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HOLTZER PÉTER

A marslakók és az öngondoskodás
Sok szó esik manapság (és egyre több fog esni) a nyugdíjrendszer nyitott kérdéseirôl,
arról, hogy hogyan is fog mûködni a rendszer a jövôben, kire mi várhat. Ezzel összefüggésben (is) egyre gyakrabban halljuk az öngondoskodás varázsszót, mint ami a megoldást jelenti majd. Kevéssé szoktuk azonban ennek részleteit és mélységeit érinteni, illetve azt, hogy egy adott helyzetbôl kell eljutnunk egy másikba. Ezért ez a rövid írás néhány vonatkozó szempontot próbál felvetni, és egyben kitér arra is, hogy miben köti
meg az álmodozók fantáziáját a valóság.
Kezdjük tehát azzal, hogy mi történne, ha egy reggel arra ébrednénk, hogy a marslakók elvitték a nyugdíjasokat? Milyen rendszert képzelnénk el magunknak, ha csak az aktív korúak maradnának velünk? Eközben figyelembe véve azt a helyzetet is, amelyben
kevés gyerek születik, és kevés a foglalkoztatott.
Valószínûnek tûnik, hogy ebben a helyzetben lehetôséget és erôs ösztönzést lenne
célszerû arra kialakítani, hogy az aktív kori vagyonfelhalmozás elegendô legyen majd az
inaktív korra. Fontos hangsúlyozni a lehetôséget és az ösztönzést is: legyen mibôl félretenni, legyen egy alkalmas közvetítôrendszer, amelyre rá lehet bízni, legyenek meg a
megfelelô minimális ismereteink, ugyanakkor legyen hiteles az az üzenet is, hogy ha
mindezt nem tesszük, magunkra fogunk maradni.
Pontosan végig kellene gondolni – következményeivel együtt – hogy mekkora körre
próbáljuk kalibrálni az úgynevezett öngondoskodást. Az egyén a felelôs? Vagy a másik
véglet, a társadalom? Esetleg a kettô között, a család, a kisközösség? Talán nem véletlen, hogy hagyományosan ez utóbbi mûködött: az egyént önmagában bármilyen olyan
véletlen esemény érheti, amely teljesen kiszolgáltatottá teszi, míg ha az állam vállalja
magára a gondoskodás minden elemét, abból felelôtlenség és ügyeskedés kerekedhet
ki könnyen. Ezzel szorosan összefügg az a kérdés, hogy mekkora legyen a kényszerítés
és milyen az ösztönzést. Mit lehet az egyén bölcsességére és elôrelátására bízni, és
mennyit célszerû elvonni folyó bevételeibôl kötelezôen azért, hogy majd központilag
visszaadjuk neki késôbb úgy, hogy mindezt ne tartsa hiteltelen mértékû sarcnak?
Ha ráadásul onnan indulunk, hogy kevés a gyermek és alacsony a foglalkoztatottság, érdemes olyan rendszert álmodni magunknak, amely ezekre pozitívan hat vissza. Végül, ha
van rá mód, célszerû a hosszú távú elôtakarékosság olyan rendszerét kialakítani, ahol nem
csak a magyarországi eseményektôl, folyamatoktól, fejlôdéstôl függ a megtérülés teljes
kockázata ahol, ha már életünket, aktív kori jövedelmünket alapvetôen befolyásolja a hazai
környezet, legalább idôskori életszínvonalunkat részben ettôl függetleníteni tudjuk.
Mint egy idealizált célállapot keretrendszere, a fentiekben talán nincs nagy vita. Ösztönzés, lehetôségek, a mainál jóval nagyobb egyéni felelôsség és kisebb központi elvonások, egy olyan rendszer, amely többek között világossá teszi, hogy a gyerekvállalás a legjobb befektetés és öngondoskodás – ezek lehetnének egy mûködôképesebb
szociális rendszer elemei.
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Igen ám, de a marslakók nem vitték el – szerencsére – a velünk élô idôsebbeket. Ez
egyebek között azzal is jár, hogy az állományhatás (a már folyó nyugdíjfizetések, illetve
a megszerzett jogosultságok) rendkívül erôs. Bármilyen változás a rendszerben igen
hosszú lefutású, rövid távon alig érzékelhetô (ennek alternatívája a durva beavatkozás
lenne a már nyugdíjasok járandóságaiba, ami nemigen szokott megtörténni). A Nyugdíj Kerekasztal modellezési munkája során is egyértelmû volt, hogy nincs olyan „csodarecept”, amely egyik napról a másikra átírja a nyugdíjrendszer logikáját és keretrendszerét. Az azonban nagy bizonyossággal állítható, hogy akárhogy is alakuljanak majd ezek
a folyamatok, az egyéni megtakarítások szerepe mindenképp fel fog értékelôdni.
Sokat beszélünk tehát manapság minderrôl, az öngondoskodás fontosságáról. Egyre
inkább érezzük, hogy szükség van és lesz saját magunk által is megtakarítani elôre látható (öregedés) és nem látható eseményekre. Mégis, igen ritkán gondoljuk végig, mit
is jelent ez igazán.
A társadalom tagozódása mentén különbözô következtetéseket vonhatunk le. Ha
elôször korcsoportok szerint tekintjük, érdemes talán háromfelé választani: az aktív korúak legnagyobb szegmensére (35-55), az 55 felettiekre, illetve a pályakezdôkre és fiatal aktívakra (35 alatt). A már nyugdíjasak és a nyugdíjhoz közel állók már nemigen tudnak érdemben változtatni megtakarításaikon, de ôk azok, akiket a legkevésbé érintenek
majd valószínûleg jövôbeli változások. Érdemi nyugdíjreformokat legtöbbször felmenôleg szoktak bevezetni, úgy, hogy a már nyugdíjasokat egyáltalán ne, vagy csak minimálisan érintsen. A nehéz világgazdasági környezetben az egyre eladósodottabb államok
elvileg választhatnának ennél drasztikusabb utakat is, de az egyre idôsödô szavazóbázisok ezt nem teszik valószínûvé.
A fiatalok szintén viszonylag „jó” helyzetben vannak, mert nekik még bôven van idejük
arra, hogy egyéni megtakarításaik és azok hozamai érdemi nagyságrendet érjenek el idôsebb korukra, és azért is, mert még nem sokat vontak el tôlük kötelezô jelleggel egy olyan
rendszerben, amelynek megtérülése erôsen kérdéses. Akik számára a következô 10-20 év
a legnehezebb lehet, azok a középgenerációk, a mai késôharmincasok, a negyvenesek és
a koraötvenesek. Az ô érdekeikre – továbbá eddigi elvonásaik megtérülésére – a jövôbeli szigorítások nemigen lesznek tekintettel, míg önkéntes felhalmozási idejük már rövidebb, és épp ezért nagyobb erôfeszítéseket igényel. Már nehezebben alkalmazkodnak,
mint a fiatalabbak, és valószínûleg kevesebb jut majd nekik, mint az idôsebbeknek.
Ugyancsak tagozható a társadalom jövedelmi, vagyoni szegmensek szerint is. Sokat
beszélünk arról, hogy milyen alacsonyak a hazai megtakarítások, miközben ez a kép is
torzít: keveseknek van megfelelô félretett pénze, befektetett eszköze, míg nagyon sokaknak már a hónap második felében sincs a kasszában, és mára jelentôssé vált az eladósodottság, a hitelek görgetése.
Bármilyen tudatos megtakarítási nemzetstratégiának ezeket a szempontokat is célszerû lenne figyelembe vennie. A kevés forrásból oda és úgy kellene juttatni, ahol arra
a legnagyobb szükség van és leginkább hasznosul. A ma fennálló ösztönzô és kedvezményrendszer összevissza alakult ki az elmúlt húsz évben, nemigen látható benne logika, és ráadásul olyan gyakran változik, hogy még kevésbé teszi hitelessé az átlag-megtakarító számára. Sok esetben éppen azok kapnak adókedvezményeket, akiknek relatíve a legkevésbé van rá szükségük, mert amúgyis van állásuk, esetleg kapnak munkáltatói támogatást is (önkéntes nyugdíjpénztárba), és nekik lesz még leginkább rendben a
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nyugdíjuk az állami rendszerben is. Eközben azok a tömegek, amelyek a formális gazdaság perifériáján, vagy abból kiszorulva élnek, semmi ilyen támogatást nem tudnak
igénybe venni, és így ôk azok, akiknek sem állásuk, sem jövedelmük, se m nyugdíjuk
nincs és nem lesz. Ez pedig nem egyéni, hanem társadalmi probléma, már ma is, és lesz
az egyre inkább.
A támogatások célzásánál, kalibrálásánál erre figyelni kellene. Olyan kedvezmények
kívánatosak, amelyek pontosabban elérik azokat, akiknek erre leginkább szükségük van.
Valódi, lehetôleg hosszú távú megtakarításokat érdemes ösztönözni. Nem az adókedvezmény mindig a legjobb eszköz. Tudatosítani kellene, hogy egyes, intézményesült,
hosszabb távra szóló befektetési formák kamat-, és árfolyamnyereség-adómentessége
már önmagában igen erôs támogatás.
Fontos érdemben erôsíteni a pénzügyi közvetítôrendszerbe vetett bizalmat. Ez bizony eddig sem volt erôs, és a válság kapcsán tovább gyengült. Pedig akkor lehet hoszszú távú megtakarításokat elvárni, ha el lehet hinni, hogy a közvetítôk fair módon bánnak az ügyfelekkel, továbbá hogy évtizedek múlva is mûködni fognak. A pénzügyi szolgáltatók felelôssége igen komoly ebben, ahol az önmérséklet és a transzparencia lehet
a hitelesség ára.
A feladathoz ugyanakkor az államnak, mint szabályozónak és felügyelônek is még sokat kell elôre lépnie.
Közös feladata a piaci szereplôknek és az államnak a pénzügyi kultúra és oktatás továbbfejlesztése is. Errôl is nagyon sokat beszélünk, mégis kevés az elôrelépés. A pénzügyi közvetítôi rendszernek a mainál sokkal erôsebben együtt kellene mûködnie abban,
hogy alapvetô üzenetek hatékonyan jussanak el a fogyasztóhoz. Az államnak pedig
meg kellene végre értenie, hogy ennek leghatékonyabb módja az iskolai oktatás, és
húsz év után eljutni végre oda, hogy a pénzügyi ismeretek általános jelleggel bejussanak a közoktatásba.
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Biztosítások szerepe,
jelentôsége az öngondoskodásban
(A PSZE Öngondoskodási napján elhangzott elôadás rövidített változata)
A hazai megtakarítási helyzet
A válság elôtt Magyarország a megtakarításokat tekintve az uniós középmezônyben helyezkedett el. A válság hatására azonban változtak a lakosság megtakarítási szokásai, egyrészt visszaszorult a hitelfelvétel (ezzel a nettó megtakarítási ráta javult), másrészt viszont a
kötelezô magán nyugdíjpénztári rendszer átalakítása – amennyiben más megtakarítási formák nem veszik át a szerepét – minden bizonnyal mérsékelni fogja a megtakarítási rátát.
Alapvetôen elmondható, hogy a magyar lakosság rossz általános megtakarítási helyzetben van, a lakosság több mint a fele egyáltalán nem rendelkezik pénzügyi megtakarítással, így egy pár hónapos munkanélküliséget vagy egy komolyabb betegséget sem
tud gond nélkül áthidalni. Könnyen belátható, hogy egyéni/családi szinten mennyire
fontos, hogy legyen tartalék, az talán kevésbé nyilvánvaló, hogy a megtakarítási hajlandóság növelése makrogazdasági szinten is fontos, hiszen ennek eredményeképpen például csökkenthetô a magyar gazdaság külsô finanszírozási igénye. Így finanszírozhatóbbá válnak az államháztartás nagy ellátórendszerei, mint a nyugdíj- és egészségbiztosítási alap, illetve a reálgazdaság, a magyar kis és középvállalkozások.
Pete Péter hívja fel a figyelmet arra, hogy gyakran tôkében szegény országként gondolunk magunkra, de ez nem olyasmi, amit nem lehet megváltoztatni, mint a természeti adottságokat. Ez annak az eredménye, hogy a múltban nem takarítottunk meg. „Tôke nem hull
az égbôl, hanem felhalmozás útján keletkezik. A felhalmozás pedig olyan folyamat, amelyben a jövedelemtulajdonos magyar honpolgárok – egyénileg vagy privát és állami intézményeken keresztül – megtakarítanak… akkor idôvel valóban kevésbé függhetünk a külföldi tôkepiacok szeszélyétôl.”… Lehet a fogyasztást elôrehozni, a háztartások nagy értékû vagyontárgyaiét, a lakásét, meg az autóét, de ez pusztán annyit jelent, hogy már akkor használjuk
ôket, amikor még nem takarítottuk meg. És ezt hívjuk adósságnak. Amitôl … a belsô erôkre támaszkodó stratégia éppen megszabadítani akar bennünket. A hangsúly a hosszú idôn
1
és a megtakarításon van…” Fogalmazhatnánk úgy is, hogy „éljük meg hazafias tettként a
takarékoskodást”, mert ez az ország felemelkedésének egyik építôköve.
Az öngondoskodás erôsítése elengedhetetlen
Az öngondoskodás erôsítésére azért is szükséges, mert az állam a bevételekbôl nem
tudja finanszírozni a korábbi jóléti kiadásokat (nyugdíj, egészségügy, szociális kiadások,
segélyek, szociális védô háló). A jelenlegi népesség összetétele 2013-ra és 2030-ra
nyugdíjas rekordot eredményez, jelentôsen romlik az eltartottsági arány. Ennek oka,
hogy sajnos évrôl évre csökken a megszületett gyermekek száma (2009-ben csak 94
ezer gyerek született, míg 1976-ban 179 ezer), s ma már csak 9,972 millióan vagyunk.
1

Forrás: Magyar Narancs, XXII. Évf. 25. szám
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A foglalkoztatottak, vagyis a járulékfizetôk száma csökken, míg a várható átlagos élettartam és az igényszintek nônek. A család- és gyerekbarát intézkedések hatása rendszerszinten sajnos csak évtizedek múlva hozhat pozitív fordulatot ebben a kérdésben.

Forrás: OECD Pénzügyi kultúra felmérés, GfK Custom Research Pénziránytû [2010]

Ahogyan a felmérések eredményei mutatják: a lakosság nem rendelkezik elegendô
pénzügyi tartalékkal. A megkérdezettek több mint fele nem rendelkezik semmilyen
megtakarítással. A megtakarítások hiánya fôként a fiatalokra, a roma származásúakra, az
inaktívakra, az alacsony jövedelmûekre, továbbá az érettségivel nem rendelkezôkre, a
gyermektelenekre, és a legalább négyfôs háztartásokra jellemzô.
A demográfiai változások hosszú távú, de már ma is jelentkezô problémát okoznak a
társadalombiztosítási rendszerekben. A tízmillió fôbôl csak 2,3 millió az eltartó.

Forrás: KSH adatok és elôrejelzések [2011], www.demografia.hu
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Mind a nyugdíjrendszer, mind az egészségbiztosítási rendszer esetében hosszú távú
problémát okoznak a demográfiai változások. Az államháztartás éves hiányának már
most jelentôs részét teszik ki a társadalombiztosítási rendszerek negatív egyenlegei.
Míg jelenleg minden 65 év felettire átlagosan négy munkaképes korú jut, addigra ez a
következô negyven évben várhatóan kettôre, illetve az alá fog csökkeni.
Lakossági megtakarítások, 2011. március 31.

Forrás: MNB

Annak érdekében, hogy a magyar lakosság fenntartsa az aktív éveiben kialakított
életszínvonalát, tudatos öngondoskodásra és megtakarítási lépésekre van szükség. Minél hamarabb elkezdôdik a nyugdíjas évek anyagi biztonságáról való gondoskodás, annál kisebb az évente megtakarítandó összeg. Az élet- és nyugdíjbiztosítások kiváló lehetôséget biztosítanak az ésszerû elôtakarékosságra, mivel rendszeres, akár kisösszegû
megtakarítással is el lehet kezdeni a nyugdíjcélú megtakarítást.
Amennyiben elhanyagoljuk ennek jelentôségét, több lehetôség kombinációját leszünk kénytelenek alkalmazni: a nem nyugdíjcélú megtakarítások felhasználása, a munkával töltött idô meghosszabbítása, munkát vállalni a nyugdíjas koron túl, vagy végsô
esetben számolni kell az életszínvonal csökkenésével is.
Mire tartalékol a lakosság?

Forrás: BellResearch kutatás, 2011
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A lakosság közel fele pénzügyi megtakarításokat képez a nehézségekre, melyeknek
elsôdleges célja a nyugdíj-kiegészítés.
Megtakarítási preferenciák

Lakossági pénzügyi elemzés (BellResearch kutatás, 2011)
Tízbôl négy embert nem foglalkoztat a jövôje, a nôk, az „érettebb” korosztály (45-54
évesek), a nagycsaládosok és a romló anyagi kilátásokat sejtôk tudatosabbak az öngondoskodás kérdésének tekintetében.
Az öngondoskodás kérdésköre fontosabbá vált a gazdasági válság hatására, a tartalékok képzése a mi feladatunk. A megkérdezettek úgy gondolják, a jövedelem harmadát kellene megtakarításra fordítaniuk, de a gyakorlatban ezt csak minden negyedik
ember tudja megvalósítani.
A tartalékképzés elsôdleges célja a nyugdíj-kiegészítés, a többség véleménye szerint
a nyugdíja nem lesz elegendô a megélhetéséhez. A megtakarítási preferenciákban a válság gyökeres irányváltást hozott, a hozam / kockázat kettôsének háttérbe szorulásával az
értékállóság, örökölhetôség és az egyszerûség váltak a legfontosabb szempontokká.
A legfontosabb életcélok és megtakarítási helyzetek az otthonteremtés, a gyermekekrôl való gondoskodás, a nyugodt idôs kor és az egészséges élet biztosítása.
Hosszú távú megtakarításokra az egyén/család különbözô életszakaszaiban szükség
lehet. A teljesség igénye nélkül a legjellemzôbb élethelyzetek a következôk:
• A gyermekek taníttatása. Bár az oktatás alapvetôen ingyenes, valójában sok
esetben komoly járulékos költségekkel kell számolni, mint a tankönyvek, taneszközök, utaztatás az oktatási intézménybe, vagy más városban történô taníttatás esetében a lakhatás.
• Elsô ingatlan vásárlása. A fiatalok elsô nagyobb beruházása. Bár hitelek rendelkezésre állnak, azonban az önrész is komoly anyagi megterhelést jelent
egy munkahelyi karrierjét megkezdô fiatalnak. Ebben az esetben sokszor a
szülô segít anyagilag a gyermekének, azonban ilyenkor neki kell megtakarítással rendelkezni.
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Nyugdíj. Bármely európai nyugdíjrendszer esetében elmondható, hogy a
nyugdíjazás pillanatában az egyén jövedelme jelentôsen visszaesik a megszokotthoz képest. Ugyanakkor bizonyos költségek (pl. az egészségügyi kiadások) a többszörösére is nôhetnek.
•

•

Súlyos betegség. Bár maga az egészségügyi ellátás ingyenes, azonban a járulékos költségek rendkívül magasak lehetnek, pl. gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, rehabilitáció bizonyos formái, testi funkciócsökkenés esetében
akár az ingatlan megfelelô átalakítása, stb.)
A fenti megtakarítási célokon kívül természetesen más is elôfordulhat a családi
életciklus mentén, érdemes a házasságra (pl. a házasságkötéssel kapcsolatos kiadásokra), a gyerekszületésre felkészülni, s sokaknak fontos a nyugdíjas években a
gyermekek, unokák támogatása mellett a temetés költségeire való felkészülés is.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy mibôl takarítsunk meg, ha a rendelkezésre álló jövedelem erre nem ad lehetôséget. Az Eurostat adatai szerint a magyarországi fogyasztási szerkezet jelentôsen eltér a nyugat-európaitól: sajnos lényegesen többet költünk káros szenvedélyeinkre (szeszes ital, dohány) és telekommunikációra (mobil telefonra).
A fogyasztási szokásaink átalakítása is lehet a megtakarítások forrása.
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A Posta Biztosító megoldásai
PostaÉrtékÔr – életbiztosítás és megtakarítás
■ Azoknak ajánljuk, akik a gyermekükrôl, unokáikról, keresztgyerekeikrôl szeretnének gondoskodni
■ Kis összegû, rendszeres megtakarítás: már havi 5 500 Ft-tól indítható
■ Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmas díjfizetés
■ Öröklési illetékmentesség
■ Kamatadó-mentesség legalább 10 éves tartam esetén
■ Ügyféligényeknek megfelelôen választható szolgáltatáscsomagok: Alapbiztosítás, Dupla biztonság csomag
■ Egyszerûen, orvosi vizsgálat nélkül megköthetô (44 éves korig 2 millió Ft haláleseti biztosítási összegig)
■ Kiegészítô biztosítási modulok is köthetôk, melyek pl. a házastárs halála esetén,
baleseti rokkantság, ill. baleseti halál esetén térítenek.
Dupla biztonság csomag
■

■

Tartalmazza az Alapbiztosítást és a Díjátvállalás a Biztosított halála esetén kiegészítô modul szolgáltatásait:
➤ Haláleseti szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a biztosítás tartama
alatt elhalálozna, a biztosító a Haláleseti Kedvezményezettnek kifizeti a
haláleset bejelentésének idôpontjában aktuális haláleseti biztosítási
összeget, valamint a rendkívüli díjas számlán lévô összeget.
➤ Díjátvállalás: az Alapbiztosítás Biztosítottjának a tartamon belüli halála
esetén a biztosító átvállalja a biztosítási díj fizetését a halálesetet követô hónap elsô napjától a szerzôdés lejárati idôpontjáig.
Lejárati szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a tartam alatt meghal, a biztosító az Elérési Kedvezményezett részére kifizeti a szerzôdésben meghatározott
lejárati idôpontban az aktuális lejárati biztosítási összeget, valamint a díjátvállalás idôpontjától befizetett rendkívüli díjakat, és ezzel a szerzôdés megszûnik.

PostaNyugdíjProgram – élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság
■
■

■
■
■
■
■

16-70 év közöttieknek ajánljuk, akik számára fontos a nyugdíj-elôtakarékosság
Kétféle módozatával többféle ügyféligényt is kielégít:
■ PostaNyugdíj Program Stabil: a biztos megtakarítást választók számára
egy díj visszatérítéses elérési életbiztosítás
■ PostaNyugdíj Program Aktív: a kockázatosabb, de hosszú távon várhatóan nagyobb növekedést biztosító megtakarítást választók számára
egy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
Öröklési illetékmentesség
Kamatadó-mentesség legalább 10 éves tartam esetén
Választható kiegészítô szolgáltatások (pl. Díjátvállalás munkanélkülivé válás esetén)
Választható járadékszolgáltatások
Tartam során módosítható díjak
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■
■
■
■

■

16-70 év közötti Biztosítottakra köthetô (a Biztosított életkora lejáratkor nem
haladhatja meg a 75. évet)
Az alapbiztosítás minimál díja a tartam függvényében változik.
5-50 éves tartamra köthetô
A tartam végén választható szolgáltatások:
■ Szerzôdés meghosszabbítása
■ Járadékszolgáltatás
■ Egyösszegû lejárati kifizetés
Választható kiegészítô biztosítások:
■ Kockázati életbiztosítás
■ Baleseti mûtéti térítés
■ Baleseti rokkantság
■ Díjátvállalás Munkanélküliség esetén

PostaHozamFix – befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
■ Egyszeri díjas, teljes életre szóló életbiztosítás és megtakarítás is egyben
■ Tôke és hozamvédelem
■ Öröklési illetékmentesség
■ Már 200.000 Ft egyszeri díjtól megköthetô
■ 18 – 88 év között köthetô
■ Beépített szolgáltatás baleseti eredetû halál esetén: 300.000 Ft
■ Meghatározott jegyzési idôszakokban köthetô
Ajánljuk mindenkinek, aki:
■ biztos befektetést szeretne és hozamvédett alap lejáratáig nem kívánja felhasználni megtakarítását
■ gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteirôl
■ megtakarítani szeretne
■ értékálló befektetéshez szeretne jutni
■ aki független szeretne maradni a pénzügyi piacok ingadozásától
PostaHaszonÔr – életbiztosítás hozamgarantált befektetéssel
■ Egyszeri díjas életbiztosítás és befektetés egyben
■ Baleseti eredetû halál esetén: a Biztosított 16-64 éves koráig 300 000 Ft-ot, 65
éves kortól 100 000 Ft-ot kap.
■ Már 200.000 Ft-tól megköthetô
■ Nincs lejárata, teljes életre szól
■ Biztosított minimális belépési életkora 16év
■ Öröklési illetékmentesség
■ Lehetôség van Haláleseti Kedvezményezettek jelölésére, akik személye a futamidô során módosítható
Ajánljuk mindenkinek, aki:
■ gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteirôl
■ megtakarítani szeretne
■ értékálló befektetéshez szeretne jutni
■ kockázatoktól mentes, biztos befektetést szeretne
12
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Nyugdíjmentés – Öngondoskodás
A postások szolgálatában a 15 éves nyugdíjpénztár
(a 2011 július 23-ai PSZE elôadás rövidített változata)

