükség esetén javítások, módosítások
elvégzése érdekében.
A tesztelés befejeztével a projekt résztvevôinek – a rendszer késôbbi felhasználóinak –
képzésére kerül sor, a második illetve harmadik munkacsomagban meghatározott ütemterv szerint.
A záró fázis a projekt disszeminációja, melynek célja, hogy a projekt tartalmát, a
szemléletmódot és az elért eredményeket minél szélesebb körben ismertesse.
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Vincze Tamás: 25 éves az EMS
(az elsô 15 év)
Az 1980-as évek közepén az Egyetemes Postaegyesület (UPU) keretében a nemzeti
posták arra a megállapodásra jutottak, hogy közös erôfeszítéssel az integrátorokhoz
(DHL, TNT, UPS, stb.) hasonló expressz szolgáltatást vezetnek be. Így született az
Express Mail Service (EMS), magyarul Gyorsposta, mely a posták együttmûködésén alapuló fizikai úton történô küldeménytovábbítás leggyorsabb módja.
Az elsô EMS szolgáltatást 1985. július 1-én a Magyar Posta (továbbiakban: Posta) Németország viszonylatában vezette be.
Az EMS nevét és logoját a Posta a Francia Postától 1 francia frankért vette és rögtön
levédette Magyarországon. A 90-es évek elején, amikor a Francia Posta kilépett az EMS
együttmûködésbôl, vissza szerette volna vásárolni, de ettôl a Posta elzárkózott.
1992. július 1-jével a koronás posta logoval megújult a Posta arculata, és az ezt ismertetô sajtótájékoztatón jelentették be a Belföldi EMS Gyorsposta bevezetését. Ezen szolgáltatás a felvételre kijelölt településeken 4 órán belüli, távolsági vonatkozásban másnap reggel 9: 00-ig történô kézbesítést garantált.
Az EMS-sel kapcsolatos feladatok (fejlesztés, üzemeltetés, szállítás, stb.) az akkor szokásos rendben történtek, a felelôsségi és hatáskörök összemosódtak, nem volt kijelölt termékgazda. Ennek következtében az EMS piaci térnyerése nem érte el az elvárt szintet.
1992-ben a nemrég (1990) önállóvá vált Posta alapvetô váltásra készült. Feledtetni
akarta egykori hatósági szerepkörét és aktív piaci szereplôvé szeretett volna válni.
Ezért felkérésre a Nepostel holland tanácsadó cég felmérte és átvilágította a Posta
küldeményforgalmi tevékenységét. Azt javasolta, hogy a piaci kihívásokra való jobb reagáló képesség biztosítása és a hatékonyság növelése céljából a Posta térjen át a legkorszerûbb európai postáknál már bevált üzletági modellre.
Egy ilyen nagy szervezet azonnali átállítása egy másik modellre jelentôs kockázattal
járt volna, így olyan döntés született, hogy elsô lépésként (mintegy próbaként) a tevékenység olyan szeletét állítják át üzletági modellre, ahol alapvetô változtatásra van szükség és az esetleges kudarc nem rengeti meg a Postát.

1. EMS Szolgáltatási üzletág
Az üzletág 1993. január 1-vel alakult. Feladata az EMS szolgáltatásokkal kapcsolatos
összes szakmai tevékenység (termékgondozás, fejlesztés, marketing, értékesítés, vevôgondozás, piackutatás, versenytárselemzés, stb.…) irányítása, ill. vitele és természetesen a vezetés által kitûzött üzleti terv teljesítése. A kísérleti jellegbôl fakadóan úttörô
szerepet vállalt és valósított meg.
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Meg kellett változtatni azt a képet, amely a joviális, a minden család barátjaként funkcionáló postás bácsiról alakult ki a köztudatban. Az EMS az egyik legkorszerûbb szolgáltatás, gyors, dinamikus, pontos és az EMS-t szállító kocsi legfeljebb a piros jelzôlámpánál áll meg.
Elsô lépésként a 15 fôs üzletág személyi állományának kiválasztására került sor pályáztatás útján. Bár nem volt szempont, szerencsésen alakult a csapat összetétele: fele
postás volt, másik fele postán kívülrôl jött. Így ötvözôdött a szakmai tudás, a helyismeret, a mozgástér reális felmérése a volt külsôsök sürgetô változtatási igényével, akiknek
szokatlan volt a hatalmas postai szervezet lassú reagáló képessége.
Nem kis erôfeszítésbe tellett a menedzseri titulus postán belüli elfogadtatása (berzenkedtek, hogy nem magyar szó). A szervezet felépítése: szolgáltatás menedzser, marketing menedzser, menedzser asszisztens és 12 termék menedzser: Budapest (Bp.4,
Bp.62, Bp.72 posták és Levélfeldolgozó Üzem), Debrecen, Gyôr, Kecskemét, Miskolc,
Pécs, Siófok, Szeged, Székesfehérvár telephellyel.
A feladat komplex volt: a termékek rendbetételétôl kezdve, az értékesítési teendôkön át, a vevôgondozáson keresztül, a reklámtevékenység beindításáig széles volt a
skála, de tán a legnehezebb feladat a postán belüli elfogadtatás volt.
Szerencsére a Posta vezetése pozitív várakozással tekintett a csapatra, a lehetséges
támogatást megadta, ugyanakkor kitüntetett figyelemmel kísérte a tevékenységet (az
elsô idôszakban negyedévente Vezérigazgatói értekezleten kellett beszámolni az elvégzett munkáról). 1994-tôl az üzletág saját üzleti tervvel rendelkezett.
A Nemzetközi EMS Gyorsposta vonatkozásában a legsürgetôbb teendôt az árak
megváltoztatása jelentette, mert a termék ráfizetéses volt: egyensúlytalansági díjként a
beszedett tarifánál többet fizettünk a külföldi postáknak a kézbesítésért. A 100 %-os áremelés a versenytársakéhoz képest még mindig elfogadható tarifát jelentett és az elôzetes számításokat igazolva mindössze 2 hónapig volt 10 %-nál kisebb a forgalom viszszaesés, majd ezt dinamikus növekedés követte.
A Belföldi EMS Gyorsposta tekintetében az egész országra ki kellett terjeszteni a szolgáltatást, mert a vevôk számára elfogadhatatlan volt, hogy bizonyos településekre nem
küldhettek EMS-t. Igaz ez azzal járt, hogy egyes településeken csak délig kapta meg a
címzett a küldeményt. Budapest kivételével meg kellett szüntetni a vasárnapi szolgáltatást, mert gyakorlatilag nem volt rá igény és a készenléti szolgálat finanszírozhatatlan
költséget jelentett.
Bevezetésre került a távolsági küldemények aznapi kézbesítése, ami akár egy küldemény egy külön gépkocsival való szállítását jelentette.
20 kg-ról 31,5 kg-ra nôtt a súlyhatár.
Folyamatosan bôvült a felvevô posták száma és egyre több helyen lett bevezetve a
telephelyi felvétel. Így az EMS-t háztól házig való szolgáltatást valósított meg. Folyamatosan nôtt az EMS-be bekapcsolt országok száma.
Saját fejlesztésû hordozható hitelesített mérleget kaptak a futárok, mellyel már a telephelyi felvételkor meg lehetett állapítani a tarifát (a versenytársak a végleges tarifát
csak a depóba érkezés után közölték).
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1993-tól a megrendelések fogadására szép telefonszám állt rendelkezésre: 222 7777;
három kettes, négy hetes, elviszi az EMS.
Kialakult az EMS arculata: EMS logo a levélpapíron, a zászlókon a felvevô helyeken,
a kitûzôn a munkatársaknál, a gépkocsikon, a szóró ajándékokon, a reklámokon.
Évente nyári forgalomnövekedést ösztönzô kampány lett bevezetve értékes ajándékok felajánlásával. Volt a Danubius rádióval közös olyan akció, amikor a nyertes vevônek küldeményét Miskolcról Orosházára egy kisrepülôgép szállította.
Az EMS szlogene: Az idô az üzletünk. TV reklámkampányban az EMS csapat összjátéka egy rögbi csapathoz lett hasonlítva.
Természetesen a fókusz az értékesítésen, a vevôkapcsolatokon volt. Meg kellett tanulni az értékesítést, a vevôkkel való kommunikálást.
1994-ben az EMS csapat öt napos bentlakásos Dale Carnegie kommunikációs és üzletkötôi tréningen vett részt, mely tréning elôre megadott szempontok szerint került kidolgozásra. Ezt követôen az ilyen jellegû tréningek évente rendszeressé váltak jelentôsen segítve az értékesítés sikerességét és a csapat összeszokottságát.
A potenciális vevôk eleinte csodálkozva, de mindenképpen pozitívan fogadták az
EMS termékmenedzsereket. Nem voltak hozzászokva, hogy a korábbi hatóság emberei
„háznál” ajánlanak szolgáltatást, mi több rugalmasan alkalmazkodva alakítsanak ki
mindkét fél számára elfogadható optimális megoldást.
Meg kellett ismerni a vevôi elvárásokat, szokásokat. Ehhez segítséget nyújtott a vevôk szegmentálása, adatbázis kialakítása.
Egy szoftver kidolgozásával és országos alkalmazásával minden felvétel és kézbesítés
rögzítésre került, ami megkönnyítette a vevôi célszegmensek kijelölését.
Az EMS termékmenedzserek heti látogatási tervek alapján dolgoztak, az eredményeket naplóban rögzítették, melyeket havonta megküldtek az üzletágvezetônek.
Felértékelôdött a tudás, mivel csak alapos ismeretek birtokában lehetett sikeres munkát végezni. 1994-ben került megrendezésre az elsô Országos EMS vetélkedô, melyen
csapatok versenyeztek egymással (lévén az EMS csapatmunkát igényel), ahol a lexikai
tudás mellett, a gyorsaságra, találékonyságra és kreativitásra is szükség volt. Ezt követôen az ilyen jellegû vetélkedô igaz más – más elnevezéssel (Gyorsszolgálati, Csomag
üzletági, Értékesítési) a Postán rendszeressé vált.
A termékmenedzserek minden évzáró értekezleten tudásukat vizsgán bizonyították,
és az éves teljesítést is figyelembe véve soraik közül választották ki az év menedzserét,
ami igen megtisztelô cím volt.
A felsorolt intézkedéseknek, ezen belül is leginkább az aktív piaci munkának köszönhetôen az EMS dinamikusan fejlôdött, egyre ismertebb lett; 1995-re belföldi viszonylatban piacvezetôvé vált (38 %), míg nemzetközi viszonylatban a DHL és a TNT mögött az
elôkelô dobogós harmadik helyet foglalta el (8 %). Az árbevétel az 1992. évhez képest
ötszörösére nôtt és 110 %-kal haladta meg az 1994. évit.
A forgalom felfuttatása és az érdekeltség növelése céljából az EMS menedzserek részére bevételarányos ösztönzô került bevezetésre.
1995-ben igény mutatkozott egy még gyorsabb szolgáltatás, az EMS Postafutár bevezetésére. Ez a leggyorsabb egyedi kezelésû személyes jellegû szolgáltatás háznál tör25
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ténô felvételt és 2 órán belüli kézbesítést garantált azonos településen, de lehetôség
volt az agglomerációba vagy akár távolabbi településekre is küldeni a küldeményt. A futár ügyintézést is vállalt.
Átütô sikert hozott a Mikulás futár, aki mikulás ruhában vitte a megrendelt ajándékot
(erre olyan nagy igény volt, hogy néhány nap alatt a forgalom a több hónapit meghaladta; fel is akarták a színészek jelenteni, hogy Mikulás futárjainknak nincs színészi végzettsége).
Az EMS Postafutár bevezetésével egy idôben létesült a 222 7777 telefonszámon elérhetô EMS Központ, mely tulajdonképpen egy EMS-re specializált postahely.
A Központ biztosítja a budapesti EMS telephelyi felvételt, kézbesítést, látja el a futárszolgálatot. De a Központ ügyfelek által látogatható is, akár EMS küldeményt fel is lehet adni.
Az ügyfelek által igényelt jelentôs lépés volt az export vámügyintézés feltételeinek
megteremtése, e szolgáltatás díjazás ellenében történô bevezetése. Korábban több
ügyfél azért választotta a versenytársakat, mert nem akarta vállalni a vámolással kapcsolatos macerát.
Egy felmérés szerint az üzletág legnagyobb erôssége, értéke a menedzseri csapat
volt. A csapat számára elsôként lettek biztosítva a szükséges technikai feltételek (mobil telefon, laptop, gépkocsi használat). A tréningeknek és üzleti sikereknek köszönhetôen a munkatársak magabiztosabbá váltak, pozitív kisugárzásuk lett. Ez kihathatott
magánéletükre is, mert a csapathoz került szólók hamarosan megházasodtak, férjhez
mentek, és az sem lehet véletlen, hogy a Posta szépségkirálynôjévé az EMS titkárnôjét választották.
A csapat egyben kádernevelô is volt: a továbblépôk felelôs beosztásba kerültek,
több területi postaigazgatóság igazgatóhelyettese korábban EMS termékmenedzserként dolgozott.

2. Gyorsszolgálati üzletág
Az EMS Szolgáltatási üzletág sikeres tevékenységét figyelembe véve 1996-ban került
sor a Posta üzletágak szerinti átszervezésére.
A Gyorsszolgálati üzletág feladatként az EMS termékeken túlmenôen a kapcsolt távbeszélô-, távirat-, távmásoló szolgálat menedzselését kapta.
A portfolió igen vegyes volt, az egyes termékek az életpálya ciklus más és más szakaszán helyezkedtek el. Mivel jelen cikk az EMS-rôl szól, a többi termékre nem térünk
ki. Az üzletág egyik elônye abban rejlett, hogy egységes szakmai irányítás alá került a
soron kívüli kézbesítô szolgálat.
Az UPU keretében 1996-ban kidolgozásra és bevezetésre került a nemzetközi EMS
nyomon követését, valamint az ügyfélszolgálatok tevékenységét és együttmûködését
támogató szoftver. A Magyar Posta az elsô lépéstôl részt vett a munkában és elsôként
csatlakozott a rendszerhez.
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Így 1997-ben létesült a Gyorsszolgálati Ügyfélkapcsolati Iroda, melynek fôbb feladatai:
• Fogadja az ügyfelek hívásait, megrendeléseit és tájékoztatást nyújt a termékekrôl és a vállalás feltételeirôl
• A nyomonkövetési adatok alapján tájékoztatást nyújt a küldeményekrôl
• Kezeli a panaszokat
• Támogatja az értékesítést
• Együttmûködik a külföldi posták ügyfélszolgálataival
Az Iroda a 333 7777 szép telefonszámot kapta. Három hármas, négy hetes, segít az
EMS. Felállásával a Gyorsszolgálat terén egy új kultúra honosodott meg. Természetesen ehhez kellett az üzletág minden munkatársának pozitív és rugalmas hozzáállása. Valóban az ügyfél lett a király! Az addigi írásos beadványok és 30 napos ügyintézési idô
helyett elég volt egy telefon és akár azonnal is kész volt a válasz. Az új kultúra meghonosodását nagyban elôsegítette a munkatársak felsôfokú végzettsége, idegen nyelvtudása és konfliktuskezelô képessége.
1997-ben az üzletág megkezdte felkészülését az ISO 9001 szabvány szerinti minôségirányítási rendszer bevezetésére.
A Gyorsszolgálati üzletág lett a Posta legnyereségesebb üzletága.
1999 derekán a Posta soros átszervezésével az üzletág beintegrálódott a Csomag üzletágba.
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Bubori Ferenc – Bognár Bertalan:
Az EMS „életútja” 2000-tôl napjainkig1
Csatlakozás az EMS Kooperációjához
Az ezredfordulón a nemzeti posták egymás közti és a saját ügyfeleiknek nyújtott EMS
szolgáltatásában mutatkozó minôségi különbségek egységesítésére az UPU létrehozta
az EMS Kooperációt, mely a tagországok EMS szolgáltatásait szándékozott azonos
szintre hozni. Az EMS Kooperáció meghatározta a tagországok teljesítménymérésének
módszerét is, amely a késôbbiekben bevezetett, minôségi alapú elszámolási rendszert,
a „pay for performance”-t is megalapozta.
2000-ben a Magyar Posta is csatlakozott az UPU EMS Kooperációjához, ami számos,
lényeges minôségjavító intézkedéssel járt és javult a kézbesítési minôség is. Az együttmûködés keretében – részletes forgalmi, illetve bevételi elemzést követôen – bôvült
azoknak az országoknak köre, amelyekkel a Magyar Posta szerzôdést kötött: 14 országgal kétoldalúan, 6 országgal pedig egyoldalúan (ún. Delivery Agent-el) vezette be a
Posta a „pay for performance” teljesítmény alapú elszámolási rendszert. A csatlakozást
követôen megkezdôdött az EMS Központ felkészítése is az ISO tanúsításra.

A szolgáltatásminôség javítása – technológiai fejlesztések
2001. január 1-tôl elindult az országos EMS és Postafutár továbbfejlesztett forgalmi, bevételi, valamint ügyfélnyilvántartó programja. A fejlesztés során a Posta arra törekedett,
hogy egyetlen nagy átfogó rendszerbe fésülje össze a különbözô rendszerekben tárolt
adatokat, amellyel lehetôség nyílt mindazoknak az információknak tiszta, átlátható
rendszerbe foglalására, amelyek a további piacépítéshez nélkülözhetetlenek. Ezzel a
fejlesztéssel a késôbbiekben viszonylag egyszerûen az IPH-ba integrálható rendszert
hozott létre a társaság.
A nemzetközi EMS szolgáltatáshoz kapcsolódóan 2001-ben a Posta bevezette az
internetes rendelést és a nyomkövetést. Az ügyfelektôl érkezô igényre reagálva lehetôvé tette a társaság az értéknyilvánítást és megoldást talált az import vámügyintézéssel
kapcsolatos feladatok ellátására.
A gyorsszolgálati piacon elvárásként megfogalmazott ISO minôsítés megszerzésére
irányuló több éves felkészülés meghozta a várt eredményt: a DHL-t és a TNT-t megelôz1

Felhasznált irodalom: Vargáné Pach Mónika: A nemzetközi légiexpressz szállítási piac-a kis nemzeti posták
szerepe ezen a piacon-, Szakdolgozat, 2005; Postaweb; Postaügyi értesítô; LORA – CEP 06. 2008.
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ve az EMS Ügyfélszolgálat 2001-ben megkapta az ISO 9001: 2000-es nemzetközi szabvány szerinti tanúsítványt. A nemzetközi EMS szolgáltatás az EMS Kooperáció teljesítménymérése alapján bronz fokozatot ért el.
2001-ben az UPU EMS Kooperáció tagországai megkezdték az internet alapú
„Rugby”2 rendszer bevezetését. A rendszer használatával a Kooperációban mûködô
tagországok ügyfélszolgálatai közötti információáramlás sebessége jelentôsen felgyorsult: a korábbi 30 napos – faxon, illetve e-mailen történô – ügyintézési idô 3 naposra,
sôt akár 3 órásra rövidült. A szolgáltatásminôséget független külsô megfigyelôk folyamatosan mérik. A Posta EMS Ügyfélszolgálata a régióban elsôként vezette be
a„Rugby” rendszert. Az EMS Kooperáció olyan vállalkozó szellemû szakértôk jelentkezését várta, akik elsajátítják a rendszer használatát, majd saját hazájukban valamint régiójukban is bevezetik és megtanítják annak használatát az érintett ügyfélszolgálatokon.
2002-ben a Magyar Posta EMS Ügyfélszolgálatának vezetôje is vállalta a Rugby-rendszer magyar bevezetését, majd a környezô országokra történô elterjesztését, összesen 31
postaigazgatás ügyfélszolgálatán.

Fókuszban az ügyfél – termékfejlesztés
2002 óta az EMS-szolgáltatás már online is megrendelhetô. A cél-országok számának
folyamatos növelésével 2003-ra pedig már további 10 országgal bôvült az EMS kézbesítési területe.
2004-tôl a Posta ismét üzletági felállásban mûködik. A belföldi EMS és Postafutár
szolgáltatásokat a Logisztikai szolgáltatások üzletága, a nemzetközi EMS-t pedig a
Nemzetközi üzletág gondozta.
Ebben az évben alakította ki a Posta a jelenlegi márkastratégiáját, amelynek részként
a csomagtermékekre létrehozta az MPL alernyômárkát. Az MPL-lel, mint önálló márkával a Posta a versenypiacon kíván érvényesülni. Az MPL legnagyobb konkurensei a GLS,
a TNT és a DHL. Ez utóbbi versenytárssal egyébként évekig stratégiai partnerségben
állt a Posta, ennek keretében 2004-ben a Posta a DHL-lel karöltve létrehozta a nemzetközi EMS családot, a Posta WorldExpress-t és Business Class-t. Ez a lépés mindkét társaság számára komoly elônyökkel kecsegtetett: a Posta a DHL-lel azonos szolgáltatásminôséget nyújthatott, lényegesen kedvezôbb áron, a DHL számára pedig lehetôség
nyílt az övénél jelentôsen nagyobb ügyfélkör elérésére. A Business Class szolgáltatás
azonban évekkel késôbb– kellô igénybevétel híján – megszûnt.
A nemzetközi EMS szolgáltatásunk az EMS Kooperáció teljesítménymérése alapján
2004-ben második alkalommal is bronz fokozatot ért el.
A többéves fejlesztést követôen 2005-ben az EMS szolgáltatás is megkapta az ISO
minôsítést. A belföldi EMS-hez már e-értesítés és internetes nyomkövetés is igénybe
vehetô. A szolgáltatás megítélése szempontjából fontos lépés volt a díj-visszafizetési
garancia megreformálása, aminek lényege, hogy a társaság késedelmes kézbesítés ese2

A közös rendszer használatáról az angliai Rugby-ben született a megállapodás, innen az elnevezés.
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tén – ha az bizonyíthatóan a Posta hibájából következett be – a feladási díj dupláját téríti vissza.
A nemzetközi EMS megítélése továbbra is kedvezô, a cél-országok köre a korábbi 88ról 110-re emelkedett, az EMS Kooperáció pedig a teljesítménymérése alapján 2005ben immár harmadik alkalommal díjazta bronz fokozattal a szolgáltatást.
2007-ben az ügyfélszolgálatok mintegy 150-es nemzetközi mezônyében a magyar EMS
ügyfélszolgálat lett „Az év ügyfélszolgálata”!

