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A Postások Szakmai Egyesülete 2003. május 27-én nemzetközi fórumot
rendezett, melynek elôadója Dr. Bernhard Bukovc, az Osztrák Posta európai és nemzetközi ügyeinek igazgatója, valamint Budai Iván, a Magyar
Posta nemzetközi igazgatója volt.
A téma aktualizálására és a nagy érdeklôdésre való tekintettel a fórumon
elhangzottakat szerkesztett formában ezúton közreadjuk.
A szerkesztést Fábics Miklós végezte.

NEMZETKÖZI FÓRUM HAZÁNK EURÓPAI UNIÓS
CSATLAKOZÁSÁNAK POSTAI VONATKOZÁSÚ
KÉRDÉSEIRÔL
MEGNYITÓ – Dr. Oláh László – a PSZE elnöke
A mai nemzetközi fórumon olyan aktuális kérdést vettük napirendre, amely mindnyájunkat foglalkoztat, a postásokat, mindazokat a kollégákat, akik a postán tevékenykednek a posta jövôje érdekében. Ebben a témakörben korábban már rendeztünk egy sikeres fórumot. Tekintettel arra, hogy az EU-hoz való csatlakozásunk egyre inkább közeledik, s mivel 2004. május 1-tôl várhatóan tagjai leszünk ennek az európai közösségnek.,
a csatlakozásunknak számos postai vonatkozása is van. Ezért úgy gondoltuk, hogy ne
csak a Magyar Posta Rt. ebbôl eredô feladatával foglalkozzunk, hanem kérdezzük meg
egy olyan ország képviselôjét is, akik már túl vannak ezen az EU-hoz való csatlakozási
procedúrán, s azóta nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy eleget tegyenek az
Európai Unió által megkövetelt szolgáltatási minôségi követelményeknek, és milyen fejlôdési állomásokon ment keresztül az Osztrák Posta. Mint ismeretes, az Európai Unió 6
évvel ezelôtt, 1997-ben egy direktíva (irányelv) gyûjteményt fogadott el a posták átalakulásával kapcsolatban, a liberalizáció, a minôségi kritériumok tárgyában. Az MP Rt. már
az elmúlt években, de az utóbbi néhány évben is sokat tett annak érdekében, hogy eleget tegyen az Európai Unió elvárásainak a postai szolgáltatások fejlesztésének modernizálása terén.
Ezek az irányelvek elsôsorban a liberalizációt tûzték ki célul, ami egy teljesen új környezetet fog jelenteni, hisz a versenyhelyzetben kell a postáknak az egyetemes szolgáltatást nyújtaniuk és ezen kívül az irányelvek nagy szerepet tulajdonítanak a szolgáltatások minôségi színvonala emelésének is. Ezért úgy véltük, hogy külön elôadást rendezünk az európai postai szolgáltatások minôségi színvonala kérdésének és ennek megtartására Budai Iván nemzetközi igazgatót kérjük föl.
3
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BUDAI IVÁN

Nemzetközi szolgálati minôség Európában
Budai Iván – az MP Rt. nemzetközi igazgatója
Amikor a nemzetközi szolgáltatás-minôség európai helyzetérôl beszélünk, tulajdonképpen néhány nagyon egyszerû kérdésre fogom keresni és remélhetôleg megadni a
választ. Az elsô az, hogy egyáltalán miért érdemes és miért kell külön foglalkozni a nemzetközi szolgáltatás-minôséggel, a másik az, hogy Európában milyen átfutási idômérési
rendszereket alkalmazunk, a harmadik, hogy milyenek az eredmények az Európai Unióban és milyenek a mi eredményeink és végül az, hogy a csatlakozás után mi várható e
tekintetben, illetve mik a teendôink.
Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért fontos errôl külön beszélni, akkor
természetesen az Európai Unió postai irányelveihez kell visszakanyarodnunk, ahol ha a
témánk felôl közelítjük meg ezt a kérdést, azt lehet mondani, hogy a postai irányelv magasabb minôségû postai szolgáltatásokat kíván biztosítani a fogyasztók számára.
