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Az elmúlt év értékelése 
 
A Postások Szakmai Egyesületének 2008. évi tevékenységét alapvetően a 2007-ben 
elfogadott szakmai irányelvek és programok határozták meg. 
 Befejeztük a korábban elfogadott irányelvek alapján a szervezet működésének a 
korszerűsítését. Ennek során megítélésünk szerint sikeresen alkalmazkodtunk a 
Magyar Posta Zrt. szervezetében végrehajtott változásokhoz. 
A PSZE megújítása, átszervezése befejeződött és örömmel mondhatjuk, hogy ezek 
a kezdeményezések és változások sikeresnek bizonyultak, amelyet alátámasztanak 
azok a szakmai fórumok és rendezvények, amelyek lényegében véve a posta 
különböző szakterületeit érintették. Ennek során az egyesületi munka 
folyamatosságát biztosítani tudtuk.  
 
Szakmai rendezvényeink: 
 
Rendezvényeink szervezése során fontos szempontként kezeltük azt, hogy a 
szakmai fórumok témái elősegítsék a posta modernizációs programjának 
megvalósítását, illetve az aktuális napi témák jobb megértését.  
Ezt bizonyítja az is, hogy rendezvényeinket minden esetben a Magyar Posta Zrt. 
valamely szakmai területével együttműködve, illetve közösen rendeztük meg.  
 
1./ A Pénzügyi Szolgáltatások Üzletágával közösen:  

 

Banki szolgáltatások 
címmel, 
A több mint 100 fő részvételével lezajlott országos szakmai napon, a postán igénybe 
vehető banki szolgáltatásokat mutatták be a Magyar Posta és Erste Bank előadói.  
Középpontban a Posta Nyugdíjszámla volt, amely nagy érdeklődésre tartott számot 
így számos kérdést és véleményt fogalmaztak meg a hozzászólók. 

 
 

  2./ A Logisztikai Rendszerek Üzletágával közösen:  
 

Zöld Nap  
címmel, 
 
A szakmai napon a Budapesti Műszaki Egyetem, a Porsche Hungária–Volkswagen, 
a Fiat Magyarország–Iveco, és a Mercedes Benz képviselői tartottak előadásokat, 
amelyeknek aktualitást adott az is, hogy Európában, 2009-ben az új emissziós 
követelmények lépnek hatályba.  
Ezt, valamint a globális klímaváltozás következményeinek fontosságát felismerve, a 
nemzetközi postai szervezetek (PostEurop) is környezetvédelmi kezdeményezéseket 
indítottak el és ezt az Egyetemes Postaegyesület (UPU) genfi kongresszusán 
határozatban is megerősítették. 
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3./ A Logisztikai Rendszerek Üzletágával közösen: 
 

A gépesített levélfeldolgozás 30 éve a Magyar Postán 
                    címmel. 

 
Nemzetközi szakmai napot tartottunk, amelyen a Magyar Posta szakembereivel 
együtt a meghívott Szlovák és Portugál Posta képviselői is előadást tartottak az 
automatizált küldemény feldolgozás múltjáról, jelenéről és jövőjéről.  
A jelentős számú résztvevő hasznos szakmai tapasztalatcserének minősítette a 
színvonalas előadásokat. 
 
Az elmúlt évben folytatódott területi szervezeteink és szakterületeink aktív munkája 
is, amely számos saját rendezvény formájában is megmutatkozott.  
 
A rendezvények az aktuális napi témáktól kezdve a perspektivikus fejlesztési irányok 
lehetséges alternatíváinak bemutatásán keresztül foglalkoztak a különféle postai 
témakörökkel.  
 
Területi szervezeteink kiemelt rendezvényei voltak: 
 
Kelet-magyarországi PSZE Szervezet 
 
2008. január 26. – Békés-, Csongrád-, Bács-Kiskun megyei tagcsoportok Évnyitó 
szakmai napja Kiskunhalason, területi elnök asszony Nagyné H. Mária vezetésével. 
 
2008. április 30. - Kelet-magyarországi PSZE Szervezet Békés megyei tagcsoport 
szakmai napja Kondoros postán, 130 éves a Kondoros posta.  
A rendezvényen a Hálózat üzletágvezető asszony tartott előadást a posta hálózat 
korszerűsítéséről és a Postapartner Program alapelveiről és céljairól. 