Bôvülô EMS felvevôhálózat belföldön és nemzetközi viszonylatban
2008-ban a termékközpontú üzletági szervezeti struktúrát az ügyfélszegmens alapú váltotta fel. Az így létrejövô Üzleti Ügyfelek Üzletág megtartotta az MPL brandet és továbbfejlesztette a korábban beindított projekteket. Mivel a konkurens szolgáltatók a
kiscsomag-piacon az EMS-hez hasonló szolgáltatásokat a Postánál lényegesen kedvezôbb áron nyújtották, ezért a Posta az ügyfélelvándorlás lassítását az EMS feladási díjának csökkentésétôl remélte. A felvevôhelyek számát illetôen is nagyszabású bôvítés történt: mintegy 400 újabb posta bevonásával 524 településen már több mint 800 postán
tette lehetôvé az EMS küldemények feladását.
Az EMS csomagküldeményekre a Posta esetében 15 kg-ig 1 kg-onkénti, míg 15-30
kg között 5 kg-onkénti tarifát határozott meg. A korábbinál kedvezôbb ár-érték arány
kialakításától az EMS piaci helyzetének megszilárdítását, a késôbbiekben növelését várta a Posta. A kezdeti eredmények azt mutatták, hogy az újrapozícionálással sikerült
megállítani a termék forgalmának korábbi években megfigyelhetô lassú csökkentését.
A nemzetközi EMS szolgáltatásba bevont országok körét további kettôvel bôvítette a
Posta. A bejövô nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatási minôségének javítására
2008-ban bevezetett új monitoring rendszerrel folyamatosan figyelemmel kísérhetô a
küldemények átfutási ideje, ami fontos információt ad a szükséges fejlesztésekhez.
Az EMS Ügyfélszolgálat két év után 2009-ben ismét elnyerte az UPU-tól az „Év ügyfélszolgálata” elismerést.

Összefoglalás
Napjainkra a belföldi EMS telephelyi felvétele országosan 141 településen biztosított,
és 815 postán igénybe vehetô a szolgáltatás. A küldeményfelvételhez Budapesten már
PDA-kat használnak a felvevôk. Az e-értesítés szolgáltatás bekerült az alapárban biztosított különszolgáltatások közé. A szerzôdött ügyfelek részére kedvezményeket biztosít
a társaság. A szolgáltatás alapárában egy napos idôgaranciát vállal a Posta, másnap 9
vagy 12 óráig kiszállítással. A küldemény kézbesítésérôl – igény esetén – a címzett és a
feladó telefonon, sms-ben, vagy e-mailben kaphat értesítést. A küldemények útja az
MPL honlapján nyomon követhetô.
A nemzetközi EMS Gyorsposta küldemények kézbesítésére – cél-országtól függôen –
vállalja a meghatározott idôgaranciát, a díj-visszafizetési garanciát, az áru tartalmú kül30
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demények esetében külön díjazás ellenében az export vámügyintézést. A kézbesítési
idôgarancia országonként eltérô, átlagosan 2-5 munkanap.
A közelmúltban az MPL és a versenytársak szolgáltatásai – sôt a teljes belföldi CEP
piac – esetében a portfolió tekintetében hangsúly-áthelyezôdés figyelhetô meg, ami az
EMS piaci helyzetére is komoly hatással van. 2008-ban a garantált másnapi kézbesítés
(24 órás) egyre inkább meghatározóvá vált. 2007-ig elsôsorban a többnapos illetve a kiegészítô szolgáltatások bevételeinek rovására nôtt a 24 órás kézbesítés piaca, 2008-ban
pedig az éjszakai és az overnight piacokról is jelentôs átáramlás történt ide, ami elsôsorban a kedvezôbb egységár következménye. Mivel az EMS lényegesen drágábban
igénybe vehetô szolgáltatás, ezért a termékek ár/érték aránya alapján az ügyfelek egy
jelentôs része az olcsóbb szolgáltatásokra, pl. az egy munkanapos idôgaranciával kérhetô PBP-re vagy EUV-ra tért át.

Az overnight és a 24 órás szegmens CEP piaci
részarányának alakulása 2004-2008.
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Összességében elmondható, hogy az EMS valódi fénykora a ’90-es évek közepére tehetô. Az ezredforduló óta eltelt években a Posta által létrehozott és piacra vezetett új
idôgarantált szolgáltatások az alaptermékekbe épített kondícióknak köszönhetôen –
egy-egy kapcsolt különszolgáltatás kivételével – közel azonos szolgáltatás tartalmat
nyújtanak, mint az EMS, komoly konkurenciát teremtve ezzel a szolgáltatásnak.
Felhasznált Irodalom:
Vargáné Pach Mónika: A nemzetközi légiexpressz szállítási piac-a kis nemzeti posták
szerepe ezen a piacon, Szakdolgozat, 2005
Postaweb
Postaügyi értesítô
LORA – CEP 06. 2008.
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Lovászi József: A posta és a távközlés szétválása,
a Magyar Posta Vállalat létrejötte 1990-ben
Nemzetközi tendenciák
A postai és a távközlési szolgáltatások az országok többségében történelmileg hosszú
idôn keresztül állami feladatnak és monopóliumnak számítottak. A posta, a távközlés, a rádió- és a televíziómûsor-szórás szinte minden országban egyetlen állami postaszervezetben koncentrálódott. Az állami tulajdonlás, szabályozás egybefonódott az üzemeltetéssel.
A hetvenes-nyolcvanas években a nyugat-európai országokban a távközlés dinamikusan fejlôdött. A hagyományos postai szolgáltatások fejlesztése lemaradt, bár a küldeményforgalom jelentôs mértékben bôvült. Az átfutási idô országonként más-más mértékben, de mindenütt alulmúlta a társadalmi elvárásokat. A monopoljoggal nem védett
szolgáltatási ágakban – mint például a csomagposta és a futárszolgálat – megjelentek
a magánvállalkozások, amelyek gyorsabbak voltak, mint a hagyományos posták, és kikezdték az állami posták monopolhelyzetét.
Az Európai Gazdasági Közösség országaiban a szabad verseny elvére épülô liberális gazdaságpolitika eleve megkérdôjelezte az állami monopóliumok létjogosultságát.
A magánvállalkozások pedig egyre nyíltabban követelték a verseny szabaddá tételét a
távközlésben és a postai szolgáltatásokban is.
A posták világszervezete, az UPU (Universal Postal Union, Egyetemes Postaegyesület) a nyolcvanas évek közepén felismerte a problémát, és megfogalmazta a reformok
szükségességét. Megállapította, hogy kulcskérdés a minôség, azon belül elsôsorban az
átfutási idô javítása. A minôségi követelmények újrafogalmazása mellett az UPU foglalkozott az állami monopoljogok újragondolásával, a távközlési és mûsorszórási tevékenység liberalizálásának szükségességével is.
Az Európai Közösség országainak szakminiszterei, a nemzetközi postai és távközlési
szervezetekkel karöltve, a nyolcvanas évek második felében a reformok fô irányait a következôkben fogalmazták meg: az állami szabályozás és a szolgáltatási funkciók, valamint a posta és a távközlés szétválasztása, az állami monopoljogok csökkentése, a verseny szabaddá tétele.
Az állami szabályozás és a szolgáltatásüzemeltetés elkülönítésének, valamint a posta
és a távközlés szétválasztásának gondolata viszonylag széles körû egyetértésre talált.
Ugyanakkor két, egymásnak feszülô nézet alakult ki a klasszikus postai piac liberalizációjáról. Egyiknek a hívei a posta mint közszolgáltatás állami kézben tartását, a másiké a
verseny mielôbbi szabaddá tételét tûzték zászlajukra.
Az Európai Közösség 1987-ben a távközlés, 1992-ben pedig a posták szabályozási és
mûködési rendszerének átalakítására adott ki irányelveket (úgynevezett „Zöld Könyvek”). A postai liberalizáció kérdésében az Európai Közösség Bizottsága megfontolt reformálláspontra helyezkedett. Szabad versenyt hirdetett a csomag- és expressz kézbe-
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sítésben, de a lakosság biztonságos postai ellátása érdekében fontosnak tartotta egy
általános kézbesítôszolgálat fenntartását, ezért nem támogatta a hagyományos postavállalatok széles körû, gyors privatizálását.
Megindult a szabályozás és a szolgáltatások különválasztása. A szabályozás állami, a
szolgáltatás vállalati feladat lett. Az állami szabályozás eszközei a törvények, a szabványok és a hatósági ellenôrzés, a szolgáltatásokat pedig piaci viszonyok között mûködô,
kereskedelmi szemléletû gazdasági szervezetek révén kívánják biztosítani.1 A távközlést
szinte mindenütt önálló gazdasági társaságokba szervezték,2 és részben vagy egészében privatizálták. Svédországban és Finnországban már 1993-tól szabaddá tették a versenyt a levélpostai piacon is. Más országokban – a lakosság ellátásának biztonságára hivatkozva – ellenezték a gyors liberalizációt. Ebben közrejátszott, hogy 1997 elôtt még
nem voltak részletesen kimunkálva az egységes és kötelezô postai alapellátás (az ún.
egyetemes szolgáltatás) követelményei.
1997-ben az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EC. számú irányelve erôteljesebb
intézkedésekre ösztönözte a tagországokat a postai piac fokozatos és ellenôrzött liberalizálására – az alapszolgáltatások egyidejû, általános biztosítása mellett. Ez nem véletlen. Az Európai Unió egyik alapelve a verseny szabaddá tétele a gazdaság minden területén. A nemzeti posták öröklött monopóliuma ellentétes ezzel az elvvel. Másfelôl a
társadalmi közérzet fontos eleme, hogy legyen elfogadható és megfizethetô postai ellátás a legkisebb településeken is. A kormányok felelôsséget éreznek azért, hogy az
emberek az olyan ritkán lakott, távoli területeken is hozzájussanak az alapvetô postai
szolgáltatásokhoz, méghozzá elérhetô áron, ahol nyereség nem remélhetô. Fennáll a
veszélye, hogy e területek a verseny gyors szabaddá tétele esetén ellátatlanul maradnának. Ezt a két ellentétes szempontot – a versenyt és a kötelezô ellátást – kell a gyakorlatban összeegyeztetni, és ez nem könnyû feladat.
A tagállamok napjainkra már beépítették az Európai Unió irányelveit saját jogrendszerükbe. A verseny nemzeti postatörvények keretei között zajlik. A postai szolgáltatások minôségét, a piac mûködését, a versenyszabályok betartását a postai szolgáltatóktól független hatóságok felügyelik. Ugyanakkor a legtöbb európai országban – az uniós irányelvekkel összhangban – a levélpostai szolgáltatások jelentôs részét még fenntartják a hagyományos posták, az úgynevezett egyetemes szolgáltatók számára. A levélpostai piac teljes liberalizálása az Európai Unió területén 2012-ben fejezôdik be. Közben a postai szolgáltatások számos ágában – különösen a csomag- és expressz szolgáltatások, a postalogisztika területén – ma már igen erôs versengés zajlik az állami tulajdonú posták és a magánvállalatok között.

A Magyar Posta 1990 elôtt
Az állam és a posta összefonódásának megszûnése, a posta és a távközlés különválasztása, a postai szolgáltatások monopol-jellegének csökkentése és a piac kibontakozása
hazánkban is nyomon követhetô.
1

1997-ben a nyugat-európai országok 86, a kelet-európaiak 62 százalékában volt szétválasztva a posta állami
szabályozása és üzemeltetése. Forrás: UPU, 1997
2
1997-ben a nyugat-európai országok 78, a kelet-európai államok 95 százalékában volt szétválasztva a posta
és a távközlés. – Forrás: UPU, 1997
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A Magyar Posta 1945 után évekig állami költségvetési intézményként mûködött. Ellátta a postai, a távközlési és a rádió-mûsorszórási szolgáltató tevékenységet. Központja az ágazatilag illetékes minisztérium egyik fôosztálya volt, amely egyszerre végzett állami tulajdonosi, hatósági és szolgáltatás-irányítási feladatokat. A középszintû hatósági
és szolgálatszervezési teendôket hét területi postaigazgatóság, hét postamûszaki és
egy rádiómûszaki igazgatóság, valamint több funkcionális hivatal látta el.
1948-ban a posta végrehajtó szervezete vállalati gazdálkodási formára tért át, de központja továbbra is költségvetési szerv, minisztériumi fôosztály maradt. 1957-ben az önelszámoló, tervkötelezett rendszerben mûködô igazgatóságokat, a központi hivatalokat
és üzemeket egyetlen vállalatba szervezték. A vállalat felügyeletét a minisztériumi apparátusban mûködô vezérigazgató látta el.
1964-ben új postatörvény született (1964. évi II. tv.), amely megerôsítette, hogy a
postai és a távközlési tevékenység állami feladat, monopólium, amit kizárólagos joggal
a Magyar Posta lát el. A Magyar Posta feladata a levélpostai szolgáltatás, a hírlapterjesztés, a csekk- és takarékközvetítô szolgálat, a postabélyegek és postai értékcikkek kibocsátása, a távíró- és távbeszélô-szolgálat, a rádió- és televízió-mûsor sugárzása, a
frekvencia-gazdálkodás, továbbá – nem monopoljelleggel – a csomag-, pénz-, érték- és
egyéb küldemények továbbítása. A törvény a Magyar Posta elnöke számára lehetôséget biztosított arra, hogy hatósági jogkörével élve, bizonyos szûk körû postai és távközlési tevékenységre másnak is adjon engedélyt.
1983-ban a Magyar Posta Központja országos hatáskörû szervként közvetlenül a Minisztertanács (kormány) irányítása alá került. Elnöke államtitkári rangot kapott. A központi államigazgatási, hatósági, felügyeleti feladatokat az elnöki hivatal látta el. Az elsô
fokú hatósági feladatokat, valamint a postaszolgálat közvetlen irányítását 21 középszintû postaszerv végezte: hét területi postaigazgatóság, két területi távbeszélô igazgatóság, egy-egy irányító szerv a rádió-televízió, a mûszak, a központi távíró, valamint a hírlap- és a postaszállítás élén, továbbá több funkcionális szervezet (kutatás, tervezés, építés, fenntartás, oktatás, számítástechnika stb.).
1989 október végén minisztertanácsi (kormány-) döntés született a magyar postaszervezet átalakításáról (3300/1989. Mt. sz. hat.). 1990. január 1-jétôl a Magyar Postából
szétválással három, egymástól független, állami tulajdonú vállalat jött létre. Az államigazgatási, hatósági feladatok a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium feladatkörében maradtak.
Ezzel Magyarországon is különvált a posta állami irányítása és felügyelete a vállalati
szervezettôl, valamint szétvált a hagyományos posta, a távközlés és a mûsorszórás.
1990. január 1-jén a Magyar Posta Vállalat, a Magyar Távközlési Vállalat és a Magyar Mûsorszóró Vállalat létrejöttével megnyílt az út a piaci mûködésmód kialakításához.

A szétválás konkrét okai és körülményei
A Magyar Posta három önálló vállalatra osztását döntô mértékben a katasztrofális hazai
telefonhiány megszüntetésének a kényszere váltotta ki.
1988-ban az Európai Közösség országaiban 100 lakásból 40-ben volt telefon, Magyarországon mindössze 8-ban. (Forrás: OMFB, 1990) Igény azonban lett volna: a gazdasá34
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gi élet szereplôi és a családok százezrével igényeltek telefont. Sokaknak 10-12 évet kellett várni, míg fôvonalat és telefont kaptak. A telefonhálózat nagyarányú, gyors, dinamikus bôvítésére lett volna szükség. A Magyar Postának és az országnak azonban se elegendô pénze, se technikája nem volt ekkora fejlesztésre. A források növelése céljából
egy-egy területen telefonkötvényeket bocsátottak ki, de az igények kielégítéséhez ez
nem nyújtott elég fedezetet. A probléma valóságos társadalmi és politikai feszültséget
indukált. A gazdaságpolitikai és állami szervek a Magyar Posta vezetôivel együtt keresték a fejlesztés dinamizálásának lehetôségeit. A posta szakemberei tíz évre szóló, ambiciózus távközlés-fejlesztési tervet dolgoztak ki. 2000-re a lakások felét szerették volna ellátni vezetékes telefonnal. Ehhez azonban több száz milliárd forintra lett volna szükség.
A fejlesztésre világbanki hitelt vett fel az ország. A hitelszerzôdés tartalmazott néhány sajátos feltételt, például azt, hogy a telefon nem tarthatja el a másik két szolgáltatást, a postát és a mûsorszórást, ezért 1990-ig meg kell oldani az ágazatok elszámolás-technikai különválását, és elô kell készíteni pénzügyi szétválasztásukat. (Posta,
1989/12. szám) Köztudott volt, hogy az egységes postavállalaton belül a távközlés
nyereségébôl folyamatosan csurgattak át pénzt a kevésbé jövedelmezô postai tevékenységek fenntartására, veszteségeinek pótlására, illetve az elengedhetetlen fejlesztésekre. A világbanki hitelt kizárólag a távközlés kapta, ezért támasztották követelményként az ágazatok szétválasztását.
De a világbanki hitel nem volt elég a fejlesztésre. Külföldi és hazai magántôke bevonására is szükség volt. 1988-tól a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) Magyarországon megnyitotta az utat részvénytársaságok és más, piaci típusú vállalkozási formák
létrehozásához. Akadtak külföldi befektetôk, akik érdeklôdtek a magyar távközlés fejlesztése iránt, de részvételük csak úgy volt elképzelhetô, ha nincs keresztfinanszírozás, hiszen
a távközlés jövedelmébôl egyetlen befektetô sem támogatta volna a másik két ágazatot.
Így aztán természetesnek tekinthetô, hogy megszületett a gondolat: ahogy NyugatEurópában sok helyen megtörtént, hazánkban is szét kell választani a klasszikus postát,
a távközlést és a mûsorszórást. A távközlés részvénytársasággá alakulhat, és megnyílhat
a lehetôség a mûködô tôke bevonásához, a dinamikus telefonfejlesztésekhez. Mindez
természetesen beleillett a piacgazdaság hazai bevezetésére irányuló reformelképzelésekbe is, és egybevágott a nyugati mintákkal, a posta és a távközlés szétválasztásának
és a postai monopóliumok oldásának európai szándékával.
A átalakulás gondolata 1989 elejére nagyjából kirajzolódott. Köteles Zoltán elnök-vezérigazgató a televízió Hírháttér címû mûsorában 1989. február 9-ikén kijelentette: „A
Postából jövôre hatékonyan gazdálkodó, profitorientált vállalatot kell csinálni” úgy,
hogy „az átszervezés után létrejött minden önálló egység életképes legyen… meg kell
szüntetni a postai monopóliumot bizonyos területeken, ez új törvény kidolgozását is
jelenti… A monopólium oldása azt jelenti, hogy más is végezhet postai tevékenységet,
nem csak mi… Nincs kész koncepciónk még. De szerintem ágazatokra kellene bontatni (a Magyar Postát – a szerk.). Önállóvá kell tenni a távközlést, önállóvá a mûsorszórást,
a klasszikus postát, azért, hogy tudjanak önállóan vállalkozni. Mondjuk a távközlés területe egy részvénytársasági formába tömörülhetne, s ez a részvénytársaság alaptôke-növeléssel, új részvények kibocsátásával könnyedén tudna külsô tôkét bevonni, és ily módon is fejlesztési forrásokhoz jutni… De a Posta egységét meg kell tartani… lennie kellene valamiféle összefogó szervnek, mondjuk egy vagyonkezelô központnak, egy hol35
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dingnak, vagy egy konszernnek, hogy a posta kifelé, a világ felé egységesen jelenhessen meg…” (Posta c. szaklap, 1989/3)
A Magyar Posta három részre osztása igen, holdingként való egyben tartásának gondolata azonban nem talált támogatásra. Doros Béla miniszterhelyettes 1989 októberében
így nyilatkozott: „Egyelôre azt vizsgáltuk, hogy mûködôképes lenne-e a három különálló
vállalat. Úgy látszik, igen, habár ehhez elôfeltételek is kellenek. A hagyományos postaszolgálat akkor lehet eredményes, nyereséges, ha módja nyílik arra, hogy tarifáival kövesse az
inflációt. Ugyanakkor a hálózat jelentôsebb fejlesztéseiben nélkülözhetetlen az állam
szerepvállalása… A versenyt serkenteni kell, de a hagyományos postaszolgálati tevékenység jellegében közelebb áll a közüzemhez, mint a piachoz. Mindenesetre szabályozott
versenyfeltételek kellenek. A probléma az, hogy a konkurensek nemigen fognak versengeni az elmaradott térségek kiszolgálásáért, noha azokat is el kell látni.” (Posta, 1989/10)
A végleges kormányzati döntés nehezen született meg. Fóris Ferencné, a Magyar
Posta közgazdasági szakosztályának vezetôje egy interjúban 1989 október közepén ezt
nyilatkozta: „Döntés pedig a mai napig nincsen. Az elképzelés készen áll, gazdasági oldalról megvan a végrehajtási utasítás is. Az új szervezetek azonban csak akkor állhatnak
fel, ha kormánygaranciát kapunk arra, hogy a mai, egyelôre nem mûködôképes klasszikus posta azzá tehetô. Ehhez legalább két alapfeltételt kell a kormányzatnak kimondania: lehetôséget kell kapni a folyamatos árkorrekciókra (magyarán: a szolgáltatások árainak emelésére), és támogatnia kell (szerintünk legalább 50-60 százalékban) a beruházásait. Ilyen árkondíció mellett ugyanis nem válhat a posta önfinanszírozóvá. Ez a döntés, ez a garancia hiányzik…”. (Posta, 1989/12)
Október végén vált véglegessé az állam döntése. A kormány (akkori nevén Minisztertanács) úgy határozott, hogy 1990. január 1-jétôl alakuljon három különálló, állami tulajdonú vállalat a Magyar Posta szervezetébôl. Az országgyûlés módosította a postatörvényt. Derzsi András közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter parlamenti elôterjesztésében kifejtette: a cél az, hogy „a többszörösen monopolhelyzetben lévô hatóságból
versenyhelyzetben levô szolgáltató váljék a postai tevékenységek lehetô legtöbb területén”, és „mihamarabb megoldódjon a gazdaság egészét és a lakosság döntô többségét
sújtó kritikus telefonhelyzet”. A miniszter szerint öt-tíz év alatt 370 milliárd forint értékû
beruházás szükséges a tervezett 2 millió új telefonállomás létesítéséhez, és ehhez jelentôs hazai és külföldi vállalkozói tôke bevonása szükséges. (Posta, 1990/1)
Derzsi András miniszter, élve az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvényben biztosított jogával, az egységes Magyar Postát 1989. december 31-ikével megszüntette, és
szétválással, 1990. január 1-jei határnappal három utódvállalatot hozott létre (Magyar Posta Vállalat, Magyar Távközlési Vállalat, Magyar Mûsorszóró Vállalat). A Magyar Posta Vállalat létesítô határozatának száma 965.290/1989, aláírásának dátuma 1989. december 20.
1990. január 1-jével tehát jogilag megtörtént a szétválás. A Posta címû szaklap 1990.
januári számában, keretes szerkesztôségi cikkben így emlékezett meg a bekövetkezett
változásról: „A sajtóban megjelent kritikák, hivatalos szervek bírálatai, ügyfelek panaszlevelei bizonyították, fölösleges hát önmagunk elôtt tagadni, hogy a posta egy régi, elkényelmesedett, merev, a környezeti hatásokra érzéketlen monopolszervezet volt. Egy
hetvenezer embert foglalkoztató monstre intézménynél ez némiképp érthetô, ám semmiképp sem elfogadható… 1990. január 1-jétôl három önálló vállalat látja el a postai tevékenységet. Aki szilveszter éjszakáján a Magyar Posta telefonvonalain köszöntötte is36
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merôseit, és beszélgetése átnyúlt az ó-ból az új évbe, az már a Távközlési Vállalat ügyfeleként tehette le a kagylót. Az elmúlt év utolsó napjaiban feladott levelet az idén már
a Posta Vállalat kézbesítette. A tévémûsort éjfélig a Magyar Posta, utána a Mûsorszóró
Vállalat sugározta… Az 1990. január 1-jei változás révén tisztább profilú vállalatok jöttek
létre, amelyek, persze, szintén elvégzik az eddigi monopolszervezet feladatait, ám piaci viszonyok közepette kell ezt megtenniük. E kényszer remélhetôleg javítja a mûködôképességet, a hatékonyságot, ezáltal a szolgáltatások színvonalát.” (Posta, 1990/1)