A mai világban minden, magára valamit adó közösségnek van küldetése és stratégiája,
melyet a mi postás önkéntes pénztárunk 26 ezer fôs közössége így fogalmazott meg jelenlegi és jövôbeni tagjai számára.
Célunk, hogy az öngondoskodás megvalósításában felelôs társadalmi szerepvállalással, a biztonság elsôdlegessége mellett, tudatos növekedéssel, hatékony irányítással,
magas színvonalú szolgáltatással a munkahelyi kötôdésû pénztárak között kedvelt, nyílt
pénztárrá váljunk.
Küldetésünknek tekintjük, hogy elsôsorban a postai, társvállalati, önkormányzati, vállalkozói munkáltatók és idôskoruk anyagi biztonsága erôsítése érdekében öngondoskodó munkavállalóik legmegbízhatóbb partnerei legyünk a hosszú távú értékteremtésben.
Sikereink zálogát a Magyar Posta Zrt. szerepvállalása az öngondoskodásban, a postások társadalmi megbecsülése, a meglévô bizalom, munkatársaink felkészültsége, ügyfélkapcsolatunk tudatos fejlesztése, a pénztár erôsségeit felhasználó szervezeti, mûködési, szolgáltatási fejlesztés biztosítja.
Az elkövetkezendô évtizedekben hazánkban kulcsszerepet játszik majd, hogy a lakosság mikor és milyen mértékben ismeri fel az öngondoskodás jelentôségét, és kezd el
gondoskodni saját jól felfogott érdekében a nyugdíjas éveirôl.
Bár számszerûsíthetô az a fenyegetô mértékû nyugdíjhiány, ami az elkövetkezendô
években eléri Európát, a lakosság körében végzett kutatások azt mutatják, hogy a többség még nem látja saját felelôsségét!
Aggódik mindenki: a legérzékenyebben a nyugdíjazáshoz közel állók, a nôk, és az átlagos jövedelemmel rendelkezôk. De aggódik az egész társadalom az egyre inkább felélénkülô generációs ellentét miatt is. Nô az idôskorúak száma, akik még hosszú évekig
egészségesek, erôteljesek, ugyanakkor a fiatalabb korosztály eltartandó kisebbségként,
generációs tehertételként tekint rájuk. Komoly társadalmi veszély ez!
Aggódik ugyan mindenki, de a tudatos öngondoskodásra és megtakarítási lépésekre vajmi kevés a szándék.
Sem a kormány, sem a munkáltatók, sem az egyének aktívan nem vállalnak nagyobb
szerepet, melynek segítségével az adózott jövedelembôl önkéntesen félretett megtakarítás végre megalapozhatná a szélesebb tömegek, a fiatalabb korosztály bekapcsolódását is a „nyugdíjmentési” programba.
Akkor kitôl várjuk a csodát?
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Önmagunkban kell keresni a megoldást!
Mi magyarok nem vagyunk alacsonyabb rendû emberek, mint pl. az angolszász országok polgárai, ahol kifejezetten „lúzernek” tekintik azt, aki nem teszi félre jövedelme legalább 20-30%-át a nyugdíjára!
Az öngondoskodás = látásmód!
Az a kényszer, hogy keressük az idôskori megélhetésünk forrását, egyben fejleszti személyiségünket is, hiszen el kell távolodnunk egy berögözött szokáshalmaztól.
Mi is meg fogjuk tanulni elôbb-utóbb, hogy az embernek nem lehet célja az azonnali fogyasztói kielégülés – akár eladósodás árán is!
Be fogjuk látni, mert ez végtelenül egyszerû matematika, hogy a nyugdíjtôke megteremtése annál könnyebb, minél korábban kezdjük, és minél következetesebben tartjuk
magunkat befektetési tervünkhöz.
A legjobb módszer: a kiegészítô megtakarítási lehetôség, a nonprofit módon mûködô, önkormányzatiságon alapuló, állami támogatású, munkáltatói tagdíj-hozzájárulást
nyújtó önkéntes nyugdíjpénztár, mint a nyugdíjmentés fô pillére.
Miért elônyös a Postás Kiegészítô Nyugdíjpénztári tagság?
• A tagdíjfizetést a munkáltatója részben, vagy egészben átvállalhatja (a munkáltatónak költség, bár újabban adózik, de sokkal elônyösebben, mint a bér!).
• A befizetések nyomon követhetôek (egyéni számla), folyamatos tájékoztatás a
számlaegyenlegrôl (számlaértesítô, egyenlegközlô telefonon, egyenlegközlô
interneten: tôkére, hozamra bontva).
• Adómentesen örökölhetô, mindkét alábbi esetben:
• kedvezményezett bárki lehet,
• kedvezményezett megjelölés nélkül törvényes örökös.
• Nem elidegeníthetô, harmadik személlyel szemben fennálló követeléskor sem,
hitelezôk számára is elérhetetlen.
• Mobilis: alaptagdíjon felül bármikor, bármit, rendszeresen is, eseti befizetésként s eszközölhet.
• Hozamot termel: a tôke ezzel gyarapszik, a hozam kamatadó-mentes, törvény
által szabályozott befektetési módozatok alapján szaporodik.
• Adókedvezmény vehetô igénybe: a munkavállalói tagdíjbefizetés 20 %-a, maximum
100 ezer Ft, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tag pénztári számlájára utal.
• Biztonságos befektetés: törvényi szigor határozza meg a befektetési kereteket,
évenkénti befektetési politika, rugalmas, diverzifikált portfólió.
• Banki hitelfedezet: a számlaegyenleg 50 %-a 10 év után banki hitelfedezetre is
felhasználható.
• Ügyfélbarát kiszolgálás, kollegiális kapcsolat a tagokkal.
A pénztártagság feltételei és körülményei
• 16 életév,
• Alapszabály elfogadása,
• Belépési nyilatkozat aláírása, mellyel tagdíjfizetést vállal, minimális tagdíj 2.500 Ft/hó,
• Nyilatkozat a befektetési politika ismeretérôl.
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}

– egyszerû adminisztráció
– belépési díj nincs, már az
elsô befizetés a számlára
kerül.

NYUGDÍJMENTÉS – ÖNGONDOSKODÁS
A befizetett összeg (alaptagdíj és rendszeres többletbefizetés) 95%-a, az eseti befizetés 100%-a tag saját számlájára kerül, 5%-a pedig a mûködési költségeket fedezi.
A Pénztár által nyújtott szolgáltatások:
Nyugdíj kiegészítô szolgáltatás (nyugdíjkorhatár elérésekor igényelhetô):
– egyösszegû kifizetés, vagy
⇒ adómentes
– rendszeres havi járadékszolgáltatás, vagy
– a kettô kombinációja.
Öröklés (a kedvezményezett, illetve örökös igényelheti):
– felvehetô egy összegben,
– saját néven a pénztárban hagyható,
⇒ adó- és járulékmentes
– átutalható saját nyugdíjpénztárába.

}
}

Egyéb kifizetés (10 éves tagsági jogviszonyt követôen, akár 3 évente bizonyos feltételekkel a nyugdíjazás elôtt is igényelhetô):
– a felhalmozott hozam felvétele
⇒ adómentes
⇒ SZJA és EHO fizetési kötelezettség
– tôke kifizetés
A pénztár 15 éve folyamatosan szolgálja a postásokat, illetve 2009-tôl tagja lehet bárki, aki az Alapszabály rendelkezésit elfogadja.
A pénztár tagjai önkormányzati jellegû szervezetben maguk döntenek a törvényi kereteken belül speciális helyi szabályaikról.
A szervezeten belül a küldöttközgyûlés, az Igazgatótanács és az Ellenôrzô Bizottság
hozzák meg a döntéseket.
A pénztárt az Igazgatótanács irányítja és az ügyvezetés mûködteti.
A pénztár taglétszámát számtalan tényezô befolyásolja, döntôen azonban a legnagyobb munkáltató, a MP Zrt. létszámalakulása és támogató humán stratégiája.
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A bevételek többségét, 60%-át munkáltatói, 40%-át egyéni tagdíjbefizetések, valamint az eseti befizetések adják, melyek növekedését az elért hozamok biztosítják.

A pénztár a mûködési ráfordítások növekedése mellett is folyamatosan növelte a
megtakarítási eredményt. Ez többéves mûködési biztonságot nyújt.

A pénztártagok összvagyona közel 16 milliárd Ft, az átlagos egyéni számlaérték
560.000 Ft.
A vagyon a befektetések révén évrôl évre jelentôsen gyarapodik. A pénztár hozamai
és különösen az elért hosszú távú reálhozam nemzetközileg is elvárt mértékû (10 éves
viszonylatban évi átlagos + 2, 08 %).
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A nyugdíjszolgáltatásban részesülôk átlagosan 942.000 forinttal rendelkeznek, de a
számlaérték egyénenként néhány tízezer és több millió forint között szóródik.
Az idôközi élethelyzetek segítésére szolgál a várakozási idô utáni kifizetési lehetôség,
melyet tagjaink nagy számban vesznek igénybe, sokszor 3 évente ismétlôdôen.

A Postás Kiegészítô Nyugdíjpénztár 15 éves tapasztalata és eredményei elismerést
vívtak ki a pénztártagság és a pénztárszféra résztvevôi részérôl egyaránt.
Cselekvési stratégiánk a „nyugdíjmentést”-t kívánja szolgálni a jövôben is.
A fejlôdést, a kitörési lehetôségeket az állami, társadalmi, munkáltatói környezet ugyan a
jövôben is lényegesen fogja befolyásolni, de az öngondoskodást mindenkinek magának kell
elkezdeni mielôbb, mert a nyugdíjrendszer fenntarthatósága egyre távolodik az optimálistól.
Elkövetkezik az idô, amikor szégyellni fogja magát az, akinek nincs saját nyugdíjstratégiája.
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Öngondoskodás az egészségpénztárral
Az öngondoskodás fontosságáról nap, mint nap olvashatunk, hallhatunk a médiában. Legyen szó nyugdíjról vagy egészségügyi ellátásról, az állami juttatások mellett egyre nagyobb szerep jut az egyénnek. Sok esetben csak a saját eszközeinkkel, megtakarításainkkal tudunk megfelelô színvonalú ellátást biztosítani magunknak, családunknak. Számos megoldás létezik már, mi most az egészségpénztárban
rejlô lehetôségekkel foglalkozunk.
Amikor bizonytalanság övezi az államilag finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat,
hosszú a várakozási idô, kevés az egészségügyi dolgozó, akkor megnô a magánorvosi szolgáltatás szerepe. Ugyanakkor a változó gyógyszerárak esetén is elôtérbe kerül az egészségpénztári megtakarítás, hiszen a költések legnagyobb része patikákban történik. Ilyen
körülmények között megnyugtató a tagok számára, hogy saját tartalékkal rendelkezhetnek
egészségszámlájukon és képesek megfinanszírozni a saját és családtagjaik gyógyszerét,
egészségügyi magánellátását. Nem is beszélve arról, hogy a megelôzésben oly fontos
szûrôvizsgálatokat, sportbérleteket, egészségügyi üdülést is fizethetik egészségszámláról.

Mi az egészségpénztár?
Természetes személyek által létrehozott , társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítô és
helyettesítô egészségügyi szolgáltatásokat, nem egészségügyi szolgáltatók által nyújtott egészségmegôrzô és betegségmegelôzô szolgáltatásokat egészségcélú önsegélyezô szolgáltatásokat finanszírozó és szervezô társulás.
Az egészségpénztárak indításának a legfontosabb – piaci alapú – indoka, hogy a
csökkenô állami finanszírozás mellett egyre többen igénylik a jobb egészségügyi szolgáltatást. Az egészségpénztár széles rétegek számára szervezett formában, adókedvezmény igénybevételével ad lehetôséget arra, hogy kedvezô áron magasabb színvonalú
egészségügyi ellátásban részesüljenek a tagok.
Minden egészségpénztári tag rendelkezik egy speciális, bankszámlához hasonlító
egészségszámlával. Különleges azért, mert a számlára érkezô befizetések adó, illetve járulék kedvezményekkel támogatottak, másrészt viszont csak egészségügyi célok érdekében használható fel a rendelkezésre álló összeg.

Egyéni tag, munkáltatói hozzájárulásban részesülô tag
Az egyéni tagok magánszemélyként lépnek az egészségpénztárba és befizetik a minimum havi tagdíjat, illetve egyéni többletbefizetést is teljesíthetnek.
A munkáltató adhat egészségpénztári hozzájárulást a munkavállalója számára, ami
számára járulékmentes költséget jelent. Gyakran a vállalati cafeteria egyik eleme ez a
juttatási forma.
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A munkáltatói hozzájárulásban részesülô tag is teljesíthet egyéni befizetést a saját
egészségszámlájára, mely után jogosult adójóváírásra.

Egyéni megtakarítások

Az egyén elônye alapvetôen abban rejlik az egészségpénztári tagságnál, hogy szervezett formában – a rendelkezésre álló kedvezmények kihasználásával, adókedvezmények igénybevételével – jut mindazokhoz az egészségügyi termékekhez és szolgáltatásokhoz, amelyeket a társadalombiztosítás nem, vagy csak részben finanszíroz.
Az egészségszámlára érkezô saját befizetések után 20 % adójóváírás vehetô igénybe.
További 10%-al növelhetô az adójóváírás mértéke egészségterven alapuló prevenciós
szolgáltatások igénybevételével, de ugyanekkora mértékû a 2 éves lekötés támogatása
is. Fontos, hogy ezt az adókedvezményt még a magas jövedelmûek is érvényesíthetik!
Az önkéntes pénztári egyéni befizetések után járó adójóváírásról rendelkezhet a tag,
vagyis megjelölheti, hogy az adójóváírást egészségszámlájára, vagy nyugdíjpénztári
számlájára kívánja utaltatni. Azok számára célszerû az egészségszámlára történô utalás,
akik rövid idôn belül szeretnék felhasználni az adójóváírás összegét, és családjukban el
tudják költeni ezt az összeget olyan szolgáltatásokra, amelyek egészségszámláról finanszírozhatók. Azok számára viszont, akik a hosszú távú megtakarítást részesítik elônyben,
illetve már készülnek a nyugdíjas éveikre, a nyugdíjpénztári számlájukra érdemes kérniük
az adójóváírás összegét.
– Az igénybe vehetô adójóváírás maximuma évi 100.000 Ft (abban az esetben,
ha a pénztártag 2020. január elseje elôtt tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt,
akkor 130.000 Ft )
– Ha a magánszemély mind az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba, mind az
egészségpénztárba fizet, a kedvezmény mértéke együttesen maximum
120.000 Ft, a jelzett öregségi nyugdíjkorhatárra vonatkozó kitétel teljesülése
esetén 150.000 Ft
– Az egészségterven alapuló prevenciós szolgáltatások igénybevétele 10% adójóváírásra jogosít
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Érdemes kiszámolni a család egészségügyi és egészség megôrzésre fordított összegének nagyságát – gyógyszer, sportbérlet, szemüveg, orvosi vizsgálat stb. Akár 100.000 Ft,is lehet az újra elkölthetô összeg nagysága, ha még nagyobb összegû fogászati kezelést, szemmûtétet, köldökvér levételt, gyógymatracot finanszíroz a család.
Felmerülhet a kérdés a még nem egészségpénztári tagok részérôl, hogy mekkora
elkötelezôdést jelet számukra, ha egészségpénztári tagokká válnak. Az egészségpénztári tagság nem jár hosszú távú elkötelezettséggel, bármikor megszüntethetô.

Munkáltatók számára kisebb költség
A munkáltatók azonos mértékû ráfordítás mellett, magasabb reáljövedelmet, illetve kisebb ráfordítás mellett azonos szintû reáljövedelmet képesek munkavállalóinak biztosítani, miközben támogatják ezzel a munkavállalók és családjaik egészségmegôrzését is.

A munkáltató a minimálbér 30%-ig a béreknél kedvezôbb feltételekkel adhat egészségpénztári hozzájárulást havonta, járulékmentesen, 19,04% adót megfizetve.
A munkáltató járulékmentes egészségpénztári hozzájárulása a munkavállaló számára
családjának egészségmegôrzésére, egészségügyi költségeire fordítható plusz jövedelmet jelent. Akár 15-20%-os költségmegtakarítást is elérhet a pénztártag, ha ügyesen
gazdálkodik egészségpénztári keretével. A munkáltatói egészségpénztári hozzájárulást
általában az egyébként is megvásárolt termékekre és szolgáltatásokra, például orvosi
kezelésekre, gyógyszerekre, sportolásra, babaápolásra fordítják a munkavállalók.

Hozam
Az egészségpénztár a pénztártagok által fel nem használt szabad pénzeszközöket befekteti. A befektetések kamatadó-mentes hozamát a Pénztár negyedévente felosztja a
tagok között számlaköveteléseik arányában és jóváírja az egyéni egészségszámlán.

Igénybe vehetô szolgáltatások köre
Ez a kör igen széles. Az egészségpénztárak fô feladata az olyan szolgáltatások finanszírozása, amelyeket a kötelezô jellegû biztosítás nem, vagy csak részben finanszíroz.
– Legjellemzôbb a családtagok gyógyszereinek vásárlása. Egyre többen finanszírozzák egészségszámlájukról nagy összegû orvosi kezeléseiket, szemmûtétet,
fogorvosi kezelést, köldökvér levételt, szépészeti mûtéteket az adó- és szolgáltatói kedvezményeknek köszönhetôen akár 15-20%-al olcsóbban.
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A kisbabás családokban is nagyon jól jön ekkora összeg megtakarítása a pelenka, a babaápolási termékek, vagy esetleg a tápszer vásárlásánál.
Gyógyászati segédeszközökrôl, szemüvegekrôl, gyógyüdülésrôl és gyógykezelésrôl szóló számlák is egyre nagyobb számban érkeznek az egészségpénztárhoz.
A család sportolására fordított költségeit is érdemes egészségszámláról finanszírozni, legyen szó uszoda belépôrôl, külföldi- és hazai síbérletrôl, vagy bármelyik sportág pálya és terembérérôl. Külön felhívjuk a figyelmet a fogyatékkal élô
családtagokra, hiszen esetükben megengedôbb a jogszabály.
A mozgáskorlátozottak eszközei, lakókörnyezetük átalakítása, sportruházata, a
vakok braille írású termékei, a vakvezetô kutya költségei, a hallássérültek hallásjavító eszközei az elszámolható körbe tartoznak.
Mivel a pénztártag nem csak a saját, hanem családtagjainak egészségmegôrzésére fordított kiadásait is finanszírozhatja, gyakran elôfordul, hogy a
nagyszülôk így vásárolják meg unokájuk pelenkáját, tagjaink egészségkártyával
fizetik szüleik gyógyszerét, vagy a szülôk egészségszámláról fedezik gyermekeik sportolási költségeit, szemüvegét, fogszabályzóját.
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Levonások
Az egészségszámlára érkezô befizetéseket az alábbi levonások terhelik:
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Öngondoskodás Fundamenta szerzôdéssel – tanulságok
a jövôre
A rendszerváltást követô években az öngondoskodás és a megtakarítás iránti készség a
magyar lakosság körében még magasabb szintet képviselt, az emberek a jelenleginél
nagyobb hangsúlyt fektettek a közép és hosszú távú befektetések képzésére, azonban
a magyar társadalom fokozatosan letért a takarékoskodás útjáról. Erôteljes fogyasztási
igény alakult ki, a megtakarítási hajlandóság fokozatosan csökkent és olcsó, valós kockázatait illetôen teljesen félrekezelt jelzálogalapú deviza hitelek terjedtek el. A pénzügyi
tudatosság alacsony szinten maradt és az öngondoskodás fogalomként és gyakorlatként egyaránt elveszítette vonzerejét. A kijózanító pofont a 2008 ôszén kirobbant gazdasági válság jelentette. A válság elôtt a bankok jóval dinamikusabban hiteleztek, akár
5-10 %-os önrész mellett is adtak lakáshitelt. A krízis hatására azonban ez megváltozott,
felértékelôdött az öngondoskodás. Az öngondoskodás a válság utáni Magyarország
társadalmi-gazdasági egyeztetéseinek talán legtöbbet használt kifejezése lett, újra a
társadalom fókuszába került. Ugyan a válság utáni idôszakban a lakosság körében nyitottság figyelhetô meg az öngondoskodás irányába, viszont a gyakorlati megvalósulása a magyar társadalom mindennapjaiban egyelôre még várat magára. Pedig a lehetôség adott az öngondoskodás iránti szükséglet további ráerôsítésére, illetve annak kialakítására, hiszen több olyan változás is történt, mely a lakosság figyelmét az öngondoskodás felé terelheti. A hitelekkel szemben – a valós kockázatérzékelés megjelenésével
– óvatosabbá váltak az emberek, az új adórendszer nyomán megnövekedett az elkölthetô jövedelem a középosztály zsebében, valamint a magán-nyugdíjpénztári rendszer
beolvasztása, az állami nyugdíjrendszer fenntarthatóságával kapcsolatos viták természetszerûleg fogékonnyá teszik az öngondoskodás iránt a lakosságot.
A lehetôség tehát adott, csak élni kell vele!

De miért is a Fundamentát válasszuk, ha öngondoskodásról van szó?!
Az öngondoskodás lehetséges formái közül talán a Fundamenta lakás-elôtakarékosság
az egyetlen, mely szinte minden élethelyzetben megoldást tud kínálni. Amikor felteszik
a kérdést, hogy melyek a legfontosabb életcélok, motiváló tényezôk egy ember életében, akkor a következô válaszokat kaphatjuk: család, egészség, egy szép lakás, jó munkahely, sok pénz, szép autó, egzotikus utazás. Természetesen az elôbbiek fontossági
sorrend nélkül értendôk, hiszen nem vagyunk egyformák. Ugyanakkor az is látható,
hogy a megfelelô életkörnyezet, a saját otthon kialakítása nagyon fontos szerepet játszik egy ember életében. A lakás, saját otthon legtöbbünk számára a legnagyobb felhalmozott vagyonunk, életünk és családunk, a társadalom újratermelésének színhelye.
Akinek még nincs, az a megteremtésére törekszik, akinek már van, az a fenntartására,
felújítására, korszerûsítésére, bôvítésére tesz lépéseket. Az igény óriási és folyamatos, a
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piac hatalmas, számtalan ember keresi a megoldást, a lehetôséget, hogy megvalósíthassa lakáscélját.
Az öngondoskodás az, ha az ember nem arra vár, hogy mások oldják meg a problémáit, hanem önszántából önmaga cselekszik, önmaga keresi és találja meg a megoldást.
Ehhez nyújt segítséget a Fundamenta- Lakáskassza!

Mi a Fundamenta lakás- elôtakarékosság?
A Fundamenta lakásszámla egy olyan elôtakarékosságon nyugvó pénzügyi konstrukció,
mely kockázatok nélküli, elôre tervezhetô, egyedülállóan biztos megtakarítási és kölcsönlehetôséget is nyújt egyben.
A rendszeres betételhelyezések után évi 30%os vissza nem térítendô állami támogatás jár,
mely a betéti kamattal kiegészülve akár évi 10,56 %-os hozamot is eredményezhet, ráadásul a terméket a kamatadó sem sújtja. Fenti termékelônyökön túl más banki termékekhez képest a lakásszámla egyedisége abban rejlik, hogy az elôtakarékoskodóknak a
piaci átlagnál jóval kedvezôbb, akár 3,9 %-os forint alapú lakáskölcsön lehetôséget is
biztosít, és a rendszer teljesen kiszámítható, hiszen mind a betéti, mind a lakáskölcsön
feltételek elôre rögzítettek, nincs deviza és kamatkockázat. Széleskörû felhasználási lehetôséget biztosít, számos lakáscélra felhasználható, legyen szó telekvásárlásról, házépítésrôl, lakáscélú devizahitel kiváltásáról, vagy akár lakásfelújításról, nyílászárócserérôl, fürdôszoba felújításról vagy fûtéskorszerûsítésrôl.
A Fundamenta lakásszámla elemei:

Kiemelt szerep az otthonteremtésben
Az idáig is rendkívül kedvezô Fundamenta termékelônyök a 2011. január 1-jétôl hatályos jogszabályi változások hatására még tovább bôvültek és így még vonzóbbá tették
a lakástakarék piacát. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (Ltp. törvény) 2011. január 1-jétôl hatályos kedvezô módosításai következtében kijelenthetô,
hogy a hazai otthonteremtés centrumába a lakás-takarékpénztári rendszer került.
2011. január 1-jétôl az alábbi fôbb kedvezô változások léptek életbe az Ltp. törvényben:
1. A jogszabályi változás kapcsán már nem 8, hanem 10 évig jár az évi 30%, legfeljebb 72 ezer Ft állami támogatás a megtakarításokhoz, ennek a maximuma ezentúl tehát 720 ezer forint szerzôdésenként. Ezzel együtt nôtt az egy szerzôdésben
megköthetô legnagyobb szerzôdéses összeg is, melynek maximuma akár 8 mil24
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lió forint is lehet. Így egy lakásszámla szerzôdéssel akár egy vidéki lakás vagy ház
is megvásárolható, két darab 10 éves, havi 20 ezer forintos megtakarítási összegû szerzôdéssel pedig akár egy budapesti lakás is. Egy négytagú család esetében a közös lakáscél megvalósítására így mintegy 30 millió Ft fordítható.
2. Lakás-takarékpénztári (LTP) források felszabadítása forinthitelezés érdekében:
Az LTP tv. módosításával lehetôvé válik, hogy a hazai lakás-takarékpénztárak
hozzávetôleg évi 30-40 milliárd forint körüli, kedvezô kamatozású ún. „azonnali” forint hitellel is megjelenjenek a lakáshitelezésben, ezáltal a lakáshitelezés
piaca is fellendülhet.
3. Szabadabban felhasználhatók a lakásszámla termékek a közvetlen családtagok
között: az állami támogatásra jogosult személy közeli hozzátartozójának tulajdonában lévô ingatlan lakáscéljának megvalósítására is felhasználható már a szerzôdés. A család minden tagja köthet egy- egy szerzôdést, anélkül, hogy minden
családtagnak tulajdonnal kellene rendelkeznie, vagy tulajdont kellene szereznie
a célingatlanban. A kiskorú kedvezményezett esetén nem kell a kiskorú tulajdonában lennie a célingatlannak, a szerzôdés a szülôk lakására is fordítható.
Ahogy az önerô szerepe felértékelôdött a lakáshitelezésben, úgy került kiemelt szerepbe a lakás-elôtakarékosság az otthonteremtésben. A hazai otthonteremtés centrumába 2010-ben a lakás-takarékpénztári rendszer került azáltal, hogy a kormányzat Új
Széchenyi terv: Otthonteremtés és lakásprogram címû fejezetének kiemelt eleme az öngondoskodás, azon belül pedig a lakás- elôtakarékosság lett, célul kitûzve a lakásépítést és energiahatékonyságot javító felújításokat is! A felhasználási lehetôségek pedig
adottak: a szakértôk között is vita folyik a szükséges lakásszámról, de abban egyetértenek, hogy a magyar lakásállomány elöregedett, területi elhelyezkedése biztosan nem
kielégítô. A felújítások, energiahatékonyságot javító beruházások komoly (20-50%-os)
megtakarítási lehetôséget nyújtanak nemcsak a társasházak számára, hanem a vidéki
családi házas övezetekben is, így a lakóingatlan energia-hatékonnyá tétele a legjobb
befektetések közé sorolható. A kormányzat tehát az öngondoskodás fontosságára szándékozik irányítani a lakosság figyelmét, és ebben elsôsorban a lakás-takarékpénztárra
épít. A Fundamenta elnök- vezérigazgatója, Dr. Gergely Károly kapta azt a megtisztelô
feladatot, hogy az Otthonteremtési Tanácsadó Testület kinevezett elnökeként a munkacsoporttal megalkosson egy hosszú távú otthonteremtési koncepciót.