 
2008. június 20. - Kelet-magyarországi PSZE Szervezet, BAZ megyei tagcsoport 
szakmai napja Hercegkúton, ahol a Posta Biztosító elnök-vezérigazgatója beszámolt 
A magyar biztosítási piac tendenciáiról és ezen belül kiemelte a posta 
lehetőségeit. 

 
2008. december 19.  - Évzáró Szakmai nap Szegeden.  
 
A Kelet-magyarországi szervezetek tagcsoportjai, jellemzően közösen szerveznek 
szakmai napokat, illetve más megyei tagcsoportból is várnak és hívnak résztvevőket, 
ez kölcsönösen így alakult ki és nagyon pozitív visszhangja van. 
 
Központi PSZE Szervezet 

 
2008. július 02. - Értékesítési szakmai nap Kispest 1. postán budapesti tagcsoport, 
értékesítési igazgatóasszony előadása. 

 
2008. november 20. - Szakmai nap, kötetlen beszélgetés az értékesítés 
hatékonyságának növelése és a várakozási idő csökkentése témákról, Kómár Bálint 
és Bor Sándor koordinálásával, illetve szellemi vetélkedő. 

 
2008. december 12. - Időközi választás, elnök lett: Vízerné Molnár Piroska. 
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Üzleti-, Funkcionális-, Humánerőforrás-, Logisztikai-, Pénzforgalmi PSZE 
Szervezetek  
 
 
2008. november 08. – Szakmai kirándulás Székesfehérváron, közös rendezvénye 
az Üzleti-, Funkcionális-, Humánerőforrás-, Logisztikai-, Pénzforgalmi PSZE 
Szervezeteknek, témája: 1) Posta Feldolgozó Üzem – Bemutatta: Minárik Imre 
üzemvezető,   2) Székesfehérvár 1. Posta – Bemutatta: Fejes Rudolf postavezető. 
 
Nyugat-magyarországi PSZE Szervezet 

 
 
2008. november 17. - Nyugat-magyarországi PSZE Szervezet, Balatonalmádi, 
Kézbesítési szakmai nap. 
 
2008. november 27. - Nyugat-magyarországi PSZE Szervezet, Balatonalmádi, 
Hálózatfejlesztés és menedzsment szakmai nap. 
 
2008. december 08.  - A Nyugat-magyarországi tagság meglátogatta a Nemzetközi 
postakicserélőt. 

 
Szenior PSZE Szervezet 
 
2008. március 19. - Szenior Szervezet szakmai nap, előadó: Krutki Józsefné dr., 
téma a Postapartner program alakulása. 

 
2008. szeptember 24. - Szenior Szervezet, Kiskunhalasra látogatott, ahol egy 
szakmai nap keretében a Postát is megtekintették. 

 
2008. december 02. Szenior Szervezet Kézbesítési szakmai nap, előadó: Berkes 
György kézbesítési igazgatóhelyettes. 

 
Külföldi vendégekkel közös rendezvényeink: 
 
2008. május 6-9. A Eurojumelages francia tagjainak képviselőit fogadtuk, 
nevezetesen a Toulouse-i regionális Szervezet képviselőit, akik szakmai és kulturális 
kapcsolatot szeretnének kialakítani a PSZE-vel illetve azon belül egy területi 
szervezettel. Az együttműködési megállapodás tervezete majd megkötése 
folyamatban. A tagokkal folytatott megbeszélésen általános vezérigazgató-helyettes 
úr is résztvett, aki megelégedéssel vette tudomásul, hogy a két partner szervezet 
konkrét együttműködést kíván kialakítani és azt továbbfejleszteni.  

 
2008. szeptember 22. Német Eurojumelages tagokkal való találkozás, a 
Postamúzeumban. 
 
2008. szeptember 22. Francia Eurojumelages tagokkal megbeszélés. 
 
A Temesvári szakmai egyesülettel tervezett találkozó, (2008. november), sajnos 
időhiány miatt nem jött létre, ez 2009-ben vár megvalósításra. 
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Online megjelenésünk 
 
A szakmai napokról és a területi rendezvényekről - amelyeknek összefoglaló anyagai 
rendszeresen felkerültek a www.posta.hu weblapon található oldalainkra - továbbra is 
elmondható, hogy az érdeklődés rendkívül jó volt, és igen sajnálatos, hogy a 
kapacitások szűkössége miatt korlátozott a meghívhatók száma.  
Jelenleg (átmenetileg) a http://regi.posta.hu/psze oldalon vagyunk elérhetőek. 
Mind a központi, mind a területi rendezvényekhez – kérés esetén – minden esetben 
anyagi támogatást, vagy az utazási költségtérítést biztosítottunk. 
 