A szétválás utáni elsô év
A szolgáltatásokban fennakadást nem okozott a január 1-jei átállás, de sok-sok részproblémát 1990 elsô hónapjaiban kellett megoldani. A vagyon- és eszközmegosztás
például kisebb-nagyobb vitákkal, konfliktusokkal tarkítva zajlott. A három utódvállalat
1990 májusában jutott el odáig, hogy vezetôik a múltból származó közös ügyek rendezésérôl és a jövôbeni együttmûködés szabályairól megállapodást írtak alá.
A szétválással mindhárom ágazat korszakhatárhoz érkezett. A Távközlési Vállalatnak a
telefonszolgáltatás iránti hatalmas, kielégítetlen kereslet, a világbanki hitel, a befektetôk
érdeklôdése, a gyors ütemû technikai fejlesztés kezdettôl fogva ígéretes perspektívát kínált. A Mûsorszóró Vállalatnak a tiszta szolgáltatási profil, a biztos megrendelôi kör és a
sok új kereskedelmi rádió- és tévétársaság létrejötte jelentett bíztató üzleti kilátásokat.
A Magyar Posta Vállalat üzleti várakozásai ezzel szemben nem lehettek túlzottan ambiciózusak. A régi nagyvállalat 68 milliárd forint értékû vagyonából a postának 7,5 milliárdnyi jutott. A régi postaszervezetbôl, amelynek 72 ezer alkalmazottja volt, a Posta
Vállalat örökölt 45 ezer, többségében erôs hivatástudattal megáldott, áldozatkész, de
jócskán alulfizetett dolgozót, emellett 3186 – nagyrészt rossz állapotban lévô – postaépületet, 2516 keleti gyártmányú, korszerûtlen gépjármûvet, továbbá meglehetôsen
szerény (1,3 milliárd forintnyi) beruházási, fejlesztési támogatást és persze az országos
postai ellátási kötelezettséget. Ezekkel vágott neki az önállóságnak.
A postás közhangulatban a reménykedés és a bizonytalanság, a jövôtôl való félelem
keveredett. Sokan úgy vélték, a posta hátrányba került a vagyon- és eszközmegosztásnál („kisemmizték”), és erôsen kétséges, hogy képes lesz-e önálló vállalatként, nyereségesen mûködni. Egyes vélemények szerint a vállalat irányítása semmit sem változott, a
régi szervezetét konzerválta. Voltak, akik a piaci verseny miatt aggódtak: „A posta abban a hiszemben van, hogy egyedüli a piacon, mert megvannak az eszközei, a postahivatali hálózata, holott ez már rég nem elég a versenyhez. Amilyen mértékben betört hazánkba a külföldi tôke, könnyen lekörözhetnek bennünket.” (Posta, 1990/3)
A bizonytalan hangulatot az sem tudta ellensúlyozni, hogy január 1-jétôl a postai tarifákat 22 százalékkal emelték, hogy javuljon a vállalat pénzügyi pozíciója, a postások
pedig 25 százalékos rendkívüli béremelést kaptak. Ezen felül kilátásba helyezett a vezetés további, 16 százalékos évközi bérnövekedést, ami azonban feltételekhez volt kötve,
ugyanis fedezetét az igazgatóságoknak forgalomnöveléssel, létszámgazdálkodással ki
kellett „termelniük”. (Megjegyzendô, hogy az infláció ezekben az években igen magas
szintet ért el, a látszólag nagy béremelés így csupán a dolgozók élethelyzetének drasztikus romlását volt hivatva ellensúlyozni.)
37

LOVÁSZI JÓZSEF
Az elsô év megrázkódtatásokat is hozott. A Posta Vállalat májustól csak késedelmesen tudott fizetni, és felhalmozott mintegy 800 millió forintnyi tartozást. A sajtó világgá
röpítette a hírt: a Magyar Posta fizetésképtelen, a csôd szélén áll. A pénzügyi gondok
egyik oka az volt, hogy az új távközlési vállalat nem utalta át a Magyar Postának azt az
1,3 milliárd forintnyi állami fejlesztési forrást, amelynek átadására a távközlési vállalatot
az alapító miniszter kötelezte a postaszervezet három részre válásakor. (Posta, 1990/7)
A botrány után a távközlési átutalás részletekben megindult ugyan, a gond azonban
nem oldódott meg egy csapásra. A lapkiadók egy része nem tudott fizetni az elvégzett
terjesztési szolgáltatásokért, a posta kintlévôsége meghaladta az egymilliárdot, így csak
nehezen tudta csökkenteni saját 800 milliós tartozását. (Posta, 1990/9)
A postás szakszervezet – még az emlékezetes taxisblokád elôtt – 24 órás postássztrájkot hirdetett november 16-ára, mert a dolgozók a 16 százalékos évközi béremelési ígéretbôl csupán 6 százalékot kaptak meg (mint utaltunk rá, a béremelés gazdálkodási eredményhez volt kötve).
Heves támadások kereszttüzében állt a posta a hírlapterjesztés minôségi problémái
miatt a kiadók részérôl. A vállalat vezetése elhatározta, szétválasztja a hírlap-elôfizetést
és az árusítást. Úgy tervezték, hogy az elôfizetéses terjesztés a postahivatalok feladata
lesz, hiszen a kézbesítés postai funkció, az árusítás viszont kereskedelmi tevékenység,
ezért önálló hírlap-kereskedelmi szervezetet hoznak létre, amely nagykereskedelmi tevékenységet fog végezni, a hírlappavilonokat pedig bérbe adják az árusoknak, akik
önálló kiskereskedôkké válnak. Az átszervezés gondolata azonban heves nemtetszést
váltott ki az addig postai alkalmazottként dolgozó hírlapárusok körében.
A Magyar Posta tehát pénzügyi gondok és éles viták közepette indult el az önállóság
göröngyös, megpróbáltatásokkal teli útján.

A szétválást követô két évtized
Ha a Magyar Posta elmúlt két évtizedét vizsgáljuk, jól kirajzolódnak a fejlôdési folyamat
egyes szakaszai: a szétválást követô bizonytalanság, a konszolidáció, a helyzetfelmérés,
a kezdeti reformlépések, a stratégiai útkeresés és kísérletezés, majd pedig a stabilizáció és a modernizáció idôszaka. Az egyes szakaszok néha egymásba fonódnak, máskor
élesen elkülönülnek.
E cikk kereteit messze meghaladja, hogy az 1990 utáni húsz év történéseit részletesen bemutassa. Ezt megtette a „Két évtizedünk” címû kiadvány (Kiadta: Távközlési Múzeumi Alapítvány, Budapest, 2010).
A Posta címû szaklap 2010-ben megjelenô számaiban önálló rovat foglalkozik majd a
társaság fejlôdésének egy-egy jelentôsebb területével – azokat a tanulmányokat felhasználva, amelyek a „Két évtizedünk” címû könyv szakmai alapanyagát alkották.
E helyütt csupán néhány általános, összefoglaló gondolatot szeretnénk megemlíteni!
A húsz évvel ezelôtti kiinduló helyzetre és az akkori pesszimista véleményekre gondolva leszögezhetjük: elismerésre méltó az a teljesítmény, amit a Magyar Posta az eltelt két
évtizedben nyújtott. Minimális, majd pedig megszûnô állami fejlesztési támogatás mellett talpon tudott maradni. Árbevételének túlnyomó részét piaci versenyhelyzetben ter38
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meli meg. Nem szorul állami segítségre, önerejébôl gazdálkodik, nyeresége az elmúlt
években fokozatosan emelkedett, és osztalék formájában költségvetési befizetôvé vált.
Húsz év alatt a Magyar Posta életében valóságos korszakváltás ment végbe. Bürokratikus postai szervezetbôl modern, ügyfélorientált szolgáltatóvá vált. Átalakult az irányítási struktúrája, a hálózata, a küldeményfeldolgozási és szállítási rendszere, technológiája, kibôvült a szolgáltatások palettája. Kultúraváltást hajtott végre az értékesítésben és a kiszolgálásban. Mai tevékenységét ügyfélorientált szemlélet, termék- és szolgáltatásfejlesztés jellemzi.
A Magyar Posta ma pontosan arra tart, amerre a világ legfejlettebb postai szolgáltatói. Az elmúlt 5-6 évben európai szintû minôséget teremtett. Teljesítménye alapján
2006-tól számos európai és nemzetközi szakmai díjat, elismerést kapott. Az európai
posták rangsorában a 6-7. helyre sorolják.
Hazai független mérések szerint 2009-ben a postások bizalmi indexe a magyar lakosság körében 95 százalékos volt. Ezzel a tûzoltók után a második helyen álltak. Márkaértékét tekintve a Magyar Posta az ötödik a hazai cégek rangsorában.
Az eredményekhez vezetô gyökeres átalakulás néhány fôbb területét igyekszünk a jelenlegi és a következô lapszámokban bemutatni, szemelvényeket adva a „Két évtizedünk” címû könyv alapját képezô szaktanulmányokból.
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Tóth László, Németh Emil: A postahálózat fejlôdése
1990-tôl napjainkig
Fokozatos elszakadás a távközléstôl
1990. január 1-jén 3218 postai szolgáltató hely (akkori szóhasználattal élve postahivatal)
mûködött hazánkban. Ebbôl 2595 postahivatalként, 27 kirendeltségként, 596 fiókpostaként üzemelt. 300 posta önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatott, a többi pedig
körzeti hivatalokhoz tartozott.
1990 elôtt a postai hálózat sûrûségét és a posták nyitva tartási idejét nagyrészt a távbeszélô szolgálat szempontjainak rendeltük alá. A távbeszélgetés kézi kapcsolású telefonközpontokon keresztül zajlott, és ez határozta meg a postahivatalok szolgálati idejét.
A postai forgalomtól függetlenül, a telefonelérhetôség érdekében 8 és 16 óra között az
érintett postáknak 8 órás szolgálatot kellett teljesíteniük. Alapjában két féle kézi kapcsolású központot kezeltek a posták. Nagyobb településeken – ahol a távhívás még nem volt
kiépítve – folyamatos szolgálattal külön CB-központok üzemeltek. Ezeknél a kezelôk kizárólag távközlési munkát végeztek. Kistelepüléseken a postahivatalok dolgozói a felvételi
tevékenységük mellett és közben látták el a telefonbeszélgetések kapcsolását. A kézi
kapcsolású távbeszélô-központok kezelése a posta és a távközlés szétválása után is a posta feladata maradt mindaddig, amíg az ország egész területén az automatikus telefonhívás meg nem oldódott. Jellemzô, hogy még 1990-ben is több településen adtak át vadonatúj kézi kapcsolású telefonközpontot. A távközlés rohamos automatizálása ellenére
még 1993-ban is több manuális, éjjel-nappal üzemelô távbeszélôközpont kezelését végezték postai alkalmazottak. Az automatizálás kiteljesedése a telefonközpontok fokozatos leszerelését eredményezte. Ezzel együtt azonban nem következett be a gazdaságtalan kisposták bezárása, hanem csökkentett nyitva tartással és új szolgáltatásokkal tovább
üzemeltek. Mindez túlzott mûködtetési költségekkel járt együtt. De nemcsak a távközlési, hanem a postai igénybevétel is csökkent a falvakban (visszaesett az elôfizetéses hírlapok mennyisége, csökkent a csomag és pénzfeladás, a táviratforgalom stb.), így egyes kispostákon a napi 8 órás nyitva tartás sok esetben csak 20-30%-ban volt kihasználva.
1997-ben szûnt meg az utolsó kézi-kapcsolású távbeszélôközpont. A Magyar Posta
vezetésének újra kellett gondolnia a kisforgalmú községi posták sorsát.
A magyar gazdaság átalakulásához és az ügyféligényekhez való igazodás érdekében
a posta szakított sok évtizedes hagyományával – a postahivatalok egységesített nyitva
tartásával –, és a forgalomhoz igazodva határozta meg egy-egy postahely mûködési
idejét. Ehhez figyelme vették a település sajátosságait és az ott élôk elvárásait. 1998 októberében már több mint 200 különféle nyitva tartási idô volt a Magyar Postánál.
A kispostáknál a távirat-kézbesítési idôszak a posták nyitva tartásával megegyezô lett,
nagypostáknál pedig hétköznap 7-18 óráig tartott. A táviratokat szombaton – külön
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pótdíj megfizetése esetén – csak az ügyfélszolgálatot ellátó postáknál, vasárnap pedig
csak Budapesten és a megyeszékhelyeken kézbesítették. A távgépíró berendezések feleslegessé váltak, további üzemelésüket a forgalom nem indokolta. Fax-készülékek vették át a távírógépek funkcióját.

Az elsô reformlépések
Postaügynökök, postamesterek
Már a kilencvenes évek elején felmerült a gondolat, hogy a második világháború elôtti
hagyományokhoz visszanyúlva, a kisforgalmú falusi postaszolgálat ellátását vállalkozásba kellene adni. 1945 elôtt nagy számban mûködtek Magyarországon önálló vállalkozóként tevékenykedô postamesterségek. A postamesterek az egységes postahálózat
részeként, de önálló vagy családi vállalkozásként, hivatásszerûen végezték egy vagy
több postahivatal üzemeltetését. 1902-tôl postaügynökségek is létesültek azon területek ellátására, ahol a forgalom nem ért el akkora szintet, hogy egy postamestert el tudott volna tartani. Postaügynökökkel törpefalvakban, tanyai területeken oldották meg a
postai szolgáltatást. Ezt a munkát papok, tanítók vagy más, alkalmas személyek a fô hivatásuk mellett, kiegészítô tevékenységként végezték.
Ennek a hagyománynak a modern formában történô felelevenítése 1993-ban kezdôdött. Elsô lépésként postaügynökségek létesítésére került sor. Ez csak a felvételi tevékenység vállalkozási formában történô végzésére nyújtott lehetôséget. A kézbesítést
továbbra is a Magyar Posta alkalmazottai végezték.
1996-ban a társaság vezetése úgy döntött, hogy a gazdaságtalan kisposták további üzemeltetését postamesterekre bízza, akik a forgalmuk után jutalékot, dologi kiadásaikra pedig átalányt kapnak. A nyilvánosan meghirdetett posták pályázat útján
kerültek a postamesterek kezelésébe. Sok helyen a korábbi postai alkalmazottakból
lett postamester. Volt, aki gázpalack-cserével, kereskedelmi tevékenységgel is foglalkozott, hogy magának biztos bevételt, településének pedig szélesebb körû szolgáltatást nyújtson.

Üzletházi postahelyek
A hazai kereskedelmi hálózat átalakítása megváltoztatta az emberek vásárlási szokásait.
A nagy bevásárlóközpontok megnyitása, hosszú nyitva tartási ideje és a hétvégi vásárlás lehetôsége az adott település határain túlról is vonzotta az embereket. Új postahelyek nyíltak a nagy áruházakban, bevásárlóközpontokban. 1990 elôtt már 17 áruházi
postahely mûködött. 1995 után nyílt a többi. 2002-ben például tizenegy. Kialakításukra
a korai szakaszban az egyszerûség volt jellemzô, sok esetben közönségtér nélkül, a vásárlók közlekedési útvonaláról nyíltak. Késôbb boltszerû, nyitott pultos postahelyeket
alakítottunk ki az egyre másra épülô bevásárlóközpontokban, plázákban. Az elsô boltszerû, nyitott pultos posta a budapesti Camponában nyílt meg, ezt hamarosan újabbak
követték (Lurdy Ház, Pólus Center, Róna Plaza Kecskemét, Pécs Plaza, fóti Cora, Duna
Plaza, Europark, Rózsakert). E cikk megszületésének idôpontjában 65 áruházi postahely
mûködik az országban.
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Egyéb technikai, technológiai változások
A ’90-es évek elsô felében több változás is volt a bankjegyek és érmék világában. 1992ben kivonták a papír tíz- és húszforintost a forgalomból, ugyanakkor kiadták az 500 Ftos bankjegyet. 1993. november 5-énl kibocsátották az 1000 Ft-os bankjegyet. A postásoknak különösen ébernek kellett lenniük, hogy a bankjegy-hamisítványokat azonosítsák. Munkájukat segítette a bankjegyellenôrzô lámpákkal való ellátás.
1994. január 1-jétôl a Posta a havi pénztárszámadás helyett napi pénztárjelentésre állt
át., A posták pénzfelvételi tevékenysége egy órával megnôtt, és kitolódott a teljes nyitva tartási idôre (ezt késôbb a kispostáknál módosítottuk, a pénztárzárás idôtartamára a
pénzfelvétel és a kifizetés szünetel).
A postahelyek készpénzfelvételi (POS) terminállal történô felszerelése 1996-ban
kezdôdött, és folyamatosan zajlott. 1998-ra gyakorlatilag a teljes postahelyi hálózat rendelkezett terminállal. A POS fejlesztés megvalósítása megteremtette a folyószámlával
rendelkezô ügyfelek postahelyi készpénzfelvételi lehetôségét. Az új technikára további
üzleti lehetôségeket is integráltunk, úgymint OTP takarékkönyvek országos kezelése,
mobiltelefonok elektronikus feltöltése.
A kézbesített számlák, DM anyagok mennyiségének emelkedése miatt, a házhoz kézbesítésben résztvevôk súlyterhelésének csökkentése érdekében a sok küldeményt
kézbesítô járásokban bevezettük az elôreszállítást (elôreszállító ládák telepítésével, illetve megfelelô biztonságot nyújtó intézmények segítségével).
1995 júliusától – a várakozási idô csökkentésére és a minôségi munka javítására – új
technika került bevezetésre. A régi utalványfelvevô gépek helyett korszer˚ bizonylatérvényesítô gépek álltak szolgálatba, valamint az utalványok gépi könyvelésére a
nagy forgalmú postákat NX-42 naplózó-gépekkel láttuk el..
Az 1990-es évek második felében teleházak létesültek hazánkban. 1998-ban, részben
állami támogatásból, részben saját forrásainkból finanszírozva teleposta-házakat alakítottunk ki. A kezdeti nyolc teleposta-ház sikeres fogadtatását követôen további 18 teleposta-házat nyitottunk meg az országban.
Az 1998-as évtôl megvalósítottuk az idegen pénzekkel való ésszer˚ gazdálkodást. A
posták csak a forgalom által indokolt és a regionális igazgatóságok által jóváhagyott
mennyiség˚ készpénzmaradványt tarthatták maguknál.
2006 elején 109, IPH-ba kötött nagypostán bevezetésre került a forgalomérzékeny
beültetés rendszere, amely a munkaszervezés támogatásával javította a hatékonyságot.
2006 és 2009 között a jogszabályi elôírások teljesítése érdekében megvalósítottuk a
teljes levélgy˚jtô- és támpontos levélszekrény-állomány cseréjét. A telekommunikációs
eszközök rohamos elterjedése miatt jelentôsen csökkent a levélgy˚jtô szekrényekben elhelyezett küldemények száma, ezért az állománycserével egyidej˚leg jelentôs
állománysz˚kítést is megvalósítottunk, 13.500-ról mintegy 9000-re csökkentve a levélgy˚jtô szekrények számát.
A vonatkozó jogszabályokkal harmonizálva társaságunk törekszik a teljes kör˚ házhoz
kézbesítésre. Folyamatosan növeljük a házhoz kézbesítésbe bevont címhelyek számát,
ezzel párhuzamosan a támpontok, a támponttal ellátott címhelyek száma is jelentôsen
csökken – míg 2006. év végén 61.000 címhelyet szolgáltunk ki támpontos kézbesítés
útján, 2009-re ez a szám 51.000-re csökkent.
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Informatikai fejlesztések a postahálózatban
Az 1990-es évek elején a hét területi igazgatóság eltérô utakon indult el az informatikai
fejlesztésekben. Ennek eredményeként egy nagyon heterogén eszközpark, fejlesztôi- és
adatbázis platform alakult ki. A ’90-es évek elején az úgynevezett Egri Felvételi Rendszer támogatta a postahelyek felvételi folyamatait. Az 1991-ben kifejlesztett, központi
fejlesztés˚ hátravont naplózó rendszer adott informatikai támogatást közel 220 postának. 1992-ben mintegy 2000 postát láttunk el számítógéppel a 100%-os állami támogatással beszerzett személyi számítógép-alapú pénztárgépek beszerzése által. A postai
felvevô munkatársaink széles köre ismerhette meg az informatikát, amit az elkövetkezô
években zökkenômentesen tudott alkalmazni munkája során.
A készpénz-átutalási megbízások („csekkek”) feldolgozásában 1996-ban történt nagy
technológiai váltás – lényege a csekken levô adatok gépi, optikai olvasása. A „sárga
csekkek” képét feldolgozó és az adatok tárolását biztosító Kleindienst-rendszer a Posta Elszámoló Központban állt üzembe. A kezdeti 180 millió db/év kapacitás hamar
sz˚kösnek bizonyult, a forgalom-növekedés folyamatos bôvítést indokolt – ma az éves
feldolgozott csekk-mennyiség meghaladja a 350 millió darabot.
Társaságunk elmúlt 20 évének egyik legnagyobb fejlesztése az Integrált Postahálózati Rendszer volt. Az 1994-ben kezdôdött fejlesztés célja, hogy a korábbi nagyszámú, heterogén, korlátozott kapacitású, résztevékenységeket támogató szoftvereket egy, a
postahely teljes m˚ködését támogató, országos adatgy˚jtési képességgel rendelkezô
alaprendszer váltsa fel. A gyakorlati megvalósításra 2000 decemberétôl került sor, 502
postán telepítettünk a háttérfeldolgozást támogató hardvereket és szoftvereket. A felvételi ablakoknál 2001 novemberétôl jelentek meg az IPH Front Office eszközei. A Front
Office rendszerbe bekapcsolt postákon minden felvételi és technológiai munkahelyre
számítógép került, amely hálózatba kötötten m˚ködik, és az adatokat egy országos
adatközpontba juttatja el. Az IPH megteremtette az alapot a postahelyi tevékenységekkel összefüggô adatok központi hasznosítására, a postatechnológiai és elszámolási tevékenységek egyszer˚bbé, gyorsabbá tételéhez.
Az IPH mellett több, hozzá kapcsolódó rendszer is létrejött. Ilyen például a 2005-ben
indult Integrált Rovatolási Rendszer (IRR), amely az Országos Logisztikai Központ és a
feldolgozóüzemek belsô tevékenységét, továbbá a járatok kezelési tevékenységét támogatja. Szintén 2005-ben indult az Elektronikus Értesítési Rendszer (e-ÉRT) is, amely
e-mailben vagy SMS-ben értesítést küld az igénybevevôknek küldeményük érkezésérôl,
feladott küldeményük kézbesítésérôl, fiókbérletre érkezô küldeményeikrôl, továbbá
internetes honlapunkon keresztül küldemény-nyomkövetési lehetôséget is biztosít.