Biztató jövôkép elôtt a lakás- elôtakarékossági piac – növekvô hitelpiaci
részesedés
A lakás- elôtakarékossági piac további dinamikus fejlôdés elôtt áll, a pénzügyi szereplôk
számára vonzóvá vált a lakástakarék, melyet az új versenytársak megjelenése is jelezi. A
lakástakarék piac további fejlôdési lehetôségeket rejt magában, hiszen Magyarországon
a népesség 12 %-a rendelkezik ltp szerzôdéssel, míg Németországban 37 %, Csehországban 54 %, Ausztriában 65 % ez a részarány. A hasonló méretû Csehország és Magyarország közötti fô különbség oka, hogy ott az állam semmilyen egyéb módon nem támogatta a lakáshoz jutást. Most, hogy nálunk is – megszûnt a szocpol és szûkültek a kamattámogatott hitelek – nem maradt más államilag ösztönzött konstrukció, mint a lakástakarék.
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Korábban a deviza-, de különösen a svájci frankban jelzett hiteleknek komoly kamatelônyük volt a forintalapú termékekkel szemben. A problémát most számukra az okozza,
hogy sokan 15-20%-os rátartással vették fel a kölcsönüket, vagyis úgy kalkuláltak, hogy a
törlesztô részlet ekkora emelkedését még ki tudják gazdálkodni. Csakhogy a frank ennél
nagyobb mértékben drágult a forinttal szemben. A lakástakarékok hitelei ezzel szemben
válságállók, egyrészt mert forintalapúak, másrészt a kamat a futamidô alatt nem változik,
így az ügyfél végig annyit törleszt, amennyivel számolt. A devizaalapú jelzáloghitelek tavaly augusztusi megszüntetése óta a lakástakarékok a kölcsönök kamatában is versenyképessé váltak: a Fundamenta által kínált kamata 3,9- 8,1 % között van a konstrukciótól
függôen, míg a banki lakáshiteleké átlag 10 %. Részben erre alapozva várjuk azt, hogy
a piaci részesedésünk az új folyósításokból a tavalyi duplájára, 10 % felé emelkedik.
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A Fundamenta hitelpiaci részesedése folyamatosan nôtt az utóbbi években, a teljes
piachoz és különösen a forinthitel-piachoz viszonyítva. A 2010-es kismértékû piaci részesedés-csökkenés oka, hogy az évközben (a hitelkiváltás kivételével) megtiltott devizahitelezés miatt a bankok és a lakosság – nem lévén választási lehetôségük – valamennyi hiteligényt a forinthitelekbe csatornázták át.
A Fundamenta bízik benne, hogy az adójogszabályok változása következtében felszabaduló szabad jövedelmek egy részét a lakosság öngondoskodásra fordítja. Így a lakásszámla a jövôben az egyik fô pillér lehet, s ekként vezetô szerepet tölthet be a lakosság
otthonteremtési terveinek megvalósításában.

A Fundamenta- Lakáskassza Zrt. töretlen fejlôdése
A lakás- elôtakarékosság felértékelôdését a remek céges eredmények is bizonyítják, hiszen a nehéz gazdasági környezet ellenére a Fundamenta kiváló teljesítményt tudhat
maga mögött az utóbbi években:
Ügyfélszám alapján a 4. legnagyobb hitelintézetnek számít a Társaság, több mint
650 ezer ügyféllel
Lakossági betétállomány tekintetében a Top 10 tagja: 2010-ben 238 Mrd Ft
A nehéz gazdasági helyzet és a bankadó ellenére a Fundamenta 2010-ben ismét
növelni tudta éves eredményét. A mintegy 4 milliárd Ft-os adózás elôtti eredmény
az eddigi legjobb; stabil, biztos intézményt jelent!
Jelentôsen növekvô saját hitelezés:
• A gazdasági váláság ellenére a pénzügyi piacon egyedüliként tudta hitelezési tevékenységét növelni rendkívül kedvezô évi fix 3,9 %-os (THM: 5,23%)
forint alapú lakáskölcsöneivel. 2011-es terv a 32 milliárd Ft saját hitel kihelyezéssel 13 százalék körüli hitelpiaci részesedés elérés.
Fundamenta- Lakáskassza Zrt. kiváló eredményeit több díjjal is jutalmazták:
• 2009, 2010: Hewitt Legjobb Munkahely Felmérés Iparági Gyôztes
• 2009, 2010, 2011: Superbrands, és Business Superbrands díj
Az elmúlt 13 év munkájának gyümölcse beérett. Látható, hogy nem csak a termék,
hanem ez a hitelintézeti forma is válságálló, hiszen kiállta a próbát mind eredménytermelô képességben, mind költséghatékonyságban, mind hitelminôségben, mind az új
üzletkötések terén a 2008-ban kirobbant válság elhúzódó hatásai ellenére.

A Fundamenta jelenléte a szakmában és a médiában
Az év során az országos reklámkampánynak köszönhetôen a lakosság több helyen is találkozhatott a Fundamentával, így a tv reklámokban, sajtóban és az utcai plakátokon is.
Vállalati célkitûzésként meghatározásra került, hogy mind a lakáspiac, mind a lakosság
a Fundamentára fókuszáljon, ha lakással, lakhatással kapcsolatos kérdés, terv, szándék
merül fel, mert otthonteremtésben a Fundamenta jelenti a megoldást. Idén márciusban
18. alkalommal került megrendezésre Magyarország legnagyobb lakáspiaci rendezvénye, melynek 2011-tôl névadó szponzora és egyúttal fôvédnöke is a Fundamenta lett.
A Fundamenta Lakásvásárt közel 10 ezer érdeklôdô tekintette meg, a kiállítók közül a
legnagyobb érdeklôdésre a Fundamenta standja tartott számot és legnépszerûbb ter27
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méknek az elôtakarékossághoz kapcsolódó kölcsön volt, ami jelzi, hogy a lakásvásárlók
a kedvezô kondíciók mellett leginkább a biztonságot keresik.
A lakosság pénzügyi kultúrájának összehangolt és hatékony fejlesztése érdekében kiemelt jelentôséggel bír az állami, az üzleti és a civil szféra együttmûködése, így a
Fundamenta is örömmel csatlakozott a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Pénzügyi Navigátor Programhoz, amelynek célja praktikus, az egyes élethelyzetekben releváns pénzügyi ismeretek átadása.

Fundamenta: Lakás-elôtakarékosság az otthonteremtés szakértôjétôl!
A Fundamenta küldtetésének tekinti a lakosság öngondoskodás iránti szükségletének
növelését, és hogy minden lakáscél megvalósítására kész megoldást kínáljon. A lakásszámla kedvezô termékelônyeivel számos lehetôséget biztosít az ügyfelek igényeinek
kielégítésére.
A Fundamenta termékei már 1997 óta a Magyar Postán is elérhetôk, bízunk benne,
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a jövôben is hasonlóan kiemelt szerepet tölt be a
lakás-elôtakarékosság a Posta életében.
A Fundamenta elôtakarékosság az az öngondoskodási forma, mely nem hiányozhat
egy ember pénzügyi portfóliójából sem, ezért bátran ajánljuk a Magyar Posta munkatársainak és ügyfeleinek is egyaránt!
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Hagyományos postai szolgáltatások – termékek
fejlesztése, értéknövelt szolgáltatások bôvítése
(levél és csomag)

A 2013-as postai piacnyitás miatt mérföldkôhöz érkezett a Magyar Posta, mely piacnyitásra olyan fejlesztésekkel, szolgáltatásokkal kell felkészülnünk, amely a piac igényeit a
mai elvárásoknak megfelelôen maximálisan kiszolgálja és illeszkedik a Magyar Posta
stratégiájához. Ez tôlünk is gyors és rugalmasabb válaszokat követel meg.
Posta a magyarországi csomaglogisztikai- és levélpiac terén a következô években
komoly kihívások elé néz. A fizikai levélpostai küldemények piacának folyamatos zsugorodása mellett kell megbirkóznunk a postapiaci liberalizáció során átalakuló jogi
környezet kihívásaival, az élesedô versenyhelyzettel, a fogyasztói szokások átstrukturálódásával, elektronikus helyettesítési eszközök, csatornák térnyerésével. A liberalizáció a levélküldeményekre vonatkozik, de a piacok teljes megnyitása a hazai CEP piacon elfoglalt pozíciónkat, szerepünket is alapvetôen befolyásolja, átrendezheti. A piaci kihívásra a Magyar Postának nagyratörô, de jól átgondolt, megalapozott tervvel,
akciókkal kell felkészülnie. Piacképességünk, piaci részesedésünk növelése érdekében mind a csomag, mind a levéltermékek körében szükséges megtennünk fejlesztési lépéseinket, melyek egymásra épülnek, megteremtik a szükséges szinergiákat. Biztosítva, ezzel hogy egyetlen fejlesztés se legyen öncélú, és a források a legkedvezôbben kerüljenek felhasználásra.

Helyzetkép a csomaglogisztikai- és levélpiacon
Az egyik tradicionális postai termékkör, a levél helyzetét és jövôjét vizsgálva mindenekelôtt a hagyományos levélforgalom csökkenô trendjét kell észrevennünk. A jelenleg zajló társadalmi (életmód) változások a fogyasztók kommunikációs szokásainak és
igényeinek módosulását vonják maguk után, az új technikai lehetôségekre épülô
megoldások pedig megteremtik ezek kielégítésének alapjait. A következô ábra 15 EU
ország belföldi levél és csomagforgalmának erôteljes csökkenését mutatja, és jól láttatja, hogy mindezek helyét milyen arányban veszik át az elektronikus helyettesítô
szolgáltatások.
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1. ábra EU-15 belföldi levél- és csomagforgalmának alakulása a GDP alakulásához képest

A levélpiac átalakulásának nemzetközi trendjei hazai viszonylatban is észlelhetôk. Az
elmúlt évtized nagy részére még jellemzô növekvô trend 2009-ben megtört, és két éve
alatt közel 10%-al csökkent. Az elôrejelzések stratégiai idôtávban további visszaesést
vetítenek elôre. Ezzel szemben a csomaglogisztikai piac – a válság ellenére is – erôsödni tudott köszönhetôen az e-Kereskedelem dinamikus növekedésének.
Legnagyobb kihívások elé éppen a bevételi szerkezetünkben domináns termékcsoportokban kerülünk. A közönséges levélküldemények 94%-a a 2013-ban megszûnô
fenntartott termékkörbôl kerül ki; legnagyobb termékcsoportunk tehát a versenypiacra
kerül. Számítanunk kell arra, hogy éppen ezt a termékkört érik majd a legkomolyabb támadások a konkurencia részérôl. Hivatalos irat forgalmunkban az elektronikus ügyintézés megjelenése és fokozatos elterjedése okoz jelentôs visszaesést. A hivatalos iratok
regisztrált levélként feladott fizikai válaszküldeményeinek elmaradása pedig különszolgáltatásaink bevételeit veszélyezteti.
Bár a gazdasági recesszió már évek óta tart, az elôzô években inkább a stagnálás volt
jellemzô a CEP piacra, 2009-ben azonban a stagnálás egyértelmûen csökkenésbe fordult át. A belföldi piacon ez a csökkenés nagyobb mértékû volt (7-8%), mint a nemzetközi szállításoknál (2% körül), a teljes piac mintegy 4-5%-ot csökkent. A hazai CEP piac
mérete jelenleg mintegy 62-63 milliárd Ft lehet. A teljes CEP piacot vizsgálva elmondható, hogy továbbra is 2-3 nagy és 4-5 közepes cég fogja adni a teljes bevételek 7075%-át. A következô idôszakban – hasonlóan a nyugat európai trendekhez – az eKereskedelem Magyarországra is jellemzô dinamizmusa éreztetni fogja hatását és a hazai CEP piacunk növekedésére számítunk.
A Magyar Posta legnagyobb versenytársai a hazai CEP piacon évek óta változatlanok.
A legjelentôsebb, legnagyobb belföldi csomagforgalmat lebonyolító szolgáltató a GLS,
ezt követi a Trans-o-flex.
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2. ábra

Az utóbbi években az MPL – termékfejlesztéseinek, ehhez köthetô sikeres ügyfélszerzéseinek köszönhetôen – megôrizte piacvezetô pozícióját. Azonban az is tisztán látszik,
hogy az elektronikus kereskedelem gyors fejlôdése a piaci igényeket – a közeljövôben
– nagyban át fogja alakítani, ezért egy hosszú távú, átgondolt tudatos fejlesztés (termék, technológia, infrastruktúra) elkerülhetetlen. Ez a jövôbeli versenyképesség feltételeinek megteremtésének egyik alapja.
A piac lakossági szegmens részére a törvény által elôírt magas színvonalú egyetemes
szolgáltatásnyújtással, míg az üzleti szegmens részére egy versenyképes portfolióval
ôrizheti meg, illetve növelheti a cég piaci részesedését.
Megállapítható az, hogy feladatunk a levél és csomaglogisztikai piacon várható viszszaesés minimalizálása, olyan fejlesztések és versenyképességet javító intézkedések által, melyek a Magyar Posta piaci jelenlétét és erejét erôsítik. A tervezett fejlesztések
megvalósításával remélhetôleg sikerül csökkentenünk a levélpiacon várható változások
Magyar Postát érintô negatív hatásait, sikerül mérsékelnünk árbevételeink csökkenését.
A piac kihívásaira a fenyegetô piacvesztés csökkentése érdekében a Magyar Posta
két fejlesztési irány együttes alkalmazásával tud megfelelôen reagálni.
„Defenzív” fejlesztésekkel (és egyéb cselekvési programokkal) javítanunk kell versenyképességünket a levél termékkör hagyományos (fizikai üzenetközvetítést feltételezô) szegmenseiben és CEP piacon.
Ilyenek:
– Meglévô levél és csomagtermékeink újra pozicionálása, illetve – jogszabályi
változások és lehetôségek függvényében – létrehozása, ügyfélmegtartási politikai alkalmazása
– Küldeményforgalmi folyamataink teljes áttekintése, újragondolása, egységesítése
– A logisztikai értéklánc mentén – az egész világon egyre jobban elterjedô – intelligens mobil eszközök (PDA) és technológiák alkalmazása
– Költségracionalizálás
31

CHRENÓCZY-NAGY TIBOR
„Offenzív” fejlesztésekkel a Magyar Postát korszerû kommunikációs vállalattá kell fejlesztenünk, jobban be kell épülnünk partnereink üzenetközvetítési értékláncába, és
olyan piacokon is építkeznünk kell, melyeknek eddig nem voltunk aktív szereplôi.
Ilyenek:
– Új – piaci versenyhez igazodó – küldeményforgalmi termékek bevezetése
– Új technológia adta lehetôségek kihasználása (Hibrid megoldások, Regisztrált
e-mail üzenetközvetítés)
– Korszerû nyomdai technológia bevezetése
–
Új kézbesítési (részben elektronikus) szolgáltatások kialakítása („rendelkezés levélküldeményekrôl” szolgáltatás digitális címirat alapján, 7/24 hozzáférés)
– Új digitalizálási és elektronikus dokumentummenedzsment szolgáltatások kialakítása (EDM)
– Jelenkor igényeinek megfelelô interaktív ügyfélszolgálat és valós idejû nyomkövetés biztosítása

Kereskedelem
Említendô értékünk, hogy Magyarországon a Posta rendelkezik az egyik legnagyobb
„bolthálózattal” (és az ezt ellátni képes szállítási hálózattal). Ez óriási potenciál, még akkor is, ha tudjuk, hogy nem klasszikus boltokról van szó. Üzleti célunk, hogy a kereskedelmi területlehetôségeihez mérten járuljon hozzá a levél területen várható kiesô bevételek legalább részbeni pótlásához. Ahhoz azonban, hogy a kereskedelmi bevételek nôhessenek, és hogy a szolgáltatás jövedelmezôbbé válhasson, javítani kell bizonyos alapvetô feltételeken. Cél és feladat, az árukereskedelem egyik kulcskérdését jelentô készletgazdálkodási folyamataink és az azt támogató informatikai háttér rendszer fejlesztése.
Egy új, modern kiskereskedelmi rendszer nemcsak a készletgazdálkodási területen jelent alapjaiban új lehetôségeket, hanem a mainál sokkal rugalmasabb (térben is idôben
gyorsabban változtatható) árazási gyakorlatban, a forgalmi elemzési lehetôségek kitárulásában, vagy akár a helyi konkurens árak figyelésében és ehhez igazodó reagálási lehetôségekben is.
A kereskedelmi terület másik dimenziója az elektronikus csatornákon keresztüli vásárlások világa, a fejlett gazdaságok egyik dinamikusan fejlôdô területe. A Magyar Posta
ma itt érdemben nincs jelen! Sem a saját sem a mások áruinak elektronikus csatornákon
keresztüli értékesítésében és az erre alapuló teljes értéklánci szolgáltatások (értékesítési felület biztosítása, kampány menedzsment, számlázás, stb.) nyújtásában. Mindkét területet érintôen megvizsgálandó a piaci szerep növelésének lehetôsége.

Elektronikus fejlesztések szükségessége
A Magyar Posta akkor tud hosszabb távon, üzleti alapon jól mûködô vállalattá válni, ha
képes a fizikai küldeménytovábbítás piacáról hatékonyan, sikeresen és gyorsan átlépni
az információtovábbítás szélesebben értelmezett piacára. A korszerû információ-logisztika a fizikai és elektronikus üzenetközvetítés csatornáit párhuzamosan tudja mûködtetni, és minden szükséges ponton átjárást (konverziós lehetôséget) biztosít a különbözô
üzenetformák között (ilyenkor a feladó, illetve más esetekben a címzett által igényelt
csatornára terelve az üzenetet).
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3. ábra: A fizikai térbôl a virtuális világba terelôdô üzenet közvetítés

A párhuzamosan mûködô fizikai és elektronikus üzenetközvetítés tehát részben megôrzi a
hagyományos papír alapú levélterméket (fizikai felvétel, fizikai kézbesítés), és megvalósítja
– az elektronikusan feladott üzenetek nyomtatás utáni fizikai kézbesítését (hibrid ág),
– a papíron feladott levélküldemények digitalizálás utáni elektronikus kézbesítését (inverz-hibrid ág),
– valamint az elektronikusan indított üzenetek biztonságos és hiteles elektronikus
kézbesítését is.
Kétségtelen, hogy az elektronikus postai fejlesztések rövidtávon „kannibalizációs” hatásokat is kiválthatnak a hagyományos szolgáltatásainkkal szemben, és az elektronikus
üzenetközvetítés térhódítása csökkenti a fizikai felvételi, feldolgozói és kézbesítési terhelésünket. Ám látnunk kell, hogy a kialakuló versenyhelyzetben a digitális világ fogyasztóinak kiszolgálására is lesznek pályázók, ha nem a Magyar Posta foglalja el a virtuális üzenetközvetítési teret, akkor megteszi más. Ilyen jellegû fejlesztésekkel jobb pozícióba kerülhetünk, jobban kézben tarthatjuk a technológiaváltási folyamat ütemezését.
Éppen ezért a Magyar Posta az elmúlt években már tett lépéseket az elektronikus
üzenetközvetítési csatornák kialakítására. Az EPK korszerûsítésével élenjáró technológia
birtokába juthatunk, és remélhetôleg minden tekintetben meg tudunk felelni a küldemény-elôállítási piac követelményeinek. Jó lehetôségek kínálkoznak erôs IT háttérrel
rendelkezô nyomdaüzemünk számára a személyre szabott („perszonalizált”) tömeges
küldemény-elôállítás terén is. Küldeményeikben reklámüzeneteket (is) eljuttató partnereink minden bizonnyal örömmel fogadnák az olyan reklámhatékonyságot javító megoldásokat, melyek az egyforma nyomtatványok helyett a címzett érdeklôdéséhez igazodó mutációk elôállítását teszik lehetôvé. A személyre szabott küldemények sikeres alkalmazása lehet perszonalizált transzpromó (a számlalevelekre, banki értesítôkre és
egyéb tömeges küldeményekre elhelyezett hirdetések) is.
Az internetes hibridlevél megoldások, melynek keretében felhasználóink interneten
írhatnak (csatolhatnak) és adhatnak fel fizikailag kézbesítendô leveleket. Hasonló (hibrid) elven tud mûködni egy speciális gépi technológiára épített, a borítékot kívül és belül is üzenet célra hasznosítani képes, kisszériás DM szolgáltatás is. Foglalkozunk a tisz33
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tán elektronikus üzenetközvetítési csatorna, a regisztrált e-mail (REM) szolgáltatás lehetôségével is. Elsôsorban a B2B üzleti levelezés ügyfélkörére számítva, valamint a B2C
és C2B irányokban is lassú építkezést remélve. Lehetôsége van például a regisztrált email üzenetközvetítés felhasználói körének kiszélesítésére és általános hiteles e-mail
szolgáltatásként (azaz tértivevényes elektronikus üzenetküldésként) történô elfogadtatására is, az egyetemes termékkörben megjelenô hagyományos tértivevény analógiájára.
A levélküldemények fizikai térbôl az elektronikus térbe való terelésének, és az elektronikus térben történô szolgáltatásnak egyik kulcskérdése az igényeket jól lefedô, az általános –
ismert, elterjedt, ingyenes és nem hiteles – mail-boxoktól megkülönböztethetô, hiteles
elektronikus postafiók, (avagy hiteles e-levelesláda) léte és a kritikus határt elérô mértékû elterjedése. Hiteles elektronikus postafiók szolgáltatás a hagyományos – ma jellemzôen papíralapú küldemény formában megjelenô – levéltípusok (pl. tértivevényes levél, számlalevél,
értesítô, archiválást igénylô magánirat, szerzôdés, adóelôírás, stb.) és egyéb iratok elektronikus megfelelôinek kézbesítésére szolgál, regisztrált (azonosított) ügyfelek részére. Integrálja a különféle kommunikációs helyzeteknek megfelelô levéltípusok kezelését, és illeszkedik a különféle küldeménykeletkezési módokhoz, kezelési-feldolgozási technológiákhoz.
Adott a lehetôség különbözô direkt marketing termékek fejlesztésére, melyek egy része fizikai levélküldeményben (Mintafutár) testesül meg, egy része pedig a digitális világban érvényesülhet majd (MyDM).
A postai elektronikus dokumentummenedzsment (röviden: EDM) kiindulópontja a fizikai levélküldeményekhez kapcsolódóan az ún. inverz-hibrid postai szolgáltatási kör,
amikor is valamiféle papíralapú dokumentum digitalizálása történik meg, majd a tartalom elektronikus úton válik hozzáférhetôvé, feldolgozhatóvá.
Az elektronikus értékesítési csatornákon keresztül a postai szolgáltatások elektronikus formában történô igénybevételét is lehet biztosítani. Ennek segítségével ügyfeleink nem csak a fizikai pontjainkon (postahelyek), hanem az interneten keresztül is el tudják érni a szolgáltatásainkat. A fiatal generáció „postához szoktatásához” nekünk kell megkeresni azokat az elérési
lehetôségeket (facebook, twitter, stb.) melyek hétköznapjaik (mindennapjaik) részévé váltak.

Összegzés:
Az átfogó fejlesztési programok lehetôséget teremtenek a Posta számára, meglévô
ügyfelei megtartására és új – igényekhez igazodó – versenyképes termékek/szolgáltatások megteremtésére. A termékportfolió racionalizálása és a technológiai infrastruktúra megújítása, eszköz az új ügyfelek akvirálásához is. Az teljes bizonyossággal kijelenhetô, hogy fejlesztés nélkül a Posta elveszíti annak esélyét is, hogy piaci részesedését és
bevételeit megôrizze. Kimondható, hogy ha nem tartunk lépést a piaci környezet diktálta innovációs tempóval, meglévô ügyfeleinket is elveszíthetjük.
A tervezett fejlesztések megvalósításával célunk, hogy felkészültek legyünk a 2013-as
postai piacnyitásra, csökkentsük a küldeményforgalmi piacon várható változások Magyar Postát érintô negatív hatásait, mérsékeljük árbevételeink csökkenését és magas
szinten szolgájuk ki ügyfeleink valós piaci igényeit.
Hiszünk abban, hogy ezek a törekvések hozzájárulnak a Magyar Posta megújulásához,
piaci pozíciójának megerôsítéséhez. Technológiai képességeink és modernizációs törekvéseink célja, hogy a Magyar Posta ne kizárólag piaci helyezése és árbevétele alapján legyen a piac attraktív szereplôje, hanem tényleges szolgáltatói megítélése – ezzel
versenypozíciója – is javuljon.
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A kézbesítést befolyásoló külsô feltételek javítása
érdekében tervezett intézkedések
A posta életében a kézbesítés – mint az egyik legfontosabb alaptevékenység – mindig
is kulcsfontosságú szerepet töltött be, és a minôségi szolgáltatás a versenypiaci körülmények között egyre inkább elôtérbe kerül. A világ bármely postáját nézzük, a kézbesítôk felé elsôdleges elvárás, hogy gyors és precíz munkával juttassák el a küldeményeket a címzettekhez. A feladat csak látszatra egyszerû, számtalan feltételnek kell teljesülne ahhoz, hogy ügyfeleink elégetten dôljenek hátra karosszékeikben.
A kézbesítés színvonalas mûködtetéséhez igen fontosak a megfelelôen kialakított
háttérfolyamatok, technológiák, a szakképzett munkaerô, ugyanakkor a külsô feltételek
igen jelentôs hatást gyakorolnak a kézbesítésre; hiányuk esetén a legjobban szervezett
logisztikai folyamat mellett sem lehetséges a teljes körû ügyfél-elégedettség elérése.
Míg a belsô folyamatokra közvetlen ráhatással rendelkezik a Posta, hiszen például átalakíthatja a technológiát, változtathatja a feldolgozási rendszerét stb., addig a külsô tényezôk esetében közvetett módon tud pozitív lépéseket tenni.
Ezek után logikus kérdés, melyek is azok a külsô tényezôk? Ha röviden szeretnénk
meghatározni, akkor a kézbesítôk munkáját befolyásoló környezeti elemeket tekinthetjük külsô feltételeknek. Például a települések fejlettsége, infrastruktúrája, a lakosság részérôl biztosított tárgyi feltételek rendelkezésre állása.
Az összetett rendszerbôl most két elemet szeretnénk kiemelni, és bemutatni a kézbesítésre gyakorolt hatását:
Az egyik a lakossági levélszekrények, a másik pedig a településeken az utcanév táblák, házszámok „lenni vagy nem lenni” kérdésköre.