Létszámunk 
 
A tagság létszámának változásain is érzékelhetők a fluktuációs események. Ezzel 
együtt a küldöttek létszámának megállapítására előírt határnapon 2008. szeptember 
1-i taglétszámunk az előző évi 1054 főhöz képest 1079 fő volt. 
 
A tagnyilvántartásunk naprakész, ami a szervezetek vezetőinek nagyobb segítséget 
jelent a tagszervezéshez. 
 
Szakmai folyóirat 
 
A Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete kiadásában megjelenő 
Posta című szakmai folyóirat negyedévi rendszerességgel jelent meg 3500 
példányban. A lap egyik fontos orgánuma a legfontosabb postai szakmai 
eseményekről szóló alapos és színvonalas széleskörű tájékoztatásnak. 
Rendszeresen teret ad a külső, jogi tagok (ERSTE Bank Hungary Nyrt., Magyar 
Posta Biztosító Zrt., Nemzeti Hírközlési Hatóság) cikkeinek, amelyekben aktuális, 
különösen a postai hálózatban hasznosítható részletes tájékoztatást adnak közös, 
súlyponti feladatainkról. Valamennyi lapszám részletes információkat tartalmaz a 
PSZE belső szervezeti életéről, eseményeiről. Kitekintési lehetőséget biztosít a 
nemzetközi postai szolgáltatók szakmai tevékenységének fontos aktualitásaira, 
jövőbeli elképzeléseire. 
 
Egy-két cím az egyes lapszámokból: 
 

− A Magyar Posta társadalmi felelősségvállalása (X. évf. 1. sz. szerző: Szűts 
Ildikó) 

− Életmód-adatbázis – a jövő leveleiért (X. évf. 2. sz., szerző: Bognár Bertalan) 
− Piaci változások hatása a postai hírlapterjesztésre (XI. évf. 2. sz., szerző 

Mohlné Gáspár Ildikó) 
− Megszületett a harmadik postai irányelv, Magyarországon a teljes piacnyitás 

2012. december 31-ig kell, hogy megvalósuljon (X. évf.2. sz., szerzők Dr. 
Szebeny Botond és Mátyási Koppány.) 

− Tájékoztató a Posta Partner Programról ás a Hálózati Üzletág 2008. évi 
feladatairól (X. évf. 2. sz., szerzők Krutki Józsefné dr. – Végh Tamara) 

− Versenyszabályok alkalmazása a postai ágazatban I-II. rész (I. rész X. évf. 3. 
sz. II. rész XI. évf. 4. szerző: Urbán Péter NHH.) 

− A Posta pozíciója a Biztosítási piacon (X. évf. 3. sz. szerző: Pandurics Anett 
Magyar Posta Biztosító Zrt.) 

− Egy sikeres szegmens termék: a Posta Nyugdíjszámla (X. évf. 4. sz. szerző 
Szarka Imre) 
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A szakmai folyóirat a tagokon túl, korlátozott példányszámban ugyan, de eljut a 
Magyar Posta Zrt. különböző szervezeti egységeihez is, valamint a postai 
szakképzést biztosító oktatási intézményekbe is. A megjelent lapszámok 2002-től 
folyamatosan olvashatók a www.posta.hu weblapon. 
 

Országos Elnökség 
 
Az Országos Elnökség az előre meghatározott rendszerességgel ülésezett, 
meghatározva az elkövetkező időszak teendőit és a felelősöket. 
 
 
A PSZE és a MAGYAR POSTA ZRT közötti kapcsolat 
 
Kapcsolataink a Magyar Posta Zrt-vel 2008. évben is kiegyensúlyozottak voltak.  
Régi problémánk oldódott meg azzal, hogy a rendezvényeken való részvétellel 
kapcsolatos szállítási költségek, illetve gépkocsik biztosításával kapcsolatos - évek 
óta húzódó –költségek elszámolását is sikerült rendezni. 
Ez hozzájárul ahhoz, hogy az egyesületi életet meghatározó és jelentő 
rendezvényeinket sikerül (t) megtartani.   
 