A HÁLÓZAT MODERNIZÁCIÓJA
2003-ban a Modernizációs Program keretében tudatos és ütemezett hálózat-átalakítási
projekt kezdôdött. Célja a hálózathoz történô korszerû hozzáférés biztosítása, értékesítés-orientált hálózat kialakítása, a posta egyedülálló hálózati adottságainak kihasználása. A kisposták tekintetében a fô cél a fix pontú hálózat racionalizálása, a legnagyobb
postahelyek átalakításánál pedig a modern, ügyfélbarát, értékesítést támogató, banki
környezethez hasonló arculat kialakítása.
43

TÓTH LÁSZLÓ, NÉMETH EMIL
Mobil posta a kisfalvakban
2003-ban naponta átlagosan 28 sárga csekket adtak fel a 600 lakosúnál kisebb településeken. Közönséges levélbôl csak 19-et, ajánlottból hármat, a csomagok száma pedig alig érte
el a heti egyet. A kézbesített közönséges küldemények átlagos darabszáma 130, az utalványoké 13 volt. Ekkora forgalom mellett fix postahelyet fenntartani nem lehet gazdaságosan.
Megoldáskánt – nyugati posták példáit követve – született meg a mobil postai ellátás bevezetésének terve. A mobil posta lényege, hogy 4-5 kistelepülést naponta gépkocsival közlekedô kézbesítô keres fel, aki kézbesít, felveszi a helybeliek küldeményeit, díjbeszedést végez,
kereskedelmi árukat, értékpapírokat és egyéb megtakarításokat, biztosításokat értékesít.
2000. szeptember 1-jén hosszas elôkészítô munka után az Ormánságban kísérletképpen három központból négy körzetesített kézbesítô járatindult, hogy 22 településen
szinte teljes körû postai szolgáltatást nyújtson a lakosságnak. A kísérlet sikerét látva, a
mûködési költségek csökkentése érdekében 2003-2004-ben az ország egész területén
gyökeresen átalakítottuk a 600 lakosúnál kisebb településeken a postai szolgáltatást.
Két ütemben 350 új mobil posta kezdte meg mûködését. A mobil postások azóta 947
településen, 124 ezer címhelyre, 303 ezer embernek viszik házhoz a postai szolgáltatást.
404 településen korábban egyáltalán nem volt fix postahely, így az ott lakók számára
sokkal magasabb minôségûvé vált a postai ellátása.
indított
mobil posta
járat

2000
2003
2004
összesen

4
120
230
354

érintett
település

22
440
484
946

volt postája

6
240
296
542

nem volt
postája

16
200
188
404

lakosok
száma

4 977
122 046
303 483
430 506

háztartások
száma

1 820
48 770
73 091
123 681

1. táblázat – a mobilposta program számokban

A mobilposták mind felvétel, mind kézbesítés tekintetében teljes körû tevékenységet
végeznek, egy kisvárosi posta teljes szolgáltatáskészletét viszik házhoz. A faluba érkezô
mobiljárat postakürt-jelzéssel ad hírt érkezésérôl, végigjárja a települést, kézbesít. Aki
szeretne levelet, csomagot, pénzt feladni vagy más postai szolgáltatást igénybe venni,
a kapura kihelyezett jelzôzászlóval, táblával jelzi.

1. ábra – mobilposta belülrôl
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A mobil posta széleskörû bevezetése, minden elônye ellenére, heves tiltakozást váltott ki
egyes politikai és lakossági körökbôl. Az ellenzôk azt hangoztatták, hogy a Magyar Posta kivonul a kistelepülésekrôl, és
sorsukra hagyja az ott élôket. A
valóságban azonban több szolgáltatást kínált, mint azelôtt, s a
szó szoros értelemben házhoz
ment. Az önkormányzatoknak a
Magyar Posta együttmûködési
lehetôséget ajánlott. A mobil2. ábra – kézbesít a mobilposta
postától független postai felvételt vállalhattak saját helyiségükben. Erre mindössze 31 önkormányzat vállalkozott, idôvel ez a szám is jelentôsen csökkent, mert a lakosság a mobil postásoknál (vagyis háznál) adta fel küldeményeit az önkormányzat által mûködtetett felvételi pont helyett. A
mûködés elsô teljes évében, 2004-ben mindössze 16 panasz érkezett a mobil posták
mûködésével kapcsolatban.
A mobil postával ellátott településeken a csomagok teljes körû házhoz kézbesítése is
megvalósult, javítva ezzel a gépjármûpark kihasználtságát. Az ingatlanok fenntartási,
felújítási vagy bérleti költségei megtakaríthatók. A postai ellátás átlagos költsége a korábbi településenkénti 2,5 mFt-ról 1,2 mFt-ra csökkent.
2004. május 1-jétôl a Magyar Posta az EU normákkal összhangban az ország egész
területén bevezette a teljes körû házhoz kézbesítést. Azokon a településeken, ahova
legalább napi három csomagot címeztek megkezdték mûködésüket a centrális csomagkézbesítô járatok. A legkisebb forgalmú falvakban egyesített kézbesítô viszi házhoz az
érkezô csomagot.

Postahelyek üzleti besorolása
2007-ben fontos állomásához érkezett a postai hálózat újjászervezése. A hálózat optimális méretezése, az üzleti potenciál kihasználása érdekében a postahelyek új, piaci szempontokat figyelembevevô tipizálási rendszerét vezettük be 2007. január 1jén. A postákat ettôl kezdve négy típusba soroljuk (A, B, C, D típus). Az „A” típusú
posták bonyolítják a legnagyobb, a „D” típusúak a legkisebb forgalmat. Ez utóbbiak jellemzôen községi és városok peremrészén lévô posták, ahol alacsony a lakossági igénybevétel. A korábbi, több évtizede alkalmazott kategóriák a dolgozói létszámon alapultak, technológiai szemléletet tükröztek. Az új tipizálási modell az értékesítési potenciált tekinti rendezôelvnek, és figyelembe veszi a bevétel-költség arányokat is. Ezzel lehetôvé vált, hogy az egy-egy posta számára meghatározott értékesítési tervek, feladatok, támogatási- és feltételrendszer a posta valós ügyfélforgalmához illeszkedjen.
Az üzleti alapú besorolás 2007 január 1-tôl párhuzamosan mûködött az osztályba sorolással, majd 2008. január 1-tôl kizárólagossá vált.
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Fiókposta
I. osztályú
II. osztályú
III. osztályú
IV. osztályú
V. osztályú
VI. osztályú
Kirendeltség
Önálló kirendeltség
Postamesterség
Postaügynökség
összesen

Üzleti besorolás
A típus
B típus
C típus
D típus összesen
64
64
55
389
444
3
611
445
1059
73
329
2
404
14
161
21
196
26
35
61
53
53
2
17
105
124
3
3
242
242
85
85
93
274
1036
1332
2735

2. táblázat – A postahelyek megoszlása 2007. 12. 31-én a régi és az új besorolás szerinti bontásban

Kisposták racionalizálása
2007 I. negyedévében, a hálózatmodernizációs program keretein belül, a forgalom-elemzések és a forgalom más, közeli szolgáltató-helyre terelhetôségének vizsgálata után, a jogszabályi elôírásokat betartva olyan településeken, ahol legalább
két posta mûködött, megszüntettük 103 kisforgalmú posta mûködését, úgy, hogy
a település közigazgatási területén maradt további mûködô postai szolgáltatóhely. Ezeken a területeken (fôként városok alacsony postai forgalmú részein) a jogszabályi elôírások szerinti távolságon belül üzemeltetünk másik, nagyobb forgalmú
postát. A forgalom átterelôdése más szolgáltató helyekre általában az elôzetes várakozásoknak megfelelôen alakult. A megmaradt posták kezelni tudták a többletforgalmat.
Az 1998-2000-ben kialakított teleposta-ház hálózatot 2007-re már túlhaladta az idô.
A különbözô informatikai eszközök rohamos terjedésével megcsappant az érdeklôdés
az egyes kistelepülések postáin kínált Internet-hozzáférés és más informatikai szolgáltatások iránt, így 2007-ben a teleposta-házi szolgáltatások megszûntek. A „háttérben” ekkor már zajlott a hálózat-átalakítási program következô jelentôs lépésének az
elôkészítése.

Postapartner Program
A postai hálózat korszerûsítésének következô lépése a 2007 októberében elindított, három évre ütemezett Postapartner Program. 2010 végére 1168 alacsony üzleti potenciált képviselô, magas költséggel mûködô, „D” típusú postahely vállalkozásba adását célozta meg a Magyar Posta.
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Lakosságszámkategória

600 fƅ alatt
600-1000
1000-20000
20000 felett
összesen

Felvétel

9
17
12
85
123

Felvétel és
kézbesítés

60
464
428
93
1045

Összesen

69
481
440
178
1168

3. táblázat – a kiszervezésre kerülô postakör, település-kategóriánként

Vállalkozók veszik át az érintett helyeken a postai szolgáltatást, természetesen az ellátás folytonosságával és az országos hálózati lefedettség megtartásával. Postapartner
lehet egy-egy helyi kereskedô, gyógyszerész, szolgáltató, vagy akár az önkormányzat is.
A program elsôsorban a helyi kisvállalkozásoknak ad lehetôséget a több lábon állásra.
A közszolgáltatás erôsíti a vállalkozók iránti bizalmat, és hosszú távra jelenthet számukra megélhetést. Minden érintett jól jár: a postapartner új vevôkhöz és nagyobb forgalomhoz jut, az ügyfelek egy helyen, egyidejûleg legalább a korábbi, vagy annál hoszszabb nyitvatartási idôben intézhetik ügyeiket, társaságunk pedig a kisforgalmú településeken is gazdaságosan tudja ellátni egyetemes szolgáltatási kötelezettségét.
A Postapartner Program sok kistelepülést érint, ezért az elôkészítés során különös figyelmet fordítottunk a helyi közösségek és vezetôk tájékoztatására. Az önkormányzati
érdekképviseleteket is meg tudtuk nyerni. A program fogadtatása közösségi, társadalmi, politikai szempontból egyaránt pozitív volt. Ebben nagy szerepet játszott, hogy minden érintett felismerte: a Magyar Posta nem hagyja el a településeket, a postai szolgáltatás folytonosságának biztosításáért továbbra is felelôsséget vállal.
A program döntôen a 600-2000 lakos közötti településeket érinti. A vállalkozásba
adás Európában és a világon egyedülálló módon közbeszerzéssel, több ütemben történt (történik). Az „el nem kelt” postahelyeket ismételten meghirdetjük. A több ütemre bontást a közbeszerzési eljárás bonyolultsága és a résztvevôk nagy száma indokolta.
A program befejezésének tervezett dátuma 2010 második féléve. Teljes körû, sikeres
végrehajtása esetén a saját üzemeltetésû postahelyeink aránya 90%-ról kb. 70% körüli mértékre csökken. Gazdasági hatása a teljes megvalósítást követôen évente mintegy 2,5-3 Md
Ft-al javítja gazdálkodási eredményünket. A Postapartner Program elsô négy üteme során
482 szolgáltatóhely esetében került sor szerzôdéskötésre. Jellemzô partnerek a helyi kisés középvállalkozások, önkormányzatok, kereskedelmi hálózatok, volt postai alkalmazottak.
A pályázók egy része kapcsolt vállalkozásban végzi a postai szolgáltatást, több lábon
állással erôsítve a mûködésbiztonságot. A program sikeréhez nagyban hozzájárultak a
különbözô kormányzati támogatási programok, mint például a két éves továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel járó, egy évig tartó bér- és járuléktámogatás.
A program kapcsán vált lehetôvé az a rendkívül jelentôs fejlesztés, amelynek során
egy Internet-alapú informatikai rendszerrel a postapartnerek által üzemeltetett postahelyeket integrált rendszerbe kötöttük. Ezzel a korábbi, mintegy 700 postából álló integrált postahálózat az átalakítás befejeztével akár 1000 postával is bôvülhet, jelentôs beruházási forrásigény nélkül. A kifejlesztett rendszer segítségével a technológiai, értékesítési és ügyviteli kommunkáció is informatikai úton valósul meg a Magyar Posta és a
postapartnerek között, egyúttal feleslegessé téve a papír alapú kapcsolattartást.
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TÓTH LÁSZLÓ, NÉMETH EMIL
postai
üzemeltetésƾ
szolgáltatóhely

1990
1994
1999
2004
2009

3 218
3 214
2 933
2 508
2 319

vállalkozói
üzemeltetésƾ
szolgáltatóhely

9
314
316
419

állandó postai
szolgáltatóhely
összesen

mobil posta

3 218
3 223
3 247
2 824
2 738

346
357

4. táblázat – A postahelyek számának és jellegének változása 1990-2009 között

Értékesítést támogató, bankszerû postahelyi környezet
(nyitott pult, ügyfélhívó rendszer)
2007-ben stratégiai fejlesztésbe kezdtünk az ún. aktív értékesítést támogató ügyfélkörnyezet megteremtéséért. Ez jelenti a posták bankszerû kiszolgálási környezetének
megteremtését, úgy mint a nyitott bankpult kiépítését, a kényelmes várakozás megteremtését, az ügyfélterek rekonstrukcióját, s a legnagyobb forgalmú posták ügyfélhívóval történô felszerelését. 2008 végén már 35 „A” típusú posta volt nyitott pultos,
s az üzletházi és a „B” típusú postákat is figyelembe véve 88 ilyen postával rendelkeztünk. A nyitott pultos környezet kialakítása pozitívan hatott a posták értékesítési
eredményeire.
összes
2009-ben
2010-re nyitott
2008 év
megvalós
tervezett (2010
végén
ult
végéig)
A
35
20
17
72
B
36
25
16
77
C
25
2
10
37
összesen
96
47
43
186
Posta
típusa

5. táblázat – a meglevô nyitott pultos posták száma és a további tervek

Az elsô ügyfélhívók már 2002-ben megjelentek a nagyobb postahelyeken. E cikk
megírásának idôpontjában 70 postán üzemel korszerû ügyfélhívó rendszer. Célunk
2012 végére mintegy 50 további posta ügyfélhívóval történô felszerelése, a nyitott pultos kialakítással egyidejûleg.

A postahálózat jövôje
A Posta eredményessége szempontjából meghatározó jelentôségû a postahálózat további alakítása, a benne rejlô üzleti lehetôségek kihasználása, a hatékonyság javítása. A
szakembereink igyekeznek megtalálni azt az optimális hálózati felépítést, ami eleget
tesz a jogszabályi elvárásoknak, optimális elérést biztosít az igénybe vevôk számára,
ugyanakkor költséghatékonyan üzemeltethetô.
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A postahálózat további modernizálásának fô irányai:
• a felvételi és a kézbesítô hálózat méretének optimalizálása,
• a hálózat hatékony, jövedelmezô és gazdaságos mûködésének biztosítása;
• ügyfél-szegmensenkénti kiszolgálás megteremtése;
• a postahelyek értékesítési ponttá alakítása;
• a minôség javítása.
A vásárlói szokások megváltozása okán 2009-ben új üzletházi koncepció készült. Felülvizsgáltuk a meglévô üzletházi postahelyek munkahely-méretezését és elhelyezkedését. Új üzletházi postahelyek megvalósítását is tervezzük.
Programot indítottunk a felvételi folyamatok optimalizálására, ami a felesleges mozzanatok kiszûrését, a folyamatok egyszerûsítését, a hatékonyság javítását és a várakozási idô csökkentését célozza.
2010-ben átvilágítjuk és racionalizáljuk az 50 ezernél népesebb városok postai ellátottságát. Kiemelt feladatnak tekintjük Budapest postahálózati koncepciójának megalkotását és megvalósítását.
A nagyfeladók (üzleti ügyfelek) számára postahelyi levélcentrumok létesítését tervezzük (Budapesten három szolgáltató helyen, vidéken három településen). Itt biztosítjuk a
tömeges küldemények átvételét, felvételét, non-stop fiókbérleti szolgáltatás nyújtását,
illetve komplex postázási tevékenységet, küldemény-ki- és beszállítást.
A termékkör bôvítésében szereplô, fôként a lakossági ügyfélkört megcélzó termékek
aktív értékesítési tevékenységet igényelnek, ezért a legnagyobb forgalmú szolgáltatóhelyeket olyan értékesítési ponttá alakítjuk, amely az értékesítési tevékenységet hatékonyan szolgálja. Ez magába foglalja az „A”, „B” és részben a „C” típusú posták nyitott pultos kialakítását, a nagyobb posták ügyfélhívóval történô felszerelést, az ügyfelek
kulturált (ültetett) várakozási lehetôségének megteremtését és értékesítô munkahelyek
létesítését.
A nyitott pultosítás, az ügyfélhívó rendszerek telepítése, a kis- és középvállalkozók, illetve a fiókbérlôk könnyített kiszolgálásának bevezetése és a felvételi folyamat optimalizálása mind-mind a minôség további javítását, az ügyfelek elégedettségének növelését szolgálja. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Posta a 2013-as piacnyitásig és
az követôen modern, színvonalas, versenyképes postahálózattal álljon ügyfelei rendelkezésére.
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A következôkben a PSZE szervezeti életébôl adunk ízelítôt.
1)
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2010. január 27-én a Központi Területi Igazgatóság PSZE szervezetének budapesti tagcsoportja rendezvényén Dr. Oláh László a PSZE örökös tiszteletbeli elnöke
tartott elôadást „Kitekintés az EU-ba, hogyan áll a liberalizáció” címmel. A rendezvényrôl Csilik Csilla az alábbiakban ad tájékoztatást.
Elnök úr bevezetôjében visszatekinthettünk az elmúlt húsz év postai szolgáltatási
piac fejlôdésébe, ismertette az EU- hoz való csatlakozást megelôzô jogszabályi háttér kialakítását. Rávilágított arra, hogy a postatörvény a szolgáltatásokat két nagy
csoportra osztja, az egyetemes postai szolgáltatások és nem egyetemes szolgáltatásokra.
Az elsô postai irányelv vezette be az egységes uniós szolgáltatás fogalmát, mely
szerint minden tagállamnak meghatározott minôségû postai szolgáltatást kell biztosítani, valamennyi felhasználó részére elérhetô áron.
Ismertette a Magyar Posta aktív lobbi tevékenységét is, mely szerint az európai
postai teljes piacnyitás végsô dátuma 2010. december 31. helyett tizenegy tagállam, köztük Magyarország is két év haladékot kapott. Ezen országoknak 2012. december 31.- ig. kell postai piacukat teljesen megnyitniuk a verseny elôtt. Megemlítésre kerültek azok az országok, amelyek már ma is teljesen liberalizált postai piaccal rendelkezô uniós tagállamok.
A postai liberalizáció úttörôi közül kiemelte a Svéd posta tevékenységét, ahol több
mint egy évtizedes múltra tekint vissza a jogilag teljesen liberalizált postai piac. A
postai verseny eltérôen éreztette hatását az egyes postai szolgáltatások árában.
Svédországban minden postai szolgáltatást 25 százalékos áfa terhel, így minden tekintetben egyenlô feltételek érvényesülnek minden szolgáltató helyen. A svéd postai áfa szabályozás az Európai Közösségek Bíróságának döntése alapján nincs összhangban a hatályos uniós szabályozással.
Az áfa szabályozás legaktuálisabb kérdése az Egyesült Királyságban is felmerült.
Az Angol Posta által nyújtott minden postai szolgáltatás jelenleg áfa-mentes. Itt a
versenytársak a posta áfa – mentességét jogi úton megtámadták. Az Európai Közösségek Bíróságának ítélete alapján a postai áfa – szabályozás uniós harmonizációja nem megoldott, még várat magára.
Magyarországon 2008. január 1-tôl változott az áfa mentességre vonatkozó szabályozás. Ez szûkítést jelentett a korábbi szabályozáshoz képest, szûkítette a mentességet élvezô szolgáltatások körét.
Kiemelte, hogy az uniós postai piacok eltérô nagyságúak, és különbözô fejlettségûek nem létezik olyan gyakorlat, amely változtatások nélkül minden tagállamban
megvalósítható lenne. Kizárt, hogy az egyik ország szabályozási környezete feltétel
nélkül átültethetô egy másik tagállaméba.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a postai szolgáltatóknak, nem csak liberalizáció okozta kihívással kell szembenézniük, hanem a pénzügyi – gazdasági válság postai hatásaival is.

A PSZE ÉLETÉBÔL
Záró mondataiban nyomatékosan kiemelte, hogy a Magyar Posta számára a legnagyobb kihívást a minôségi szolgáltatás nyújtás és a vevôk megtartása jelenti. Feladatunk a pozitív eredmény érdekében az összefogás.
2)

Március 19-én „Bélyegtitkok, bélyegritkaságok” címmel, kihelyezett központi
rendezvényként Pécsen szervezett Szakmai Napot a Postások Szakmai Egyesülete.
A szakmai nap a „Pécs 2010. Európa Kulturális Fôvárosa rendezvénysorozat keretében a Bélyegmúzeum által Pécsett rendezett exkluzív bélyegkiállításhoz kapcsolódott.
A PSZE elnökének dr Horváth Sándor megnyitóját követôen Krutki Józsefné dr.
üzletágvezetô asszony köszöntötte a részvevôket és adott tájékoztatást Pécs kulturális történetérôl és ismertebb örökségeirôl.
A múzeum kihelyezett kiállításán 22 tárlóban kiállított ritkaságokat Nikodém Gabriella a Bélyegmúzeum igazgatója mutatta be elôadásában, amelyet az alábbiak
szerint foglalt össze az olvasók részére.

I.

Tyrnau postamesteri bélyegzôs levél 1752-bôl
A levél különlegessége, hogy az egyik legkorábbi magyarországi postai küldemény, amelyen helynévbélyegzô látható. Nagyszombatban (Tyrnauban) adták fel
1752-ben. A Mária Terézia által bevezetett, delizsánsznak nevezett postakocsi járatok ugyanis ekkor jelentek meg Magyarországon. A helyhez és idôhöz kötött járatok az egységes szabályrendszer megteremtésével karöltve lassan hivatalszerûvé
tették a posta mûködését, így ebben az évben jelentek meg Magyarországon az
elsô helynévbélyegzôk Debreczin, Tokay és Tyrnau (Nagyszombat) felirattal. A kezdeti bélyegzôk az egységes szabályozás híján különféle formájú, alakú és színû változatokban készültek, és mivel rajzolatuk teljesen a postamester fantáziájára volt
bízva, postamesteri bélyegzôknek nevezzük ôket. E bélyegzôk ritkasági foka a postakezelési jelzések mellett nagymértékben meghatározza a bélyeg elôtti levelek
pénzben kifejezhetô értékét.