A levélszekrény ellátottság javítása érdekében tett intézkedések
A kézbesítéshez nélkülözhetetlen, hogy a címzett levélszekrénnyel rendelkezzen. A
79/2004. (IV.19.) kormányrendelet meghatározza ezen eszközök paramétereit, majd annak beszerzését és megfelelô módon történô elhelyezését a küldemény címzettjére –
vagy megbízottjára – hárítja.
A lakosság levélszekrény ellátottság a tapasztalatok szerint az elmúlt idôszakban lényegesen nem javult. Megközelítôleg 1 millió címhelyen nem a jogszabályban rögzített
módon valósulhat meg a kézbesítés, azaz az ügyfeleinknek nincs, vagy nem a jogszabályi elôírásoknak megfelelô a levélszekrénye. A parametrizálás nem önös érdek, célja a
küldemény biztonságának, épségének óvása, és nem utolsó sorban a nagyobb méretû
(A/4) levelek elhelyezhetôségének biztosítása. Korábbi felméréseink során megállapítottuk, hogy a levélszekrény ellátottság településenként, és azon belül kézbesítôjárásonként jelentôs eltéréseket mutat.
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A kereskedelemben különbözô, változatos kivitelû eszköz vásárolható, azonban sok
esetben ezek a jogszabályban meghatározott – különösen a bedobó nyílás méretével
szemben támasztott – kívánalmaknak nem felelnek meg.
A logisztikai ágazat a kiskereskedelmi terület közremûködésével célul tûzte ki, hogy
egy összehangolt akció keretén belül tegyen lépéseket az ellátottság javítása érdekében. Az akció mindamellett, hogy a kézbesítés feltételeit javítja, növeli bevételeinket. A
külsô kézbesítési feltételek javítását célzó kampány sikerének egyik kulcsa a megfelelô
termék, jelen esetben a levélszekrény biztosítása. A levélszekrény forgalmazási tevékenység nem új keletû a postai hálózatban, már évek óta jelen van a kereskedelmi áruk
között.
A jelenlegi portfoliót – mely három beszállító termékeibôl áll -, az elmúlt évek értékesítési tapasztalatai alapján alakítottuk ki. Célunk elsôsorban széles tömegigények kielégítése viszonylag alacsonyabb árfekvésû termékekkel. A levélszekrények három
alaptípusa (lépcsôházi, falra és kerítésre szerelhetô) található meg választékunkban. A
falra és kerítésre szerelhetô típusokból záras és zár nélküli változat is rendelhetô, megvásárolható háromféle színben.
A kampányt megelôzôen a beszállítóinkkal konstrukciós módosításokat hajtattunk
végre, mely változtatást a termékek vonatkozó jogszabályi elôírásokban, Európai Uniós
szabványokban foglaltakhoz történô adaptálása indokolta.
A megfelelô termék biztosítása mellett nagyon fontos a marketing kommunikáció, azaz miként juttatjuk el az ügyfeleinkhez az információkat. Az informáltság érdekében 1,7
millió db tájékoztatót, illetve képes termékismertetôt gyártattunk.
A tájékoztatók két típusa közül az egyikben a levélszekrénnyel egyáltalán nem, míg a
másikban a nem megfelelô levélszekrénnyel rendelkezô potenciális címzettek figyelmét
hívjuk fel arra, hogy a megfelelô méretû, biztonságos levélszekrény kihelyezése és a kizárólag ezekbe történô kézbesítés egyrészt jogszabályi elôírás, másrészt a szolgáltató
és az ügyfelek közös érdeke. Ez esetben a levélszekrény útján kézbesíthetô küldeményeket pontosan, megfelelô biztonságban tudjuk a címhelyen kézbesíteni, azok esetleges átvételéért nem kell a postát felkeresnie a címzettnek. Ugyanakkor – postai oldalról nézve – elôsegíti a kézbesítés hatékonyságát, növeli ügyfeleink elégedettségét.
A tájékoztató tartalmazza, hogy amennyiben az ügyfél a megfelelô levélszekrény beszerzésérôl nem gondoskodik, akkor a szolgáltató érvényesítheti a jogszabályban rögzített jogát, azaz az ügyfelet harminc napos határidô kitûzésével felszólíthatja a levélszekrény pótlására. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy amennyiben ezt elmulasztja, a levélszekrény útján kézbesíthetô küldemények kézbesítését mindaddig nem kíséreljük
meg, amíg a jogszabályban elôírt körülmények nem állnak fenn.
A kézbesítô munkatársak feladata személyes ajánlás során hangsúlyozni a megfelelô
kézbesítési feltételek fontosságát, a postai levélszekrény rendelési lehetôséget, a széles termék- és színválasztékot, valamint a kedvezô eladási árakat. Érdemes kiemelni,
hogy a postai eladási árak a hipermarketek áraitól is kedvezôbbek, árainkat a 2011. december 15-ig feladott megrendelésekre garantáljuk.
A levélszekrénnyel még nem rendelkezô, illetve a biztonságos kézbesítésre alkalmatlan, sérült „leveles ládájú” lakosokon túl potenciális ügyfélnek tekinthetôk a társasházak közös képviselôi, családi-, vagy társasházak építôi, építtetôi is.
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A vásárlási döntés megkönnyítése érdekében a tájékoztató anyag átadásával egy
idôben a postai levélszekrény választékot bemutató képes termékismertetôt is átadnak
kézbesítôink. A termékismertetô egyben egy perforált megrendelôlap, melynek segítségével postai úton díjmentesen biztosított a rendelés lehetôsége.
Természetesen a postai levélszekrények megtekintéséhez, illetve megrendeléséhez
nem alapvetô feltétel a képes termékismertetô, mivel a választékunk a posta honlapján
www.posta.hu is megtekinthetô, ezen túlmenôen a termékek bármely postahelyen
megrendelhetôk.
A kampány lebonyolítására szakaszosan, 2011. augusztus és december közötti idôszakban kerül sor. Minden hónapban 1-1 megye – Budapesten kerületek – kijelölt címhelyeihez juttatják el kézbesítôink az anyagokat. Ezen megoldás tapasztalataink szerint
segíti a rugalmas, gyors ügyfélkiszolgálást, melyet kiemelten fontosnak tartunk.
Mindezeken túl igénybe vesszük a médiakommunikáció nyújtotta lehetôségeket, és
törekszünk arra, hogy minden fórumon felhívjuk a lakosság figyelmét akciónkra.
Tekintve, hogy a kampány augusztus hónapban indult, annak fogadtatásáról számokban kifejezhetô adatok még nem állnak rendelkezésünkre. A kampány célja minden
munkatársunk és ügyfelünk számára egyértelmû, hiszen a megfelelô levélszekrény az
egyik postai alapszolgáltatás igénybevételének alapvetô feltétele.
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Az utcanevek és a házszámok feltüntetése érdekében tervezett lépéseink
A küldemények elvárt minôségben történô kézbesítését gyakran megnehezíti a településeken az utcanév táblák, valamint az ingatlanokon a házszámok hiánya.
A települési önkormányzat feladata és felelôssége gondoskodni az utcanév táblák
meglétérôl, illetve önkormányzati kompetencia felszólítani az ingatlan tulajdonosát a hiányzó házszámtáblák felszerelésére, vagy nem megfelelôek esetleges cseréjére. Egy település életében lehetséges, hogy nem tekinthetôk kardinális kérdésnek a fentiek,
ugyanakkor ez nem csupán a kézbesítést érinti hátrányosan, de a többi szolgáltató
(áram-, gáz stb. közmûszolgáltatók) szempontjából is hasonló módon akadályozhatja az
ellátás biztosítását. Gondoljuk csak bele, hogyan befolyásolhatja egy vihar utáni elektromos üzemzavar elhárítását, vagy a megkülönböztetô jelzésû mentôautó címhelyre érkezését az alapinformációk hiánya. Kezdeményezésünk így nem pusztán postai érdeket
szolgál, széleskörû társadalmi hasznossága is egyértelmû.
A jelzett hiányosságok megszüntetése érdekében elkerülhetetlen, hogy hiteles adatokkal rendelkezzünk, ezért elsô feladatként a területi igazgatóságokkal közös munka
keretében a posták tevékeny, aktív részvételével információkat gyûjtöttünk.
A posták a hatáskörükbe tartozó kézbesítési területen az egyesített kézbesítôktôl
származó tájékoztatás alapján minôsítették a település utcanév táblákkal való ellátottságát, illetve az utcaelnevezések megtörténtét, továbbá az ingatlanokon a házszámok
meglétét, azok pontosságát. A minôsítést közigazgatásilag önálló településeken kellett elvégezni.
A települések (kézbesítési körzetek) az alábbi kategóriákba kerültek:
A település utcanév táblákkal való ellátottsága, illetve az utcaelnevezések megtörténte, a házszám megléte megfelelô, vagy a kézbesítés minôségének biztosítása érdekében tovább kell lépnünk, intézkedést igényel a helyzet.
Nem tûztük ki célul, hogy a több mint négy millió címhelyrôl egyenként gyûjtsünk
adatokat, a kategóriába való besorolás irányelve, hogy a hiányosságok számosságától
függetlenül, amennyiben az a kézbesítés végrehajtását megnehezíti, vagy gátolja, a minôsítés nem lehet megfelelô.
A felmérés eredményét a területi igazgatóságok megküldték, a kiértékelés elôzetes
adatai alapján Budapest kilenc kerületében és további több mint 300 településen úgy
ítélték meg a posták, hogy az utcanév táblákkal kapcsolatos anomáliák akadályozzák a
minôségi munkavégzést. A leggyakoribb probléma, hogy nemcsak az újonnan beépített területrészeken, hanem a régi város/településrészeken is hiányoznak az utcanév
táblák, néhány helyen pedig olyan szinten kopottak, hogy már nem tudják teljesíteni
funkciójukat.
A házszámok esetében még ennél is nagyobb problémával szembesültünk: Budapest
14 kerületében és 700 körüli településen/településrészen nemcsak házszámok hiányával kell megküzdenie munkatársainknak, ennél is nagyobb gondot okoz a számozások
áttekinthetetlensége, rendezetlensége. Némely helyen már-már kaotikusnak minôsíthetô a házak számozása, gyakoriak az utcán belül ismétlôdô számok. Ezek azt eredményezik, hogy a kézbesítô kizárólag a helyi ismeretére, a személyes ügyfélkapcsolataira támaszkodva tudja munkáját elvégezni, de még így fennáll a veszélye a téves kézbesítésnek. A helyettesítôk munkáját pedig szinte ellehetetleníti ez az állapot.
38

A KÉZBESÍTÉST BEFOLYÁSOLÓ KÜLSÔ FELTÉTELEK JAVÍTÁSA…
Nem kérdés, hogy ezen a helyzeten változtatni kell, ennek során a legfontosabb tennivaló az önkormányzatok felkeresése. Két szinten érdemes kezdeményeznünk, egyrészt a helyi önkormányzatok tudomására hozzuk a fennálló problémákat, egyúttal kérve intézkedésüket, másrészt pedig az önkormányzatok szövetségének a támogatását
szeretnénk elnyerni.
A jelzett hiányosságok figyelembevételével a logisztikai ágazat munkacsoport keretén belül kívánja egyeztetni a helyi önkormányzatok megkeresésének idejét, módját.
Terveink között szerepel a médiakommunikáció aktív támogatásával a lakosság, a
közüzemi szolgáltatók, a különbözô fórumok figyelmének fókuszába helyezni a témát,
akár közösen keresve a megoldásokat. Itt is számítunk a kiskereskedelmi szakterület
közremûködésére, szeretnénk elérni, hogy házszámok forgalmazását is lehetôvé tegyük.
Így ez az akció is kettôs célt teljesítene, mivel a kézbesítési feltételek javításán túl – ha
szerényebb mértékben is, de – hozzájárul a Posta bevételeinek növeléséhez.
A cikk bevezetô részében utaltunk arra, hogy a külsô feltételek közül most csak kettôt emelünk ki, de a napi munka során a többi elem sem degradálható kisebb jelentôségûnek; hiányukból adódóan komoly erôfeszítést igényel az alapszolgáltatás megfelelô színvonalú teljesítése. Sok tennivalója akad még cégünknek a címzési kultúra javítása érdekében; például a mai napig jellemzô, hogy a küldemények címzésében nem tüntetik fel a feladók a közelebbi adatokat, azaz hiányzik a lépcsôház, az emelet, az ajtó
megjelölése.
Ugyanilyen nagyságrendû akadályt generál a postafiókot bérlô ügyfelek leveleinek
kézbesítése, ha a telephelyi (utca házszámot tartalmazó) cím kerül a borítékra. Tudatosítanunk kell, hogy a fiókbérlô ügyfél akkor jut leghamarabb a küldeményeihez, ha azokat a postafiókjára címezteti, ezzel idôt takarít meg, a Posta pedig az elkerülhetô, felesleges többletmunkát. Hasonló a helyzet a lakcímváltozások bejelentésével is; noha
utánküldési szolgáltatás keretében biztosítjuk ügyfeleink részére, hogy az új címén kapják kézhez küldeményeiket, sajnos gyakran még az alapinformáció, az elköltözés ténye
sem jut el kézbesítô munkatársunkhoz.
A kézbesítést érintô külsô feltételek javítása folyamatos feladatunk, az említett témákban a tervezett intézkedések már javában folynak, az akciók hatását megközelítôleg fél
év múlva tudjuk bemutatni.
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Belkezelési idô csökkentése, hátravont leszámolás
A kézbesítési hálózat elôtt álló kihívások, céljaink
A postai szolgáltatások terén a következô évek komoly változásokat hoznak. 2013. január 1-tôl a postai piac liberalizációját követôen a Magyar Postának sikeresen kell felvennie a versenyt a lehetô legnagyobb piaci részesedés megtartásáért.
A partnereink az árak változására a legérzékenyebbek, így a rövidesen kialakuló versenyhelyzetben olyan szervezési, hatékonyságnövelô megoldásokat is kell találnunk,
melyek, ha áttételesen is, de segítik ezen ügyfelek megtartását a kedvezô árak nyújtásának lehetôségével.
A kézbesítés-hatékonysági programunk keretein belül többek között a kézbesítôk
belkezelési idejének csökkentési lehetôségeit is vizsgáljuk. Ezzel alapvetô célunk az,
hogy ezen keresztül is teremtsük meg a lehetôségét annak, hogy kézbesítôink munkaidejük minél nagyobb részét tölthessék el a járásukban, növelve munkaidejükbôl a ténylegesen kézbesítésre fordított idôtartamot.

Kézbesítés munkafolyamata

Hátravont leszámolás
Elôzmények
A hatékonyságjavító programunk elsô lépéseként felmértük a hátravont leszámolás alkalmazásának postai gyakorlatát, hisz hálózatunkban már adott volt korábban is e szervezési megoldás alkalmazásának feltétele.
A postahelyeknek a mobilposták és a helyi telepített kézbesítôk körében már 2006tól van lehetôségük alkalmazni a hátravont leszámolást. 2009-ben pedig – a Szombathelyi Kézbesítési Pont PILOT kapcsán – már az egyesített kézbesítôk körében teszteltük
többek között e szervezési intézkedés hatásait. A kedvezô eredményeket követôen került sor e technológiai megoldás 2009. október 1-tôl a POKUT-ban történô megjelentetésére, majd legelôször a Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság néhány postáján alkalmazásra.
A kezelés hatékonyságának növelése, valamint a belkezelési idô csökkentése céljából
a kézbesítô posta vezetôje elrendelheti a könnyített, hátravont leszámolás bevezetését.
Ezzel a kézbesítô/kezelô az általa kezelt küldemények, készpénz és egyéb postaanya40
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gok szabályozott módon történô átadását követôen befejezheti napi tevékenységét. A
hátravont leszámolás kétféle módon valósulhat meg:
Részleges leszámolás – ekkor a kézbesítô elkészíti az önleszámolását, a készpénzmaradvány és a tételes küldemények átadás-átvétele a kézbesítô jelenlétében történik.
Teljes leszámolás – ekkor a kézbesítô elkészíti az önleszámolását és annak teljes tartalmát az erre rendszeresített eszközbe csomagolja, lezárja, majd azt átadja a leszámoló részére.
2011. áprilisában végeztük el a már fentebb említett országos felmérést a hátravont
leszámolás alkalmazási gyakorlatával kapcsolatban. Jellemzôen a hátravont leszámolást
alkalmazó postahelyek e szervezési megoldást alkalmazták már a mobilposták mellett
az egyesített kézbesítôk körében is, üzemszerûen, napi rendszerességgel.
2011. január 1-ig 21 posta 403 egyesített kézbesítôjárása volt érintett a hátravont leszámolásban. A felmérés elemzését követôen postakörre szabott, hatékonyságjavító technológiai folyamatok kialakítására és munkaszervezési intézkedések alkalmazására került sor.

Kiterjesztés
A program folytatásának keretében kijelölésre kerültek az OLK járásmélységû feldolgozásába bevont posták körébôl az „A” és „B” típusú postahelyek (120), azzal a céllal,
hogy ott a hátravont leszámolás bevezetésre kerüljön.

A hátravont leszámolás bevezetésére tervezett posták települései

A területi igazgatóságokkal folytatott egyeztetések eredményeként elkészült egy ütemezés a hátravont leszámolás adott postakörre történô kiterjesztésére. Ennek augusztus 5-i státusza látható a következô ábrákon:
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Tapasztalatok
Az eddigi visszajelzések alapján egyértelmûen megállapítható, hogy mind a területi
igazgatóságok, mind a postahelyek kedvezôen ítélik meg a hátravont leszámolás technológiai folyamatra, munkaidôre vonatkozó hatásait, a változásokat a munkatársak támogatták. E pozitív eredmények a postahelyeken végzett komoly elôkészítô munkák42
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nak is köszönhetôek – gondolunk itt elsôsorban a bevezetést megelôzôen elvégzett helyi oktatásokra, kiadott helyi rendelkezésekre. A kézbesítôk önleszámolásának elkészítése nagy odafigyelést kíván, de a rövid betanulási idôszakot követôen már ez sem jelent
problémát. (A tapasztalatok szerint azok a kézbesítôk, akik már az IPH alkalmazása elôtti idôkben is kézbesítettek, könnyebben elkészítették önleszámolásukat.)
A hátravont leszámolás alkalmazásának legfôbb elônyei
•
•
•
•

ésszerûbb munkaerô-felhasználás valósítható meg a postahelyen,
munkaidô takarítható meg (back office),
megszûntethetô a leszámolás során a torlódás, várakozás,
csökken a kézbesítést követô belkezelési idô a kézbesítôknél.

Összességében elmondható, hogy hatékonyabb megoldást jelent a hátravont leszámolás, illeszkedik a technológiai folyamatokhoz, egyszerû, viszonylag gyorsan bevezethetô, s megvalósíthatónak látszik az induláskor kitûzött cél, nevezetesen a belkezelési
idô csökkentésével a kézbesítésre fordított idô növelhetô.
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A Magyar Posta nemzetközi értékesítési
tevékenysége és jövôbeni elképzelései
A hazai és a nemzetközi postai piac folyamatosan átalakulóban van. Az átalakulás mozgatórugói – elsôsorban, a modern kommunikációs technológiák térnyerése, hírközlési, informatikai technológiák átalakulása, valamint a fogyasztói igények dinamikus változása, – míg
másodsorban a nyugat európai postai piac év elején megtörtént teljes liberalizációja.
A postai szolgáltatóknak a liberalizáció mellett számos egyéb kihívással kell szembenézniük, amelyek néha sokkal nagyobb hatásúak, mint maga a piacnyitás. Napjaink egyik nagyon komoly gondja az elektronikus helyettesítés erôteljes térnyerése amely a generációs változásokkal egyfajta szinergiát képez, és ezen kettôs hatás erdôjének köszönhetôen a fejlett és fejlôdô országokban évente akár 10 százalékkal is csökken a levélvolumen.

(forrás: BCG – Boston Consulting Group, 2011)
1
Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és Anglia

Ezen változások hatásainak az egyik leginkább jelenleg is kitett üzleti terület a Magyar
Posta Zrt. Nemzetközi Értékesítési Fôosztálya.

Postai liberalizáció
A postai piac szabályozása már 1992-tôl megindult, ennek megfelelôen megkezdôdött a postai monopólium fokozatos felszámolása, vagyis a postáknak versenypiaci feltételek között kell mûködniük. Ezen folyamat legutóbbi változása a 2011. január 1-én
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megvalósult nyugat- európai EU postai piac teljes liberalizációja – Luxemburg és Görögország kivételével.
Az EU harmadik postai irányelv alapján az új tagállamoknak – így Hazánknak is – legkésôbb 2012. december 31-ig kell megnyitniuk a teljes postai piacukat.
Európa nyugati részét tekintve, nem lehet általánosságokkal élni, minden országban
máshogy és máshogy zajlott le a liberalizációs folyamat, különbözô hatásokat váltott ki.
Az Egyesült Királyságban például csak a küldemények összegyûjtése terén alakult ki
verseny, nem jött létre másik – a Royal Mail-el párhuzamos – kézbesítôi hálózat. A versenytársak az Angol Postának adják át a küldeményeket kézbesítésre.
Ezzel szemben Svédországban, a Norvég Posta tulajdonában lévô CityMail fapados
szolgáltatásával, minden harmadik napon történô kézbesítésével a nagyvárosi tömeges
küldemények felét elvitte.

A kelet-európai postai piac liberalizálásával a piaci verseny további növekedésére lehet számítani, amely elôreláthatólag a jelentôs európai szintû postai társágok és szervezetek (DHL, UPS, TNT, Osztrák Posta, Francia Posta stb.) által a kelet-közép-európai
postai piac felosztásához vezethet. Ezzel párhuzamosan megnövekszik a belföldi postai
piaci szereplôk száma, amely az igénybe vehetô hálózatok számának is bôvüléséhez vezethet (pl. pick up pontok). Ilyen példák – hazánkon kívül – megtalálhatók már Lengyelországban (InPost) vagy Romániában (PostMaster).
Bár szûk értelemben jelenleg jogi versenytársa nincs a Magyar Postának a kimenô
nemzetközi levélposta piacán, de fontos megállapítani, hogy a nemzetközi expressz küldeményeket szállító vállalatok (TNT, DHL, UPS stb.) mindannyian végeznek nemzetközi
levélpostai szolgáltatást, így piaci részesedésük a nemzetközi levélküldemények piacából 10-20% közöttire becsülhetô és tovább növekszik.
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Jelentôs átalakulások várhatók továbbá a CEP termékek (csomag és expressz) piacán
is, ahol markánsan elkülönül a piaci szegmensek kiszolgálása, igazán jelentôs növekedés
elôtt a B2C (az üzleti szektor és magánszemélyek közti elektronikus ügyletek) piac áll.
A gyorspostai szolgáltatások (EMS) piaca a legtöbb közép- és kelet-európai országban hasonló. Általában a két nagy európai integrátor, a DHL és a TNT a piacvezetôk az
expressz területen, amelyeket a UPS és a FedEx követ. A többnapos szállításban (day
definite) a piacot fôleg a DPD és a GLS uralja.
Várhatóan az európai postai piac további liberalizálása, illetve az új belépôk megjelenése hatással lesz a postai piac jelenlegi ügyfeleire is, elsôsorban az üzleti szegmens nagyés közepes feladóira (pénzintézetek, kommunális szolgáltatók, B2C irányú szolgáltatók).
Az új belépôk hatására, olyan látens ügyféligények szabadulhatnak fel, amelyek jelenleg még nem ismertek az egyetemes és fenntartott szolgáltatás korszakában fennálló
„azonos terméket azonos áron mindenkinek” elv alapján mûködô rendszerben. Így elôreláthatóan a jelenlegi termékirányú szegmentálása a piacnak átalakul ügyfél és felhasználói irányú szegmentálásra, mindenképpen erôteljesen kell majd a B2C irányú küldeményáramokat generáló nagyfeladókra fókuszálni.
Elemezések szerint hosszú távon az európai postai piac 2-3 fôs szereplôvé alakul át, kiegészítve számos 3-4 országot átfogó regionális kisebb szereplôvel. Az, akinek nem jut
szerep ezen az újonnan felosztott piacon, komoly problémákkal nézhet majd szembe.

Nemzetközi végdíjak – végdíjrendszerek
A Magyar Posta a nemzetközi egyetemes küldeményforgalom elszámolását (végdíj
elszámolás) a többi kijelölt egyetemes szolgáltatóval jelenleg az UPU szabályozás és a
REIMS rendszer (nyugat-európai posták) alapján végzi.
Magyarország az UPU ország-kategorizálása szerint 2009-ig a fejlôdô országok csoportjába tartozott, majd a legutóbbi, 2008-as kongresszuson hozott határozat alapján
2010-tôl átkerült a célrendszer azon új országai közé, amelyek 2012-ben csatlakoznak a
fejlett országok kategóriájához (célrendszer).
A besorolásunknak megfelelôen, a nemzetközi levélpostai küldemények kézbesítésének elszámolása 2012-ig egy kilogrammonkénti átalánydíj (SDR/kg) szerint történt. A fô
probléma, hogy a 2012 évi célországbeli végdíj az idei, átmeneti rendszerben alkalmazott díjhoz képest a 100g alatti súlykategóriában (jelenleg a kimenô levélforgalom 75%a) 2,5-szer magasabb lesz. Mivel az UPU célországok többségével szemben a Magyar
Posta exportôr, így ez a devizás kiadásokban jelentôs növekedést okoz, rontva a Magyar Posta „külkereskedelmi mérlegét”.
Az Európai Unió Bizottsága Európa 26 postai szolgáltatója által alkalmazott, az
International Post Corporation (IPC) által koordinált REIMS végdíj-elszámolási rendszert
a direktíva által kimondott elveket követô eljárásnak minôsítette. A megállapodás oly
módon szabályozza a nemzetközi levélpostai küldemények kézbesítésének elszámolását, hogy a végdíj a kézbesítô ország belföldi tarifáján alapul, és a végdíj teljes összege csak a meghatározott belföldi kézbesítés minôségi standard teljesülése esetén jár.
Jelenleg a Magyar Posta a REIMS rendszerbe lépést követô 7 éves (2005-2012) átmeneti idôszakot élvezi, amely biztosította a nyugati postákhoz képest relatíve alacsony belföldi
tarifákkal dolgozó postai szolgáltatók számára a fokozatos és zökkenômentes átállást.
A REIMS rendszer azonban az UPU rendszerhez viszonyítottan egy magasabb költség
és bevétel alapú rendszer, így az átmeneti idôszak végére (2011. dec. 31) a végdíj kiadásaink meghaladják a végdíj bevételeinket.
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Tovább fokozza a kedvezôtlen „külkereskedelmi mérleg” alakulását a remailing bevételektôl történô jövôbeli elesés, a magasabb költség és árszínvonalú UPU célrendszerhez történô csatlakozást követôen. Költségeink ilyen mértékû megnövekedését azonban nem kompenzálhatjuk a kimenô nemzetközi tarifáink emelésével, mivel ezen
díjaink már amúgy is elérték az európai szintet.

(forrás: IPC, Global Postal Industry Report, 2010)

Ehelyett azonban mindenképpen szükséges olyan intézkedések megtétele, amelyek
optimalizálják a devizás bevételek és ráfordítások arányát és ezeken keresztül a devizás
egyenleget – amely közvetlen hatással van a Magyar Posta nyereségére.