Ezt egyrészt egy versenyhelyzet megteremtésével, ill. ehhez hozzárendelten, minôségi célok meghatározásával kívánja elérni.
Ezeket a minôségi célokat az Európai Unió, mint nemzetközi intézmény, természetesen a határokon átlépô, tehát a nemzetközi küldeményekre állapítja meg. Két minôségi mutató létezik az EU-ban, az egyik a levélpostai küldemények gyorsaságára vonatkozik és azt az elvárást fogalmazza meg, hogy a feladástól számított harmadik napon a küldemények 85%-a érjen célba, illetve egy megbízhatósági mutatót állapít meg, ahol a
feladástól számított 5-ik nap a cél és 97%-a a küldeményeknek kell, hogy akkorra célba
jusson. A hivatalos mérési eredményekrôl majd még beszélünk, az Unió évente kétszer
közzéteszi. Ehhez kapcsolódik, hogy az EU a postai területre nézve szabványokon is dolgozik, és eddig egy szabványt fogadott el, amelyik a belföldi és a nemzetközi átfutási
idômérésekre állapít meg szabályokat, azonban kidolgozás alatt vannak egyéb szabványok is, így a nem elsôbbségi levélre, a tömeges küldeményekre, a csomagra, a panaszkezelés, a küldemények elveszése, kifosztása és sérülése kérdéseire. Az uniós direktívában az átfutási idôvel kapcsolatos minôségi kérdések kerültek megfogalmazásra és
hogy szabvány is az EU-ban erre vonatkozóan van érvényben.
Ma, amikor nemzetközi szolgáltatás-minôségrôl beszélünk, akkor elsôsorban az átfutási idôteljesítményt értjük ezalatt, mivel a szolgáltatás-minôség egyéb elemei miután
beléptek a küldemények az adott ország területére, lényegében megegyeznek a belföldi küldeményekkel kapcsolatban megállapított elvárásokkal.
Végül van még egy elem, amely a szolgáltatás-minôséggel is összefügg, ez pedig az,
hogy az európai posták közötti elszámolásban költség-alapú és a minôségi teljesítménytôl függô nemzetközi végdíj-rendszer alkalmazását írja elô.
4
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NEMZETKÖZI SZOLGÁLATI MINÔSÉG EURÓPÁBAN
Ez egy minôségi lépés az UPU rendszeréhez képest, amely végül is csak súllyal és egy
világátlagban kiszámított végdíjjal számol.
Ami a felkészülésünket illeti a nemzetközi szolgáltatás-minôségben, két dolgot szeretnék kiemelni. Arról van szó, hogy közel 5 évvel ezelôtt az MP Rt. és a többi csatlakozó országok postái, valamint közös szervezetünk a POSTEUROP egy egyezményt írt alá
Brüsszelben, amelyben kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a csatlakozás idejére felzárkózunk szolgáltatás-minôségi és egyéb területeken az EU átlagos színvonalára. Ezt a lépést szolgálta az is, hogy 2002. elején az MP Rt. belépett az International Post
Corporation-be (IPC), amelyik egy nagyon sajátos képzôdmény a postai szervezetek
világában, gazdasági egyesülése a Nyugat- és Észak-amerikai postáknak. A fejlett országok nagy többségének a szervezete, amelyet abból a célból hoztak létre ezek a posták, hogy egyrészt a nemzetközi szolgáltatás-minôség javítására közös intézkedéseket
dolgozzon ki ez a szervezet, ill. a nemzetközi postai szolgáltatások területén új termékek kidolgozásával foglalkozzon.
Nézzük meg, hogy hogyan érvényesül az európai direktíva, ill. azok a rendelkezései,
amelyekrôl már beszéltem az EU-ban, Nyugat-Európában.
