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Az elmúlt év értékelése

– A Postások Szakmai Egyesülete 2011. évet 
tekintve programokban gazdag, sikeres évet zárt. 
Tevékenységét alapvetően a 2011-ben elfogadott 
szakmai irányelvek és programok határozták 
meg.

– A szakmai napok szervezése során kiemelt 
figyelmet fordított arra, hogy a fórumok témái 
elősegítsék a posta modernizációs programjának 
megvalósítását, a piacnyitásra való felkészülést 
illetve az aktuális napi témák jobb megértését. 

– A külső előadók meghívása hozzájárult a 
szélesebb szakmai ismeretek bővítéséhez. 



Szakmai rendezvényeink

Országos központi- és területi szakmai  
rendezvényeket tartottunk.

Kiemelt fórum volt a XVII. Országos Postás 
Konferencia.



Központi rendezvényeink

• Az öngondoskodás lehetőségei és formái.

• A Magyar Posta stratégiája, a megújulás 
programja.

• XVII. Országos Postás Konferencia 2011. november 
4-5. Balatonkenese.

• Hagyományőrzés és hagyományteremtés a Postán 
és a Postamúzeumban adventi ünnepi rendezvény a 
Hírközlési Múzeumi Alapítvánnyal. 







Területi szervezeteink rendezvényei

Számos aktuális- és sokrétű témában tartottak 
szakmai rendezvényt:

• Szakmai és kulturális nap Miskolcon – a nemzetközi és 
értékesítési előadásokat követően a miskolci 
kocsonyafesztivál vásári forgatagának megtekintése.

• E-szolgáltatások a postán, ügyfélkapcsolati rendszerek –
szakmai nap Pécsett.

• Kereskedelmi szakmai nap – Pápa 1-es postán 
termékbemutatóval és raktárlátogatással. 

• „Te Szedd” akció Szentendrén, az országos szemétszedő 
mozgalomhoz való csatlakozás. 

• A komplex postai szolgáltatás megtekintése – szakmai nap a 
Pesti Levélcentrumban. 

• A Nemzetközi kicserélő szolgálat a modernizáció útján -
NPKK látogatása. 



Nemzetközi kapcsolataink

A PSZE tevékenységének, szakmai 
munkájának kiemelt területe a nemzetközi 
szakmai szervezettel (Eurojumelages), 
valamint a szervezetben képviselt országok 
szakmai társszervezeteivel való kapcsolat 
fenntartása és fejlesztése.



Nemzetközi kapcsolataink

A kapcsolatépítés 2011-ben is folytatódott

• Eurojumelages nemzetközi Ifjúsági Fórum 
Budapesten 2011. május 26-29. 

• Szakmai-kulturális találkozó a 
Postamúzeumban a francia tagszervezet 
közel 50 fős Poitiers-i képviselőivel.

• Eurojumelages 2011. évi Igazgató Tanács 
ülése Kisinyovban.

• PSZE tagok látogatása a Eurojumelages 
franciaországi testvérszervezet Limoges-i 
tagjainak meghívására szakmai-, kulturális- és 
baráti kapcsolat keretében. 

• A Lengyel Szakmai Szervezet 20 éves 
évfordulóján való részvétel (Kielce).



Taglétszámunk alakulása

• 2011. szeptember 1-i taglétszámunk 1425 fő, 
ami növekedett az előző évhez képest (1273).  

• A tagnyilvántartásunk naprakész, ami a 
szervezetek vezetőinek nagyobb segítséget 
jelent a tagszervezéshez.



POSTA

A szakmai folyóirat a tagokon túl, 
korlátozott példányszámban eljut 
a Magyar Posta Zrt. különböző 
szervezeti egységeihez is, 
valamint oktatási intézményekbe.

2002-től a lapszámok  
folyamatosan olvashatók a 
www.posta.hu/psze weblapon 
és a Postaweben.



Szakmai folyóirat – POSTA

• Valamennyi lapszám információt tartalmaz a 
PSZE belső szervezeti életéről, 
rendezvényeiről, eseményeiről.

• Kitekintést ad a nemzetközi postai 
szolgáltatók szakmai tevékenységének 
fontos aktualitásairól, jövőbeli 
elképzeléseiről.



• Kapcsolatunk a Magyar Posta Zrt-vel 2011. 
évben is kiegyensúlyozott és eredményes 
volt. 

A PSZE és a MAGYAR POSTA Zrt. 
közötti kapcsolat



Kapcsolat a többi támogatóval

Egyesületünk jogi tagjai:

• Magyar Posta Életbiztosító Zrt., 
• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
• JNT Security Kft. 
• Postaautó Duna Zrt.

Kapcsolatunk jogi tagjainkkal továbbra is 
kiegyensúlyozott, tartalmas és hatékony.



Online megjelenésünk

• A szakmai napokról és a területi 
rendezvényekről az összefoglaló anyagok 
rendszeresen felkerültek weboldalunkra.

www.posta.hu/psze



www.posta.hu/psze



Az Egyesület 2012. évi főbb tervei és 
fontosabb feladatai

• 2012-ben is az Alapszabályban megfogalmazott 
tevékenységet kívánjuk végezni és a szakmai 
műhelymunkát fejleszteni.

• Az Egyesület szakmai életébe a fiatalok bevonása, 
megszólításuk kulcsfontosságú a jövőt illetően.

• A szakmai rendezvényeinken a Magyar Posta Zrt. 
szakmai munkájának támogatása, fórum biztosítása a 
különféle véleményeknek, kérdéseknek és javaslatoknak. 



Központi rendezvények: 2012. évi programterv
• Biztonság és felelős gondoskodás – április 11.

• A megújuló HR – május 17.

• Az Értékesítés Napja 
Tervezett időpont: június

• Szabályozás, liberalizáció, nemzetközi kitekintés, versenyképesség
Tervezett időpont: 2012. III. negyedév

• A Magyar Posta Zrt. szervezet-átalakítása
Tervezett időpont: 2012. III. negyedév

• Üzemeltetési Szakmai nap, előtérben a kézbesítés, Ügyfélszolgálati 
tevékenység
Tervezett időpont: 2012. III. negyedév

• Pénzforgalmi Szakmai nap
Tervezett időpont: 2012. III. negyedév

• Országos Postás Konferencia 2 napos szakmai fórum, ennek 
keretében a PSZE 20 éves évfordulós ünnepi ülése 
Tervezett időpont: 2012. IV. negyedév



2012. évre is sikeres egyesületi 

munkát kívánva:

köszönöm a figyelmet!