Milyen lehetôségeink vannak?
A fentiekben részletezett problémákra igazán vonzó perspektívát valójában a külföldi terjeszkedés jelenthet. Ahogy említettük, a nagyobb területeket lefedni képes postai szolgáltatók felértékelôdnek és egy európai globalizált piactér szereplôivé válnak.
Ebbôl az következik, hogy mindenképpen szükséges a nemzetközi szolgáltatások szélesebb körével az európai nemzetközi küldemény piacon közvetlen is megjelenni, azaz
az eddigi levél és CEP-termékek import és export tevékenysége mellett, teljes körû
postai szolgáltatásokkal megjelenni hazánk határain túl – regionális jelenlétet biztosítva
a Magyar Posta Zrt. részére.
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A regionális szerep erôsítésének kivitelezése aktív expanziós üzletpolitikával, az európai
uniós térség közép- és kelet-európai régiójában postai szolgáltatások értékesítési és disztribúciós hálózatának kialakításával és felhasználásával, különbözô szintû partnerségek és
együttmûködések felhasználásával, valamint egy nemzetközi márka kialakításával mûködhet.
Célunk a klasszikus postaforgalmi termékek „felruházása” a kor technológiája által
biztosított lehetôségekkel.
Az informatika fejlôdésével együtt haladva elengedhetetlen a
• regionális tevékenységet támogató informatikai rendszerek kialakítása (FTPszerver, android alapú mobil-kommunikáció, web alapú letölthetô és nyomtatható címirat, stb.),
• külföldi és belföldi piaci alternatív e-kereskedelemhez kapcsolódó pick-up/
sales point hálózat kialakítása,
• az integrált – online és offline – e-kereskedelmi piactér kialakítása (off-line/
”katalógus áruház” a belföldi járási kisposták fenntarthatósága céljából),
• valamint Budapest HUB koncepció megvalósítása (regionális disztribúció költséghatékony nemzetközi közúti hálózat kialakításával)

A Budapest HUB koncepcióról
A Budapest HUB jellemzôen egy egykapus rendszert feltételez, ahol a térségre vonatkozóan a Magyar Posta képviseli az „egy belépési pont – egy kapcsolattartó” elvet. Ennek az integrátori szerepvállalásnak egyik kiemelt célja, a jellemzôen piackonform termékportfolió kialakítása, az azonos és folyamatosan megbízható minôség biztosítása, valamint
az EU-n kívüli forgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi típusú vámügynökség létrehozása.
Ezen cél megvalósításához természetesen elengedhetetlen a megfelelô logisztikai,
technikai és technológiai háttér megléte. Az elvárások biztosítása a technológia rugalmasságát, és folyamatos fejlesztését kívánja meg – ide számítva a kereskedelmi vámügynökség 2010. évben történt kialakítását is.
Alapvetôen ez a cél vezérelte a Nemzetközi Értékesítési Fôosztályt és elôd-szervezeteit, amikor javasolta, hogy a nemzetközi feldolgozó és logisztikai központját a Liszt Ferenc nemzetközi repülôtérre helyezi át. A nemzetközi küldemények döntô többsége légi úton kerül kicserélésre, így evidens, hogy a leghatékonyabb logisztikai munka akkor
érhetô el, ha a kicserélô központ is ott helyezkedik el. A júliusi zökkenômentes költözés
óta a Nemzetközi Posta Kicserélô Központ sikeresen látja el továbbra is a feladatait.
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A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGE…
A legmodernebb, 21. századi technológiával kialakított logisztikai bázis a nemzetközi postai küldemények országok közötti kicserélése során a kapu szerepét tölti
be, s mint ilyen, regionális jelentôsége egyre nagyobb.

Stratégiai együttmûködések
Az elôzôeken túlmenôen a repülôtéri telephellyel a Magyar Posta piaci szerepének erôsítése is kiemelt cél. A Posta az egyetemes szolgáltatási kötelezettség biztosításán túlmenôen a tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés érdekében regionális szolgáltatói
szerep megvalósítására törekszik. Nemzetközi postai integrátorokkal (star-alliance típusú) stratégiai partnerségi együttmûködések kialakítása máris folyamatban van.
Elsôsorban a cél-régió üzleti szegmens nagy feladóira fókuszálunk (pénzintézetek,
közszolgáltatók, nyugdíjfolyósítók, vállalkozások, postai szolgáltatók, postai integrátorok, stb.), célunk a hosszútávon biztosítható stabil és növekvô ügyfélkör és ugyanakkor
az országhatárokon átívelô regionális ügyfélkiszolgálás. A külföldi ügyfelek közvetlen eléréséhez a tervezés alatt levô elektronikus értékesítési csatorna lehetôséget biztosít,
azonban mindenképp fontos a kapcsolatok személyesen történô ápolása is.
Meghatározónak tartjuk, hogy legfôbb belföldi és külföldi logisztikai ügyfeleink – elsôsorban az áruküldô vállalatok – igényeit kiszolgáljuk az országhatárokon túl is, azokon
a területeken, amelyek gazdaságos közvetlen lefedése megoldható. A B2C szegmensben folytatott piaci tevékenység továbbfejlesztése, e részpiac növekedésének kihasználása Magyarország 800-2000 km-es körzetében látszik megvalósíthatónak.
A megcélzott országok elsôdleges körébe tartoznak Ausztria, Szlovákia, Románia,
Csehország, Ukrajna, Szerbia és Horvátország is valamint „második” körben a távolabb
esô Lengyelország, Oroszország és a Balkán-félsziget feltörekvô gazdaságai.
Földrajzi elhelyezkedésünk ebben az esetben szerencsének mondható, mivel a keleti terület még „érintetlen”, nincs kialakult éles verseny. A Nyugat-euróbában már libe49
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ralizált és telített piac magas elvárásokat támaszt a szolgáltatók elé (alacsony árak, rövid átfutási idôk, elektronikus ügyintézés), mindent erôs versenytársakkal prezentálva:
DHL, TNT, SPI, bpost, DB Schenker, Hermes. Ugyanakkor a nyugati rész a nagy kulturális és piaci különbségek miatt óvakodik a belépéstôl – inkább partnert keres. A keleti
postákat úgy tartják, még nem elég „érettek” a régiós szerepre (tôke, kultúra, mentalitás). Ezt a rést idôben felismerve és kihasználva a magyar posta komoly szerephez juthat az átalakuló piacon, s így növelni tudja piaci részesedését és gazdasági jelenlétét a
CEE és SEE térségben a liberalizáció után is.

Nemzetközi márka – új brand
A Magyar Postát mint regionális szolgáltatót, egy
különálló és nemzetközi
márka szükséges, hogy
képviselje a régiós piacon.
Az új márka mögött új üzleti modell mûködése feltételezhetô, mely partneri
együttmûködéseken alapszik. A régiót nem versenytársként tekintjük, hanem
egy komplex hálózatként.
Vagyis, regionális jelenlét
megvalósításának keretében komplex regionális
szolgáltatások – elsôsorban a regionális e-kereskedelemhez kapcsolódóan DM levél,
katalógus/színes lap, címezetlen DM, csomag, utánvét és egyéb nemzetközi szolgáltatások – nyújtása egy új márka alatt.

Összegzés:
Alapvetô fontosságú, hogy a Magyar Posta regionális szereplôvé válhasson az újonnan átalakult piacon, ezzel megtartva – sôt növelve – piaci részesedését, így sikeresen
„túlélve” a liberalizációt és az ebbôl eredô változásokat.
A regionális jelenlét kialakítása, a Nemzetközi Szakterület által elért nemzetközi szolgáltatások kiemelkedô és tartósan fejlôdô minôségén alapszik. Meghatározó szerepet
játszanak továbbá a többszintû értékesítési és kézbesítési stratégiai szövetségek (alvállalkozói és stratégiai partnerkapcsolatok) a különbözô postai szolgáltatókkal (nemzeti
postai szolgáltatók, társposták, integrátorok, lokális és alternatív szolgáltatók), valamint
nemzetközi csomagküldô szolgáltatókkal.
A projektjeink, programjaink valamint a nemzetközi márka hosszú távú hatásaként kívánjuk elérni, hogy a Magyar Posta Zrt. Nemzetközi Szakterülete legyen továbbra is az
elsô számú választás a liberalizált nemzetközi piacon.
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A moldáv fôvárosban ülésezett az Eurojumelages
Igazgató Tanácsa
A Posta c. lap hasábjain immár rendszeresen hírt adunk az Eurojumelages nemzetközi
postai és távközlési együttmûködési szervezet tevékenységérôl s többek között az
évente tartott Igazgató Tanács üléseinek történéseirôl. Ezt elsôsorban azzal a szándékkal és céllal tesszük, hogy a postás kollégák jobban megismerjék a szervezet mûködését és közelebb hozzuk célkitûzéseink természetét tekintettel arra, hogy a PSZE 2000.
óta tagja a szervezetnek. A különbözô szakmai fórumokon, az országos elnökségi üléseken is értékelni szoktuk tevékenységünk eredményeit, de azokat a hiányosságokat és
elvárásokat is, amelyeket tapasztalunk, illetôleg megfogalmazunk a szervezettel szemben. Ezekbôl az információkból megállapítható, hogy a mi szervezetünk igyekszik aktív
részt vállalni az Eurojumelages célkitûzéseinek a megvalósításából lehetôségeinek határain belül és közremûködésünkkel igyekszünk elôsegíteni a szervezet vérkeringését s
az eddigiekkel szemben egy még aktívabb együttmûködést megvalósítani. (Itt jegyzem
meg, hogy a Posta c. lap 2. számában számoltunk be – többek között – a fiatalok bevonásának lehetôségeirôl egy Budapesten tartott nemzetközi fórum keretén belül.)
Jelen írásom célja, hogy a nemzetközi szervezet és a PSZE közötti együttmûködés
eseményeirôl, de konkrétabban a szervezet egyik irányító szervezetének, az Igazgató
Tanácsnak (továbbiakban CA) a munkájáról rövid értékelés formájában beszámoljon, s
ennek keretében véleményt is nyilvánítson egy-egy kérdés elemzése során.
Amint a címbôl is kitûnik a CA ez évi ülését a moldáv posta meghívása alapján
Kisinyovban (Chisinau) tartotta, egy olyan ország fôvárosában, amely még nem tagja az
EU-nak, sem pedig az Eurojumelages-nak. Ez utóbbi tény a jövôben annak elônyéül is
szolgálhat, hogy a moldáv posta illetékes
szakemberei ily módon megismerjék az
Eurojumelages tevékenységét s a késôbbiek folyamán döntést hozzanak a szervezethez történô csatlakozásuk érdekében.
Kisinyov méltó színhelye volt a CA ülésének minden szempontból, mivel mind emberi, mind pedig szervezési oldalról a lehetô legjobb feltételeket biztosították a CA
sikeres munkáját.
A CA ülésen tárgyalt napirendi pontok
közül néhány kiemelkedô témát, s az azokra
nézve kialakított álláspontot szeretnék az olvasóval megismertetni. A CA ülést a szervezet francia elnöke Marie-Paule Richonnier nyitotta meg és megköszönte a szíves fogadtatást, majd Vladimir Ceban a „Posta Moldovei”
vezérigazgatója üdvözölte a CA tagjait, aki Viktoria Tanase a Bélyegosztály vezetôje és
Ludmilla Drucnak a Nemzetközi kapcsolatok osztály vezetôjének társaságában vett részt
az ülésen. A vezérigazgató átfogó képet adott a moldáv postáról, az elért eredmények51
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rôl, a tervekrôl. Megállapíthattuk, hogy a moldáv posta nagyon hatékony intézkedéseivel
igyekszik fejleszteni a posta szolgáltatásait, s felkészíti az egyre közeledô versenyhelyzethez, amely egyúttal a korszerû, modern posták kialakításának a szükségességét és gyorsítását is jelenti. Az elhangzott prezentációból azt szûrhettük le, hogy a moldáv posta is
felnôtt a megváltozott körülményekhez és
egy teljesen új szemléletet kíván megvalósítani a sikeres mûködés érdekében.
Ami konkrétan az ún. szakmai kérdéseket
illeti a következôket emelném ki:
• Az ülés egyik legfontosabb témája ezúttal is az egyes országok által szervezett
nyelvtanfolyamok hatékonyabb lebonyolításának és eredményesebbé tételének a kérdésköre volt. Ennek a lehetôségnek már hagyományai vannak – pozitív tapasztalatokkal – mégis szükségesnek látszik bizonyos változtatások bevezetése.
A jövôben nemcsak haladók, hanem kezdôk számára is lehetôség nyílik nyelvtanulásra, s a kurzusok végén bizonyítványt is kiállítanának. Magyar felvetésre ismét felül kell
vizsgálni a felmerülô költségeket s azok csökkentését, mivel egy-egy fiatal számára
nem csekély anyagi megterhelést jelent az egyhetes tanfolyamon való részvétel,
amelynek költségén kívül természetesen az utazási költségeket is vállalni kell. (Eddig
egy alkalommal a PSZE részérôl 2 fô vett részt a PSZE részbeni finanszírozásával.)
• Megállapítást nyert – éppen a fiatalok bevonásának szándékával – hogy az
Eurojumelages szervezetét, s annak sokrétû tevékenységét nemcsak a fiatalok, hanem általában a szélesebb közvélemény sem ismeri vagy ismeretei nagyon hiányosak. Ezért az ezzel a kérdéssel foglalkozó munkacsoport szükségesnek tartja a kommunikáció javítását, amely révén folyamatossá kellene tenni azokat az információkat, amelyek elôsegítik az érdeklôdôk számára az eligazodást nemcsak az
Eurojumelages, hanem a tagszervezetek által folytatott különbözô tevékenységekrôl, eseményekrôl is számos egyéb színes programról. Felmerült az Eurojumelages
logójával ellátott reklám anyagok készítése és terjesztése.
• Az ülés kiemelt napirendi pontja volt, az Eurojumelages felkérése alapján, a PSZE által
2011. május 26-29 között Budapesten megrendezett Ifjúsági fórumról szóló beszámoló, amelyet e sorok írója tartott. A 2010. évi lengyelországi kongresszuson ritka ôszinteséggel vetették fel az Eurojumelages vezetôi, de hasonlóképpen a tagországok
szervezeteinek a képviselôi is, hogy mielôbb olyan feltételeket kell teremteni, amelyek
elôsegítik a fiatalok aktív bekapcsolódását ennek a nemzetközi együttmûködésnek a
programjaiba s ezáltal egy hatékonyabb vérkeringést teremteni mind nemzetközi mind
nemzeti szinten. Ehhez pedig az szükséges, hogy a fiatalokat még inkább érdekeltté kell tenni az Eurojumelages széleskörû programjaiban való részvételre, de elôbb
minden eszközzel elô kell segíteni a szervezet jobb megismerését. A PSZE által a fentiekben vázolt témákról folytatott budapesti fórum eredményeirôl számoltunk be,
amelyet a Tanács elfogadott s a munkát ezen a téren a jövôben folytatni kell. A PSZE
minden fórumon kiemelt jelentôséget tulajdonított a szakmaiság prioritásainak,
amelyet számos más ország is (pl. angol, lengyel) támogatott, mivel a megváltozott
világban másként kell megfogalmazni az egyesületek mûködésének célkitûzéseit.
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•

•

Ugyanakkor visszatérô témája volt a Tanács munkájának az Eurojumelages tagországai létszámának a bôvítése. Ebben a célkitûzésben a PSZE-nek is vannak feladatai
kezdettôl fogva, mivel elsôként vetettük fel már 2006-ban, hogy megfelelô tájékoztatás és kapcsolat felvétel útján, segítsük elô az elmúlt években több önállóvá vált
ország és más ország csatlakozását az Eurojumelages szervezetéhez. (Pl. Szlovákia,
Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bulgária, Moldova stb.) Ennek a „diplomáciai” tevékenységnek az eredményeként azt sikerült elérnie az Eurojumelages vezetésének, hogy az Igazgató Tanács évi ülésének a rendezését immár 3-dik alkalommal
egy olyan ország postája vállalta, amelyek még jogilag nem tagjai a szervezetnek
(pl. Szlovákia, Bulgária, Moldávia) de együttmûködésükrôl biztosították a szervezetet. Mindhárom országban egyébként a posták vezetôi is jelen voltak az üléseken
és tájékoztatást adtak postáik elért eredményeirôl és terveikrôl a 2011. júniusban
tartott ülés résztvevôit a moldáv posta vezérigazgató üdvözölte.
A bôvítés egyelôre állandó témája marad a Tanács munkájának, hogy ily módon érjük el a szélesebb nemzetközi együttmûködés tervezett megvalósítását. A bôvítés
kérdéséhez hozzátartozik az a nagyon figyelemre méltó határozat, amelyet 2010ben Wislában hozott a szervezet kongresszusa, nevezetesen azt, amely lehetôvé teszi az egyéni csatlakozást az egyesülethez, minimális tagdíj megfizetése ellenében.
Ebben a kérdésben a fiatalok szerepe is megnô, és aktív szerepvállalásukkal elôsegíthetik az egyéni tagoknak egységes szervezetbe történô csatlakozását.
• A Tanács munkájában természetesen szerepelt a 2010. évi költségvetés jóváhagyása és a 2011. évi elfogadása is. E területen meglepetések nem történtek, mivel kezdettôl fogva egységes és tiszta gazdálkodás folyik a szervezeten
belül. A PSZE évi tagdíja 72 ¤, amely lényegében véve 2 éve nem változott.
Mivel az Eurojumelages következô kongresszusát a tervek szerint Madridban
2013-ra a spanyol szervezet vállalta, így elôzetes tájékoztatást hallgattak meg a
tanács tagjai. Ebbôl kitûnt, hogy a tolmácsolási és a szállodai költségek nagyon
magasak lennének – amellyel a tagok nem értettek egyet – olyan állásfoglalás
alakult ki, hogy a fôváros helyett más spanyol városok lehetôségét is meg kell
vizsgálni és szponzorok bevonásának a lehetôségét is számításba kellene venni.
A Tanács legközelebbi ülése várhatóan a portugál Bragában kerül megrendezésre. Az Eurojumelages elnök asszonya rövid bejelentésekkel is szolgált, nevezetesen arról, hogy sajnos több román tagszervezet megszûnt, de újak is alakultak Spanyolországban és Portugáliában is. Egy-egy szervezet, mint pl. a
francia biarritzi posta pedig együttmûködô partnert keres tagjai számára, a kölcsönös barátság elôsegítése céljából.
Konklúzióként azt kell megállapítani, hogy a nemzetközi szervezeten belül is
egyre jobban merülnek fel olyan tervek, amelyek a megújulás irányába mutatnak. Tevékenységét egy szélesebb nemzetközi platformra szeretné kiterjeszteni. Ugyanakkor részben a gazdasági problémák, részben pedig bizonyos érdektelenség, a nem megfelelô vagy a kommunikáció hiányában, néhány jelentôs kérdésben csak lassan lehet elôre lépni.
Ezt elkerülendô, a nemzeti egyesületeknek az eddiginél is aktívabb munkát
kellene folytatniuk és azonosulniuk, mind a kongresszus, mind az Igazgató Tanács ülésein elfogadott határozatokban és ajánlásokban megfogalmazott célkitûzések sikeres megvalósítása érdekében.
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A változó Moldova
(Egy szakmai találkozó margójára)
Várakozásokkal teli izgalommal kémleljük a taxi ablakból a vidéket, miközben a város felé tartunk a reptérrôl. Jó tempóban haladunk a korszerû autóúton a júniusi kora nyári
kánikulában. Nyírek, rózsák, szomorú eperfasor, gondozott gyepek kétoldalt. Megnyugtató a rendezettség. Hamarosan felbukkannak a képeslapokról jól ismert, hatalmas kapuszárnyakat formáló iker toronyházak, s már bent is vagyunk a város közepében. A
Manhattan elôtt a taxi fékez. Udvarias londiner nyúl a csomagokért, vörös szônyeg a
lépcsôn, bent légkondicionált elegancia. New York fényei vibrálnak a falakról. A legnagyobb fotón természetesen Marilyn Monroe pózol életnagyságban, alatta pianínó. Tiszta Amerika retróban. Sejtjük kirakat ez, nyugati turistáknak. Ahogy kilépünk, a manhattani feeling után zúdul ránk a posztszovjet valóság. Egy ország, egy nép, amely keresi
járható útját, amely keresi elveszett identitását, s építené a szebb jövôt.
Keresem én is, mi is a moldáv mostanában? A nyelv orosz, ukrán, de leginkább román. Fizetôeszköz a moldáv lej. Egy pici többnemzetiségû ország, Magyarország egyharmada, beszorítva két nagy közé. Lehet-e igazán önálló? – teszem fel magamnak a
kérdést. Megtalálhatja-e annyi viszontagság, megszállás, idegen uralom után saját arcát
Európának e távoli szögletében Európának talán e legszegényebb és legeladósodottabb országa, ahol 2 500 dollár az egy fôre jutó GDP, az átlagfizetés pedig 250 ? Történelme hol a török, hol az orosz, hol a szovjet, hol pedig a román történelemmel közös, ahogy a határokat éppen tologázták. De ez nekünk is nagyon ismerôs. Értjük jól,
hiszen a kis országok sorsa sokban hasonló a nagy birodalmak keresztútjain. A több évtizedes szovjet éra nyomait nehéz lesz eltüntetni. A légkondicionált „manhattani” eleganciához képest éles a kontraszt. Lehangoló lepusztultság jelei lépten-nyomon. A kizsigerelt múlt mindenütt kísért. Egy kedves ismerôs utazásunk elôtt nem kevés malíciával figyelmeztetett is a rossz emlékû szovjet szállodák közismert poloskaveszélyére, nehogy nagyon meglepôdjünk. Jelentem,
szerencsére a Manhattan már nem ilyen.
Régi és új lakótelepek erdejében szocreál városközpont, hosszú ütôérként lüktetô sugárúttal. Igazi történelmi városmagra
azonban sehol sem bukkanunk. A délutáni avenue a porban meg a kánikulában
fulladozik.
Kárpótlásul a hársfák még intenzívebben
ontják magukból a kora nyári illatfelhôt, egy
nappal Szent Iván elôtt. Még az árnyékban
is csak vonszoltan, erôltetetten kószálunk, s
törölgetjük magunkról az izzadságot. A fel54
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fedezés kíváncsisága viszont leküzdhetetlenül hajt. Az út két oldalán kormányhivatalok,
nagyvállalatok székházai bújnak meg az árnyas fasorok mögött. A fák törzsén a fehér meszelés, mint valami egyen lepel, szokatlanul vibrál. Színházak, múzeumok szakítják meg
néhol a sort, majd a sugárút végénél elôbukkan az eklektikusan cizellált városháza is. A
téren modern vonalú parlament, szemben egy diadalkapunak látszó építmény, de akár
óratorony is lehetne, mögötte ortodox templom a XIX. századból, gondozott parkok
gyûrûjében. Ennyi a látnivaló – summázhatnánk. A nem túl karakteres épületek helyett
inkább az utca emberét próbálom lencsevégre kapni. A sugárút névadója a nagy király
és gyôztes hadvezér, III. István, azaz Stefan cel Mare. Mátyást is meghátrálásra késztette
a baiai csatában. Ezért nem maradt Kisinyov Kisjenô, pedig állítólag csak a hajszálon múlott. Akkoriban még magyarok is éltek e tájon. Késôbb a két nagy király, ahogy a nagyokhoz méltó, kiegyezett, majd karöltve harcolt a török ellen.
Keresem szüntelen a város arcát, a nép arcát. Mi a moldáv – teszem fel magamnak
minduntalan a kérdést. A kép nagyon heterogén. Az utca dübörög, a kocsisor végeláthatatlan, Ladát csak egyet láttam a reptér elôtt, a többi korszerû nyugati márka. Araszolnak a csütörtök délutáni csúcsforgalomban a régi, ötvenes évekbôl örökölt, lepukkant, zsúfolt trolikkal együtt. A fiatalok szépek, csinosak, lelkesek és bizakodóak. Ez nagyon fontos, elvégre ôk a jövô. Fülükrôl itt is csüng a mobil. Szinte minden utcasarkon
van egy Orange-üzlet. Akad hát konkurenciája a Moldtelecomnak. A franciák és multi
társaik hatalmas csápokkal terjeszkednek itt is. Ettôl nincs menekvés. A belvárosban
Terra Nova, Benetton és egyéb világmárkák a butiksorban, kijjebb a Metro és a Mec’
Do hirdeti a nyugati szupermarket kultúrát. Az embereknek érezhetôen elegük van a
szegénységbôl, fel akarnak emelkedni, ki akarnak törni. Nehéz lesz ! Az aluljárókban
szinte minden lépcsôfokon beteg, rokkant koldusok, cseresznyét, meggyet áruló szomorkás nyugdíjas nénikék, arrébb vak szájharmonikás tányérozó asszonyával, az utcákon kéregetô mutatványosok. Az aluljáró úgy látszik nemcsak nálunk, itt is külön mikrovilág. Kicsit távolabb két öreg ül egy padon, évôdnek a napi dolgokon, elôttük digitális fürdôszobamérleg, egy kartonlapon a méretkezés ára. Tiltakozik az egyik, mikor fotózni készülök, gyorsan a mérleg után nyúl, hogy eltüntesse. Arrébb néhány elhanyagolt külsejû munkanélküli suhanc hûsöl az illatos hársak alatt, egy háromlábú régi távcsövön gubbasztó nagy piros papagájjal meg egy pórázon tartott, felcicomázott makimajommal akarnak némi pénzt keresni, de a forróságban mindenki elpilledt. A majom
egy kôpadkán elnyúlva szundikál, gazdáik is bóbiskolnak, a papagáj meg idegesen tollászkodik, de senki sem figyel rá. A letargia és a kilátástalanság burka lengi körül ôket.
Ebben sajnos nincsenek egyedül. Ezért tömeges a kivándorlás is. Zömében a szomszédos Romániában próbálnak szerencsét, de kedvelt célpont Olaszország is.
A moldovai bár szegény, de nem meghunyászkodó. Tudja mit akar. Ha kell rebellis és
elszánt. 2009-ben az utcára vonult, a parlament elé, és elsöpörte az uralkodó rezsimet,
a régi kommunistákét. Most új vezetôkkel, új célok felé halad, a nyugati demokráciákat
próbálja követni. Persze ellentétek, torzsalkodások, korrupció akad még bôven. Az elnyomatás éveinek maszkjai és bilincsei azonban fokozatosan lehullanak, s a szabad levegô egészséges épülésében egyre inkább visszanyeri e nép önbecsülését, erejét és
tenni akarását. Új szerepében egyre érettebbé válik, s mind erôteljesebben mutatkozik
meg igazi arca. Kisinyov virágos parkjai, felújított monostorai, ikonjainak aranyos csillogása, mélyen vallásos asszonyainak hite, tekintély sugárzó férfiainak ereje, a fiatalok de55
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rûs arca, a sugárutak dinamikus nyüzsgése mind-mind egy nép magára találásának apró jelei. Sok kitartás kell még, hogy a virágzás általános legyen. Az akarat megvan hozzá, ezért a gyôzelem sem maradhat el. Hiszem, meg fogja találni ez a nép végkép sokszor eltiport identitását.
Turisták még nincsenek, talán a fôszezon ôket is meghozza, de gyanítom, Moldova
még nem tartozik a felkapottabb célországok közé. Pénzváltó pedig van rengeteg nehogy a feketézôké legyen a haszon, szinte minden száz méteren nagy táblákon hirdetik
az épp aktuális devizaárfolyamokat: egy euró 16,3 lej. Az ajándékboltban jobb híján az
orosszal próbálkozom, s magam is csodálkozom, ahogy váratlanul a felszínre bukkannak
a rég elfeledettnek hitt szavak. Az árnyékos teraszokon fôként férfiak hörpölik a hideg
sört, s ki-be csapódnak az üzletek ajtai, de az emberek többnyire csak nézelôdnek.
Hogy ki vásárol és mennyit, azt csak sejteni lehet, hiszen az árak nem sokkal alacsonyabbak a mieinknél. Egy közepes nyári szandál 4-500 lej, ami az aktuális árfolyammal beszorozva ott van 6-8 ezer forintnál. Igaz, nálunk se mindenki a Váci utcában költi el kis
pénzecskéjét. Bankkártyával még alig lehet fizetni, a hosszú fôúton csak egy helyen, egy
delikatesznél mûködött POS-terminál. Nincs mese, be kell váltani. Sok a pótolnivaló tehát, messze még a nyugati színvonal, s innen nézve messze még Európa is, bár a szomszéd már az Európai Unió tagja, s a Carpatia Air is naponta röpköd a nagy világvárosok
között. Tôke kellene sürgôsen, hitel, beruházás. Tervek bizonyára már vannak, s partnerek is akadnának. Az idô azonban közben rohan. Hogy lehet vele versenyt futni ? A városban és környékén daruerdôk árulkodnak az igyekezetrôl, de a kivezetô utak mellett
félbehagyott építkezések meg a tôkehiányról. A kezdeti nagy lendület után, sokszor
hosszú szünet következik. Azért csak megindult valami. Immár 20 éve, hogy független
az ország. Történelmi léptékben ez azonban még csekélyke idô.
Továbbra is kutatom, fürkészem a város arcát. A keleties, szlávos vendégszeretet elragadó, ha barát vagy, az utolsó falatjukat is megosztanák veled. A vendéget nagy tisztelet övezi mindenütt. Kollégáink is kiteszik a lelküket, hogy háromnapos rövidke ott-tartózkodásunkat siker koronázza, és kellemes emlékekkel térjünk haza. Ebben hiba nem
volt. Már a reptéren érzôdik ez a meleg fogadtatás, odaadóan kísérnek mindenfelé, magyaráznak, egyeztetik a programokat. Semmit nem bíznak a véletlenre. A pénteki hivatalos program után, amelyet a legmagasabb szintû vezetôk is megtiszteltek jelenlétükkel,
irány az ország leghíresebb borászata, a világ és Moldova második legnagyobb pincerendszerét képviselô Cricova borgazdaság.
Azt mondják, hogy aki nem látta Cricovát,
nem is volt Moldovában. Criocova tehát az
etalon, a szimbólum, a kezdet és a vég 120
kilométer hosszú alagút- és labirintusrendszerével, modern borfeldolgozásával, a
klasszikus francia pezsgôgyártási eljárást alkalmazó világszínvonalú üzemegységével,
automata gépsoraival, legendás hírneves látogatóival. Putyin állítólag itt ünnepelte 50.
születésnapját, Gagarint pedig 1966-ban
csak nagy nehézségek árán sikerült kitámogatni két nap duhajkodás után a friss leve56
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gôre. Az alagútrendszer a XV. századtól fogva létezik a Kisinyov alatti rétegekben, hisz a
város építéséhez termeltek ki innen mészkövet. A borvárosnak szabályos utcáin vígan siklanak a kirándulóbuszok és a hivatali jármûvek. Az utcáknak természetesen nevük is van,
dizájnos utca névtáblákon kifüggesztve minden alagút elején. A Sovignon és Merlot utcából nyílik a Dionüszosz sor, abból pedig a Chardony út. A fô ütôér pedig az Ariadné
fonala, amit a krétai királylány szerintük bizonyára innen kezdett göngyölíteni. Remélhetôleg Ariadné szerencsét hoz, és elvezeti majd a moldávokat a szebb jövô felé is, s a
Cricova borgyártásának és pincészetének korszerûségét majd más iparágak is követik.
A nyolcféle megkóstolt borból egy érdekes nevû, fûszeres keverék fogott meg a legjobban, a Godru. Igazi couleur locale! Szent Iván éjjelén nem volt szükségünk hát tûzgyújtásra, mert megtették ezt a jó moldovai borok, s ettôl mintha megtörtént volna a varázs, szinte örömtüzek gyúltak bennünk. Ünnepeltük a barátságot, a találkozást, s sorjáztak a jókedvû tósztok.
Szombaton csatlakozásra invitáltak a helyi kollégák batyubálas kirándulásához. Az
erdei grillezô hely hosszú asztalán pillanatok alatt terülj-terülj asztalkát varázsoltak,
elôkerültek az elemózsiás kosarakból a
helyi specialitások. Az asszonyok bravúros
ügyességgel egy perc alatt a zöld salátalevelekre sorakoztatták a friss gomolyát, a
saját készítésû felvágottakat, savanyúságot, s a házi bor és a vodka sem hiányzott. Hamarosan a nyelvek is megoldódnak. Egyszerre orosz, román, olasz, francia, angol mondatok repültek az asztal egyik végétôl a másikig. Vidáman folyt az ismerkedés. Az egyre szaporább esô sem tudott gátat vetni a tûzrakásnak, a jókedvnek és a csevapsütésnek, amit errefelé „mics”-nek hívnak. Szerencsére az erdei asztal fölötti tetôszerkezet
megmentette az asztaltársaságot a drasztikus bôrig ázástól. A tûzrakóknak viszont cudarabb sors jutott a szabad ég alatt, de azért hôsiesen helyt álltak, és kisült a hús is. Nagyon élveztük ezt a spontán, egyszerû közvetlenséget.
Aztán eljött a búcsú pillanata. Ludmilla, mintha mindannyiunk kishúga lenne, lemondva a vasárnap délutáni lágy ejtôzésrôl kisbusszal kikísér bennünket a reptérre. Van hát
kitôl elbúcsúznunk. Már a Saabon próbálom feldolgozni a látottakat. Moldova nem a
felszínes látszatokon és a süppedô manhattani elegancián keresztül fogott meg, hanem
sokkal mélyebbrôl, inkább a föld- és életszagú realitáson, a káposztás rétest kínáló kollégák ôszinte mosolyán, valamilyen egészen különös belsô kisugárzásból és emberi melegségbôl táplálkozó baráti gesztusokon keresztül érintett meg. Érezhetô és jól tapintható, a múlt szenvedésein és romjain épül valami egészen új. Nyílik és kezd virulni megállíthatatlanul a híres kisinyovi rózsa. Kavarognak bennem a benyomások fura egyveleg
gyanánt, s mint a filmtekercsrôl az elôhívó folyadékban, jönnek elô a rögzült képek. Mi
az, ami mindebbôl tartósan megôrzôdik majd emlékezetemben? A barátság hangjai feltétlenül, s a néplélek kisugárzása.
Már biztosan érzem, Moldova arca a barátság arca – ez marad számomra még nagyon sokáig.
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Nemzetközi postai hírek
Nemzetközi hírforrásokból összeállította a Társasági Stratégiai és
Fejlesztési Igazgatóság, Nemzetközi kapcsolatok osztály.