Kapcsolat a többi támogatóval 
 
Kapcsolatunk mindegyik támogatónkkal (Erste Bank Hungary Nyrt., a Magyar 
Postabiztosító Zrt. és a Nemzeti Hírközlési Hatóság) továbbra is kiegyensúlyozott, 
tartalmas és hatékony. Kapcsolataink arra irányulnak, hogy külső tagjaink, akik 
esetében a két pénzintézettel a Magyar Posta Zrt. stratégiai céljainak megfelelően 
működik együtt, a postai hálózatban forgalmazott termékeikről, az NHH esetében a 
nemzeti postai stratégiáról és – mindegyikük esetében - az azokkal kapcsolatos 
feladatokról a PSZE különböző publikációs csatornáin keresztül is közvetlenül 
tájékoztassák a Zrt. munkatársait. 
 
Nemzetközi kapcsolataink 
 
A PSZE tevékenységének, szakmai munkájának figyelemre méltó területe a 
nemzetközi szakmai szervezettel (Eurojumelages) valamint a szervezetben képviselt 
országok szakmai társszervezeteivel való kapcsolatok fenntartása és fejlesztése. 
 
Örömmel és megelégedéssel kell megállapítani, hogy a szervezethez 2000-ben 
történt csatlakozásunk óta, az Egyesület ún. beszámolóiban tájékoztatást adhatunk 
tagjainknak az e területen végzett munkánkról. Ennek következtében úgy látjuk, hogy 
tagságunk jelentős része megfelelő információkkal rendelkezik a PSZE-nek a 
nemzetközi tevékenységéről és annak alakulásáról. 
 
Ami az elmúlt 2008-as évet illeti, elmondhatjuk, hogy ez a kapcsolatépítés tovább 
folytatódott s a konkrét események ismertetése révén sikerült képbe hozni tagjainkat, 
többek között a nyelvi továbbképzés módozatairól, a fiatalok külföldi 
munkavállalásának lehetőségeiről, a nemzetközi szervezet tevékenységének 
kiszélesítéséről, a szakmai fórumok jellegéről stb. és még sorolhatnánk. 
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2008. jelentős állomása volt az Eurojumelages Igazgatási Tanácsa Párizsban tartott 
ülésén való részvételünk, amelynek eredményeiről, a szervezet alelnöki 
minőségében, Oláh László a Posta c. szaklap 2008. IV. számában is beszámolt.  
 
Ehelyütt azt emelhetjük ki, hogy a nemzetközi szervezet is a megújulás útjára lépett  
annak következtében, hogy több nemzeti egyesület financiális nehézségekkel küzd, s 
igyekszik olyan programok összeállítását elhatározni, amelyek pénzügyi kihatásai 
minimálisak vagy új szponzorokat keresni a folyamatos munka biztosításához. Mivel 
a 2007-ben módosított alapokmány – magyar javaslatra – a szakmai oldalra is 
nagyobb hangsúlyt helyez, a nemzeti egyesületek is igyekeznek magukévá tenni ezt 
a tevékenységet. Az Eurojumelages az elmúlt évben elhatározta, hogy új tagok 
felvételével erősíti nemzetközi pozícióját s javaslatot tett arra, hogy pl. Szerbia, 
Szlovénia, Szlovákia stb., milyen feltételek mellett válhatnak a szervezet tagjaivá. A 
kezdeményezés sikeresnek mondható, mivel 2008-ban a szlovák posta elhatározta, 
hogy az Igazgatási Tanács 2009. évi ülését Pozsonyban megrendezi, s kéri felvételét 
a nemzetközi szervezetbe. Az előkészítő munkák s egyeztetések a magyar 
szervezet bevonásával már megkezdődtek és tovább folytatódnak.  
 
2008-ban több kétoldalú kapcsolat kiépítése kezdődött meg. Így a pécsi szervezettel 
együttműködve fogadtuk a Toulouse-i szervezet küldöttségét, egy német csoportot, 
amely révén szakmai programot is összeállítottunk, s ezen kívül egy párizsi 
küldöttséget is, akikkel csupán – kérésükre – csak egy konzultációs találkozót 
rendeztünk, s véleménycserét folytattunk a jövőbeni együttműködés kialakításának 
módozatairól. 
 
