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I. Központi rendezvények  

 
 
1. PSZE Szakmai nap ‐ Az új Postatörvény és a liberalizált piac működése, eddigi tapasztalatai  

 
A  2013  áprilisában  tartott  szakmai  konferencia  ‐  amely  a  Magyar  Posta  Zrt.  Törzskari 
Főigazgatóságával közösen került megrendezésre Budapesten – kiemelt témája az új postatörvény 
és a liberalizáció volt. 
Az  aktualitást  az  adta,  hogy  új  postatörvény  lépett  hatályba,  amely  bonyolult,  de  rugalmas 
szabályozást eredményezett. 
Ennek kapcsán a hallgatóság megismerhette a postatörvény bevezetésének és a postai piac teljes 
megnyitásának eddigi tapasztalatait, a kormányrendelet illetve a közszolgáltatási szerződés elemeit, 
valamint az egyetemes postai szolgáltatás finanszírozásának alapelveit és számítási metódusát. 
A  Nemzeti  Média  és  Hírközlési  Hatóság  képviselője  hatósági  szemmel  elemezte  az  eddigi 
tapasztalatokat. 
A  szakmai  fórum  résztvevőit Szarka  Zsolt a  Magyar  Posta  Zrt.  vezérigazgatója  is  köszöntötte. 
Hozzászólásában elmondta: a versenytől nem félni kell, hanem felkészülni rá.  
Hangsúlyozta:  erősíteni  kell  az  ügyfélkapcsolatokat,  a  bizalmat,  az  általános  elveket  konkrét 
feladatokra  bontani,  tudatosabban  végezni  a  napi  rutinfeladatokat,  figyelni  és  jelezni  a  szakmai 
vezetésnek az új jelenségeket. 
 
Az  előadások  ‐  az  új  postatörvény  aktualitása miatt  ‐  nagy  érdeklődést  váltottak  ki  a  kollégák 
részéről,  ezért  igényként  merült  fel,  hogy  a  Budapesten  rendezett  konferenciát  „road  show” 
jelleggel vigyük el a területi szervezeteink felé is.  
Ennek  megfelelően  került  megrendezésre  több  PSZE  szakmai  nap  az  új  postatörvényről, 
liberalizációról;  Szegeden,  Debrecenben,  Celldömölkön  és  a  Központi  terület  tagsága  részére 
Budapesten. 
 
Az előadások  rendkívül  sikeresek és  látogatottak  voltak, amelyeken  ‐ a PSZE életében  is  jelentős 
eredményként ‐ összességében több mint 400 fő kapott részletes tájékoztatást az új törvényről és 
annak a napi munkában történő alkalmazásáról.  
  
   2.  PSZE Szakmai nap ‐ Logisztikai fejlesztések és modellezések az európai postáknál 

 
2013.  augusztus  15‐16‐án  a  dán  PA  Consulting  Group  csoport  képviselőinek  meghívásával 
nemzetközi  konferenciát  rendeztünk  a  postai  logisztikai  fejlesztések  ‐  szállítás,  feldolgozás, 
kézbesítés ‐ általános kérdéseiről és a fejlesztések irányairól. 
 
A  meghívott  előadók  rendkívül  nagy  tapasztalattal  rendelkeztek  a  postai  szállítási  hálózatok 
kialakításával  kapcsolatban  és  a  különféle  európai  és  tengerentúli  posták  által  követett 



 
 

 
 

 

gyakorlatokkal. Külön figyelmet fordítottak a kézbesítés szervezésére, különös tekintettel a csomag 
logisztikára.  
A konferencia kiemelt eseménye volt a konzultáció és az ezt követő szakmai vita. 
  