II.

Koleralevél 1831-bôl
A pusztító járvány 1830-ban Indiából indult, és Oroszországon, majd Galícián keresztül jutott el Magyarországra. Terjedésének megfékezésére 1830 végén lezárták
az északi országhatárt, ám amikor úgy tûnt, a járványnak vége, feloldották. A kolera
ekkor jutott be Magyarországra. A járvány terjedésének megakadályozására a hatóságok záróvonalat létesítettek a városok körül, amelyen csak ellenôrzött átkelôpontokon (passzusokon) lehetett átjutni, a postai küldeményeket pedig igyekeztek fertôtleníteni. Ez abból állt, hogy a leveleket átszurkálták és ecetgôz felett megfüstölték. Az átgôzölésrôl különleges bélyegzô tanúskodik a bemutatott levélen.

III. Than Mór 1848-ban készített bélyegterve
Az 1848-49-es szabadságharc filatéliai szempontból óriási jelentôségû eseménye
az elsô magyar bélyegnek szánt „postajegy” tervrajzának megszületése. 1848 kora nyarán a 20 éves Than Mór, a késôbbi híres festômûvész, Landerer Lajos Bankjegy Nyomdájában a feladatul kapott postajegy-rajzot készítette. A grafika egyszerû fekete tusrajz, ám a rajta fellelhetô, nyilakkal is félreérthetetlenné tett nyomdai
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utasítások szerint a külsô keretrajz piros, a belsô bélyegkép pedig zöld színben került volna nyomtatásra. Ez a papír fehér színével együtt az akkor általánosan elfogadottá vált nemzeti színeket adta volna. Megvalósítására a harcok kitörése, majd
a szabadságharc bukása miatt nem került sor. A Than Mór által készített tusrajz jelenleg a Bélyegmúzeum kiállítótermében látható. Posta- és kultúrtörténeti jelentôsége mellett olyan személyes jellegû vonatkozásokat is hordoz, melyek megejtôen
szerethetôvé teszik azoknak a tolltisztító rajzoknak a segítségével, melyek a grafika
papírjának szélén láthatók. Egy húsz éves fiatalember minden lángoló lelkesedése
átélhetôvé válik a sugárkoszorúval övezett „1848. III. 15.” dátum, valamint a „SZABADSÁG” feliratok láttán, ez utóbbi továbbgondolásaként (szerelem) pedig egy
csinos fiatal hölgy tûnik fel a baloldalon a titokzatos „MITZI” név valószínû tulajdonosaként. Az ifjú festô játékos, csúfolódó jókedvének kitörésérôl pedig a Landerer
Lajosról mintázott kopaszodó, hátul hosszú hajú, nagy állú férfiút ábrázoló karikatúra tanúskodik.
IV. Tokaji átütés 1852.
Az osztrák birodalom egész területén 1850. június 1-tôl vezették be a bélyeghasználatot. Az elsô bélyegsor 5 értékbôl állt, és még perforáció nélkül készült. A postai ív 64 db, 8x8 osztásban nyomtatott bélyegképet tartalmazott, melynek darabjait a postamester ollóval nyírta ki az ívbôl igény esetén. Az eljárást azonban úgy tûnik, nem találta túl hatékonynak az a Bazonyi Ferenc nevû postai alkalmazott, aki
elôbb Homonnán, majd Tokajban dolgozott Szerviczky György postamester fennhatósága alatt. Feltételezések szerint egy erre a célra átalakított konyhai derelyevágóval – más feltételezések szerint szabórádlival – a bélyegképek közeit átnyomta, így a papír szaggatott vonalban könnyen téphetôvé vált. Az 1852 és 1854 között e technikával elválasztott bélyegek, illetve a velük bérmentesített levelek rendkívül értékes ritkaságok. Mivel a papíron nem szabályos, kör alakú perforálást alkalmazott az újító, elfogadottan „tokaji átütés” – és nem „tokaji fogazás” – a neve a
világ elsô magánfogazásának.
V.
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Kôbánya-levél 1867.
Kiemelkedô ritkaság a magyar postaigazgatás kibocsátásaihoz sorolt elsô bélyeg,
az 1867. évi könyvnyomatos kiadás számtévnyomata. Az 5 kr-os bélyeg egyik elsô
nyomólemezébe azonban tévedésbôl egy 3 kr értékjelzésû nyomódúc is került. Az
ezzel a lemezzel nyomott ívek ezért egy tévnyomatot tartalmaztak, egy piros színû
3 krajcárost. A tévnyomatot tartalmazó ívek mind Magyarországon kerültek felhasználásra 1867. augusztusától október közepéig. Az ismert példányok Brukenau
(Hidasliget), Detta, G.Becskerek (Nagybecskerek) és Kôbánya bélyegzésûek. A
„Kôbánya” bélyegzéssel ellátott, teljes postai küldeményen fennmaradt tévnyomatok azonban csak 1938-ban bukkantak fel. A Bécsbôl Budapestre költözött
Pfeiffer család üzleti levelezését ekkor vásárolta meg teljes egészében egy magyar
bélyeggyûjtô, Gál László, aki a két, tévnyomattal bérmentesített, Kôbánya bélyegzésû levelet az iratok közt megtalálta. E két levél közül az egyik került késôbb Kún
György, majd Dr. Anton Jerger osztrák gyûjtô birtokába. Az 1867. augusztus 25-i
bélyegzôvel ellátott másik példány került elô 1997-ben Dr. Pákozdy Károly gyûjteményének darabjaként. A Hungarofila 1997. december 6-án rendezett árverésén a
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Magyar Posta és a Magyar Fejlesztési Bank közösen vásárolta meg 38 millió Ft leütési áron. (A jutalékokkal együtt 41. 8 millió Ft volt a végsô összeg.) A vásárlással
az volt a céljuk, hogy a magyar történelmi emlékezetben kiemelkedô jelentôséggel
bíró kiegyezés eseményeinek tanújaként nemzeti kincsnek tekinthetô filatéliai ritkaság határainkon belül maradhasson. Ennek megfelelôen egybehangzó akarattal a
budapesti Bélyegmúzeumban helyezték letétbe, hogy ne csak egy szerencsés gyûjtô, de mindannyiunk közös kincse legyen. A levél párja, amely Dr. Anton Jerger halála után 2005-ben a Corinphila árverésén bukkant fel, mintegy ötszázezer svájci
frank, vagyis durván 100 millió magyar forint értékben került leütésre. A két levél a
2008-ban megrendezett nemzetközi bélyegkiállítás, a WIPA sztárja volt Bécsben.
VI. Szigetvár provizórium színes bérmentesítésben 1869.
A Szigetváron dolgozó Hônig Adolf postamester és Pethô Imre postakezelô folyamodott az ideiglenes megoldáshoz, hogy a fölösen nagy számban rendelkezésükre álló 5 krajcáros levélborítékokból – Bándi Attila feltételezése szerint esetleg nagy
mennyiségû nyomdai selejtanyagból – kivágott díjjegyeket bélyegként felhasználták. Mivel ezt az eljárást egy 1861-ben kiadott, majd 1866. április 10-én megerôsített rendelet tiltotta, megkerülésére 1869 szeptembere és 1870 júliusa (újabb feltételezések szerint szeptembere) között saját gyártmányú fogazó eszközzel 9 _-es
vonalfogazással látták el a díjjegyeket. Az így már valódi bélyegnek látszó „Szigetvár provizórium” (ideiglenes felhasználás), amely leáztatott bélyegként is ritkaság,
a Bélyegmúzeum állandó kiállításán egy 10 krajcáros értékkel együtt, úgynevezett
„színes bérmentesítésben” kivágáson látható.
VII. Pöttyös Jóska + nyomtatványon 1871.
Az elsô Magyarországon – a Magyar Királyi Államnyomdában – gyártott bélyeg
tervrajzát Unrein János készítette. A bélyegeket réznyomással tervezték elôállítani,
ám a Würzburgból megrendelt réznyomó gyorssajtók késve, csak 1871 júliusában
érkeztek a nyomdába. Mivel a megjelenés eredetileg kijelölt idôpontja 1871 januárja volt, a posta úgy döntött, hogy a bélyegeket ideiglenesen kônyomással kell legyártani. Az eredeti metszetet, mely a mélynyomású eljáráshoz már elkészült, sebtében kellett a kônyomású technikára „átfordítani”, ezen eljárás tökéletlen kivitelezése viszont azt eredményezte, hogy az 1871. január 27-re kinyomtatott mintegy 8
millió értékcikk nem felelt meg a minôségi követelményeknek. A bélyegképen látható Ferenc József portré arcán csúf, himlôhelyszerû foltok voltak láthatók. A hibás
gyártmányokat megsemmisítették, és a gyártást újra kezdték. Valószínû, hogy a selejtezésre ítélt 2100 db foltos nyomású 2 krajcáros ívbôl néhány elkerülte a megsemmisítést, mert két évvel késôbb Pest bélyegzéssel pár darab felhasználásra került. Mai ismereteink szerint úgy két tucat található a gyûjtôknél e ritkaságból, melyet a gyûjtôk „elsô nyomású 2 krajcáros” néven emlegetnek. Az egyetlen ezzel
bérmentesített teljes nyomtatvány a Bélyegmúzeum gyûjteményében található.
VIII. Fordított Madonna 1923
Az 1921/25. Koronás Madonna bélyegsor tíz, az inflációt 50 koronától 10000 koronáig folyamatosan követô értékét könyvnyomtatással, két színnel állították elô. A
bélyegeket két menetben nyomtatták, elôbb a külsô keretrajzot, majd a papírt új-
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ra a gépbe helyezve második menetben az eltérô színû belsô bélyegképet. Az
1923. december 1-tôl gyártott 5000 koronás címlet egyik ívével történt a malôr,
nagy valószínûséggel úgy, hogy az elsô menetet követô nyomdai ellenôrzés után
ezt az egy ívet fordítva tették vissza a papírkötegbe. Tény azonban, hogy a bélyeg
lényegében szimmetrikus, az értékjelzést is tartalmazó keretrajzába a Madonnát
ábrázoló kerek középrész fordítva, fejjel lefelé került be. Mivel a hiba felületes rápillantásra nem volt feltûnô, a selejtes ív átment az ellenôrzésen, és árusításra került egy budapesti trafikban. A felfedezést követôen (1925 január) rögtön megtiltották a további árusítást, de addigra hozzávetôleg 80 darabot eladtak belôle. A
gyûjtôk és a Bélyegmúzeum birtokában ennek a darabszámnak csak töredéke van
meg, a többi valószínûleg elveszett.
IX. Nagymánya 24-es összefüggés 1938.
A megmaradt ívdarab együttes piaci elvi értékét tekintve minden idôk legdrágább
magyar filatéliai objektuma a Nagymánya-tévnyomat. 1938-ban az elsô bécsi döntés a Felvidék déli, többségében magyarlakta részének visszacsatolásáról rendelkezett. Ennek emlékére hozta forgalomba a Magyar Királyi Posta a Hazatérés nevû
bélyegpárt, amely a Szent István-sor 20 és 70 filléres címletének eltérô színû újranyomásával készült „Hazatérés 19-38” felülnyomással ellátva. 1939. május 20-án
fölfedezték, hogy tévnyomat van forgalomban a 70 filléresbôl. A Szent István-sor
olajzöld 70 filléresén a szent korona a Hazatérés kibocsátáskor barna színben jelent
meg. A vörös színû felülnyomat a majd másfélmillió példány mindegyikére rákerült,
kivéve egyetlen ívet, amely valószínûleg hozzáragadt egy másikhoz. Ez az ív éppen
egy hazatért felvidéki kisközségbe, Nagymányára jutott el a raktárból 1939. április
5-én. A 100-as ívbôl 62 már elfogyott, amikor fény derült a hibára. A maradékot a
postavezetô a bevonásról intézkedô körtávirat kézhezvétele után visszaküldte a vezérigazgatóságra, ahonnan az a Bélyegmúzeumba került. Az igazi szenzáció az ívmaradék, amelyen ma 24 bélyeg található egy tömbben. Mivel egyedi filatéliai objektum, nehezen felbecsülhetô az értéke.
X. Cavallinók (1819-20) Szardínia
Lovast ábrázoló adódíj-jegy, melyet az egykori szárd királyság területén mûködô
magánposták által szállított levelek papírjára kellett rányomtatni. Az olasz név lovacskát vagy kis lovast jelent. A cavallinók három címletben készültek, és használatuk 1819 és 1836 között volt kötelezô. Bár a díjjegy nem a levél bérmentesítésére
szolgált, hanem a levelezési adónak a lerovását igazolta, ezt tekintik az elsô díjjegyes nyomtatványnak. A mai ÁFÁ-hoz hasonlatos adónem eredete, hogy a XIX.
század eleji Szardíniában a posta mindenféle küldeménytovábbítást saját jogkörébe tartozónak tekintett, ezért minden levél továbbításához a posta engedélyét kellett kérni. Az engedélyt a hivatalban kisebb pénzösszeg fejében megadták, és ezt
a levélre nyomott bélyegzôvel tanúsították. Ez rendkívül idôrabló volt a futárok számára. Ezt megkönnyítendô elrendelték, hogy speciális kisegítô levélíveket kell
nyomtatni, amelyek alkalmasak közvetlen postai továbbításra. A kék festékkel
nyomtatott cavallinók 1819. január elsejétôl kibocsátott kisegítô levélíveken láthatóak, a dombornyomásosak a végleges kiadású levélíveken. Ezek 1819. november
13-ától kerültek forgalomba.
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XI. Penny Black
A világ elsô, 1840-ben kiadott bélyegét, a Viktória királynôt ábrázoló Penny Black
néven ismert kiadást Nagy-Britannia bélyegei között találjuk. Amikor bélyeget ragasztunk a borítékra, a mai napig azt jelezzük vele, hogy a levél feladásakor egy
összegben kifizettük a teljes postai viteldíjat. A bélyeg 1840-es bevezetésével gyakorlatilag megszûnt az általánosan alkalmazott portós (utólag fizetett levéldíj) rendszer, és segítségével egységes, könnyen átlátható bérmentesítési forma született.
Íme a világ elsô bélyege, az 1840-ben kiadott brit fekete egypennys címlet. Az angol pénzügyminisztérium által a postai reformra kiírt nyilvános pályázaton Rowland
Hill lett a nyertes. Mivel Ekkor még Nagy-Britannia volt az egyetlen bélyegkibocsátó, felesleges volt az államot megnevezni. Hagyománytiszteletbôl ma is hiányzik ez
a felirat a brit bélyegekrôl, felismerésre a mindenkori uralkodó arcképe szolgál.
XII. Svájci kantonbélyegek 1843-tól (4 db)
1843 márciusában Svájcban a világon másodikként adtak ki bélyeget. Ekkoriban
még nem jött létre a svájci államszövetség: az ország több kantonból állt, amelyek
afféle miniállamként mûködve önálló postaigazgatással rendelkeztek. Az elsô kantonbélyegek Zürichben jelentek meg 4 és 6 rappen névértékben a helyi és a kantonon belüli levelek bérmentesítésére, kônyomatos eljárással. A hamisítások megelôzésére a felhasznált papír vízszintesen vörös csíkozású volt, erre került a fekete
színû nyomat. Így ezek az elsô kétszínû bélyegek a bélyegtörténelemben.
A Kettôs Genf néven ismert bélyeget Genf kantonban zöld papírra nyomták, szintén 1843 októberében. A bélyegpár két, egyenként 5 centime névértékû bélyegbôl áll, melyek egyenként is érvényesek voltak helyi bérmentesítésre. A Kettôs
Genf a világ egyik leghíresebb bélyege.
A Basel kantonban 1845-ben kibocsátott bélyeg nem volt sorozat része, egyetlen
értékben látott napvilágot. A világ elsô 3 színû bélyege, 1854. szeptember 30-ig
volt érvényes. A svájci kantonbélyegek kis példányszámban jelentek meg és rövid
ideig voltak forgalomban, ezért meglévô példányaik igen nagy értékûek.
XIII. Vörös Merkúr 1856. Osztrák
A világon elôször az osztrák posta hozott forgalomba olyan bélyegeket, amelyek hírlapok, folyóiratok csak a kiadók számára engedélyezett postai engedménnyel való
szállítását igazolták. Az 1851. január 1-tôl érvényes Merkúr-fejes Hírlapbélyegek elsô nekifutásra 3 féle változatban születtek meg. A kék színût 0, 6 kr, a sárga színût 6
kr, a rózsaszínt pedig 30 kr értékben hozták forgalomba. A postán magánemberek
számára nem árusították, csak az újságkiadó hivatalai kapták meg ívekben. A gyakorlatban igazán csak a kék színûek váltak be. Már 1852-ben bevonták és leértékelték a rózsaszínûeket, mert nem fogytak kellôképpen, négy évvel késôbb pedig a sárga bélyegek is erre a sorsra jutottak. Az 1856. március 21-én kelt rendelet pedig helyettük 6 kr értékben forgalomba helyezte a cinóbervörös változatot. Magyarországon ez az érték nem volt használatban. A fennmaradt ép darabok száma igen csekély, így a Vörös Merkúr nevû bélyegritkaság világhírnévnek örvend.
XIV. Moldvai ökörfejes 1858.
1858 júliusában a Moldvai Fejedelemség kibocsátotta elsô bélyegsorát. Az egyszerû grafikájú bélyegképen Moldva címerállata, a bölény látható – ám a tervezô nyilvánvalóan több ökröt, mint bölényt láthatott életében, így a vitathatóan sikerült
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szarvasmarha portré miatt a bélyeget mindmáig ökörfejesnek nevezik. A címleteket a postakürtön tüntették fel: 27, 54, 81, 108 parás bélyegek ezek, a furcsa névértékek a francia frank átszámításából adódtak. Mivel a július 1-tôl érvényes díjszabást hamarosan (október 31-dikével) megszüntették, ezzel együtt pedig új díjszabás lépett életbe, az eladatlan bélyegeket a postahivatalok visszaszolgáltatták a
postaigazgatóságnak. A maradék készletbôl visszaszámolva valószínûleg csak 709
db 81 parás került ténylegesen értékesítésre, ez a legritkább címlet.
XV. Olasz kisállamok 1860 körül
Az Olasz Királyság megalakulása, mely elsô lépés volt az ország nemzeti függetlenségének kivívása és egységének 1870-ben befejezett megteremtése felé, csak
1861-re datálható. E történelmi fordulópontot megelôzôen is adtak ki azonban bélyegeket az un. olasz kisállamok, melyek svájci mintára csak az adott állam területén
bírtak érvényességgel. A nápolyi Trinacria bélyegek 1860. november 6-tól voltak érvényesek, Garibaldi diktatúrájának utolsó napjaiban születtek. Újságok és nyomtatványok bérmentesítésére kellett volna megfelelô érték, ezért határoztak nyomtatásáról. Minthogy a gyorsaság és az olcsó elôállítás elsôdleges szempont volt, ezért az
1858. január 1-tôl használt levélbélyegsor _ grano értékû címletének nyomólemezébôl kivésték a „G” jelzést, és helyére a „T”, vagyis tornese jelzés került. Egy grano
2 tornese volt. Az átvésésre felhasznált eredeti bélyegek képén hármas osztásban
Nápoly címerállata, az ágaskodó ló, Szicília jelképe, a háromlábú Medúza-fej (a tulajdonképpeni trinacria) és a Bourbon-liliom képe látható. Az ideiglenes kormányzat
1860. december 6-tól érvényes bélyegein ez utóbbi jelkép eltüntetése volt a cél,
ezért a Trinacria bélyegek középsô részét kivágták és egy fehér kereszttel helyettesítették. A Savoyai kereszt elnevezésû bélyeg minden jellemzôje azonos az elôzôekével. Toscana 1859-ben népszavazással kimondta egyesülését a Szárd Királysággal,
amelynek véglegesen 1860 márciusában lett része. 1859 novemberétôl egy átmeneti államalakulat mûködött, mely 1860. január 1-tôl egy sorozat ideiglenes bélyeget adott ki, már a szárd pénznemet használva. A bélyegeket csak 1860 márciusáig
használták. Az ideiglenes bélyegsor legritkább értéke a legmagasabb címletû 3 lírás, mely az olasz bélyegek között a Trinacria után a legértékesebb.
XVI. Mauritius (1847) újnyomatok 1900.
A világ leghíresebb bélyegeinek újnyomatai. 1847-ben Mauritius szigete, angol
kormányzóság lévén nem tartozott a bélyegkibocsátó országok sorába, területén
az angol bélyegeket használták. A kormányzó felesége azonban, akit Lady
Elisabeth Gommnak hívtak, feltette magában, hogy az általa rendezett kormányzósági bálra a meghívókat saját gyártású bélyeggel fogják kiküldeni. Megbízta hát a
Port Louis-i órásmestert és vésnököt, Joseph Barnardot, hogy készítse el a bélyegek nyomtatásához a kliséket. Az órásmester hazafelé elment a postahivatal elôtt.
A táblán látott Post Office felirat pedig úgy benne maradt a fejében, hogy a bélyegkép lemezbe vésésekor a szabályos POST PAID (vagyis „bérmentesítve”) helyett ezt karcolta a fémbe. Ezért ezeket a ritkaságokat Post Office bélyegeknek is
nevezik. A két címlet, a narancs és a kék színû Mauritius eleve csak 500-500 példányban készült, a feliratuk is hibás, ráadásul rendkívül kevés maradt meg belôlük,
ezért a világ legdrágább bélyegei között tartjuk számon ôket. 1900-ban az eredeti
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nyomólemezrôl 300 darab újnyomatot készítettek múzeumi célokra. A budapesti
Bélyegmúzeum példánya a 33. sorszámot viseli.
XVII. Hawaii misszionárius 1851-52 (1 db)
Egy bélyeg, amiért ölték egymást a gyûjtôk – szó szerint! A XIX. század közepén
Hawaii önálló királyság volt. Elsô bélyege, mely 1851-ben jelent meg, háromféle
címletben létezett: 2, 5 és 13 centes értékekkel. A törékeny, vékony papírra nyomtatott bélyegek közül a legritkább a kétcentes, amiért 1892-ben a francia Hector
Giroux bélyeggyûjtô meggyilkolta honfitársát, a szintén bélyeggyûjtô Gaston
Leroux-t. A nyomozó, aki maga is bélyeggyûjtô volt, felismerte az indítékot és felfedezte, hogy hiányzik a bélyeg. A detektív rávette a gyanúba keveredett Girouxt, hogy mutassa meg a bélyeggyûjteményét, és a hiú gyûjtô nem tudott ellenállni,
hogy el ne hencegjen a ritkasággal – egyben tette bizonyítékával. Ezekkel a bélyegekkel fôként az ott élô misszionáriusok leveleztek, innen a gyûjtôi elnevezés.
Postatisztán teljesen ismeretlen, a Bélyegmúzeum gyûjteményében is egy rendkívül értékes 13 centes használt példány található.
XVIII.Brit-Guyana 4 centese levélen 1856.
A bélyeget 1856-ban adták ki a még ritkább egycentes címlettel együtt. Szükségbélyegrôl van szó: az anyaországi, tehát brit bélyegszállítmány nem érkezett meg,
ezért a helyi postamester, E. T. E. Dalton utasítására az újságnyomdában készítették, egyszerû technikai kivitelben. A sorozat háromcímletû volt, a szokatlan magenta-bíbor színû 1 centes a helyi újságok, a bíbor és a kék 4 centesek pedig a postai
levéltarifák lerovására voltak alkalmasak. A bélyegeket egyszerû nyomatuk miatt
könnyû lett volna hamisítani, ezért az eladáskor épp szolgálatban lévô postai alkalmazott aláírásával, leggyakrabban egy monogrammal érvénytelenítette ôket. A
másik, az egycentes bélyegbôl mindössze egyetlen nyolcszögletûre vágott példány maradt fenn, ezért ez a ma ismert legdrágább filatéliai objektum. Az egycentes ritkaság ötször cserélt gazdát 1922 óta, 1980-ban kis híján egymillió dollárt fizetett érte tudomásunk szerinti jelenlegi tulajdonosa. A kiállításon itt látható négycentes címlet levélen, vagyis postai teljes formájában szintén egyedülálló darab.
XIX. New Brunswick-i (mai Kanada, volt angol gyarmat) postamesteri bélyeg 1860.
Charles Connel, Új-Brunswick egykori angol koronagyarmat postamestere joggal
pályázhatna a „világ leghiúbb közalkalmazottja” címre. 1860-ban – készletei kimerülése okán – hat bélyegbôl álló sorozatot rendelt meg, ám az ötcentes címletû
bélyegen joggal elvárható Viktória királynô-portré helyett a saját arcképével ellátva! Az alkalmazottak döbbenten fedezték fel fônökük szakállas portréját a bélyegeken. Az ügybôl hatalmas botrány lett, a halhatatlanságra vágyó postamester az
állásával fizetett, sôt még a nyomdaköltséget is ráterhelték. Egyébként ô volt az
elsô élô személy, aki a Brit Nemzetközösség bélyegén szerepel, és nem a királyi
család tagja. A „hiú postamester” bélyegei ma elôkelô helyet foglalnak el a világ
ritkaságai között.
XX. Különleges külföldi bélyegek
A bélyeggyártás alapanyagául a legkülönfélébb valószerûtlen anyagok szolgáltak már. A bélyeg pénzhelyettesítô értékcikk, néha már az anyagát tekintve is az.
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A legkülönösebb aranybélyeg, ami valaha készült, a Nixon-ékszerbélyeg. 1972ben Guineában jelent meg, Nixon elnök pekingi látogatásának emlékére adták
ki, két parányi rubin ékesíti. A vékony fémlemezbe préselt bélyegek egyértelmûen gyûjtôi – olykor propaganda – célokat szolgálnak, hiszen levélre aligha ragasztják ôket, a bélyegzôfesték nem fogja ôket, névértékük pedig a drága alapanyag, nyomdai kivitel miatt aránytalanul magas. Ilyen az Albert Schweitzernek
emléket állító, aranylemezre nyomott kiadás, melyet az afrikai Gabonban adtak
ki 1965-ben.
A legszokatlanabb bélyegeket a kis ázsiai ország, Bhután adta ki. Bélyegei között
találunk domborított mûanyaglemezt, aranyfóliával ellátott vagy illatosított papírra
nyomott, kör alakú bélyeget, térhatásút, sôt, az igencsak szokatlan hanglemez-bélyegeket is! Ezek felhasználhatóak bérmentesítésre, azonban ha tûs lemezjátszóra
tesszük ôket, bhutáni népdalokat, himnuszt játszanak le.
XXI. Különleges új magyar bélyegek
A bélyegeket a következô jellemzôk teszik különlegessé:
• UV fény alatt látható különleges biztonsági elemek
• hologramos bélyeg
XXII. Legújabb magyar különlegességek
• Száz éves a halasi csipke
A 2002-ben kiadott bélyeg különlegességét az adja, hogy a dombornyomás következtében a bélyeg még tapintásra is csipkéhez hasonlatos.
• In Memoriam 1956.
Az 50. évforduló tiszteletére kiadott bélyegblokk közepén a zászló lyukas,
felidézve, ahogy az 1956-os felkelôk kivágták a nemzeti lobogóból a „Rákosi-címert”.
• Sarkvidékek és gleccserek védelme
A 2009-ben kiadott két címlet különlegessége a jeges felszín látványát idézô selyemfényû nyomat.
• A Fehér Bot Napja
2009-ben a Magyar Posta Zrt. a Vakok Intézetében bocsátotta forgalomba
ezt a bélyeget, amelyen – Magyarországon elsôként – tapintható Brailleírásos felirat található.
• 50 éves a budapesti kutatóreaktor
A 2009. márciusában kiadott 1000 forint névértékû bélyeg a modern technikát ünnepli, ennek megfelelôen nyomtatása is különleges: a bélyeg hô
(dörzsölés) hatására megváltoztatja a színét.
Csegezi Tamásné a Magyar Posta Zrt. filatéliai igazgatója a részvénytársaság bélyegkiadási gyakorlatáról, valamint az elmúlt évtizedek különleges bélyegeirôl tartott elôadást jól érzékeltetve a bélyegek elôállításának technológiai, technikai fejlôdését és a bélyegek kultúra közvetítô, ismeretfejlesztô feladatait is.
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Ezt követôen Hajdú József fotómûvész, Domé Eszter és Elekes Attila grafikusmûvészek a pécsi személyes bélyeg, és a forgalmi bélyegkisív létrehozásának fotó- és
grafikus mûvészeti elôzményeit és állomásait.
Hajdú József „Néhány gondolat Pécs új bélyegeinek fotóanyagáról” címmel
megtartott elôadását az alábbiak szerint foglalta össze.
„Postás szakmai lapról lévén szó, rövid bemutatkozással kezdeném, hiszen két
olyan postához köthetô intézmény volt, illetve van, amelyek meghatározták pályámat. 1985-ben a Postai Tervezô Intézetben (POTI) kezdtem el épületeket fényképezni. A napi kapcsolat az építészekkel és a könyvtár tucatnyi nemzetközi építészeti folyóirata együttesen jó alapot jelentett az épületek fényképezéséhez.
1992-ben a Postamúzeum szervezésében volt egy „Postaépítészet Magyarországon” címû kiállítás, amelyen részt vettem, és az összegyûjtött anyagokból készült
egy azonos nevû könyv is. A múzeum fotótárának éppen nem volt kezelôje, a POTIban pedig egyre kevesebb volt a munka, ezért örömmel vállaltam el a Klösz György
és Erdélyi Mór – hogy csak a két legismertebb fotóst említsem – fotóit tartalmazó
gyûjtemény kezelését. Azóta sok minden változott, de maradt a fotótár néhány más
gyûjteménnyel kiegészülve, és maradt az épületfényképezés is. Elsôsorban építészeti és mûvészeti albumok fotóit készítem, amelyekbôl a legfrissebb „A magyar
bélyeg története” c. könyv.
A Magyar Posta Zrt. úgy kívánta támogatni a „Pécs Európa Kulturális Fôvárosa
2010.” programsorozatot, hogy megjelentetett egy 25 bélyeges forgalmi bélyegívet és egy személyes bélyegívet is a kivételes alkalomra. A bélyegeken Pécs nevezetességei kerültek bemutatásra, amelyek nagyobb része épület, de voltak szobrok, térplasztikák, dísz kutak is.
2009 áprilisában kaptam meg egy 30 tételbôl álló listát a fotózandó pécsi nevezetességekrôl tematikus csoportokban. Jó minôségû, optimális fényviszonyok között
készült korrekt fotókra volt szükség, amelyek a grafikai tervezés során jól használhatók. Mind az épületeknél, mind az egyéb témáknál fontos volt, hogy legyenek
meg a legfontosabb nézetek és a jellemzô részletek, de készüljenek olyan további
képek, utcaképek, látképek is, amibe beágyazhatóak majd az egyes képek.
Maga a fényképezés tavaly májusban zajlott, több alkalommal. Pécsre érkezve az elsô napon igyekeztem minél több helyszínt végigjárni és emlékeztetô képeket készíteni. Aztán ezeket a képeket este átnézve, a fényképezés idôpontja (ami a digitális
képben benne van) és egy térkép segítségével próbáltam kitalálni, hogy mit melyik
napszakban volna a legjobb fotózni. Az idôpontok meghatározásakor nemcsak az
épület tájolását vettem figyelembe, hanem az épület jellegét is: mennyire tagolt a
homlokzata, inkább súroló fényben mutatja meg önmagát, vagy az épületdíszek,
épületkerámiák miatt a tükrözôdô felületeken legyen inkább a hangsúly; mely szobrok azok, amelyeknek jó az erôs direkt napfény és melyek azok, amelyek fotózása fátyolfelhôs idôben ad jobb végeredményt. Minden este elkészült a következô napi
fotózási program az elôbb leírtak szerint, amíg mind a 30 téma sorra nem került.
Ezen kívül fontos volt még a városban zajló építkezések, (a zsinagóga elôtti téren
mélygarázs épült) és épület felújítások (a Jakováli Hasszám dzsámijának kupoláját
fedô lemez cseréje, a dóm déli homlokzatának tisztítása) állandó nyomon követése.
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A dzsámi beállványozása éppen akkorra fejezôdött be, amikor elôször jártam ott,
és másnap kezdték el a tetô felújítását. Kevés esély volt arra, hogy teljes kép készülhessen az épületrôl a következô egy hónapban, ezért elkezdtem részleteket fotózni. Sorra vettem az összes lehetôséget, hogy melyek azok a motívumok, amelyek a grafikai tervezésben használhatóak, és a fényképezôgép számára hozzáférhetôek. Készítettem képeket a minaret csúcsáról, ami alig látszódott ki az állvány
mögül, a bejáratról, ami nem volt elég karakteres, a belsô terekrôl, ahol díszes
mennyezet helyett csak beázás nyomok voltak láthatóak, a benne lévô szônyegkiállításról, de végig tudtam, hogy ez minden igyekezetem ellenére kevés lesz egy jó
terv elkészítéséhez. A dzsámihoz kapcsolódó teremben végignéztem a török kort
megidézô kiállítást, ahol használati tárgyak, szerszámok, edények, korsók voltak kiállítva. Itt sikerült lefotóznom azt a tányért is, amelynek az alján található törökös
motívum egy egészen más dimenzióban és színben jelenik meg az egyik bélyegképen, mint a minaret háttere. A bélyegív 25 különálló bélyege közül ez az egyik legjobban sikerült számomra, de lehet, hogy csak azért, mert nagyon sok fejtörést
okozott fotózáskor.
Az elkészült fotókat több grafikusmûvész is megkapta, akik közül pályázaton dôlt
el, hogy ki tervezheti a forgalmi bélyegívet és ki a személyes bélyeget. A szakmai
zsûri Elekes Attila tervét választotta a forgalmi bélyegívhez, akivel június közepén
újra Pécsre utaztam. A konkrét terv ismeretében pótlólag még néhány képet szerettünk volna készíteni, de arra nem számítottunk, hogy lényeges változások történtek volna az épület-felújításokkal kapcsolatban. Legnagyobb meglepetésünkre
azonban éppen befejezôdtek a Jakováli dzsámi munkálatai, és fotózhatóvá vált az
épület. Zsebünkben a kinyomtatott grafikai tervvel gyorsan elkészítettük azt a néhány felvételt, amelynek megvolt a pontos helye a leendô bélyegíven.
A bazilika déli homlokzatáról is eltûnt az állványzat, készítettem is néhány fotót,
amelyek közül a totálkép már nem tudott beilleszkedni egyik elfogadott tervbe
sem, viszont a díszes bejárati ajtó egyik részlete a személyes bélyegíven még megjelenhetett. A fényképezés fô idôszakában, májusban végig be volt állványozva a
dóm tér felôli déli oldala, de a várfal felôli északi oldal szerencsére nem. Amíg a déli oldal fotózása csak az elôtte lévô térrôl, beszorulva volt lehetséges, addig a túloldalát fényképezve az Aradi vértanúk útjáról számtalan lehetôség adódik. A készülô fotón meg lehet választani a két dimenzióba kerülô bazilika négy tornyának ritmusát, és a fényhatások is elég nagy változatosságot mutatnak reggel 6-tól este
1/2 8-ig. A bazilikáról, mint a bélyegív fôszereplôjérôl az összes szóba jöhetô fényképezési lehetôséget végigcsináltam. Fél 7 körül már gyönyörû reggeli fényben
pompázik a templom, úgy, hogy az északi oldalra is jut egy kis súrolófény. A kép
önmagában nagyon szép, lekicsinyítve azonban, bélyegméretben a sok részlet inkább zavaróvá válik. Oda egyszerûbb, azonnal áttekinthetô képre van szükség, ahol
nem a részleteken, hanem a fô formákon van a hangsúly. Ilyen fények kora délelôtt
vannak, amikor a tornyok plasztikusan kirajzolódnak, és egyik toronynak az árnyéka sem vetül a templomhajóra.
A Bélyegmúzeumban az elmúlt csaknem 20 évben számtalan bélyegtervet kellett
fotóznom, fôleg korábban, még a szkennerek megjelenése elôtt. Sokszor megfigyeltem, hogy leghíresebb bélyegtervezôink pontosan tudták, milyen részletes60
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séggel kell megrajzolni vagy megfesteni a témát, hogy a 20-25 cm-es terv a tizedére lekicsinyítve, bélyegméretben mûködjön igazán.
Visszatérve az elôbbi példához, a személyes bélyegíven megjelenô bazilika fotóiból Domé Eszter grafikusmûvész a bélyegképhez a délelôtti felvételt választotta,
míg az ív jobb szélén megjelenô nagyobb kép a kora reggeliek közül való, alátámasztva ezzel az eddig leírtakat.
Munkám során fontosnak tartom, hogy olyan részleteket is fotózzak, amivel valamilyen képi ötletet adhatok a tervezéshez, ami elindíthatja a tervezô gondolatait. Ez
a fajta fényképezés tulajdonképpen egy gondolkodási folyamat, és az elkészült képek ennek a folyamatnak a dokumentumaiként is felfoghatók. Ez a gondolkodás arra irányul, hogy a fotókból a saját törvényei szerint mûködô filatéliai termék, bélyeg
legyen. Azok a beállítások, fények, képkivágások, amelyeket végig próbálok a fotózás során, nem hiábavalóak, hiszen a képekkel az alapanyagon túl valamennyi tapasztalat is átadódik a bélyegkészítés következô fázisába, ahol már a tervezôké a
fôszerep. Az elkészült bélyegíveket nézve visszaigazolva érzem munkamódszerem
helyességét, és örülök, hogy egy kicsit én is hozzájárulhattam a bélyegek, s azon
keresztül a kulturális fôváros sikeréhez.”
Domé Eszter grafikusmûvész elôadásában a „Pécs Bélyegem” elnevezésû személyes bélyeg megszületésének mozzanatairól tartott elôadást, amelyet a mûvésznô
az alábbiak szerint foglalt össze.
Gratulálok Pécs városának a megtisztelô cím – Pécs Európa Kulturális Fôvárosa –
elnyeréséhez, melynek köszönhetôen Magyarország Európa kulturális életének középpontjába kerülhetett.
A témában kiírt bélyegpályázaton vehettem részt és nem titok, hogy nem én nyertem meg, hanem Elekes Attila kollegám vitte el a pálmát, amelyhez ezúton is szívbôl gratulálok.
Abban a szerencsében lehetett részem, hogy ennek ellenére – a rendezvénysorozat kiemeltségére tekintettel – átdolgozva az eredeti tervet, lehetôség nyílt Pécs
bélyegem címmel személyes bélyegív kiadására.
Pécs számomra Magyarország mediterrán szigete, a napfény, a nyitottság, pezsgô
kulturális élet színhelye, mindenképpen egy pozitív életérzést sugárzó város, mely
méltán büszke gazdag természeti és kulturális kincseire, múltjára. Szellemiségében
rejlô megújító erôre a magyar léleknek nagy szüksége van.
Az erôteljes kolorittal, a napfény és a Zsolnay színek szerencsésen egybeesô ragyogásával ezt az életörömöt és személyes rajongást szerettem volna kifejezni.
A bélyegív formátumából adódóan sok lehetôséggel ajándékozza meg a tervezô. A
bélyeg képek témái tovább gazdagíthatók, kibonthatók az íven. Ez a lehetôség egyben kihívás is, mert a különbözô léptékû képek összeépítése izgalmas grafikai probléma. Nevezetesen az ív és a bélyegképek átjárhatóságát kellett megoldani, hogy a
nagyobb léptékû képek, hogyan válhatnak a finom kis bélyegképek szerves részévé, illetve inspiráló feladatot jelentett egy-egy bélyegkép folytatása függôleges és
vízszintes irányban is. E játékos csomópontokat sikerült megoldani, de sajnos, ami
egyfelôl örömünnep volt – hogy mégis megjelenési lehetôséget kapott a bélyegív
– másfelôl az eredeti koncepciót az arcképek szelvényeivel sokhelyütt megbontotta.
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Remélem, ennek ellenére szívesen használják majd, hiszen Pécs nevezetességei önmagukban is olyan magával ragadók, hogy feledtetnek minden kompromisszumot.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy magam és kollegáim nevében ôszinte
köszönetet mondjak a Magyar Postának, hogy a tervezô grafikus szakma talán legszebb, legmértékadóbb megbízásaival tisztel meg bennünket.
Bélyeget tervezni öröm, hiszen minden elemében – témájában, mûfajában tervezésében és kivitelezésében – garancia a minôségre.
A posta bélyegüzletága témaválasztásaival mindig törekedett minél szélesebb körben megismertetni Magyarország értékeit és ezzel méltón reprezentálni az országot.
A bélyegek kis üzenetek, hírnökök, amelyek tanítanak és gyönyörködtetnek is egyben, terjesztik, képviselik a magyar kultúrát, az ország természeti és kulturális kincseit szerte a nagyvilágban és itthon is. Bennük esszenciálisan kell jelen lennie a
„szépségnek“, hiszen ôk leveleink „ékszerei“. Ezeket az értékeket szolgálni megtiszteltetés.
Bélyeget tervezni azért is öröm, mert nagy szakmai kihívás, hiszen a tervezôk legjobbjai mérik össze tudásukat ebben a mûfajban, melyet szakmai zsûri minôsít. További minôségi garanciát jelentenek a kivitelezô nyomdák és maga a bélyeg mûfaja, mint értékpapír – biztosíték a kitüntetett figyelemre, minôségi megjelenésre.
Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a Bélyeg kibocsátási osztály vezetôjének, Csegezi Tamásnénak és munkatársainak, hogy szakértelmükkel
munkámat segítették, hiszen ez egy Csapatmunka, a mi közös sikereink záloga ebben a gyümölcsözô, hatékony együttmûködésben rejlik.
Elekes Attila grafikusmûvész „Bélyegtervezési technikák a Pécs-Európa Kulturális Fôvárosa 2010 bélyegív tervezési folyamatában” címmel tartott elôadást.
Elôadásában a bélyegív technikai és a vizuális tervezésének elvi meghatározását
követôen, a tervezés lépéseirôl adott prezentációval is hangsúlyozott színvonalas
elôadást.
A szakmai nap színvonalas képanyaga – Elekes Attila elôadásával együtt – az
Interneten http//posta.hu/psze útvonalon érhetô el.
3)