Kiemelkedő esemény volt a PSZE 2008. novemberi szakmai fóruma, amelynek 
nemzetközi karakterét az adta, hogy portugál és szlovák szakembereket hívtunk 
meg, a hazai gépesített levélfeldolgozás 30 éve évfordulójának a megünneplése 
alkalmából rendezett szakmai napra. Erre a szakmai fórumra a nemzetközi szervezet 
elnöksége is felfigyelt. Ennek eredményeként vetődött fel, vajon a PSZE gazdája 
lenne-e egy olyan nemzetközi szakmai fórumnak 2010-ben, amelynek témái a 
globalizáció valamint a postai liberalizáció lenne, s egyidejűleg mi szerveznénk meg 
a nemzetközi szervezet 2010. évi Igazgatási Tanácsi ülését. Ennek egyeztetésére az 
érdekelt szervezetekkel, ez év júniusában kerülne sor Pozsonyban. 
Végül meg kell jegyezni, hogy a PSZE elnöksége a posta szakmai vezetésével 
történő egyeztetés után, a rendelkezésére álló pénzügyi lehetőségek határain belül 
támogatja és elősegíti a fiatal postás kollégák, PSZE tagok 10 napos angliai 
nyelvtanulását. 
Említést kell tenni a 2008-ban végzett feladatok közül arról is, hogy az 
Eurojumelages – nemzeti szervezetek felé tett – felhívására összeállítottuk a PSZE 
nemzetközi elérhetőségeinek technikai és tartalmi WEB lapját, amely ahhoz 
szükséges, hogy a nemzeti egyesületek egymás közt, valamint a nemzetközi 
szervezettel folyamatos, naprakész információkkal rendelkezzenek. 
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Az egyesület gazdálkodása, ügyvitele 
 
A PSZE gazdálkodása visszafogott, kiegyensúlyozott. A szükséges kiadásoknak van 
fedezete, likviditási gondjaink nincsenek. Számláinkat az előírt banki napokon 
rendeztük. Erről bővebben az Ellenőrző Bizottság elnöke fog beszélni. 
 
Gazdálkodásunk kiegyensúlyozottságának alapfeltétele, hogy bizton számíthatunk 
támogatóinkra, jogi személy tagjainkra – ezért segítségüket ezúton is köszönjük. 
 
 
A 2006. végén kialakított - csökkentett- Központi Titkársági létszámunk - egy fő 
munkatárssal és az ügyvezetővel – változatlan. 
Része mindennapjainknak, hogy zavartalanul működtetjük az elektronikus (interneten 
keresztüli) adóelszámolást és az elektronikus könyvelést. Áttértünk a kettős 
könyvvitelre. 
 
2009. évi főbb terveink és fontosabb feladataink 
 
2009-ben is az eddig megkezdett utat  folytatjuk és az Egyesület tevékenységét egy 
szakmai műhely munkát jelentő irányba kívánjuk fejleszteni. 
 
Ennek megfelelően mind a központi, mind pedig a területi rendezvényeinken is a 
Magyar Posta Zrt. szakmai munkáját kívánjuk támogatni és fórumot biztosítani a 
különféle véleményeknek és javaslatoknak.  
 
Előzetes terveink szerint a következő szakmai fórumokat tervezzük, illetve amelyeket  
már időarányosan megrendeztünk: 
 

- februárban a Lakossági Ügyfelek Üzletágával közösen bemutattuk a 

Lakossági Ügyfelek Üzletágának 2009. évi kiemelt szakmai programjait, 

- áprilisban a Logisztikai Rendszerek Üzletágával közösen emlékeztünk meg az 
OLK elmúlt 5 évéről, 
 

          Szakmai napot tervezünk továbbá: 
 

- az euro bevezetésével kapcsolatos postai feladatokról és az eddigi 
nemzetközi tapasztalatokról, 

 
- a gazdasági válság postai hatásairól és annak kezeléséről, 
 
- az Erste Bank értékesítési módszereiről és azok támogatásáról, 

 
- az NHH közreműködésével az EU postákat érintő szabályozási politikájáról. 
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Hol és hogyan vagyunk elérhetők? 
 
Elérhetőségeinket időről-időre közzé tesszük a Posta szaklapban, de a 2008. 
áprilisában új telephelyre történt költözésünk miatt röviden tekintsük át most is. 
 
A Központi Titkárság irodái a Budapest XIII. ker. Dunavirág u. 2-6. sz. alatt 
találhatók, a Magyar Posta Zrt. központi irodaházának földszintjén. 
Levélcím: 1540 Budapest  
Telefon: 06 (1) 767-8896  
Tel/fax: 06 (1) 767-4100 
Mobil telefon: 06/30/771-4100 
E-mail: psze@posta.hu 
Postaweb: társadalmi kapcsolataink-alapítványok, egyesületek- Postások Szakmai 
Egyesülete, amelyről megnyílik az internetes lapunk. 
Internet: www.posta.hu/psze 
 