AKTUALITÁSOK:
Bank és biztosító létrehozását tervezi a Román Posta
www.postandparcel.info – A román kommunikációs minisztérium, amely a Román Posta részvényeinek 75%-át birtokolja, a szolgáltató pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében egy postabank és egy biztosító alapítására tett javaslatot. A törvénytervezet jelenleg a kormány jóváhagyására vár. Az üzleti terv és a különféle tanulmányok eredményei azonban nagymértékben befolyásolják majd a megvalósítást, elsôsorban a bank
vonatkozásában. A tervek szerint a Román Posta lesz mind a postabank, mind a postabiztosító egyedüli részvényese. A román szolgáltató pénzügyi fejlesztésének fontos részét képezi a két vállalat alapítása, különös tekintettel a postai volumenekre, az elektronikus helyettesítôkre, valamint az óriási hálózat legmagasabb szintû kihasználására. A
posta hamarosan megkezdi a tervezési folyamatot, és kitûzi azt a lehetséges idôintervallumot, amelyen belül megvalósítható a bank és a biztosító létrehozása.

A Svájci Posta korszerûsíti levélkézbesítését
www.post.ch – A Svájci Posta kézbesítésoptimalizálási programot kezdett tesztelni
2010 ôszén és 2011 elején, melynek keretében többek között az automata, kézbesítési járásra lebontott levélfeldolgozást is vizsgálták. A feldolgozást egészen a levélszekrények sorrendjének mélységéig sikerült kipróbálni, ezzel megkímélve a kézbesítôt a körútja elôtti küldeményrendezéstôl. Mindez a hatékonyság, ár és teljesítmény
optimális arányát eredményezte kiváló minôségi mutatók mellett. A Svájci Postánál
úgy tervezik, hogy 2013-ig a városokban és környékükön bevezetik az új technológiát. Ennek érdekében az automata feldolgozóközpontokban lecserélik a gépek egy részét és 15 vadonatúj berendezés is beszerzésre kerül. Az új beruházások mintegy 28
millió svájci frankba kerülnek majd, ezzel szemben 270 teljes munkaidôs állásra nem
lesz a jövôben szükség. A Svájci Posta tájékoztatást adott arról is, hogy elbocsátásokra nem kerül sor.
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Az Itella Csoport megvásárolta az OpusCapitát
www.postandparcel.info – Az Itella Csoport megvásárolta a pénzügyi folyamatok
automatizálásával foglalkozó OpusCapita vállalatot. A finnországi Tampere városban
mûködô OpusCapita 134 munkavállalót foglalkoztat, értékesítésbôl származó nettó
árbevétele 2010-ben elérte a 17,5 millió eurót. Ügyfelei között Finnország TOP 200
vállalatának több mint a fele megtalálható, valamint több ezer, a skandináv térségben mûködô szervezet és társaság. A cég európai terjeszkedést vár az együttmûködéstôl. Az újonnan megvásárolt partner az Itella Csoport Itella Information üzletágának lesz a része. Az Itella Information felel az ügyfelek széleskörû pénzügyi folyamatainak irányításáért, a vásárlástól egészen a fizetésig. Az OpusCapita megvásárlásával a Finn Posta korszerû, értéknövelt szolgáltatásokat tud kapcsolni pénzügyi és elszámolási folyamataihoz.

A PostNL eladja szlovák és cseh vállalatait
www.cep-research.com – A PostNL, a Holland Posta utódvállalata tovább folytatja kivonulását a kisebb európai postai piacokról. A TNT különvált levéldivíziója legutóbb
Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban szüntette be mûködését, címzett és címezetlen
küldemény üzleti területeit az ID Marketing társaságnak adta el. A szolgáltató a Vision
2015 elnevezésû stratégiájának megfelelôen kizárólag azokban a nagyobb európai országokban kíván a címzett küldemény tevékenységre fókuszálni, ahol erôteljes piaci jelenléttel rendelkezik. Ezek az országok elsôsorban az Egyesült Királyság, Németország
és Olaszország. 2010 elején a szolgáltató már eladta osztrák Redmail vállalatát, 2011
elején pedig belga és olasz címezetlen küldemény területeit értékesítette az NPM
Capital magán befektetési társaság számára.

Grönlandra, Izlandra és a Feröer-szigetekre is kiterjeszti mûködését a GLS
www.cep-research.com – Grönlandra, Izlandra és a Feröer-szigetekre is kiterjeszti európai lefedettségét a GLS. A területek legfontosabb kereskedelmi partnere Dánia, az
import tevékenység fontossága pedig egyre nô a három szigeten. Dánia második legnagyobb csomagszolgáltatója a GLS, amely szoros regionális együttmûködések keretében kínálja új kézbesítési szolgáltatását. Grönlandon a nemzeti postai szolgáltatóval, a
TELE-POST-tal kötött megállapodást. A GLS választását az indokolta, hogy a posta óriási hálózata nem csak az összes nagyvárost fedi le, hanem az ország legkisebb vidéki
területeit is. A Feröer-szigeteken a Faroe Express látja el a csomagkézbesítési feladatokat, míg Izlandon a Faroe Express leányvállalata, a TVG-Zimsen végzi a szállítási és fuvarozási tevékenységet. A GLS európai hálózatában így már 42 állam található, amelyekben vagy teljes tulajdonú leányvállalatain, vagy partnerein keresztül nyújta ügyfeleinek magas minôségû szolgáltatásait.
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Fejlesztési megállapodást írt alá a DHL és a BT
www.postandparcel.info – Globális innovációs együttmûködési megállapodást írt a
Deutsche Post DHL a British Telecom (BT) telekommunikációs vállalattal. A szerzôdés
értelmében a BT kutatási projektek fejlesztéséhez nyújt segítséget a DHL Solution &
Innovations (DSI) üzletágának. A közös munka legfontosabb célkitûzése új logisztikai
szolgáltatások és technikai megoldások kifejlesztése. A két partner számos közös kutatási és fejlesztési területet határozott meg, mint pl. az RFID (Radio Frequency
Identification – automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia), az
ellátási lánc biztonsági megoldásai, zöld és fenntartható logisztika. A program részeként a BT hozzáférést kap a DHL Innovációs Központjához, ahol lehetôsége lesz az új
technológiák kifejlesztésére, tesztelésére és bemutatására. A DHL nyilatkozata szerint
mindenekelôtt az RFID megoldásokra szükséges fókuszálni, amely lehetôvé teszi az információk end-to-end (végponttól végpontig) láthatóságát.

EREDMÉNYEK:
A Royal Mail eredményei
CEP News, 24 / 11 – Az Angol Posta nyilvánosságra hozta 2010/2011-es üzleti évének
eredményeit. Bevétele 2%-kal 10,4 milliárd euróra esett vissza, a levélvolumen 4%-kal
csökkent. Üzleti eredménye 78%-kal volt kevesebb az elôzô idôszakhoz képest, így a 44,3
millió euró lett. Vesztesége rekord méreteket öltött, több mint 136,3 millió euró volt. Az
eredményekkel kapcsolatban Moya Green, a Royal Mail vezérigazgatója kritikával illette a
jelenlegi Postcomm szabályozó hatóságot és reméli, hogy a leendô, új szabályozó, az
Ofcom, több mozgásteret biztosít majd a szolgáltatónak a nyereséges mûködéshez. Tekintettel a háztartások egyre csökkenô postai kiadásaira, valamint az évente kb. 300 000
új megjelenô címhelyre, az Angol Posta tarifaemelést tervez. A Royal Mail postahelyi hálózatáért felelôs leányvállalatának, a Post Office-nak sem javultak az eredményei. Üzleti
eredménye több mint 36%-kal 23,9 millió euróra csökkent. Európai csomaghálózata a
GLS azonban továbbra is nyereséges, 5,3%-kal tudta növelni eredményeit.

Az Itella elsô féléves eredménye
www.cep-research.com – A csökkenô levélvolumen és a veszteséges logisztikai üzleti
tevékenység miatt veszteséges elsô félévet zárt a Finn Posta. A tavalyi évben elért 12,1
millió eurós üzleti eredményhez képest idén az elsô hat hónapban 3,4 millió eurós üzleti veszteséget realizált a vállalat, nettó vesztesége pedig elérte a 14,2 millió eurót, a
tavalyi 0,8 millió eurós nyereséggel szemben. Jukka Alho, az Itella Csoport elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az Itella Mail Communications alap postai szolgáltatásainak
jövedelmezôsége erôteljesen visszaesett, így többek között ez okozta a tavalyi és az
idei év eredményeinek nagy különbségét. Ezen kívül a digitális kommunikáció térhódí60
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tása sokkal gyorsabban fejtette ki hatását a hírlap és magazin volumenre, mint azt a vállalat várta. Más országokhoz képest azonban Finnországban még mindig magasnak
mondható a feladott levélküldemények mennyisége. Jukka Alho pozitívumként említette az internetes kereskedelem folyamatos növekedését, amely kedvezô hatással van a
csomagvolumenre. Az alap postai szolgáltatásokért felelôs Itella Mail Communications
üzletág nettó értékesítési árbevétele az elsô félévben elérte az 566 millió eurót, nyeresége azonban 47%-kal 10,3 millió euróra csökkent. Az elsôbbségi levelek száma 13%kal esett vissza, míg a csomagvolumen 7%-kal nôtt. Az Itella Logistics a növekvô nettó
értékesítési árbevétel (+10,6%) ellenére 8,8 millió eurós üzleti veszteséget ért el. Az
expressz, légi és tengeri termékkör nyereségét képes volt növelni, a közúti fuvarozás és
a szerzôdéses logisztika területei azonban továbbra is veszteségesek maradtak. Az Itella
az idei évre az értékesítés és a volumenek kismértékû növekedését, valamint alacsonyabb üzleti eredményt vár. A szolgáltató ehhez azonban mindenképpen szükségesnek
tartja az áremelést és a szerkezeti átalakításokat.

A Cseh Posta elsô féléves eredménye
www.postandparcel.info – A hagyományos levélszegmensben tapasztalható volumencsökkenés ellenére, nyereséges elsô félévet zárt a Cseh Posta. A társaság bevétele
2011 elsô felében elérte a 10 490 millió cseh koronát, nyeresége pedig 674 000 CZK
volt. A posta új vezérigazgatója, Petr Zatloukal, aki május végén Marcela Hrda-t váltotta a vállalat élén elmondta, hogy a pozitív eredmények a posta kulcsfontosságú növekedési területének, az e-kereskedelemnek köszönhetôk. Az elektronikus helyettesítôk
miatt bekövetkezett levélvolumen csökkenést elsôsorban az e-kereskedelmi küldemények, valamint a csomagszegmensbôl származó bevételek kompenzálták. Az online kereskedelem területén a Cseh Posta egyre gyorsabban növeli piaci részesedését, amely
fontos hajtóereje a társaság gazdálkodásának.

A Német Posta sikeresen zárta a második negyedévet is
www.dp-dhl.com – A Deutsche Post DHL második negyedéves árbevétele 12,8 milliárd
euróra emelkedett. A konszern üzleti eredménye ismét a vártnál nagyobb mértékben
emelkedett: a kamatok és adózás elôtti eredmény (EBIT) több mint duplájára nôtt, a nyereség pedig megháromszorozódott az elôzô év második negyedévéhez képest. 2011 elsô félévében a Német Posta árbevétele 25,7 milliárd euró volt, ami jelentôs emelkedés a
2010 elsô félévében generált 24,8 milliárd euróhoz képest. A konszern üzemi eredménye
55,5%-kal 1,2 milliárd euróra emelkedett a jelentôs volumen- és forgalomnövekedésnek
köszönhetôen. A levél üzleti területen a csomag forgalomemelkedésének köszönhetôen
volt növekedés, míg a klasszikus levélforgalomban továbbra is visszaesés tapasztalható.
Az expressz üzleti terület gyors növekedést mutat hasonlóan a GLOBAL FORWARDING
FREIGHT és a SUPPLY CHAIN üzleti területekhez. A Német Posta 2011 elsô félévében
623 millió eurót költött beruházásokra az elôzô év hasonló idôszakában kiadott 481 millió
euróval szemben. A 2011-re a várható eredmény 2,2 – 2,4 milliárd euró.
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Az Olasz Posta elsô féléves eredménye
www.cep-research.com – A csökkenô levélvolumennek és a biztosítási terület gyengébb
eredményének köszönhetôen csökkent az Olasz Posta elsô féléves eredménye. A csoport
teljes bevétele 6,8%-kal 11,5 milliárd euróra, üzleti eredménye 6%-kal 860 millió euróra,
nettó nyeresége pedig 5,6%-kal 460 millió euróra esett vissza. A postai szolgáltatásokból
származó elsô féléves bevétel a levéltermékek iránti kereslet visszaesése és az erôsebb
verseny miatt 8%-kal 2,45 milliárd euróra csökkent. A levélküldemények mennyisége
10,3%-kal, a levélbevétel 9,7%-kal volt kevesebb a tavalyi év azonos idôszakához képest.
Az SDA Express Courier expressz leányvállalat bevétele 6,7%-kal 160 millió euróra, a küldeménymennyiség pedig 9,6%-kal 20 millióra nôtt. A SDA belföldi üzleti területének bevétele 9,6%-kal 127 millió euróra, a volumen 10,1%-kal 18,8 millióra emelkedett. A nemzetközi üzleti tevékenység szintén jelentôs mértékben növekedett annak köszönhetôen,
hogy az SDA több UPS és FedEx küldeményt kezelt az idei év elsô félévében. A Poste
Italiane nyilatkozata szerint belföldi expressz és csomagportfólióját korszerû online nyomkövetéssel és még több, elsôsorban az üzleti ügyfelek számára kialakított küldemény felvételi ponttal bôvítette. Az SDA tovább fejlesztette az e-kereskedelmi szereplôk számára
kialakított online nyomkövetô rendszerét és új kézbesítési információt vezetett be „smart
alerts” (intelligens elôrejelzés) néven. Az Olasz Posta pénzügyi szolgáltatásokból származó bevétele 2,45 milliárd euróra csökkent 2011 elsô hat hónapjában, a 2010-es év fô termékcsoportjának, a biztosítási szolgáltatásoknak a bevétele pedig 8,2%-kal esett vissza.
A pénzügyi szolgáltatások üzleti eredménye 8,2%-kal 693 millió euróra, míg a biztosításokból származó nyereség 37%-kal 168 millió euróra csökkent. A Poste Italiane számos új
postai és expressz termék fejlesztését tervezi 2011 második felében, pl. az elektronikus
üzenetek küldésére és fogadására alkalmas ún. PosteMailBox, digitális aláírás, valamint
online hozzáférés az Olasz Posta valamennyi szolgáltatásához.

A Litván Posta elsô féléves eredménye
www.hellmail.co.uk – A Litván Posta értékesítésbôl származó árbevétele 2011 elsô félévében 4 millió litas-szal nôtt, vesztesége pedig a tavalyi év azonos idôszakához képest
48%-kal 3,7 millió litas-ra csökkent. Az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás elôtti eredmény) az év elsô felében elérte a 836 000 litas-t. Lina Minderien, a Litván
Posta vezérigazgatója elmondta, hogy a pozitív eredmények elsôsorban azoknak az intézkedéseknek köszönhetôek, amelyeket a vállalat menedzsmentje a tevékenység hatékonyságának növelése érdekében vezetett be. A postahivatalok fokozódó kiskereskedelmi tevékenysége és a futárszolgáltatásból származó bevétel növekedése szintén jelentôs mértékben hozzájárult az értékesítésbôl származó árbevétel növekedéséhez.
2011 elsô hat hónapjában a futárszolgáltatásból származó bevétel 16%-kal nôtt a 2010es év azonos idôszakához képest. A kiskereskedelembôl származó értékesítési bevétel
38%-kal 2,5 millió litas-ra nôtt, amely elsôsorban az év elején bevezetett reklámkampánynak, valamint a postahivatalokban kínált áruk és termékek bôvebb portfóliójának
volt köszönhetô. A bevétel növekedését segítette továbbá a bevásárlóközpontokban
nyitott kilenc új postahivatal is.
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Az Orosz Posta elsô féléves eredmény
www.interpost.ru – Az Orosz Posta a piaci elvárásoknál jobb pénzügyi eredménnyel
zárta 2011 elsô félévét. A bevétel 57,4 milliárd rubel volt, mely 16%-kal magasabb a
2010 elsô félévében realizált 49,6 milliárd rubellel szemben (1 rubel = 6,5 forint). A postai szolgáltatásokból (levél, csomag, expressz) eredô bevétel növekedés 19%-os volt,
24,6 milliárd rubelre emelkedett az elôzô évi 20,6 milliárd rubellel szemben. A csomag
szegmensben a növekedés 22%-os volt, s különösen sikeresen fejlôdött az expressz üzleti terület. Az EMS területen realizálódott bevétel 1,3 milliárd rubelre emelkedett, ez
34%-os növekedést jelent. A pénzügyi szolgáltatásokból eredô bevétel 17%-kal nôtt az
elôzô év hasonló idôszakához képest, ezen belül a nyugdíj- és segélykifizetésekbôl eredô bevétel 27%-os növekedést realizált 2010 elsô félévével összehasonlítva. Az orosz
postai szolgáltató tiszta nyeresége 2011 elsô félévében több mint 20-szorosával 4,8
milliárd rubelre emelkedett.

Az Osztrák Posta elsô féléves pénzügyi eredményei
www.post.at – Az Osztrák Postánál 2011 elsô féléves eredménye pozitív fejlôdést mutat. Az árbevétel 2,9%-kal múlta fölül az elôzô év hasonló idôszakának árbevételét (1106
millió euróról 1137,9 millió euróra emelkedett). A levél üzleti terület +2,1%-os, a csomag és logisztika +6,2%-os emelkedést mutat az elôzô év bázisidôszakához képest. Az
üzemi eredmény egyértelmûen emelkedett. Az EBIT (kamatok és adózás elôtti eredmény) +9,1%, 74,5 millió euróról 81,3 millió euróra nôtt 2010 elsô félévének összehasonlítható bázis értékéhez képest. A küldeményvolumeneket tekintve, hasonlóan a
nemzetközi trendhez, az elektronikus helyettesítôk térnyerésének köszönhetôen, a címzett levél területen 2011-ben 3-5%-os volumencsökkenés várható. Ezzel szemben a reklámküldemény és a csomag területen pozitív fejlôdést prognosztizálnak. A 2011-es év
egészét tekintve jó pénzügyi mutatókat várnak év végén is az Osztrák Postánál.