2010. március 25-én a Magyar Posta Zrt. Humán szakterültével közös rendezésben
került sor a „Fókuszban az ember, merre tart a HR?” címû szakmai napra, amelynek prezentációi ugyancsak az Interneten érhetôk el a http//posta.hu/psze útvonalon. továbbá a szakmai nap teljes anyagát részletesen ismertetjük a folyóirat ez
évi 2. számában.

4)

2010. március 31-én a Postások Szakmai Egyesülete és a Magyar Posta Zrt. közös
rendezésében könyvbemutatóra került sor, abból az alkalomból, hogy megjelent a
Két évtizedünk címû könyv. A könyv, amely a Magyar Posta elmúlt húsz éves fejlôdését mutatja be a Postások Szakmai Egyesülete közremûködésével, a Magyar Posta támogatásával, a Hírközlési Múzeumi Alapítvány gondozásában jelent meg több
mint 40 postás szakember által írt szakmai alapanyag felhasználásával. Közülük többen vállalkoztak arra, hogy az alapanyagaik hasznosításával cikket írnak folyóiratunk
számára. Ezeket, e számunkkal kezdôdôen, sorozatszerûen közöljük lapszámainkban.
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5)

2010 április 14-én a Szenior tagozat részére az EMS gyorsposta szolgálat 25 évérôl tartott elôadást Vincze Tamás és Bubori Ferenc. Az elôadást Bánóczi Katalin a
Szenior tagozat vezetôje foglalta össze.
„Az elôadás elsô felében Vincze Tamás tagtársunk az EMS szolgáltatás bevezetését és elsô idôszakát mutatta be, majd az elôadás második felében Bubori Ferenc
Irodavezetô a jelenlegi helyzetrôl adott tájékoztatást.
Vincze Tamás a termék bevezetésével kapcsolatos elsô intézkedéseket, a munkatársak kiválasztásának módját, új munkakultúra kialakítását, a választott munkamódszereket mutatta be. Szólt a marketing munkáról, a piac ismeret megszerzésének
fontosságáról, a konkurencia kutatásról, tarifális kérdésekrôl.
Az elôadást a prezentáció mellett az idôszakot bemutató, fényképekkel, dokumentációk közreadásával tette színesebbé.
Bubori Ferenc a jelenlegi helyzetrôl adott tájékoztatást. Bemutatta a tovább fejlesztés irányait, a bevételek alakulását, a minôségi elvárásoknak történô megfelelést.
Szólt a konkurenciáról, az új tevékenységekrôl, nemzetközi kapcsolatokról, díjazási
kérdésekrôl.
Mindkét elôadó a tényeket bemutató prezentációk mellett rendkívül színes, élvezetes, néhány „sztorival” fûszerezett tájékoztatást adott az elmúlt 25 évrôl.
Az elôadást követôen néhány kérdés is felmerült, melyekre Bubori Ferenc válaszolt.”
Az elôadás részletes ismertetése és prezentációs anyaga a http//posta.hu/psze
útvonalon elérhetô az Interneten. Jelen lapszámunkban 2 cikk is foglalkozik az EMS
negyedszázados történetével.
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Nemzetközi postai hírek
2010. I. negyedév
Összeállította nemzetközi hírforrásokból a Nemzetközi Igazgatóság,
Nemzetközi Kapcsolatok területe
GAZDASÁG
Csökkenô levél- és csomagvolumenek a Dán Postánál
www.postinsight.com – A Dán Posta üzemi eredménye 2009-ben 136 millió dán koronára (DKK) csökkent a 2008-ban elért 817 millió DKK-val (1 DKK = 35,85 HUF) szemben. Az
alacsony üzemi eredmény a gazdasági válságnak, valamint a levél és csomagvolumen jelentôs csökkenésének volt köszönhetô. 2009-ben a Dán Posta küldeményvolumene (levél,
csomag) a korábbi évekhez képest 9%-kal esett vissza, amelyre eddig még nem volt példa a posta történetében. Az üzemi eredmény sokkal nagyobb mértékben csökkent, mint
amilyen mértékben a szolgáltató széles körû racionalizálási programjának keretén belül a
költségeket csökkenteni tudta. A Dán Posta adózás utáni eredménye 2009-ben elérte az
1,6 milliárd dán koronát, szemben a 2008-ban elért 965 millió DKK-val. Ez a pozitív változás elsôsorban annak volt köszönhetô, hogy a Dán Posta eladta a Belga Postában meglévô 1,5 milliárd DKK értékû részesedését. A várakozások szerint a társaság gazdálkodására idén is hatással lesz a gyenge gazdaság, és a bevételek lassú csökkenését várják.
A Német Posta eredményei
www.dp-dhl.com – Frank Appel, a Német Posta vezetôje beszámolt a 2009-es eredményekrôl, s elégedetten állapította meg, hogy a konszernnek sikerült felülemelkednie
a gazdasági krízisen, s a vártnál is jobb eredményeket hoznia. A Német Posta kamatok
és adózás elôtti eredménye (EBIT) 1,47 milliárd euró lett, mely több mint a novemberben prognosztizált 1,35 milliárd euró. A 644 millió eurós nyereség egyértelmûen arra
mutat, hogy az elôzô évi veszteséges idôszakon sikerült túllépni. A Deutsche Post DHL
folytatni kívánja a pozitív tendenciát, és 2010-2011-re további pénzügyi növekedést céloznak meg, amelynek eléréséhez konzekvensen kitartanak a 2009 végén elindított takarékossági és hatékonyságnövelési intézkedések mellett.
A Belga Posta jó évet zárt 2009-ben
www.depostlaposte.be – A Belga Posta jó évet zárt 2009-ben a gazdasági válság ellenére, ami a postai szektort sem kímélte. A levélvolumen érezhetôen csökkent kb. 4%64
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kal, mely magasabb volt, mint az elôzô években (-2% 2008-ban, -0,1% 2007-ben, -1%
2006-ban, -1% 2005-ben). Ez a fajta volumencsökkenés más szegmensekben is érezhetô volt, kivéve a címezetlen küldemények piacát, ahol a Belga Posta komoly fejlôdést
könyvelhetett el magának. A gazdasági válságon kívül az elektronikus helyettesítôk is
hozzájárultak a volumencsökkenéshez. Ennek ellenére jó évet tudhat maga mögött a
belga közszolgáltató. A volumencsökkenést részben a 2009 elején bevezetett tarifaemeléssel kompenzálták. Az üzemi eredmény (EBIT) 8,2%-kal nôtt 240 millió euró lett
2009-ben a 2008-as 222 millióhoz képest.