     3. PSZE Szakmai nap ‐ Postabiztonság 2013 
 
A  Magyar  Posta  Zrt.  Biztonsági  Főigazgatóságával  közösen  „Postabiztonság  2013”  címmel 
rendeztünk szakmai napot Budapesten 2013. októberben. 
A  konferencia  résztvevőit  köszöntötte  és  hozzászólásaival  támogatta  a  szakmai  fórum munkáját 
Szauer  Tamás  a Magyar  Posta  Zrt.  általános  vezérigazgató‐helyettese.  Kérte,  hogy  az  elhangzott 
biztonsági előadások belső csatornákon  jussanak el minden  területre azokhoz a kollégákhoz, akik 
nincsenek jelen. 
Témáink  a  következők  voltak:  Aktuális  postabiztonsági  tendenciák,  kockázati  profil,  Új  utakon: 
Veszélyes‐áru  szállítás  a  Magyar  Postánál  (esettanulmány),  A  kézbesítői  segélyhívó  rendszert 
bemutatása, Nemzetközi környezetvédelmi és munkavédelmi kitekintés. 
Nagy  figyelmet érdemelt Kossa György   tűzoltó dandártábornok, BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Országos  Iparbiztonsági  főfelügyelő  előadása:  A  létfontosságú  rendszerek  védelmi 
kérdéseiről.   
Előadása  kitűnő  áttekintést  adott  az  egyes  védelmi  rendszerek  szoros  és  elengedhetetlen 
együttműködéséről.  
 
   4. Adventi Szalon   
 
Hagyományőrzés  és  hagyományteremtés  a  Postán  és  a  Postamúzeumban,  a  Postás Múzeumi  és 
Művelődési Alapítvánnyal közös adventi ünnepi ülés a Benczúr Házban.  
 

II. A Területi Szervezetek életéből 

 
1. PSZE szakmai rendezvény ‐ 20 éves az európai posták együttműködése, a PostEurop 

 
A PSZE  Szenior Tagozata 2013. október 29‐én  a Benczúr Házban  tartott  szakmai napot  az  alábbi 
programmal: Tájékoztató a Benczúr Ház megnyitásáról és programjairól. 20 éves az Európai Posták 
(PostEurop) együttműködése. 
 

2.  PSZE szakmai rendezvény a miskolci call‐centerben   
 
A Központi Területi PSZE Szervezet rendezvényének célja a Központi Ügyfélszolgálat call‐centerének 
megtekintése  és  működésének  megismerése,  továbbá  a  Miskolc  3‐as  posta  meglátogatása.  A 
program része volt a Postahely bemutatása, helyszíni bejárás, működési tapasztalatok ismertetése, 
kérdések‐válaszok, kötetlen szakmai beszélgetés, eszmecsere „Best practices”, vagyis a szakmai nap 
alkalmat  adott  arra,  hogy  a  kollégák  kicserélhessék  a  bevált  gyakorlatokat  és  egyesíthessék  a 
tapasztalatokat. 



 
 

 
 

 

 
3. PSZE szakmai rendezvény a Budai Központi Kézbesítő Postán 

 
A  PSZE  Üzleti  és  Funkcionális  Területi  Szervezete  a  Budai  Központi  Kézbesítő  Postával 
együttműködésben  tartott  szakmai  rendezvényt.   A  szakmai  program  az  alábbi  fő  témakörökre 
épült:  Történeti  áttekintés,  a  kézbesítési  funkció  különválása,  a  Budai  Központi  Kézbesítő  Posta 
megalakulása.  Postahely  bemutatása,  prezentáció  és  helyszíni  bejárás.  Működési  tapasztalatok 
ismertetése, kérdések‐válaszok, kötetlen szakmai beszélgetés.  
 

4. 225 éves a posta Békéscsabán – hagyományőrző rendezvény 
 
A  PSZE  hagyományosan  részt  vesz  a  Dél‐Alföldi  Postatörténeti  Alapítvánnyal  közösen  a 
postatörténeti emlékek felkutatásában, ápolásában és megőrzésében.  Így a 2013. november 9‐én, 
Békéscsabán  az  első  postaállomás  megnyitásának  225.  évfordulója  alkalmából  rendezett 
ünnepséget  is  támogatta,  ezen  alkalomból  a  PSZE  tagok  kutató‐  és  szakmai  munkájának 
köszönhetően a város postatörténetéről könyv is megjelent: „A csabai posta 225 éve” címmel. 
 

5. Szegedi Területi PSZE Szervezet aktív és nyugdíjas kollégák találkozója 

2013 decemberében ‐ már hagyományosan – a PSZE szegedi területe aktív és nyugdíjas 
tagcsoportja találkozott, hogy az aktuális témákat sorra vegye; a PSZE 2013. évi rendezvényei, 
beszélgetés az új postatörvény napi munkavégzésre gyakorolt hatásairól, várható feladatokról, a 
2014 évi egyesületi tisztújításról, tagtoborzásról. 
 