A legfontosabb ezek közül, hogy e posták vonatkozásában egy minôség- és költség
alapú európai végdíj-megállapodás érvényesül, ez a REIMS II. megállapodás, amelynek az a lényege, hogy a posták közötti méltányos javadalmazás céljából a végdíjak
egyrészt a kézbesítés valódi költségeihez közelítenek, másrészt a szolgáltatásminôség
javítását próbálja ez a rendszer szinte gazdasági oldalról kikényszeríteni, mivel a végdíj
mértéke igen erôsen függ a teljesített átfutási idô normáktól. A végdíj egyrészt a belföldi tarifákhoz kapcsolódik, ez egy kompromisszum, mivel a tényleges költségalapú
számításoknak európai szinten még nem igazán jöttek létre az alapjai, de a belföldi tarifához kapcsolódó végdíjat az EU Bizottsága is elfogadja, mint megfelelô alapot ezekhez a számításokhoz. Mozgásban van ez a szám, jelenleg a belföldi tarifa 76,6%-át számítják fel végdíjként az egymás közötti viszonylatokban.
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BUDAI IVÁN
A fenti táblázatban azokat az átfutási idônormákat láthatjuk, amelyeket az egyes postáknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy a végdíj 100%-át megkapják. Van azért egy rugalmasság ebben a rendszerben, hiszen a teljesítendô norma egy tárgyalás eredménye,
amely különbözô lehet a különbözô postáknál. A legalacsonyabb normákat a spanyol ill.
a görög postáknak kell teljesíteniük. Ez részben összefügg egy adott posta technológiai
lehetôségeivel vagy éppen földrajzi sajátosságaival. Görögországnál például a szigetvilág
jelenti ezt, ami a kézbesítés számára egy különleges kihívást jelent. A J+1 norma az azt
jelenti, hogy az országba való beérkezéstôl számított 1 napon belül kell a küldeményeknek a táblázatban megadott százalékát kézbesíteni. A végdíj teljes összege azonban csak
abban az esetben jár, ha a vállalt minôségi standard 100%-ban teljesül, 90%-os teljesítés
esetén ez már csak 85%, míg 80%-os, vagy annál rosszabb teljesítés esetén a végdíj mértéke 50%-ra csökken. A mi helyzetünkre lefordítva, ha most a REIMS-i rendszerben lennénk és a számunkra megállapított normát 80%, vagy annál kisebb mértékben teljesítenénk, ez indulásnál már egy fél milliárdos árbevétel veszteséget jelentene a postánk számára. Ahhoz, hogy a REIMS-i megállapodás mûködni tudjon, ahhoz föl kellett állítani egy
európai szintû mérési rendszert, ez az ún. UNEX mérési rendszer, amely végpontos átfutási idôellenôrzést tesz lehetôvé és szintén Európai Uniós elôírás, hogy a postáktól független cég, jelenleg az angol Research International végzi ezeket a méréseket, amellyel
szemben elvárás, hogy a teljes levélforgalmat lefedje a résztvevô 18 ország között. Ugyanis az IPC-nek és a REIMS-i végdíj-rendszernek nemcsak EU-s tagjai vannak. Tagja például a Svájci Posta, éppen abból a megfontolásból, hogy a bizonyos szolgáltatási színvonal
teljesítése a posta gazdasági életképességének és versenyképességének megôrzése
szempontjából kiemelten fontos. Tehát önkéntes csatlakozók vannak ehhez a rendszerhez.
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Jelenleg a UNEX 306 levéláramot tesztel és az EU Bizottsága ezt fogadja el, mint
olyat, mely teljes lefedettséget mér. Ha megnézzük a Nyugat-európai posták teljesítményét a 2002. évi eredmények alapján, akkor azt látjuk, hogy az átlagos határon átlépô
küldeményeknél az átfutási idô mindössze 2,2 nap és a J+3 mutatót 93,5%-ra teljesítik,
míg az I. osztályú levelek a J+5 napi megbízhatósági elôírást közel 99%-ban teljesítik.
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NEMZETKÖZI SZOLGÁLATI MINÔSÉG EURÓPÁBAN
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Ez egy kis történeti áttekintés és ez megint nekünk érdekes lehet. 1994-tôl – 2002-ig
mutatja, hogy a J+3 kézbesítési teljesítmény átlagosan hogyan alakult Nyugat-Európában. 1994-ben ez a szám mindössze 69,1% volt. Ez erôsen egybecseng a mi jelenlegi
teljesítményünkkel. 1997-re, amikor az EU kiadta a postai irányelvét, akkor már a 85%os EU cél közelében voltak az átlagos teljesítmények. Az életünket az EU-n belül nem
úgy kell elképzelnünk, hogy a fejünk felett van még egy extra hatóság, hiszen ott is konzultációk sorozata vezet el egy-egy EU-s direktíva, vagy direktíva módosítás kiadásához.