A TNT 2009-es eredménye
www.postandparcel.info –2009 utolsó negyedévében (Q4) és a teljes 2009-es évben jelentôs mértékben csökkent a TNT eredménye. 2008 azonos idôszakához képest 2009
utolsó negyedévében 58%-kal, a teljes év tekintetében pedig 50%-kal csökkent a csoport eredménye. A Q4-es eredmény a 2008-as adatokhoz képest 59 millió euróról 25
millióra esett vissza, az éves eredmény pedig az 527 millió eurós költségmegtakarítás ellenére 556 millió euró helyett csupán 281 millió euró volt. A TNT szóvivôje szerint a gazdaság javuló tendenciái már megmutatkoznak, bár a növekedés megfontolt, lassú tempóban halad elôre. A 2009-es szinthez képest idén az expressz volumenek, árbevételek
és eredmények növekedését, míg a levélvolumenek és eredmények csökkenését várják.
A költségtakarékosságra idén is nagy hangsúlyt fektet a holland postai szolgáltató.

A Lengyel Posta eredménye és tervei
www.postcom.org – 2009-ben 2,6%-kal, 6,2 milliárd zlotyira (1 PLN = 67,63 HUF) nôtt
a Lengyel Posta árbevétele. Bevételének növelése és piaci pozíciójának megerôsítése
céljából a postai szolgáltató idén több üzleti ügyfelét szeretné küldeményfeladásra ösztönözni. Bár Lengyelországban még mindig a Poczta Polska tölti be a vezetô postai
szolgáltató szerepét, a versenytársak – fôleg a nagyobb városokban – folyamatosan
próbálkoznak az ügyfelek elcsábításával. Az ügyfelek visszaszerzése érdekében új ajánlatok kidolgozását kezdte meg a posta. A szolgáltató ezen kívül növelni kívánja csomagpiaci részesedését is, mert ebben a szegmensben látja a legtöbb üzleti lehetôséget.

A Francia Posta eredményei
http://fr.news.yahoo.com –A Francia Posta éves árbevétele 20,53 milliárd euró volt,
mely 1,3%-os visszaesést jelent az elôzô évhez képest. Mindenképpen pozitív eredménynek tekinthetô, hogy decemberben még 3%-os csökkenéssel számoltak. A nettó
nyereség gyengén emelkedett 2008-hoz képest 531 millió euróra (+0,4%). A levél üzleti területen az árbevétel 11,03 milliárd euró lett, ez 2,5%-os visszaesést jelent az elôzô
évhez képest, az expressz tevékenységbôl származó árbevétel 3,09 milliárd euró (-6,2%)
a csomag pedig 1,37 milliárd euró (-1,1%) lett.
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A Svájci Posta pénzügyi területe jó eredményei
www.post.ch – A Svájci Posta pénzügyi területe, a PostFinance kiváló évet tudhat maga mögött. A 2009-es év rekord nyereséget és ügyfélszám növekedést hozott, az EBT
447,8 millió svájci frank volt szemben a 2008-as 236 millió svájci frankkal. 126 000 új
ügyfél szavazott bizalmat a PostFinance-nak, ami szintén kimagasló a Svájci Posta életében. A töretlen fejlôdésnek köszönhetôen a múlt esztendôben 153 új teljes idôs munkahelyet hoztak létre a pénzügyi területen, s várhatóan 2010-ben is lesz lehetôség a létszámfejlesztésre.

Az Osztrák Posta középtávú tervei
www.post.at – Dr. Georg Pölzl, az Osztrák Posta vezérigazgatója február 18-án ismertette az Österreichische Post középtávú terveit és stratégiáját tekintettel a közeledô piaci liberalizációra. Négy stratégiai mérföldkô jelzi egyértelmûen a konszern további fejlôdésének irányát: 1. A piacvezetô szerep megôrzése az alaptevékenység területén; 2.
Meghatározott piacokon növekedés elérése (kiemelten a csomag és logisztika területen, a kombinált, hôérzékeny és B2B/B2C csomagokra fókuszálva, úgy Ausztriában és
Németországban, mint Dél- és Kelet-Európában); 3. Hatékonyságnövelés, rugalmas árstruktúra; 4. Ügyfélorientáltság és innováció. A cél minél inkább megfelelni az ügyfelek
igényeinek, valamint a kínálat egyszerûbbé és átláthatóbbá tétele a fizikai és az elektronikus szolgáltatás területén is.

Tervek a Japán Posta átalakítására
www.postinsight.com – A japán nemzetközi kapcsolatok és kommunikációs miniszter
nyilvánosságra hozta a Japán Posta átalakításával kapcsolatos terveket. A Japán Posta
szervezetének korszerûsítését a csoport három vállalatának egyesítésével kívánják megvalósítani. Ennek értelmében, az állami tulajdonban lévô Japan Post Holding CO., azaz
a csoport holding vállalata, a levél- és csomagkézbesítéssel foglalkozó Japan Post Service Co., és a postahivatalokat üzemeltetô Japan Post Network Co. egyesülne. A csoport banki és biztosítási szolgáltatásokkal foglalkozó egységei, a Japan Post Bank Co.
és Japan Post Insurance Co. a fúzióra lépett vállalatok alá rendelve mûködnének tovább. Így a korábbi 5 vállalat helyett három folytatná mûködését. A terv részletes kidolgozása egyelôre folyamatban van.

A Francia Posta státuszváltása
www.laposte.fr – 2010. március 1-jével hivatalosan is megváltozott a Francia Posta státusza, s 100%-os állami tulajdonú részvénytársasággá alakult. Jean-Paul Bailly, a Francia
Posta elnöke a változással kapcsolatban megerôsítette, hogy ezzel a lépéssel megteremtették a francia La Poste további fejlôdésének elôfeltételeit, de közszolgáltatói küldeté66
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sét is maradéktalanul tudja majd teljesíteni. Az átalakulás szabad utat nyitott ahhoz is,
hogy az állam és a letéti pénztár segítségével 2,7 milliárd eurós tôkeemelést hajtsanak
végre a közszolgáltatónál, mely megteremti a Francia Posta számára a tevékenységfejlesztéséhez és modernizációs programjához elengedhetetlen anyagi bázist. A státuszváltásról vezetô helyen adtak hírt az országos és regionális lapok Franciaországban.

A Norvég Posta modernizálja postahivatalait
www.postaltechnologyinternational.com – Jobban meg szeretne felelni a Norvég
Posta a jelenlegi és a jövôbeli ügyféligényeknek, ezért döntött hivatalainak modernizálása mellett. A három év alatt lezajló átalakítási folyamatokra azért van szükség, mert
2003 óta kb. 20%-kal kevesebb ügyfél keresi fel a postahelyeket, valamint a banki tranzakciók száma is a felére csökkent. Ez köszönhetô egyrészt az elektronikus levelezés térhódításának, másrészt az online elvégezhetô banki szolgáltatásoknak. A modernizációs
terv összesen 179 postahelyet érint. Egy tesztfolyamat keretén belül a Norvég Posta
2009-ben kilenc postahelyet már átalakított, a tervek szerint 2010-ben további 65 hivatalt modernizálnak. Az átalakítás elsôsorban azt jelenti, hogy a legtöbb posta egy új, kisebb helyiségben lesz, mûködésük és árukészletük pedig sokkal inkább a „modern”
ügyféligényekhez alkalmazkodik majd. A Norvég Posta véleménye szerint ezekkel a hatékony megoldásokkal csökkenteni lehet a postahelyek számára bérelt helyiségek öszszes területét, amely természetesen jelentôs költségmegtakarításokat is eredményez.

Bezárja egyik levélfeldolgozó központját a Dán Posta
www.postcom.org – Bezárja a Dán Posta a Midtsjaellandsban üzemelô feldolgozó központját, és Koppenhágába irányítja át mûködését. A vállalat döntését a csökkenô levélvolumennel indokolta. A Dán Posta bízik abban, hogy az üzem bezárását követôen jobban ki tudják majd használni a fennmaradó három központ termelési kapacitását és korszerûsíthetik mûködésüket. A Midtsjaellandsban dolgozó 260 munkavállalónak a postán belül, más területeken ajánlanak fel munkalehetôséget.

Eladja és visszalízingeli három feldolgozó központját az Angol Posta
www.postcom.org – A hírek szerint a Royal Mail három feldolgozó központjának eladásáról és visszalízingelésérôl tárgyal a King Sturge ingatlanügynökséggel. Elôzetes kalkulációk alapján a Warringtonban, Northamptonban és Manchesterben mûködô központok eladásából 57 millió euró bevétele származna az Angol Postának. A bérleti szerzôdést 20 évre írná alá a szolgáltató. Elemzôk azon a véleményen vannak, hogy 35 feldolgozó központ eladásából és visszalízingelésébôl 560 millió euróra számíthatna a Royal
Mail. Az ehhez hasonló ügyletek megszokottnak számítanak a postai világban. A Német
és az Ausztrál Posta pl. a Pitney Bowes-zal, a Francia Posta pedig az OPCI konzorciummal kötött hasonló megállapodást.
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ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK
A Svájci Posta tovább bôvíti kínálatát
www.post.ch – A Svájci Posta tovább bôvíti szolgáltatáskínálatát a postahelyeken.
2012-ig a PostFinance pénzügyi szolgáltatásait kínáló tanácsadó-zónákat alakítanának
ki a 20-30 legmodernebb postahelyen, ebbe a projektbe mintegy 100 millió svájci frankot fektetnének be. Ezzel egy idôben újragondolják a kisebb ügynökségek mûködését
is („Post im Dorfladen” / „Posta a falusi fûszeresnél”): 2010. február 1-jétôl minden ügynökségen lehet majd Maestro kártyáról befizetéseket kezdeményezni. Ezzel a két intézkedéssel még vonzóbb lesz a Svájci Posta 3600 postahelye az ügyfelek számára.

Internetes távirat szolgáltatás az Ukrán Postánál
www.daily.com.ua – Új internetes távirat szolgáltatást vezetnek be az Ukrán Postánál,
melynek az a lényege, hogy az internetes hozzáféréssel rendelkezô ügyfelek a posta honlapján a megfelelô mezôbe beírhatják rövid üzenetüket (max. 300 szó illetve 3000 karakter), amelyet azután a posta hagyományos távirat formájában továbbít, illetve telefonon
beolvas a címzettnek. A feladó bankkártyával fizeti ki a táviratot még a kézbesítés elôtt.

Gyógyszertárak a postahelyeken Ukrajnában
www.mno.hu – Az elsô postahelyi gyógyszertárakat már február elején megnyitották
Ukrajnában, ahol nemcsak gyógyszereket fognak értékesíteni, hanem gyógyszerrendeléseket is felvesznek. A postai gyógyszertárak 30%-kal árusítják majd olcsóbban a
gyógyszereket, mint a nagy árréssel dolgozó magánpatikák, ami annak köszönhetô,
hogy a posta közvetlenül a gyártóktól szerzi be a gyógyszereket, s nem közvetítôkön keresztül. Az elsô postai gyógyszertárat megnyitó Olekszandr Turcsinov, miniszterelnökhelyettes biztosította az Ukrán Postát arról, hogy a kormány hamarosan komoly anyagi
támogatással segíti az ukrán közszolgáltatót a patikahálózat kiépítése céljából.

A Francia Posta is be akar törni a mobiltelefon piacra
www.lemonde.fr – Az elôzô évi jó eredményeknek köszönhetôen a Francia Posta új üzleti területeket kíván meghódítani, miután a levélpostai tevékenysége egyre veszteségesebb a csökkenô küldeményvolumen miatt. Az új cél a mobiltelefon piacra történô bejutás saját márkával, és négy év alatt kb. 1,5-2 millió ügyfél meghódítása. Sajtóinformációk
szerint a Francia Posta virtuális mobilszolgáltató akar lenni oly módon, hogy a szektor jelenlévô szereplôitôl (Orange, SFR, Bouygues) bérli a hálózatot. A projekt a következô igazgatótanácsi értekezlet napirendjén már szerepel. A La Poste Csoport szeptemberig igyekszik megtalálni a megfelelô partnert, s 2011 elsô felében akar megjelenni a mobilpiacon.
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Mobiltelefonok értékesítésébe kezd az Orosz Posta
www.postcom.org – Az Orosz Posta 2009 decemberétôl a Megafon mobiltelefon szolgáltató szerzôdéseit valamennyi hivatalában, az MTS és a Tele2 szerzôdéseit pedig néhány postahelyén értékesíti. A tervek szerint 2010 elsô negyedévének utolsó hónapjától az Orosz Posta mind a 42 000 postahelyén megkezdi mobiltelefon készülék értékesítését is. A postai szolgáltató jelenleg a Huawei vállalattal folytat tárgyalásokat a készülékek közvetlen beszerzésérôl, amelyek kereskedelmi ára nem haladja meg a 33 eurót.
A kezdeményezés célja, hogy az Orosz Posta így támogassa a veszteséges üzleti területeit. A szolgáltató árbevétele 2009-ben 3,1 milliárd euró volt, adóssága pedig elérte
a 394,9 millió eurót.

TECHNIKA
Új online szolgáltatással készül a Lengyel Posta a liberalizációra
www.cep-research.com – A postai liberalizációra készülve új online szolgáltatással szeretné a Lengyel Posta e-kereskedelmi tevékenységét fellendíteni. Legújabb szolgáltatása az E-shipment, amelyre tv kampány segítségével igyekszik felhívni az elsôdleges célcsoport, az online kereskedôk figyelmét. A kampány keretein belül a Poczta Polska
webes tevékenységét is fokozni kívánja, ezen kívül minden erôforrását a csomaghoz
kapcsolódó szolgáltatásokra tervezi fordítani. Annak érdekében, hogy minél több ügyfél az interneten keresztül vásároljon, a posta olcsóbban kínálja az E-shipment-et, mint
hagyományos csomagszolgáltatását. Az interneten keresztül feladott 1 kg-os csomag
ára pl. 7 zlotyi (1 PLN = 67,96 HUF), ami 2,5 zlotyival kevesebb, mintha postán adnák
fel. Az ügyfeleket SMS-ben vagy e-mailben értesítik e-csomagjaik érkezésérôl. Az új
szolgáltatás jelenleg több mint 1000 postahelyen vehetô igénybe.

A DHL és a plentySystems együttmûködése
www.cep-research.com – Együttmûködési megállapodást írt alá a DHL a
plentySystems innovatív e-kereskedelmi megoldásokat fejlesztô szoftvergyártóval. A
2012 októberéig érvényben lévô szerzôdésnek köszönhetôen egyszerûsödik a kereskedelmi üzleteket mûködtetô vállalkozások által igénybe vett szállítmányozási szolgáltatás. A DHL az új szoftverrel valamennyi, az internetes kereskedelemhez kötôdô
üzleti folyamatot egyetlen folyamatos, digitális értéknövelt láncban kapcsolja össze.
A „plentyMarkets” nevet viselô szoftvert a legnagyobb online piaci kereskedôk számára fejlesztették ki. Segítségével az internetes kereskedôk automatizálhatják üzleti
folyamataikat, valamint az online boltok üzemeltetésétôl kezdve egészen a rendelési folyamatokig valós idôben nyomon követhetik azokat. De a szoftver támogatást
nyújt tartalom, visszáru és after sales (értékesítést követô) menedzsmenthez is. Az
after sales menedzsment részeként a kereskedôk közvetlenül kinyomtathatják a
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megfelelô fuvarozási dokumentumokat, amely csökkenti a teljes szállítási folyamat
lebonyolításához szükséges idôt. Ezzel egyidôben pedig a fuvarozási számot, a viszszaigazolást és a dátumot tartalmazó szállítási státusz közvetlenül bekerül a megrendelésbe.

Együttmûködési megállapodást írt alá a Német Posta és a Comodo
ePostalNews, 2010. február 1-5. – Együttmûködési megállapodást írt alá a Német
Posta és a Comodo, egyesült királyságbeli tanúsító hatóság. A megállapodás keretein
belül a Deutsche Post Com GmbH, amely a Német Posta leányvállalata, a Comodo digitális tanúsítvány szolgáltatásait értékesíti majd az ügyfelek számára. A Deutsche Post
Com eddig Németországban nyújtott kommunikációs szolgáltatásokat, ún. Signtrust
központjának és üzletágának köszönhetôen pedig csúcsminôségû kódolási és hitelesítési technológiával változtatta az internetet biztonságos platformmá. A Comodo az
Egyesült Királyságban több mint 200 000 vállalkozás online tranzakcióját biztosítja és hitelesíti. Az együttmûködéstôl mindkét fél azt várja, hogy olyan digitális tanúsítványokat
kínálhatnak, amelyek nem csak Németországban, hanem a teljes világhálón biztonságossá teszik az online kommunikációt.

A Francia Posta és az Atos Origin partnersége
www.laposte.fr – Az e-egészségügyi rendszer elsô változatának még idén létre kell jönni Franciaországban, ezért a Francia Posta és az Atos Origin cég partnerségre léptek annak érdekében, hogy megfeleljenek az e-egészség program kihívásainak. Az Atos
Origin francia informatikai társaság és a La Poste közös pályázatot adtak be a DMP
(dossier médical personnel – személyi orvosi dokumentumok) megteremtése érdekében, melynek az a lényege, hogy a páciensekrôl központi online adatbázist alakítsanak
ki. A DPM ötlete még 2004-ben született, ez képezné a betegbiztosítási reform alapját.
Ám az elképzelés több nehézségbe ütközött az irreális és megvalósíthatatlan tervek miatt. A Francia Posta és az Atos Origin együttmûködésébôl kivitelezhetô és használható
megoldás születhet, hisz az Atos Origin szakértô az informatikai megoldások, míg a
francia La Poste a dokumentummenedzsment területén.

A SuisseID országos bevezétésére készül a Svájci Posta
www.postandparcel.info – Idén májusban kezdi meg a SuisseID országos szintû terjesztését a Svájci Posta. A SuisseID az elsô olyan standardizált termék Svájcban, amely
a személyazonosság elektronikus igazolását biztosítja. 2010-ben a Svájci Államszövetség támogatást nyújt a vételi ár egy részére. A SuisseID-val közigazgatási szervek, vállalatok és magánszemélyek egyszerû és biztonságos módon vehetnek igénybe online
szolgáltatásokat és bonyolíthatnak le egymással tranzakciókat. A Svájci Posta tavaly
hozta forgalomba a SwissStick-et (Nemzetközi Hírlevél, 2009. május 19.), ami egy olyan
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USB csatlakozó, amelyen a felhasználó saját digitális azonosító számát és aláírását tárolhatja. Tekintettel arra, hogy a SuisseID chip kártya formájában kerül forgalomba, könynyedén beilleszthetô lesz a SwissStick-be. A két eszköz együttes használatával így jogilag kötelezô erejû aláírással ellátott hivatalos dokumentumok elektronikus továbbítására (ajánlott küldeményként) nyílik lehetôség, amelyhez természetesen kérhetô a feladás
és átvétel tényét bizonyító visszaigazolás is.

Korszerûsítette kézbesítési szolgáltatását a DPD az Egyesült Királyságban
www.postcom.org – Új kézbesítési rendszert fejlesztett ki a DPD B2C ügyfelei számára az Egyesült Királyságban. Az otthonról vásárlók ingyenes szolgáltatásként sms-ben
vagy e-mail-ben kapnak értesítést arról, hogy a küldeményüket melyik napon és milyen
idôablakban szállítja házhoz a DPD. Amennyiben a címzett az adott napon nem tartózkodik otthon, egy egyszerû válasz sms-ben új idôpontot kérhet a szolgáltatótól. A szoftver kifejlesztése 2,3 millió euróba került. A szóvivô nyilatkozata szerint azonban a beruházás megérte, hiszen ha már egy ország vonatkozásában sikerült az új szolgáltatást kifejleszteni, akkor az a DPD hálózatán keresztül bármely másik országban is alkalmazható. A DPD az Egyesült Királyságon belül szerzett elsô tapasztalatok alapján dönti majd
el, hogy más piacokon bevezesse-e új szolgáltatását.