 

III. Nemzetközi kapcsolatok 

‐ Eurojumelages Igazgató Tanács ülése májusban 

Részt vettünk az Eurojumelages, az európai postai és  távközlési vállalatok nemzetközi  szakmai és 
ikerprogramokat szervező egyesületének, igazgató tanácsi értekezletén, Párizsban.   

Ezen az egyes Eurojumelages bizottságok elnökei részletesen  ismertették a bizottságok keretében 
szervezett  tevékenységeket,  értékelték  a  nemzetközi  szakmai  napok,  sport  és  szabadidős 
programok eredményességét, s megtárgyalták a rendezésükkel kapcsolatos gyakorlati kérdéseket.  

‐  Eurojumelages X. kongresszusa októberben 

Az  egyesület  képviseltette magát  az  Eurojumelages  X. madridi  tisztújító  kongresszusán  és  az  új 
Igazgató Tanácsának értekezletén. A mintegy 170 kongresszusi küldött reményét fejezte ki, hogy az 
Eurojumelages mozgalom a jövőben is tovább fejlődik és az Európa népei közötti összefogás példája 
lesz azokra az értékekre alapozva, amelyek mentén létrehozták.  
 
A tevékenységek között továbbra is a nyelvtanfolyamok a legsikeresebbek. 

A kongresszus egyhangúlag elfogadta a hároméves pénzügyi, költségvetési és   mérlegbeszámolót, 
valamint  a  2013‐2015  közötti  pénzügyi  tervet.  A  2013  és  2015  közötti  hároméves  periódus 



 
 

 
 

 

összköltségvetése 29 920 euró  lesz (évi csaknem 10 ezer euró) a várható tagdíjbefizetések alapján 
(a  tagdíj  évi  78  euró  a  szervezet  tagszervezeteinek,  így  a  PSZE‐nek  is).  Az  új  13  tagú  Igazgató 
Tanácsban a PSZE képviselője – dr. Oláh László ‐ is helyet kapott. 

‐ Francia testvérszervezet képviselőinek fogadása 

A francia szakmai egyesület Limoges‐i regionális szervezetének képviselői szeptember 1‐7. között 8 
fővel viszonozták a 2011‐ben tett látogatásunkat.  
Kölcsönös  érdeklődés  nyilvánult  meg  mindkét  küldöttség  tagjai  között  a  várható  postai 
változásokról, az integráció folyamatáról. Aktív véleménycsere folyt arról is, hogy az Eurojumelages‐
nak, a soron következő X. madridi közgyűlésén  (2013. október) várhatóan milyen változásokra, új 
célkitűzések megfogalmazására kerülhet sor, beleértve a személyi változásokat is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. A PSZE 2013. évi gazdálkodása 

 
Az  Egyesület  2013.  évi  bevétele  15.130  ezer  Ft,  a  költsége  és  ráfordítása  14.616  ezer  Ft,  az 
eredménye pedig 514 ezer Ft. 

 

A bevétel megoszlása az alábbi:     ezer Ft‐ban 

 



 
 

 
 

 

Jogi szervezetek tagdíja és támogatás  11.300

Egyéni tagdíj    2.603

Kamatbevétel      1.227

Összesen  15.130

 

A költségek alakulása:          ezer Ft‐ban 

    1. Anyagköltség      209

2. Igénybevett szolgáltatás    3.666

3. Egyéb anyagjellegű       95

4. Anyagjellegű ktsg. (1‐3)   3.970

5. Bérköltség     6.320

6. Egyéb személyi jellegű     2.479

7. Adó és járulék     1.846

8. Személyi jellegű összesen (5‐7)  10.645

9. Egyéb  1

10. Összesen (4+8+9)  14.616

 

A bevétel, költség és eredmény alakulása a tervhez viszonyítva:   ezer Ft‐ban 

 

   2013. évi terv   2013. évi várható 

Bevétel       

Magyar Posta Zrt.  10. 000 10 000

Nemzeti Hírközlési Hatóság  800 800

Magyar Posta Biztosító Zrt. 