BERUHÁZÁSOK:
Új feldolgozó központot épít a PostNord
www.cep-research.com – 15 évre szóló megállapodást írt alá egy Stockholm mellett
épülô csomagfeldolgozó központ bérlésérôl a PostNord (a 2009-ben egyesült Svéd és
Dán Posta vállalata). A szolgáltató és partnerei, a Corem Property Group és a NREP
Logistics, közel 550 millió svéd koronát (1 SKK ~ 30 HUF) fektetnek az új üzembe. A
PostNord eddigi legnagyobb központja várhatóan 2013 végéig készül el. A rugalmasság növelése érdekében, valamint a levél és csomagvolumenben bekövetkezô változások miatt döntött a vállalat a beruházás mellett. A fejlesztési terv részét képezi egy
Stockholmtól délre található csomagterminál modernizálása is. Az új központban a legmodernebb feldolgozó gépeket helyezik üzembe, teljes területe közel 19 000 nm lesz,
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naponta 60 000 db csomagot és 3 500 raklapot tud majd kezelni. Mind az épület, mind
a gépek energiahatékonyak lesznek, és megfelelnek az ún. „zöld épület” tanúsítvány
kritériumainak. Az új terminállal 450 munkahelyet teremt a PostNord.

A DHL megnyitotta kibôvített expressz-központját Guntramsdorfban
www.dp-dhl.com – A DHL Express megnyitotta korszerûsített és kibôvített ausztriai
központját Guntramsdorfban. A telephely kialakításába 5 millió eurót fektettek. A legfontosabb beruházás a teljesen automatizált feldolgozó berendezés volt, melynek segítségével kétszeres mennyiségû küldeményt tudnak feldolgozni. Az új beruházás elôsegíti mind a mennyiségi, mind a minôségi küldeménykezelést. A DHL Express így tovább javította piaci pozícióját immár Ausztriában is. A DHL Express a jövôben minden
üzleti szempontból fontos címet reggel 9 óra elôtt ér el a szövetségi területen és még
több osztrák címhelyet 10.30 illetve 12 óra elôtt.

351 millió eurós beruházást tervez az Orosz Posta
www.cep-research.com – 351 millió eurót fektet idén az Orosz Posta saját forrásaiból a
postai rendszer modernizálásába, amelynek legfontosabb célkitûzése a kézbesítési idô
csökkentése. Az idei évre tervezett összeg csaknem duplája a tavalyinak, amelynek szintén a szolgáltatásminôség javítása volt a célja. A teljes összegbôl 85,22 millió eurót fordítanak majd új automata feldolgozó központok építésére, 82,71 millió eurót pedig új
gépek vásárlására. A postahivatalok internetes kapcsolatának kialakítása érdekében
62,66 millió eurót fordít a vállalat a technológiai és IT-kommunikációs infrastruktúra fejlesztésére, amelynek köszönhetôen bôvül a szolgáltatások köre, valamint csökken az információk feldolgozásához szükséges idô. A szállítási és logisztikai infrastruktúra modernizálása várhatóan 50 millió euróba kerül, a fennmaradó 70 millió eurót pedig a postahivatalok felújítására költik. A fejlesztési program egyik elsôdleges célja a hírlap kézbesítési szolgáltatás javítása, amelytôl a kézbesítési költségek csökkenését, ezáltal alacsonyabb
elôfizetési díjakat, valamint a hírlap elôfizetés népszerûségének növekedését várja az
Orosz Posta. Ezen kívül új hozzáférési pontok kialakításával szeretné a szolgáltató az elôfizetési kedvet növelni, de a tervek között szerepel az online elôfizetés egyszerûsítése is.

Új automata feldolgozó központ Oroszországban
www.interpost.ru – Az új automata feldolgozó központ, melyet Oroszország 10. legnagyobb városában, Rosztovban építenek fel, 10 millió orosz ügyfelet szolgál majd ki a jövôben. Az Orosz Posta az olasz ELSAG céget bízta meg a beruházással mintegy 50 millió euró értékben. A rosztovi feldolgozó a harmadik automata üzem lesz Oroszországban. 2009-ben nyitották meg Moszkvában Kelet-Európa legnagyobb feldolgozó üzemét, ahol naponta több mint 3 millió küldeményt dolgoznak fel, majd 2011 júliusában
avatták fel a szent-pétervári feldolgozó központot. A rosztovi beruházás 2011 második
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felében kezdôdik, s 2014-re tervezik a befejezését. A központban naponta több mint 1
millió levél és csomag feldolgozását végzik majd. A feldolgozási folyamat során várhatóan csak minimális kézi munkával számolnak, s ennek következtében az átfutási idô és
a küldemények kézbesítési ideje is jelentôsen lecsökkenhet.

A Spanyol Posta és a Vanderlande együttmûködése
www.cep-research.com – A Spanyol Posta a holland Vanderlande Industries vállalattól
rendeli meg az automata rendszereket 11 feldolgozó központjába. A holland gyártó
POSISORTER rendszere óránként több mint 10 000 db különféle alakú és méretû csomag feldolgozására képes. Az automatizálást várhatóan két fázisban végzi el a spanyol
postai szolgáltató. Az elsô fázisban hat központ átalakítását hajtja végre, várhatóan még
2011 folyamán. A második fázisban – 2012-ben – öt központ modernizálása várható. A
tervek között szerepel további két központ korszerûsítése is. A Vanderlande legújabb
POSISORTER rendszere energiahatékonyság szempontjából 20%-kal jobb elôdeinél,
ezen kívül csöndesebb is. Valamennyi, a Correos számára leszállított rendszerben megtalálható egy címkézô állomás, dinamikus súlymérleg, automata térfogatmérô és gépi
látás alapú kamerákkal felszerelt két oldalas vonalkód szkennelô állomás.

ÁTSTRUKTURÁLÁS, ÚJ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK:
Az Osztrák Posta és a BAWAG megnyitotta elsô közös szolgáltató helyét Bécsben
http://wien.orf.at – 2010. október 18-i Nemzetközi Hírlevelünkben már írtunk arról,
hogy az Österreichische Post és a BAWAG P.S.K. bank szorosabb együttmûködésre törekszik. 2012 végéig Ausztria területén több mint 500 telephellyel közös hálózatot terveznek kialakítani, ahol a teljes postai és banki szolgáltatási kínálat az ügyfelek rendelkezésére áll. Az elsô közös üzemeltetésû fiókot ez év elején Innsbruckban nyitották
meg. 2012. június 15-én kialakították az elsô bécsi közös szolgáltató helyet is. Bécsben
jelenleg a BAWAG 20 bankfiókkal rendelkezik, az Osztrák Posta 111 saját postahivatalt
üzemeltet, valamint 7 postapartner kínál postai szolgáltatásokat. Az Osztrák Posta és a
BAWAG PSK év végéig 100-110 közös szolgáltató helyet tervez az osztrák fôvárosban
kialakítani, amit 15 postapartner egészítene ki.

INNOVÁCIÓ, FEJLESZTÉSEK:
Önkiszolgáló felvevô automatákat tesztel a Belga Posta
www.bpost2.be – A Belga Posta felvevô automatákat állított fel négy nagyváros
(Anvers, Bruges, Brüsszel és Liège) 1-1 nagy postahivatalában. Az ügyfél lemérheti, bérmentesítheti és feladhatja levél- illetve csomagküldeményét ezeknél az önkiszolgáló
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berendezéseknél. Az automatákat a leghosszabban nyitva tartó postákon tesztelik.
Amennyiben a tesztidôszak sikeresnek bizonyul, akkor az eljövendô években Belgium
minden nagyobb postáján üzembe helyeznek ilyen felvevô automatákat. Az új készülékek felállításával már régóta meglévô ügyféligények kielégítését valósítja meg a bpost.

Bankkártyás fizetésre alkalmas rendszer bevezetését tervezi a Spanyol Posta
CEP News, 2011 / 25 – A Spanyol Posta 12,4 millió eurós beruházást tervez, amelynek köszönhetôen az ügyfeleknek lehetôsége nyílik a hivatalokban bankkártyával vagy hitelkártyával fizetni. A bevezetô fázisban a 9846 postahelybôl 2269-et szerelnek fel az új készülékekkel, így várhatóan a jövô évtôl már nem csak az interneten keresztül lehet a postai szolgáltatásokért és termékekért fizetni, hanem a helyszínen kártyával is. A Correos a napokban
írt ki pályázatot a rendszer beszerzésére és üzembe helyezésére, amelyet a szolgáltató kiválasztását követôen várhatóan négy hónap alatt építenek ki. A szerzôdés magában foglalja majd a kártyaolvasók bérleti díját, a karbantartási és javítási munkákat, valamint az ügyfélszolgálat által a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokat. A projekt lezárását követôen a
Spanyol Posta mobil fizetési rendszer bevezetését is tervezi, amelyhez okostelefon szükséges, de a kézbesítôk PDA készülékein keresztül is lehetôség nyílik majd a fizetésre.

A Svájci Posta elkészítette az új biztosítási kártyát
www.post.ch – A Svájci Posta egy olyan biztosítási kártyát hozott forgalomba, mely a
szövetségi egészségügyi hivatal minden technikai és funkcionális elôírásának megfelel.
Az új biztosítási kártya kifejlesztésének fô célja, hogy a kártya hozzáférési kulcs legyen
a páciens elektronikus egészségügyi dossziéjához. A kártyán található chip tartalmazza
a betegre vonatkozó legfontosabb információkat. A Svájci Posta kártyája messzemenôkig megfelel a hatóság és a biztosítók kívánalmainak. 2011 elején már sikeresen tesztelték a biztosítási kártyát Genfben az „e-toile”-on (egészségügyi elektronikus közösségi
háló). Egyetlen részlet hiányzik még, a páciensek sürgôsségi adatainak rögzítése, de mivel az orvosok számára még nem készült el a sürgôsségi adatok kezelésére alkalmas
program, ez egyelôre nem jelent problémát.

Új jelölést vezet be az Angol Posta levélküldeményeire
www.hellmail.co.uk – Szeptember közepétôl valamennyi gépi feldolgozású levelét
„Delivered by Royal Mail” (A Royal Mail által kézbesítve) jelzéssel látja el az Angol Posta.
Az újítással a Direkt Marketing Szövetség (DMA) nem ért egyet, mert a Royal Mail felirata pontosan oda kerül a borítékon, ahová az ügyfelek logóikat és reklámüzeneteiket helyezik. Ráadásul ezzel a Royal Mail a saját maga által elôírt specifikációnak is ellentmond,
mert a jelzés elfoglalja a visszakézbesítési cím helyét. A DMA nyilatkozata szerint az elôzetes tájékoztatás hiányában az Angol Posta ügyfeleinek kevesebb, mint két hónap áll a
rendelkezésére, hogy a változásokhoz alkalmazkodjanak és az elôre legyártatott, elôírá66
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soknak nem megfelelô borítékkészlettôl megszabaduljanak. A Royal Mail azért döntött a
felirat elhelyezése mellett, mert egy belsô tanulmány szerint a kézbesítôk 80%-a örülne az
újításnak, az elképzelést pedig a CWU szakszervezet is támogatta. Bár tavaly a levelek közel felét más szolgáltatón keresztül adták fel az ügyfelek, a munka legnagyobb részét, azaz a küldemények házhoz kézbesítését még mindig a posta látja el. A vállalat ezzel a jelzéssel szeretné a kézbesítôk munkáját láthatóvá és felismerhetôvé tenni.
Ingyenes mobil nyomkövetési alkalmazást vezetett be a TNT Express
www.postandparcel.info – Ingyenes nyomkövetési alkalmazást vezetett be különféle
mobiltelefonokhoz a TNT Express Middle East (Közel-Kelet). A program segítségével az
ügyfelek a világ bármely pontjáról, éjjel-nappal mobiltelefonon keresztül nyomon követhetik nemzetközi küldeményeiket. Az alkalmazás iPhone, Android, BlackBerry és
Windows alapú készülékekre tölthetô le. A nyomkövetési információ teljes mértékben
megegyezik azzal, amelyet az ügyfelek a TNT hivatalos oldalán, a hagyományos nyomkövetô rendszerbôl nyerhetnek ki. Tekintettel arra, hogy az okostelefonok elterjedése a
lakosság körében egyre nagyobb méreteket ölt, a TNT Express Middle East fontosnak
tartotta, hogy értéknövelt szolgáltatásokat kínáljon ügyfelei számára. A tervek között
szerepel a mobiltelefonos alkalmazás bôvítése pl. árkalkulációval vagy a kézbesítések
újraszervezésének lehetôségével.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK:
Új termék a francia postahivatalokban
www.laposte.fr – A Titres Cadeaux (Ajándék értékpapírok), a francia Postabank és a
Natixis bank közös leányvállalata tovább bôvítette ajándékkártya kínálatát CA DO CARTE márkanév alatt. A terméket 2011. június 14-tôl kezdik értékesíteni Franciaország
1000 legnagyobb postahivatalában. A CA DO CARTE olyan fizetési eszköz, mely több
nagy francia kereskedelmi egységnél (Darty, Sephora, Yves Rocher, Castorama, stb.) levásárolható, ezzel az ajándékvásárlás nincs beszûkítve egy kereskedôre vagy kereskedelmi láncra. A kártya tulajdonosa szabadon választhat több lehetôség közül. A CA DO
CARTE 30 és 150 eurós összeggel feltöltve kapható, s le lehet vásárolni akár egy, akár
több alkalommal is. A kártyát elegáns borítékba rakják, s megszemélyesítésére is van
mód. Használata egyszerû: nincs kód, nincs névhez kötve, a Visa kártyát elfogadó termináloknál szabadon felhasználható.
A DHL visszáru szolgáltatása
www.dp-dhl.com – A DHL visszáru szolgáltatást dolgozott ki High-Tech vállalatok részére. Az új innovatív After-Sales-Service-t (vásárlás utáni szolgáltatást) mostantól Németországon kívül még 12 európai országra is kiterjesztették. A Németországban már
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jól bevált Collect & Return Service (begyûjtés és visszaszállítás szolgáltatás) június közepétôl Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Luxembourgban, Hollandiában, Svédországban, Spanyolországban, a Cseh
Köztársaságban és Magyarországon is igénybe vehetô. A DHL vállalja, hogy begyûjti, becsomagolja és elszállítja a sérült, használt, fölöslegessé vált High-Tech termékeket: mobiltelefonokat, notebookokat, digitális fényképezôgépeket és játékkonzolokat. A DHL az év folyamán tovább bôvíti azoknak az országoknak a körét, ahol igénybe lehet venni a Collect & Return szolgáltatást. A gyártók örülnek az új megoldásnak,
mert ily módon az európai ügyfeleik számára nyújtott javítási szolgáltatások átfutási
ideje is lerövidül.

Új visszáru szolgáltatást vezet be a UPS nagy értékû küldeményekhez
www.postandparcel.info – Új visszáru logisztikai szolgáltatást vezet be októbertôl a
UPS amerikai, kanadai, mexikói, puerto ricoi és európai ügyfelei számára. A UPS Returns
Exchange a kézbesítés és a felvétel szolgáltatások kombinációja. Ez azt jelenti, hogy
amikor pl. a futár leszállítja a cserekészüléket, a meghibásodott gépet elviszi magával,
így nem kell kétszer visszatérnie ugyanahhoz a címzetthez. A szolgáltatást csak nagy értékû küldeményekhez lehet igénybe venni, elsôdleges célcsoportja a mûszaki-, egészségügyi és kiskereskedelmi termékeket forgalmazók köre. A Returns Exchange-t a UPS
természetesen hozzákapcsolja nyomkövetô rendszeréhez, valamint az ügyfelek a kézbesítés napját megelôzôen értesítést kapnak a küldemény érkezésérôl. A szolgáltatás további elônye, hogy a vállalatoknak többé nem szükséges az áruk visszaküldéséhez az
üres dobozt külön elküldeni az ügyfeleknek. Ezen kívül a gépkocsivezetôk segíthetnek
a címzettnek a cserekészülék dobozába csomagolni a visszárut, így kevesebb hulladék
keletkezik, valamint elkerülhetô a termék sérülése. A UPS nyilatkozata szerint ezzel nem
csak a költségek csökkenthetôk, hanem a CO2 kibocsátás is.

Az Osztrák Posta csomagbélyege új szolgáltatásokkal
www.post.at – Nyolc hónappal ezelôtt indult az Osztrák Posta online csomagbélyeg
szolgáltatása, melyet az Ausztriába illetve Németországba feladott csomagok bérmentesítésére lehetett felhasználni. 2011. július 11-tôl az Osztrák Posta online csomagbélyeg szolgáltatása (www.post.at/paketmarke) új lehetôségekkel bôvült. A csomagbélyeget mostantól saját fényképpel, ábrákkal és logóval is elô lehet állítani. Július 11-tôl
további 14 EU országba (Belgiumba, Dániába, Finnországba, Franciaországba, NagyBritanniába, Olaszországba, Luxembourgba, Hollandiába, Svédországba, Szlovákiába,
Szlovéniába, Spanyolországba, Csehországba és Magyarországra) szóló küldeményt lehet csomagbélyeggel bérmentesíteni. A „Voraviso an den Empfänger” (a címzett elôzetes értesítése) kiegészítô szolgáltatást pedig az ügyfelek ingyenesen vehetik igénybe.
Az újításoknak köszönhetôen a csomagbélyeg elôállítása és online megvásárlása mostantól egyszerûbb és gyorsabb.
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Az Olasz Posta ingyenes WiFi szolgáltatást vezet be postahivatalaiban
www.hellmail.co.uk – Ingyenes WiFi szolgáltatás bevezetését kezdte meg 22 postahivatalában az Olasz Posta. Az ügyfeleknek nincs más dolguk, mint egy rövid formanyomtatványt kitölteni, majd az SMS-ben kapott jelszóval a szolgáltatásra bejelentkezni és
máris böngészhetnek a világhálón mobiltelefonjuk, laptopjuk vagy táblagépük (tablet)
segítségével. A Poste Italiane szakaszosan tervezi növelni az ingyenes WiFi kapcsolatot
biztosító posták számát szerte Olaszországban. Massimo Sarmi, az Olasz Posta vezérigazgatója szerint az internetes kommunikáció alapvetô fontosságú az ügyfelek számára. Ezért úgy döntött a vállalat, hogy ezzel az új kezdeményezéssel minden állampolgár
számára biztosítja az ingyenes hozzáférést a webhez és a digitális kommunikációs szolgáltatásokhoz. A postahivatalokban kialakított WiFi területen bárki kényelmesen, gyorsan és biztonságosan használhatja az internetet. A Poste Italiane a szolgáltatást leányvállalatával, a Poste Mobile-vel együttmûködve nyújtja.
A DHL új online portálja
www.dp-dhl.com – A DHL Svájcban és Ausztriában már sikeresen bevezette a Deliver
Now szolgáltatását, és mostantól a német ügyfeleknek is lehetôségük nyílik a kényelmi
szolgáltatás igénybevételére. A www.dhl-delivernow.de oldalon online lehet igényelni a másodszori kézbesítés vagy a személyes átvétel szolgáltatásokat. Ezzel még rugalmasabbá válik a küldemények kézbesítése. Amennyiben a címzett nincs otthon, a deliver now oldalon megrendelheti a másodszori kézbesítést ugyanarra a címre, vagy akár új
címet megjelölve, illetve maga is elmehet a küldeményért a legközelebbi DHL kézbesítô pontra. Ezzel együtt új értesítési lapot is kidolgozott a DHL, melyen többek között a
DHL Express referencia száma is megtalálható.
Az Angol Posta vasútállomásokon tesztel csomagautomatákat
www.postandparcel.info – Csomagautomatákat tesztel az Angol Posta 17 londoni és
hat más kulcsfontosságú város vasúti pályaudvarán az Egyesült Királyságban. Az iBox nevet viselô automatákat a ByBox vállalattal együttmûködve helyezi üzembe a szolgáltató.
A tesztelési folyamatok hat hónapon át tartanak. A Royal Mail bízik abban, hogy más európai országokhoz hasonlóan az iBox-ok kedvezô hatással lesznek az online kereskedelemre, hiszen segítségükkel a kereskedôk még szélesebb körû kézbesítési lehetôséget
tudnak ügyfeleiknek kínálni. A vásárlók e-mailben vagy sms-ben kapnak értesítést a küldemény megérkezésérôl, amelyet a hét bármely napján és a nap 24 órájában a csomag
érkezésérôl szóló sms-ben megküldött egyedi PIN kód megadásával vehetnek át.
Az Észt Posta belép a csomagautomata piacra
www.postcom.org – Az Észt Posta 36 saját üzemeltetésû automata csomagterminálja
kezdi meg mûködését augusztus második felében. Az állami tulajdonban lévô vállalat
ezzel versenytársa lesz a piacon már jelenlévô, magántulajdonú Smart Postnak, amely
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46 hasonló automatával rendelkezik. A konkurencia gépeivel ellentétben a posta automatái épületen kívül is elhelyezhetôk, így azokhoz a nap 24 órájában bármikor hozzá lehet férni. Az önkiszolgáló terminálok segítségével az ügyfelek az ország bármely postahivatalába, vagy akár egy másik csomagautomatába is könnyedén feladhatják csomagjaikat. Ezen kívül az Észt Posta együttmûködési megállapodást írt alá nagyobb internetes áruházakkal, amelynek keretében az ügyfelek a rendelt terméket egy, az otthonukhoz közeli csomagautomatánál vehetik át. A tervek szerint augusztus végére
Tallinnban az utolsó 19 terminál is megkezdi mûködését, a többi észt városban már korábban megtörtént az üzembe helyezés.

Csomagautomatákat helyez üzembe a Litván Posta
www.hellmail.co.uk – A Litván Posta a Kautra személyszállítási vállalattal együttmûködve önkiszolgáló csomagautomatákat helyez üzembe ôsztôl a postai küldemények gyorsabb, olcsóbb és egyszerûbb feladása érdekében. A modern Siuntos24 terminálok várhatóan októbertôl kezdik meg mûködésüket. A Litván Posta vezérigazgatója Lina
Minderine elmondta, hogy az ügyfelek egyre nagyobb elvárásokat támasztanak a postai szolgáltatóval szemben. Ezek az elvárások azonban már nem csak a szolgáltatásminôséggel kapcsolatosak, hanem a kényelemmel, az idôtényezôvel, valamint a gyorsasággal is. Az új automaták mindezt lehetôvé teszik, legyen szó a küldemények feladásáról vagy átvételérôl. A terminálokat az ügyfelek által könnyen megközelíthetô helyeken helyezik el, mint pl. bevásárlóközpontokban és buszmegállókban. Használatuk könnyû lesz, a különféle méretû fiókoknak köszönhetôen pedig az ügyfelek könnyen megtalálhatják csomagjaikat. A címzett a küldemény érkezésérôl sms-ben vagy e-mailben
kap értesítést. A projekt beruházási költsége 5,2 millió euró. A tervek szerint év végéig
Litvánia 44 városában 71 önkiszolgáló automatát üzemel be a posta.

KÖRNYEZETVÉDELEM:
A Francia Posta napelemekkel látja el telephelyeit
http://fr.news.yahoo.com – A Francia Posta, az Urbasolar (napelemeket – fotovoltaikus
– elemeket gyártó cég) és a CAPE (Crédit Agricole Private Equity) közös vállalkozást
hoztak létre Arkasolia néven. Az Arkasolia feladata lesz, hogy a La Poste tulajdonában
lévô ingatlanokat napelemekkel lássák el minél nagyobb számban. Az Urbasolar eddig
az Airbus egy hangárját és az SNCF több telephelyét szerelte fel speciális napelemes
tetôzettel, s mindenütt megtérült a környezettudatos befektetés. Különbözô napelemes áramellátó megoldások léteznek, de egy közös jellemzôjük van: a villamos energiát minden esetben napelem (fotovoltaikus elem) állítja elô. A napelem által elôállított
feszültség nagysága a napelem modulokban összekapcsolt napelem cellák számától
függ, jellemzôen 12-65V között van. A napelemet nem szabad összetéveszteni a napkollektorokkal. Míg a napkollektorok meleg víz elôállítására szolgálnak, a napelemek
egyenfeszültségû villamos energiát állítanak elô.
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Korszerûsíti angliai flottáját a TNT Express
www.postaltechnologyinternational.com – A TNT Express 20 millió angol fontot tervez
új „zöld” gépjármûparkjába fektetni az Egyesült Királyságban. A szolgáltató mintegy 600
jármûvét cseréli le korszerûbbre és környezetbarátra annak érdekében, hogy megfeleljen a 2012-ben életbe lépô új angol „zöld” elôírásoknak. Az elvárások értelmében valamennyi 3,5 tonnás jármûnek az Euro 4-es kibocsátási szabályozásnak kell majd eleget
tenni. A változtatásokat a TNT saját környezetvédelmi célkitûzése is motiválja, miszerint
2007 és 2020 között 40%-kal növeli CO2 hatékonyságát. A tervek között szerepel a korábbi 7,5 tonnás ún. PUD (pick up and delivery – felvétel és kézbesítés) jármûvek lecserélése 5 tonnás kisteherautókra, valamint az exkluzív formájú ún. Cheetah Trailer modellek beszerzése. A 10 évnél idôsebb pótkocsis teherautókat a program során folyamatosan kivonják a forgalomból. Az új típusok 3%-kal hatékonyabban mûködnek, mint a hagyományos társaik, ez jármûvenként kb. 1500 angol font megtakarítást jelent.
A La Poste öko-összehasonlító programja
www.laposte.fr – A ColiPoste, a Francia Posta csomagszolgáltatója mostantól egy ökoösszehasonlító programot bocsát ügyfelei rendelkezésére a www.colissimo.fr oldalon,
ahol lehetôség nyílik arra, hogy összehasonlítsák az internetes vásárlás és az üzletben
történô vásárlás környezeti hatásait. Az online vásárlás folyamán átlagosan negyede a
szállítás során mért CO2 kibocsátás, mint üzletben történô vásárlás esetén. Az új online
eszköznek köszönhetôen az interneten szörfözô ügyfél könnyedén felmérheti, hogy vásárlási szokásainak milyen környezeti kihatásai vannak, sôt ezen felül információt kaphat
az idôráfordításról és az utazási költségekrôl is. A Colissimo öko-összehasonlító programja pedagógiai szempontból hasznos eszköz, mellyel tesztelni lehet az ökofelelôsségtudatot.
Valamennyi küldeményét CO2 semlegesen kézbesíti az Osztrák Posta
www.postandparcel.info – A fenntartható mûködés érdekében arról határozott az Osztrák Posta, hogy Ausztrián belül valamennyi küldeményét CO2 semlegesen kézbesíti. Ez
a döntés vonatkozik a levelekre, csomagokra és reklámküldeményekre, extra költséget
azonban nem jelent az ügyfeleknek. Az Österreichische Post egyike azoknak az európai
postáknak, amelyek 2012-ig 10%-kal szeretnék CO2 kibocsátásukat csökkenteni. A cél
megvalósítása érdekében a vállalat hatékonyabb forrásfelhasználást és alternatív energia
alkalmazását tervezi. Azt a kibocsátási mennyiséget, amelyet nem lehet ezeknek a kezdeményezéseknek a segítségével csökkenteni, önkéntes nemzeti vagy nemzetközi klímavédelmi projektek keretében kompenzálja a vállalat. Ezen kívül az Osztrák Posta továbbra is keresi annak lehetôségét, hogy a 9000 db-ot számláló jármûparkján belül hogyan csökkentse CO2 kibocsátását pl. optimális járattervezéssel, a gépjármûvek modernizálásával, a munkavállalók képzésével, valamint gyalogos, vagy kerékpáros kézbesítéssel. A társaság jelenleg 77 környezetbarát, természetes gáz meghajtású jármûvel, 64
elektromos kerékpárral, 8 elektromos kismotorral és 2 elektromos autóval rendelkezik és
még az idei év során további 18 elektromos autó vásárlását tervezi.
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A DHL új szolgáltatással segíti ügyfelei környezettudatosságát
www.cep-research.com – A küldemények CO2 kibocsátásának ellenôrzésére szolgáló új online szolgáltatást vezetett be a DHL Global Forwarding. A GOGREEN Carbon
Dashboard segítségével az ügyfelek könnyedén áttekinthetik a saját ellátási láncukban keletkezô károsanyag-kibocsátást, valamint azok forrásait. A DHL által alkalmazott legmodernebb CO2 számítások számos tényezôt vesznek figyelembe, mint pl. a
szállítási mód, a küldemények súlya és mennyisége, valamint a megtett kilométer. A
kalkulációk elkészítésekor az ellátási lánc fontos részét képezô ún. harmadik fél CO2
kibocsátásait is figyelembe veszik. Tekintettel arra, hogy egy áru károsanyag-kibocsátásának 50%-a az ellátási láncból származik, a DHL Global Forwarding ezzel az eszközzel segíti ügyfeleit a fokozott környezettudatosság megvalósításában. Az ún. „Mi
történik ha?” alkalmazással pedig könnyedén kielemezhetô, hogy az ellátási láncon
belüli egyes változtatásokkal hogyan csökkenthetô a CO2 kibocsátás. A Carbon
Dashboard-dal az ügyfelek azonban nem csak saját kibocsátásaikról tudnak részletesen tájékozódni, hanem a DHL-lel együttmûködve lehetôségük nyílik „zöldebb” megoldások keresésére is.