Befizetési terminálokat helyezett üzembe a Litván Posta
www.hellmail.co.uk – Februárban helyezte üzembe a Litván Posta elsô befizetési terminálját, amelyet azóta további négy követett. A terminálokat a posta az ERP-tôl (Litvánia legnagyobb IT és irányító rendszerek tanácsadó cége) lízingeli, a vállalat több mint
egy millió litván litát költött a projektre. Az új berendezések segítségével a litván állampolgárok könnyedén befizethetik közüzemi, internet és telefonszámlájukat, kábeltévé
elôfizetésüket, vagy biztosításukat. Az ügyfelek ilyen módon több mint 1 500 különféle
intézmény és vállalkozás által nyújtott szolgáltatás ellenértékét rendezhetik. 2010. március 31-ig a terminálokon lebonyolított tranzakciók ingyenesek. Az új terminálokkal a
Litván Posta a kényelmesebb és könnyebben hozzáférhetô pénzügyi szolgáltatások körét szeretné bôvíteni. 2009-ben a pénzügyi szolgáltatásokból származó bevétel a teljes
értékesítési bevétel több mint 30%-át tette ki.

KÖRNYEZETVÉDELEM
Szelektív mobiltelefon begyûjtés az Ausztrál Postánál
www.postinsight.com – Régi, elavult mobiltelefonok elôkeresésére ösztönözi a
lakosokat az Ausztrál Posta, miután a karácsonyi idôszak alatt több mint egy millió darab új mobiltelefont adtak el országszerte. A posta 2008 májusában csatla71

kozott a MobileMuster nevet viselô programhoz, amely elônyeit kihasználva az
ügyfelek ingyen, környezetkímélô módon szabadulhatnak meg rég nem használt
készülékeiktôl. Az Ausztrál Posta kimutatásai szerint kb. 16 millió elavult és használaton kívüli mobiltelefont ôrizgetnek az ausztrál lakosok szekrényeik, fiókjaik
mélyén. Az ausztrál mobiltulajdonosoknak mindösszesen 9%-a szabadul meg szelektív módon a régi készülékektôl. Sokan nem is tudják, hogy a készülékek gyártásához használt anyagok több mint 90%-a, sôt még az akkumulátorokban, kiegészítôkben található egyes részek és alkotóelemek is újrahasznosíthatók. A készülékek leadása nagyon egyszerû. A postahivatalokban ingyen beszerezhetô az a kis
tasak, amelynek egyik rekeszébe a készüléket és az akkumulátort kell tenni, a másikba pedig a kiegészítôket. A kis gyûjtôtasak ezután bármelyik utcai levélszekrényben elhelyezhetô.

Mobiltelefonok újrahasznosítása a Francia Posta segítségével
www.laposte.fr – A francia La Poste folyamatosan demonstrálja elkötelezettségét a
fenntartható fejlôdés mellett. Legújabb intézkedése, hogy az ANOVO céggel – vezetô
európai informatikai szolgáltató –szövetkezve új projektet dolgoztak ki a használt (használaton kívüli) mobiltelefonok begyûjtésére és újrahasznosítására. Az ügyfélnek egyszerûen fel kell jelentkeznie a www.love2recycle.fr honlapra, be kell írnia a használt mobiltelefon típusát és az ügyféladatokat, majd a posta kiküld egy elôre bérmentesített
nagyalakú borítékot, amivel nincs más teendô, mint beletenni a használt mobiltelefont
s elküldeni az ANOVO címére, amely azután felújítja, újrahasznosítja a készülékeket. Bizonyos típusok esetén még fizet is az ANOVO a telefonért.

A DHL új beruházása
www.dp-dhl.com – A Deutsche Post DHL és a Volvo Trucks keretszerzôdést írtak alá,
melynek értelmében a Volvo 1800 új tehergépjármûvet szállít az elkövetkezô két évben
a DHL-nek Nagy-Britanniába, Finnországba, és Svédországba. Az új szállítójármûvek az
Euro-5-szabványnak (károsanyag kibocsátásra vonatkozó szabvány) megfelelôen készülnek. A flotta korszerûsítése a DHL 2008-ban indított GoGreen klímavédelmi projektjének fontos része. A DHL lassan kicseréli teljes légi és szárazföldi flottáját annak érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelem területén vállalt kötelezettségének, azaz
2020-ig 30%-kal kívánja csökkenteni CO2 kibocsátását.

A Svájci Posta klímavédelmi projektje
www.post.ch – Egy éve annak, hogy a Svájci Posta ügyfelei „pro Clima” felár megfizetésével kompenzálhatják a küldeményük szállítása során keletkezett CO2 kibocsátást. A
befolyt összegbôl a klímavédelmi projektet finanszírozzák. A Svájci Posta saját küldeményeit is ily módon adja fel, illetve 100 kereskedelmi ügyfelét is sikerült megnyerni a pro72
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jektnek. A Svájci Posta környezetvédelmi stratégiájának három sarkalatos pontja van: az
energiafelhasználás csökkentése, a foszilis energia kiváltása megújuló energiával, a
CO2 kibocsátás kompenzálása. Ezen felül a Svájci Posta három szigorúan ellenôrzött
projektbôl egy támogatását is felvállalja, ehhez viszont ügyfelei segítségét kéri. Online
lehetett szavazni a 3 projekt valamelyikére január 18. és 27. között: biomassza erômû
létrehozása Indiában, elektromos energia nyerése szemétbôl Törökországban, szélenergia hasznosítása Kínában.

Elektromos jármûvek a Málta Postánál
www.postcom.org – Bemutatta elsô környezetbarát elektromos jármûveit a Málta Posta. A szolgáltató a társadalmi felelôsségvállalás stratégiájának részeként elkötelezett támogatója annak a törekvésnek, hogy csökkentse a káros anyag kibocsátást, és elôsegítse a hatékony energiafelhasználást. A jármû elektromos meghajtású, rendkívül csendes
és teljes mértékben környezetbarát, ezen kívül terjedelmes csomag szállítására is alkalmas. A Málta Posta egy a munkavállalói számára szervezett ünnepségen Lorraine Pace
kézbesítôt különleges díjjal jutalmazta elismeréséül annak, hogy ô volt az elsô alkalmazott, aki napi munkája során használta az elektromos jármûvet.

A Francia Posta elektromos bicikliket vásárol
www.laposte.fr – 2009 végén már 3550 elektromos kerékpár segítette a francia kézbesítôk munkáját. 2010-ben újabb 4500 darabot vásárol a Francia Posta, mintegy 1500zal többet, mint ahogy azt elôzetesen tervezték. Az elsô darabok szállítását júniusra várják és év végére már 8500 elektromos kerékpár állhat a kézbesítôk rendelkezésére. Így
megduplázódik a környezetkímélô, de a dolgozók munkakörülményeit komolyan javító
kisjármûvek száma.

Továbbfejleszti környezetvédelmi programját az Amerikai Posta
www.postandparcel.info – Több, mint 200 000 tonna papírt, mûanyagot és egyéb más
hulladékot gyûjtött össze szelektív módon az Amerikai Posta 2009-ben. A USPS 2005ben indította útjára Post Office Lobby nevet viselô szelektív hulladékgyûjtô programját,
amelynek legfontosabb célkitûzése a káros gázkibocsátás csökkentése a környezetvédelem érdekében. Tavaly további 2435 postahelyet (többek között a nemzeti parkokban található kirendeltségeket is) vont be a szolgáltató a kezdeményezésbe, így összesen már 8064 postán vehetnek részt az ügyfelek a szelektív hulladékgyûjtésben. A Post
Office Lobbyval az Amerikai Posta arra bíztatja a lakosokat, hogy a postafiókra érkezô
küldeményeiket még a postákon olvassák el, válaszolják meg és gyûjtsék szelektíven
ahelyett, hogy azokat hazavigyék, és otthon dobják ki.
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A Dominikai Posta képviselôi Haitire utaztak
www.upu.int – A szomorú következményekkel járó természeti katasztrófa után a Dominikai Posta vezérigazgatója, Modesto Guzman munkatársaival Haitire utazott, hogy
saját szemével gyôzôdjön meg az ott kialakult helyzetrôl. Guzman az UPU számára
küldött üzenete szerint minden emberi képzeletet felülmúlt a tragikus helyzet, amivel
szembe találták magukat. A Haiti Posta vezérigazgatónôje, Margarette Kettly Emile a
szerencsének köszönhetôen életben maradt, de a posta épülete összeomlott, s sok
postás kolléga is az áldozatok között van. A Dominikai Posta vezetôje ígéretet tett arra, hogy amennyire az erejükbôl telik, segíteni fogják a földrengés sújtotta ország
postáját.

A Svájci Posta is segít Haitinek
www.post.ch – Több nemzeti postához hasonlóan a Svájci Posta is segítette a földrengés sújtotta Haitit. 1 millió svájci frankot juttatott el a szerencsétlenül járt országnak a
Glückskette / Chaîne du Bonheur (svájci humanitárius szervezet) közremûködésével.
Ezen kívül a svájciak ingyen utalhattak pénzt Haitibe a PopstFinance-on keresztül. A
Western Union haiti rendeltetési helyû átutalásokra január 21. és február vége között
összegtôl függetlenül nem kellett díjat fizetni.

A Francia Posta szolidaritási bélyege
www.laposte.fr – 2010. január 19-tôl szolidaritási bélyeg értékesítését kezdte meg
internetes oldalán a Francia Posta. Január 20-tól már a postahivatalokban is megvásárolható a Haiti megsegítésére forgalomba bocsátott feláras bélyeg, amely két részbôl
áll: egy Marianne-os bélyegbôl, s egy szolidaritási üzenetbôl a Vöröskereszt emblémájával kísérve. A bélyeget 7 milliós példányszámban adták ki egy eurós értékben, melybôl 44 cent a Vöröskereszthez kerül átutalásra. Összesen mintegy 3 millió euró adomány begyûjtésére számítanak a Francia Postánál, melyet a Vöröskereszt segítségével
a földrengés sújtotta Haitinek juttatnak el. A Francia Posta részt kíván venni a postai hálózat rekonstrukciójában is.

Egy millió dollárt adományoz a UPS a haiti károsultak megsegítésére
www.postandparcel.info – Egy millió dollár értékû pénzbeli és természetbeli juttatással segítette a haiti földrengés károsultjait a UPS jótékonysági szervezete, a UPS
Foundation (UPS Alapítvány). Az 500 000 dollár készpénzt és az 500 000 dollár értékû természetbeni szolgáltatást a UPS a katasztrófa sújtotta országban tevékenykedô
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Amerikai Vöröskereszt, CARE, UNICEF és más egyéb szervezetek között osztotta
meg. A Föld csaknem valamennyi országát lefedô hálózatának köszönhetôen a UPS
mindig az elsôk között nyújtott segítô kezet az arra rászoruló országoknak. Az elmúlt
években pl. raktárkezeléssel, szállítási hálózat és ellátási lánc kialakítással segített
Szamoán, a Fülöp-szigeteken, Kínában, Mianmarban és az Egyesült Államokban. Haitin két évvel ezelôtt nyújtott logisztikai támogatást, amikor hurrikán söpört végig a
szigetországon.

A DHL ismét segít a bajbajutottaknak
www.dp-dhl.com – A DHL néhány nappal a chilei földrengés után segítô csoportot
(Diaster Response Team) küldött a katasztrófa sújtotta területre, hogy a chilei kormány
munkáját megkönnyítsék a segélyezési munkákban. A katasztrófa csoport 4 tagból és
140 önkéntesbôl áll. Kezdetben a santiagói repülôtéren élelmiszert, vizet és higiéniai
cikkeket tartalmazó csomagokat rakodtak, melyeket azután a nehezen megközelíthetô
területekre szállítottak a kormány segítségével. Ezt követôen Concepcíonba utaztak,
ahol a földrengés epicentruma volt, s helyben igyekeznek humanitárius munkájukkal a
chilei kormányt segíteni.

A Francia Posta új bélyege
www.laposte.fr – A Francia Posta bélyegblokkot bocsátott forgalomba Zinédine
Zidane, a népszerû francia focista képével. Zidane az európai leukodisztrófia (az agyvelô fehérállomány burok pusztulása) ellen küzdô társaság (ELA) támogatója. A 10 bélyegbôl álló bélyegív 9,90 euróba kerül, melybôl egy euróval az ELA-t támogatják. A
társaságot Guy Alba hozta létre 1992-ben, és olyan családokat tömörít magába, melyek komoly küzdelmet folytatnak ezzel a halálos, genetikai kórral szemben. A bélyegívet már megjelenés elôtt, 2009. december 31-tôl meg lehetett a Francia Posta honlapján rendelni, s 2010. január 11-tôl minden postahivatalban és a kézbesítôknél meg
is lehet vásárolni.

A Francia Posta jótékonysági akciója
www.laposte.fr – A Francia Posta már évek óta részt vesz abban a jótékonysági akcióban, mellyel a kórházi ellátásra szoruló gyermekeket és azok családjait támogatják. Idén
a francia La Poste vállalta, hogy január 7. és február 13. között kiosztja azokat a perselyeket, melyekbe a gyermekek aprópénzüket tehetik. 2010 újdonsága, hogy a perselyeket két kedves figura, Pile és Face (a pénzérme fej és írásos oldalának francia elnevezése) képe díszíti. A megtöltött dobozokat azután szintén a posta gyûjti be egy köszönetnyilvánító kártya kíséretében. Ezután a begyûjtött centek a Banque de France-hoz kerülnek, amely az alapítványhoz juttatja a befolyt összeget. Mivel az új technológia kötelez, a papírperselyeken kívül e-perselyek is bevetésre kerültek.
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SZIRMAI GÁBOR
A következôkben egy világutazó, Szirmai Gábor cikkét olvashatják:

Egy mexikói postaépület és magyar emlékei
1985 évben a „Posta” c. lapban egy cikksorozatot közöltem a „Gépi ürítésû levélszekrények története Magyarországon” címmel. Ezt a sorozatot szeretném most – negyed
évszázad múltán kiegészíteni egy érdekes felfedezéssel.
A történetnek különös zamatot ad, hogy a Mexico Cityben talált mindkét tárgy (azaz
egy magyar levélszekrény, magyar felirattal és egy bélyegárusító automata) párjait én
restauráltam a Postamúzeum részére, s ott ma is megtekinthetôek.
Mindenekelôtt tehát elmondom, hogy kerültem a Tacuba utcai postaépületbe.
Amióta múzeumom – melyben rengeteg postatörténeti relikvia is volt – elpusztult, azóta a teleket a trópusokon töltöm. Az idegen környezetben könnyebb felejteni. Az elmúlt
évek egyikében Mexikót szemeltem ki, ahova meg is érkeztem, akkor, amikor Magyarországon leesett az elsô hó. De kicsit félresikerültek számításaim, hiszen a város magasan
fekszik, és hideg. Az ott töltött hetek megtanítottak, hogy nem árt még a nap lebukása
elôtt szálláshelyet keresni. Történetünk idején is gyorsan közeledett a hideg mexikóvárosi este, így a napközben kipécézett szálláshelyem felé egyre gyorsabban tekertem bringámmal. Aznap egy gôzmozdony szertartány-kocsijában kívántam hálni a borsos szállodai
árakat elkerülendô. Ámde vállalkozásom kudarccal járt, a mozdonyt pakurával fûtötték,
így a szenes rekeszbe nem tudtam befeküdni, meg egyébként is mindent átlengett a
mazut illata, és lecsöpögött maradványa. Ráadásul a gépet már belakta életvitelszerûen
két csöves. Tanácsaikat udvariatlanul meg sem hallgatva, már indultam is a historikus temetô felé, ami minden országban be szokott válni sokcsillagos hotelként. Útközben felnéztem az égre, hogy tippeljem az éj beálltának idejét. S ekkor mesébe illô szépségû áttört oromdíszt pillantottam
meg. Sietségem ellenére is
egy pillanatra megálltam,
hogy másnap visszataláljak: a
Tacuba utca sarkán a Postapalota látványa bilincselt le!
Most kitérô következik, oly
mély benyomást tett rám az
épület.
Számomra az építômûvészet – tán mondhatom bizonyítás nélkül így – minden
idôk legnagyszerûbb korszakát jelentette a világháborúk
elôtti fél évszázad. Ennek az
idôszaknak az összes konti76
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nensen megjelent a postaépületeken az összes ismérve. A nemzetközi együttmûködések, megegyezések révén az akkor világszervezetté nôtt postának az építészettôl a telefonok jelfeszültségén át mindenben egységes arculata jött létre. Építészeti tekintetben a „neo” stílusok és az eklektika általános elterjedtsége miatt a megelôzô évezredek valamennyi értéke oly mód összegzôdött, hogy eközben az építômûvészetben az
akkor ébredezô korszerû eljárások és anyagok
(vas, gépi megmunkálás, cement) is már betörtek-támogatva a matematika új, statikai,
geo technikai alkalmazásával. Mindeközben a
tömegigényt kielégítô egyszerû funkcionalizmust jobbára csak az alsóbb néposztályok
számára alkalmazták, szükségbôl. Egészséges határmezsgyén járt még a tömegépítészet és a gondos, mûvészi kézi munka. (hajlamos vagyok persze elfelejtkezni a vashálóval erôsített gipsz kariatidákról, meg talán
arról is, hogy az értéktelen nyom nélkül tûnt
el-de hitvány munka minden korban akadt!)
Nos, az említett Postapalota mindeme várakozásomat felülmúlta, pedig utazásaim során mindig a fôpostákat tekintettem meg az
érkezés napjaiban. Külseje a koloniális építészetre oly jellemzô módon a stíluselemeket
kissé túlhangsúlyozva egyesítette az európai
építészet konvencióit, fûszerezve egy kis egzotikummal, amibe vegyült egy csipetnyi
churriugereszk (az óránál pazarul látszik), mujedár (a belsô stukkódíszeknél), de talán
leghelyesebb közelítés a platareszk megnevezés, mert abban az elôbbiek is belefoglalhatóak. Különösen érvényes e megállapítás a belsô kiképzésre: a gazdag ornamentikák a lépcsôtôl a liftházig mindent beborítanak. A liftházat
amúgy külön kiemelném. Egyfelôl az építészet fénykoráról
elmondottak miatt: már minthogy egyáltalában megjelent
már a lift – és ahogy a liftet –
mint építészeti részt, az épülettel összhangban díszítették.
Amikor azonban felértem a
második emeletre, ámulatom a
tetôfokára hágott.
Egy magyar nemzeti színekbe
tündöklô, magyar feliratú levélszekrényre lettem figyelmes. Arra a típusra, melybôl né77
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hányat a Postamúzeumnak restauráltam 1985-ben (cikksorozatot is olvashattak ebben a
lapban róla), majd sorozatban kezdtem gyártani.
Rögtön felmerült bennem a kérdés: mit keres egy Magyar levélszekrény itt? A legvalószínûbb magyarázatot az adta, hogy a szerencsétlen sorsú, l864-67 közt uralkodott,
majd kivégzett Habsburg Miksa császárnak a mexikói posta megszervezése miatt érkezett Magyarországról-, amit meg is érdemelt kiváló felépítése miatt. Ezt az elképzelést
erôsítette a következô sarokban talált bélyegárusító automata. Ennek is restauráltam a
társát, az is a Magyar Postamúzeumban megtekinthetô.
Rögvest szembeötlik a tetôn, a tetôdíszen (kerítésen), a sarkokon, a talpkeret hullámtagú díszítményén az építômûvészeti eredet. Már szinte túlzásnak is minôsíthetem a tetôgerincen és a tetôsíkok metszésvonalán végigvonuló fém pálcatagot, ami a cserépfedésekre oly jellemzô gerinccserép alakot mutatja, ahogy az kiemelkedik a tetôsíkból. Ez
az öntôformákon egy évszázadig megmaradt. A dolog érdekessége, hogy azoknál a levélszekrényeknél, melyeknél nem öntött alumíniumból, hanem sajtolt lemezbôl készítették ezt a tetôelemet, azoknál is megmaradt ez a gerinccserép imitáció, mely a sajtolás technológiája miatt a fém hirtelen törését és feltorlódását egyaránt csökkenti. A levélürítést jelzô bronz tábla akantuszdísze is építômûvészeti elem. Ha valaki cáfol, elfogadom, de mégis hadd adjam elô elméletemet. Egy levet kézbesítésre ismeretlennek
átadni: bizalmi ügy. A levélszekrény visszatérô, ismerôs (építészetben naponta látott)
motívumai a tudat alatti biztonságérzetet és elégedettséget is erôsíthették több mint
egy évszázaddal ezelôtt.
Ne felejtkezzünk meg azonban az öntöttvas lábakról sem! Ezek volutás, kanellaturás
formája szintén építészeti eredetû. A restaurátor jót mosolyog magában, hiszen az építészet és az öntöttvas-mûvészet alapvetô ellentmondását és annak feloldási iskolapéldáját láthatja itt. Mire gondolok? Szívesen írnék oximoront, hisz a megoldás oly kedves
számomra – de maradjunk a közérthetôbb „dilemma” szónál, mely akképp jelentkezik,
hogy a vas karcsú, erôs, tömör szerkezet – az építômûvészet anyaga: a kô, a téglány, jóval térfogat igényesebb – azonos szerkezeti erôviselés mellett. Magyarán fogalmazva:
a vasszerkezet vékony pálcikái aránytalanok a falak, boltivek nagy felületeihez képest.
Ezt a levélszekrényünknél négy módon is kompenzálják:
Mindenekelôtt a vasszerkezet kanellatúrás, központi lábeleme üreges.(bár nem minden típusnál). Így a külmérete (és persze az inerciája is) nô.
Másodszor: az ikresítéssel a szerkezet ôszfelszíne szintén nô, bárha az anyag (vas) felhasználás csak kevésbé.
Harmadszor: a láb öntött virágdísze szintén növeli a „testességet”- amit általánosítva
úgy fogalmazok, hogy a (központi, mag, törzs) szerkezetbôl kiálló, kinyúló díszek, elfordult lemezszerû elemek szintén a felszínt növelik.
Negyedszer: a sík, könnyû lemezszerkezetek a homlokzati síkba állítva szintén növelik a felületeket. Hogy ne látszódjon e szándék oly direkt módon, azért a lemezt (fôleg
barokk erkélykorlátoknál, oromdíszeknél) az építészetbôl ismert legömbölyített meanderdisszel (német terminológiában Bandornament) áttörtté alakították ki. A direktség,
ne feledjük, hogy a mûvészi élvezetet a klasszikus esztétika szabályai szerint mindig rontja-noha ez az irodalomban alapszabály, de a filmmûvészeten kívül az építômûvészetben is igaz. Ismétlem: részemrôl sohasem a proletár, ill. funkcionális építészetrôl beszélek, hanem a magas mûvészetet próbálom elemezni.
78

EGY MEXIKÓI POSTAÉPÜLET ÉS MAGYAR EMLÉKEI
Utolsó gondolatom a levélszekrényt illetôen az ókori görög és reneszánsz fogrovás
(Zahnschnitt) díszítményre vonatkozik. Ez a szekrény alján lelhetô- egyébként a levélürítô zsák kerete kapcsolódik fogaiba. Tehát az igazi harmónia megvalósul. Díszítmény és
funkció egybekapcsolódik.
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