JNT Security Kft., Postaautó Duna  500 500

Összes jogi tagdíj  11.300 11.300

Egyéni tagdíj  2. 700 2.603

Tagdíj bevétel  14.000 13.903

Kamatbevétel  1.000 1.227

Rendkívüli bevétel (pályázat és SZJA 1%                             900

Összes bevétel: 15.900 15.130

      
Költség        

Anyag ktsg.  200 209

Igénybevett szolgáltatás  3.700                             3.666

Egyéb szolgáltatás  300 95



 
 

 
 

 

Bérköltség és tiszteletdíj  6.200 6.320

Személyi jell. kifizetés  2.900 2.479

Adó és járulék  2.000 1.846

Értékcsökkenés  20  

Egyéb  1

Összes kiadás: 15.320 14.616

Eredmény:  580 514
 

A PSZE 2013. évi bevétele 5 %‐kal alacsonyabb a tervezettől.  

A Magyar Posta, a Postaautó Duna Zrt., a JNT Security, valamint az NMHH soron a bevétel a tervnek 
megfelelően alakult. A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. a 2013 évi tagdíjfizetését már a múlt évben 
rendezte.  

Az egyéni tagdíj közel tervszinten alakult, az elmaradás minimális, 4 %. 

A kamatbevétel 22 %‐kal magasabb a tervezettnél, mivel viszonylag kedvezőbb kamatot sikerült a 
banknál elérni.  

A rendkívüli bevétel soron bevétel nem jelentkezik, itt tervezte az Egyesület a benyújtott pályázatra 
várható összeget,  valamint  a  felajánlott 1 %  szja‐t. Az érvényes pályázat ellenére nem  kapott  az 
Egyesület pénzt.  A 2012 és 2013 évben beérkezett 1 % szja felhasználását az Egyesült 2014. évben 
tervezi, ezért az elhatárolásra került.  

(A 2013‐ban felajánlott 1% összege, amelyet a NAV szeptemberben átutalt 215. 653 Ft, ezt összesen 
39 fő ajánlotta fel adóbevallása során. Az egyesület taglétszáma: 1370 fő.) 

 

A 2013. évi költség és ráfordítás 704 ezer Ft‐tal, 4,6 %‐kal alacsonyabb a tervezettnél.  
 
Anyagköltségként  került  elszámolásra  az  irodaszer  és  nyomtatvány  beszerzés  és  szaklap  vásárlás 
költsége. 

           Az igénybevett szolgáltatások értéke tartalmazza a könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatások értékét, 
a bérleti díjakat, a külföldi utazás költségeit.  

A bér és tiszteletdíj 2 %‐kal magasabb a tervezettnél. 

A  személyi  jellegű  költségek  között  kerül  elszámolásra  –  többek  között  –  az  országos  szintű 
központi‐  és  a  területi  szervezetek  rendezvényeinek  költsége,  valamint  az  azzal  kapcsolatos 
közlekedések. A  rendezvények költsége 1.781 ezer Ft, az ehhez kapcsolódó közlekedés pedig 238 
ezer Ft. 

 

Tagcsoportonként a felhasznált költség a következő:  

•  Központi rendezvény 1.316 ezer Ft,  
•  Központi PSZE szervezet 465 ezer Ft, 
•  Debreceni PSZE szervezet 67 ezer Ft, 
•  Szegedi PSZE szervezet 84 ezer Ft,  
•  Soproni PSZE szervezet 16 ezer Ft, 
•  Funkcionális PSZE szervezet 4 ezer Ft,  



 
 

 
 

 

•  Szenior tagozat 67 ezer Ft.  
 

Az Egyesület eredménye közel tervszinten alakult, az előirányzott 580 ezer Ft, a tény 514 ezer Ft. 

 

Ez  évben  a  Magyar  Posta  csökkentett,  azaz  5.000  e  Ft  támogatást  tud  az  egyesület  részére 
biztosítani,  amely  az  eddigi  működésünk  átgondolására,  különféle  költségtakarékossági 
intézkedések bevezetésére késztet bennünket, ennek  javaslatai, az elképzelések az elnökségi ülés 
keretében  kerülnek  megbeszélésre,  mindezek  mellett  az  egyesület  idei  működése  nem 
veszélyeztetett, a szakmai programok megvalósítása biztosított. 
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