ÉRDEKESSÉGEK:
A Svájci Posta elektronikus levélszekrénye a Man szigeten
www.post.ch – A Svájci Posta a Man sziget postájának adta el az elektronikus levélszekrény elsô licencét. 2011. július végétôl a Man szigeti Post Office bevezette az elektronikus levélszekrény szolgáltatást ePostbox néven, s régi és új ügyfeleinek kínálja egész
Anglia területén. Valójában egy inverz hibrid megoldásról van szó, amelyet a Svájci Posta leányvállalata a SwissSign és a Siemens Mobility fejlesztett ki. Az ePostbox ügyfelei
választhatnak maguknak egy levelezési címet a Man szigeten, és ide küldethetik maguknak a fizikai leveleiket. A levélküldeményt egy ultrabiztonságos központban beszkennelik, majd elektronikus úton kézbesítik az ügyfélnek. Az ügyfelek a bejövô postát bármikor és bárhol kényelmesen és egyszerûen megkaphatják. Függetlenül attól, hogy
elektronikus vagy papíralapú levélrôl van szó, az elektronikus levélszekrény teljes rugalmasságot és szabad választási lehetôséget biztosít az ügyfélnek.

Ausztriában elkezdik a levélszekrények lecserélését
www.post.at – Az Osztrák Posta legkésôbb 2012 végéig lecseréli az ügyfelek nem EU
konform levélszekrényeit – közel egymillió darabot – a postapiaci törvény elôírásainak
megfelelôen. A költségek mintegy 40 millió eurót tesznek ki. Elsô lépésben egy a teljes EU-ra kiterjedô pályázatot írtak ki a levélszekrények beszerzésére. A csere a lakosságnak ingyenes és a következô szolgáltatásokat tartalmazza: EU konform levélszekrények, két választható szín (fehér és szürke), két kulcs levélszekrényenként, a régi levél72
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szekrények leszerelése és az újak felszerelése. A szerelésekre vonatkozó pályázati kiírások még nem zárultak le. A cél, hogy területenként kis és közepes vállalkozásokat is bevonjanak a munkákba, ezzel is erôsítve a helyi gazdaságot. Szeptember elején cserélik
le az elsô levélszekrényeket. A munkák idejérôl idôben értesítik az ingatlantulajdonosokat és a házgondnokokat.

Két új különszolgáltatást vezetett be az Amerikai Posta
www.postandparcel.info – Új kézbesítéshez kapcsolódó különszolgáltatást vezetett be
az Amerikai Posta, amelyet elsôsorban a kereskedelmi szereplôk és az online kereskedôk számára fejlesztett ki. Az ún. felnôtt aláírás két formáját június 5-tôl lehet igénybe
venni olyan magas biztonsági fokozatú vagy magánjellegû küldeményekhez, mint pl.
korhoz kötött dohánytermékek, gyógyszerek vagy fontos jogi dokumentumok. Az Adult
Signature Required (Felnôtt aláírás szükséges) lényege, hogy bármely, az adott háztartásban élô 21 év fölötti személy átveheti a küldeményt, amennyiben életkorát igazolja,
az átvételt pedig aláírásával tanúsítja. Az Adult Signature Restricted Delivery (Felnôtt
aláírás, korlátozott kézbesítés) esetében kizárólag a meghatározott, 21 év fölötti címzett, vagy annak képviselôje veheti át a küldeményt. A szolgáltatás az Amerikai Posta
hivatalaiban nem, kizárólag az interneten keresztül vehetô igénybe, vagy olyan kereskedelmi számlával rendelkezô ügyfelek kérhetik, akik a szolgáltató által meghatározott termékekhez alkalmazzák (pl. expressz, elsôbbségi stb.).

Ausztriában még mindig a papíralapú számlákat kedvelik
www.post.at – Az Osztrák Posta megbízta az IFES Intézetet (Institut für Empirische
Sozialforschung – Empirikus Társadalomkutató Intézet), hogy készítsen felmérést az
elektronikus, illetve papíralapú számlák közkedveltségérôl, elfogadottságáról az osztrák lakosság körében. Az IFES Intézet május végén 750 osztrák állampolgárt keresett
meg „Kommunikáció a vállalatok és az ügyfelek között” címû kérdôívével. Az e-számlára és a papíralapú számlára vonatkozó kérdésekre adott válaszokból egyértelmûen
kiderült, hogy a többség (75%) szívesebben veszi, ha papíralapú számlát kap a postán.
Ez az arány még a fiatalok körében sem számottevôen kevesebb, a 35 évnél fiatalabbak között 65% vallotta, hogy elônyben részesíti a papíralapú számlákat. Még az
„internetfüggôk” 66%-a is a számlák papírváltozatát kedveli. 10 háztartásból 8 papír
és e-számlát is kap, a maradék 20% csak papíralapú számlával találkozik. A papíralapú
számlákat biztosnak, megbízhatónak és ügyfélbarátnak találják a címzettek, úgy érzik,
hogy azt könnyebb ellenôrizni, azzal könnyebb reklamálni. Az e-számlát a megkérdezettek nagy része környezetbarátabbnak tartja, bár a címzettek 30%-a rendszeresen,
27% pedig esetenként kinyomtatja az e-számlát. 10-bôl 4 címzett nem tart igényt az
elektronikus archiválásra. Az Osztrák Posta azt a következtetést vonta le a tanulmányból, hogy mindent meg kell tenniük, hogy ebben a kommunikációs sokféleségben is
biztosítsák az ügyfeleknek a biztonságot, a megbízhatóságot és az átláthatóságot szolgáltatásaik során.
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A svájciak a papíralapú leveleket kedvelik
www.post.ch – Svájcban a lakossági ügyfelek közül tízbôl heten a hivatalos és üzleti leveleket papíralapon kívánják megkapni. Ez derült ki abból a felmérésbôl, amit a Svájci
Posta megbízásából a GFK és a Polyguest közvélemény-kutató intézetek végeztek magán- és üzleti ügyfelek körében. A magánügyfelek többsége továbbra is papírformátumú üzleti leveleket akar kézhez kapni, itt elsôsorban számlalevelekrôl és bérelszámolásokról van szó. Az adatbiztonság területén még mindig aggályok merülnek fel az ügyfelekben, ha elektronikus értesítést kapnak. A fizikai levelet még napjainkban is értékesebbnek, megbízhatóbbnak és könnyebben archiválhatónak tartják. A reklámok tekintetében is hatékonyabbnak ítélik a fizikai-, mint az elektronikus reklámot. A postán érkezô reklámküldeményeket nagyobb százalékban nyitják ki és olvassák el a címzettek,
mint az e-mailen érkezôket. A felmérések alapján egyértelmûen világos a Svájci Posta
számára, hogy a hagyományos, fizikai leveleknek van jövôje, s továbbra is fontos üzleti
területe a postai piacnak.

Tesztelik az elsô önkiszolgáló kerékpárállomást
www.post.ch – 2011. 04. 04-i Nemzetközi Hírlevelünkben hírt adtunk arról, hogy a Car
Postal (Svájci Posta személyszállítással foglalkozó területe), a Svájci Szövetségi Vasúttal
és a „Rent a bike” biciklikölcsönzô társasággal közösen az egész országra kiterjedôen
kiépíti az önkiszolgáló hagyományos, illetve elektromos kerékpárkölcsönzô rendszert, a
PubliBike-ot. Az elsô önkiszolgáló kerékpárkölcsönzô állomást (PubliBike állomás)
Luzernben nyitották meg, a luzerni vasútállomás közelében. Itt hagyományos kerékpárokat, tandemeket és elektromos bicikliket is lehet kölcsönözni. A luzerniek szabadon
kipróbálhatják a rendszert, visszajelzéseik fontosak lehetnek a PubliBike hálózat további kialakításakor. A cél az, hogy azok az utasok, akik vonattal, vagy a CarPostal autóbuszán megérkeznek Luzernbe, leszállás után biciklire szállhatnak, s azzal folytathatják tovább a városon belül az útjukat. Akik rendszeresen használják a közkerékpárokat, azoknak érdemes kiváltani a PubliBike kártyát, de közvetlenül a kölcsönzô állomáshelyen is
lehet fizetni bankkártyával.

Levél a Tour de France versenyzôinek
www.laposte.fr – 2011. július 2. és 24. között a La Poste is elkísérte a 98. Tour de France
kerékpározóit, immár 19. alkalommal. A Francia Posta egy igazi mozgó postahivatalt bocsátott a versenyzôk és kísérôik rendelkezésére mind a 21 szakaszon. Így a Tour de
France 4500 kísérôje bérmentesíthette és feladhatta küldeményét a 3430,5 km-es verseny teljes útvonalán. A versenyzôk részére közvetlenül írni is lehetett a Tour de France
ideje alatt. A küldeményt a következôképpen kellett megcímezni: a kerékpáros neve, a
csapat neve, Tour de France – Dynapost felirat, a versenyszakasz városa és annak irányítószáma. Lehetôség volt online levél küldésére is, elegendô volt megfogalmazni a jókívánságokat, a La Poste kinyomtatta, s a címzett saját kezébe kézbesítette a lapot.
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Új Facebook alkalmazást vezetett be a Német Posta
www.postandparcel.info – Új Facebook alkalmazást vezetett be a Német Posta „Social
Memories” (Közösségi emlékek) néven. A szolgáltatás lényege, hogy a felhasználók közösségi hálón megtalálható adatait leválogatják, az összeállított szöveget fényképekkel
és grafikonokkal kiegészítik, majd ezt vagy egy ingyenes digitális album, vagy egy 28
oldalas nyomtatott könyv formájában eljuttatatják a megrendelôhöz. A Deutsche Post
nyilatkozata szerint a könyv a felhasználók Facebook profilján fellelhetô információkat
alakítja át tartós emlékekké. A német szolgáltató a Cosalux ügynökséggel együttmûködve fejlesztette ki az alkalmazást és a világ bármely Facebook felhasználója számára
hozzáférhetô. Amint az igénylô meghatározta az információgyûjtési idôintervallumot, a
„Social Memories” alkalmazás a felhasználó profilja alapján automatikusan összeállítja a
képeket és statisztikákat tartalmazó könyvet. Kimutatást készít pl. a legaktívabb barátokról, a legkedveltebb alkalmazásokról és az üzenôfal eseményeirôl. A megrendelô a
fotókat igény szerint formázhatja, szerkesztheti, valamint meghatározhatja a könyv színét és nyelvét is. A „Social Memories” alkalmazás természetesen eleget tesz a szigorú
adatkezelési szabályoknak. A bemutató videó az alábbi linken tekinthetô meg:
http://www.facebook.com/socialmemories.
Amerikai bélyegek a Facebook-on
ePostal news, 2011/452 – Az Amerikai Posta újító módon a Facebook és a Twitter segítségével próbálja népszerûsíteni a bélyegeket azok között, akik még soha nem találkoztak postai bélyegekkel, illetve még egyáltalán nem jártak postahivatalban. A USPS
elsôsorban arra a fiatalabb generációra gondolt ennek a promóciónak a bevezetésekor,
amelyik már alig, vagy egyáltalán nem ismeri a hagyományos levelezési szokásokat, és
a bélyegekrôl kizárólag az idôsebb korosztály körében népszerû bélyeggyûjtési hobbi
kapcsán hallottak. Az Amerikai Posta a www.facebook.com/USPSStamps, a www.twitter.com/uspsstamps, és a www.beyondtheperf.com/2012-preview oldalakon bemutatja a 2012-ben kibocsátásra kerülô alkalmi bélyegeket, tájékoztat az elsônapi bélyegzésekhez kapcsolódó eseményekrôl és egyéb filatéliai programokról. A Facebook-on a
kedvenc bélyegekre is lehet szavazni.
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Örökre elbúcsúztunk két régi kollegánktól.

Dr. Jeney László
vasdiplomás közgazdász
postaigazgató

1919 – 2011
Biharnagybajomban született 1919. szeptember 30-án. Középiskolai tanulmányainak
befejezése után egy évig jegyzôgyakornok volt szülôfalujában. Ezt követôen 1939-ben
kezdte meg egyetemi tanulmányait a Budapesti József Nádor Mûszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdaságtudományi Karán. Tanulmányait 1944-ben fejezte be
a doktori cím elnyerésével együtt.
Az egyetem elvégzését követôen volt a Steau Magyar Kôolaj Rt. kontírozó könyvelôje, majd az Állami Lapkiadó Vállalat üzemgazdasági osztályvezetôje. E vállalatnál kötelezte el magát a hírlapterjesztési szakterülettel.
Következô munkahelye már a Magyar Posta volt. Szolgálatát a Posta Központi
Hírlapirodban kezdte. Az Iroda Terv és Munkaügyi osztályvezetôje volt. Következô állomáshelye ahol 25 éven keresztül dolgozott a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium IV.
fôosztálya – közismertebb nevén és ténylegesen: Magyar Posta Vezérigazgatósága –
volt. A Postaszakosztály Hírlap ügyosztályának fôelôadója volt, nyugállományba helyezéséig. Szaktémái a hírlapszolgálat terv és munkaügyi és egyéb gazdasági feladataihoz kötötték. Nevéhez kötôdik a hírlapterjesztés piackutatási tevékenységének szabályozása. A
piackutatás kérdéseivel, feladataival, módszereivel foglalkozó elôadásai a Közlekedéstudományi Egyesületben és a postás szabadakadémiai elôadássorozatokon számos érdeklôdôt vonzottak. A hírlapterjesztés területén dolgozók az utasítások tartalmánál bôvebb
információkat szerezhettek a posta szaklapjában megjelent rendszeres publikációiból.
Irányító, ellenôrzô feladatai mellett a Postaforgalmi Tiszti tanfolyamok kiváló oktatója volt több évfolyamon keresztül. A szakmai oktatás a közép és felsôfokú forgalmi tanfolyamok tananyagának fejlesztésében, jegyzeteinek elkészítésében és folyamatos aktualizálásában kapott jelentôs támogatást Tôle. A területi igazgatóság híralap szolgálatban dolgozó munkatársainak szakmai továbbképzésében jelentôs feladatot vállalt.
Részt vett a Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Mûszaki Fôiskola Postaüzemi
Intézete létrehozásának elôkészítésében. Ennek során az állami felsôfokú postai szakirányú képzés hírlapszolgálati oktatási követelményeinek meghatározásában, a tananyag
kidolgozásában kamatoztatta sokéves tapasztalatait.
2011. július 22-én búcsúztattuk a Farkasréti temetôben.
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Piroska István
posta-fôtanácsos

1922 – 2011
1922. január 16-án, Vépen született. 1940-ben, Szombathelyen, a Premontrei rend Szt.
Norbert Gimnáziumában tett érettségi vizsgát, ezt követôen a Magyar Posta alkalmazottja lett: gyakornokként kezdett.
Elôbb Székesfehérvár 1. majd a 2. számú postahivatalokban dolgozott a forgalomkülönbözô területein. 1941 és 1950 között a Budapest 72. sz. postahivatalban különbözô
küldemény feldolgozási munkakörben (vonalkezelô, szétosztó, rovancsellenôr, rovatoló,
járati elôadó, majd osztályvezetô) teljesített szolgálatot. Ezt az idôszakot 1944. december 31-étôl két és fél év szovjet hadifogságban töltött idô szakította meg.
1950-tôl a Posta vezérigazgatóságra került ügyosztályvezetônek, majd a Gazdasági
Hivatal munkáját irányította.
Az 1960-as évek közepétôl ismét szakmai terület irányításával bízták meg. A Szállítási ügyosztályvezetôje volt, ebbôl a munkakörbôl vonult nyugállományba1982-ben, 42
évi szolgálat után.
Nevéhez és személyéhez sok jelentôs szakmai tanulmány és postaforgalmi esemény
fûzôdik, többek között:
– miniszteri megbízás alapján dolgozta ki a közlekedéspolitikai koncepció kidolgozásában postaszállítási fejezetét;
– részvétel a postavonati szállítási rendszer kidolgozásában, az elsô postavonat
indítása;
– a küldemény feldolgozási, irányítási rendszer modernizálása, a részvétel
„gócosítási” program kidolgozásában, majd a program bevezetése;
– a magyarországi postai irányítószám-rendszer teljes körû kidolgozásában való
és bevezetésében való részvétel;
–
A gépi levélfeldolgozás beindítása, a Toshiba levélfeldolgozó automata rendszer üzemeltetésének felügyelete;
– szakértôi értekezletek vezetése, elôkészítendô nemzetközi szakminiszteri tanácskozások postaszállítási, feldolgozási témaköreit;
– évtizedeken át oktatott tiszti tanfolyamokon, postaforgalmi technikumban,
szakközépiskolákban postaföldrajzot és szállítószolgálatot;
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–
–

szakirányú tankönyveket és jegyzeteket írt, lektorált;
számtalan elôadást tartott a Közlekedés Tudományi Egyesület rendezvényein.

Munkáját a szakma ismerete és szeretete, a becsületesség, a vezetôi felelôsségérzet,
a teljességre és a tökéletességre való törekvés jellemezte.
Emberséges és türelmes volt a munkakapcsolatokban, ôszinte és nyílt, szigorú és
igazságos minden élethelyzetben.
Folyamatosan képezte magát, diplomákat szerzett.
Nagyon sokat olvasott és szerette a verseket.
Filozofikus gondolkodású, briliáns szónok volt, kinek költôi kifejezései, latin idézetei,
választékos szó- és mondatfûzései lenyûgözték hallgatóságát.
Több szakmai és állami kitüntetésben részesült.
A természet szeretete és ismerete gyermekkorától – édesapja erdész volt – elkísérte,
így szabadidejében rendszeresen vadászni járt. Tagja volt az abonyi apróvadas és a
tornyópusztai nagyvadas Postás Vadásztársaságnak. Ez utóbbinak 30 éven át gazdasági felelôsi tisztét is betöltötte.
Boldog házasságából egy leány és egy fiú gyermeke született. Mindketten diplomások és
követték édesapjukat a postai pályán. Unokái között is van postás és távközlési dolgozó.
2011. július 26-án, életének 90., házasságkötésének 60. évében otthonában váratlanul hunyt el. Augusztus 11.-én volt a temetése Farkasréti temetôben.
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Article summary
Péter Holzer
Martians and self-reliance
Page: 3
The article discusses the open questions of the pension scheme, people who are interested in preparing for self-reliance, how they may be grouped according to different
criteria based on possible aspects of national strategy as well as the current allowance
and incentive system.

Anett Pandurics:
The role and importance of insurance in self-reliance
Page: 6
Generally spoken Hungarian people do not have appropriate saving habits and culture.
More than half of the population does not have any financial savings, which means that
they are hardly able to cope with a couple of month long unemployment or a serious
illness. It is essential to strengthen and propagate the importance of financial self-care,
because the state can not finance from the incomings the previous welfare expenses,
such as pension, health care, social expenses, aids or social networks. The consistence
of the current population will result a “pensioner – record” by the years of 2013 and
2030, the dependant’s relation is significantly decaying. The number of the employed
people, who are the actual annuity payers, is decreasing, whilst the expectation of general life-span and the level of demand are increasing. In order to keep the standard of
living on the same level, which we have as active workers, we, Hungarian people consciously need to make financial self care and saving steps. The sooner the provision for
our pension years starts, the less money we have to pay yearly. Life and pension insurances provide excellent opportunity for rational financial precautions, because even
with a small amount one can start his/her “pension” savings.

Mrs Ferenc Kövesdi:
Safeguarding pensions – Self-reliance
Pension fund in the service of postmen for 15 years
Page: 13
The author promotes the realisation of self-reliance as a mentality and presents a possible major pillar of safeguarding pensions: pension fund savings. The 15-year-old
Postal Supplementary Pension Fund is explained, giving an account of its services and
financial operation as well as how to join it.
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Zsuzsanna Kiss
Self-reliance with the health fund

Page: 18

The author presents the operation of the Postal Health Fund.
Dr. Ernô Nagy
Self-reliance with Fundamenta policy – lessons for the future

Page: 23

The economic crisis that broke out in the autumn of 2008 made the public more financially conscious, and while there was a reduction in the strong consumer demand generated by the availability in the market of cheap foreign currency-based loans whose
risks, however, had not been properly addressed, the importance of savings and in particular self-reliance gradually came into the fore. Self-reliance became one of the most
frequently used phrases during the socio-economic consultation in post-crisis Hungary,
and once again attracted society’s attention.
Of the possible forms of self-reliance, the Fundamenta home savings scheme is perhaps the only one which offers a solution for all situations in life.
Making a home with the right living conditions plays a very important role in people’s
lives. The home for most people is their greatest accumulated wealth, a major scene of
their life and family, where society reproduces.
The Fundamenta home savings scheme is a pre-payment based financial scheme which
provides risk-free, exceptionally secure savings that can be planned in advance, as well
as a home loan option. In 2010 the home savings scheme appeared in the focus of
home-making in Hungary as the government made self-reliance, and especially home
savings, a key element in its home-making programme.
Fundamenta regards increasing the public’s need for self-reliance and offering a ready
solution for realising all kinds of home plans as its mission.
The article reveals that the Fundamenta savings scheme is a form of self-reliance which
must be part of everyone’s financial portfolio.
Tibor Chrenóczy-Nagy
Developing traditional postal services and products, and expanding value-added services
Page: 29
As in several EU countries, the postal market will open in Hungary in 2013. This fact will
have a major impact on Magyar Posta’s market position, particularly with regard to mail
traffic, primarily in the letter market. In order to prepare for the anticipated challenges,
Magyar Posta is adapting its strategy to meet the changes and in part will accelerate
developments that have already been started and in part launch new developments.
The greatest challenge concerns the letter market, whose traffic will be eroded by new
rivals as well as electronic replacement solutions. To counter one of these, the Company
is preparing a defensive programme, and is planning an offensive programme in
response to the other. Growth in the CEP market generated by an increase in web tra80
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de is also occurring in Hungary. Magyar Posta intends to increase its share in this sector and is preparing to renew its products, technology and infrastructure. Magyar Posta has reserves in retail services as well, both in the postal network with its significant
“amount of shops” and in online trade.
Portfolio rationalisation and moving forward – these aspects provide the frame for the
critical developments in the coming period.

Zsuzsanna Deák Lipusz, Erika Nyíri Kovács
Planned measures to improve external conditions influencing delivery

Page: 35

Of all the measures planned to improve external conditions that influence delivery, the
authors describe increasing the number of letterboxes as well as plans to ensure clearer marking of street names and house numbers.

Imre Schmidt – Ágnes Balog Mojzes
Reducing internal working time, back accounting

Page: 40

The challenges facing Magyar Posta make rethinking the technological processes related to delivery highly timely and necessary. Within our delivery efficiency programme,
we are examining the possibilities of reducing the internal handling time of delivery
workers ensuring that they spend as much of their working time doing actual deliveries
as possible. We also wish to support this by introducing a post-accounting system. Building on favourable initial experiences, this organisational solution is planned to be
extended to 120 type “A” and “B” post offices.

Katalin Rajnai – Dr. Levente László:
Magyar Posta’s international sales activity and future plans

Page: 44

The changes on the European postal market are causing also changes on the Hungarian
postal market as well. The designated postal operators are facing on the classical letter
mail market – beside the liberalization process – the dynamical increase of the digital
substitution and the generation gap as well.
Due to the globalization, Magyar Posta is also affected by these market trends as well.
Most exposed to these market changes – being active in international surrounding – is
the International Business Unit. For the above reasons, one possible business strategies
could be the regional expansion – expanding the activities in neighboring countries.
Based on the excellent position hold by Budapest in the European Transport System, it
is more than “designated” for Magyar Posta to be a Central and Eastern European HUB
for the regional
The Budapest HUB concept means “one point of entry – one contact” for the entire
CEE region for distribution of documents (letter items, DM, catalogues, periodicals, etc)
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and for the increasing regional e-commerce activity covered by Magyar Posta through
cooperative alliances and partnerships.
Dr. László Oláh
Eurojumelages Board of Directors met in the Moldovan capital

Page: 51

The author of the article, who is at the same time the vice president of the organisation,
gives a detailed account of the meeting of the Eurojumelages Board of Directors in
Moldova, highlighting a few important topics from the agenda.
Anna Varga Bótos:
Changing Moldova (Notes on a professional meeting)
Page: 54
As a participant of the meeting in Moldova, the author gives a colourful report of her
impressions and experiences.
International postal news
Page: 58
A selection of news items about the life of postal operators from around the world compiled from international sources by Magyar Posta’s Corporate Strategy and
Development Directorate, International Relations.
Deceased
Page: 76
Remembering colleagues who have passed away.
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