7
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BUDAI IVÁN
Látható, hogy az EU nem egy irreális célt fogalmazott meg a posták számára 1997 végén. Végül, még jól látható, hogy 69%-ról 93,5%-ra föl tudott menni 8 év alatt az átfutási idôteljesítmény a J+3-ra és a J+5-re pedig 92,4-rôl pedig messze a norma fölé,
99% közelében teljesül ez a mutató. Közel 80%-a a küldeményeknek a feladástól számított második nap végéig célhoz ér.
Áttérnék a csatlakozó országokkal kapcsolatos kérdésre, a felkészülésre. A már említett
Brüsszeli Egyezmény alapján a csatlakozó országok postái létrehozták a UNEX rendszernek egy könnyített változatát a UNEX light mérési rendszert. Csak fôvárosok, ill. nagyobb
városok közötti áramlatokat mér, de 2003. év folyamán az áramlatok bôvülnek. Mi kiterjesztjük Budapesten kívül Szegedre és Szombathelyre ezeket a méréseket. Szombathelyen március közepe óta mérnek tesztleveleket, Szeged csak az év második felében kerül
be a mérésekbe. A magyar viszonylatok száma 13, nyugat-európai országokkal 8 viszonylatban mérünk és csatlakozni kívánó országokkal pedig 5 viszonylatban. Az összes tesztlevelek száma 70.000 a UNEX light rendszerben, ebbôl 6.500 jut ránk, mármint a Magyarországon feladott tesztlevelek száma ennyi. A mérés folyamatos, eredményeket havonta
kapunk és a vezetést negyedévente tájékoztatjuk az eredményekrôl. A UNEX light mérési eredménynek két számítási módja van. Az egyik az ún. Operational Rule, amelynek
a lényege az, hogy ha munkaszüneti napok után nem közvetlenül a munkaszüneti napok
utáni napon kézbesítik a küldeményt, hanem egy nappal vagy két nappal késôbb, akkor
az átfutási idôbe beleszámítanak a munkaszüneti napok, vagy a kézbesítés nélküli napok.
A másik az Official Rule és ez érdekli az Európai Unió Bizottságát, viszont 5 napos munkahétre adja meg a mérési eredményeket. Az Operational Rule bevezetése azért volt
fontos a UNEX light rendszerben, hogy képet kapjunk arról, hogy ténylegesen az ügyfeleink, a fogyasztók mit éreznek. Ha ezt a bizonyos Operational Rule-t és az átlagos átfutási idôket nézzük, akkor azt látjuk, hogy Budapestrôl feladott küldemények esetében ez
4,4 nap volt 2002-ben, a bejövô küldemények esetében valamivel rövidebb, 4,2 nap és
valamivel jobb volt ez az eredmény, mint a 2001-es év 4,7 ill. 4,5-es eredményei.
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A fenti táblákban egy kis összehasonlítást próbálunk bemutatni a csatlakozó országok
postái, ill. az MP Rt. teljesítménye között. Az Official Rule, tehát az EU-t érdeklô eredmények kimenô küldemények viszonylatában itt azt látjuk, hogy a csatlakozók közül a
cseh és a lengyel posta vonatkozásában közelítjük meg tartósan az EU által elôírt normát. A Magyar Posta egyébként a középmezônyben van, ami azért mutatja, hogy a posta dolgozik ennek a mutatónak a javítása érdekében. Aki kétség kívül jól teljesít, az a
Szlovén Posta és a Cseh Posta. Óvatos optimizmusra az mindenképpen okot ad, hogy
ez a 2003-as elsô negyedév hozta elôször azt, hogy több viszonylatban is megközelítjük, ill. meghaladjuk a mérések szerint az EU-s normát. Ha az átlagos teljesítményt nézzük, ott is látható a fokozatos javulás, ill. 2003. I. negyedévének javuló száma. Bejövô
teljesítménynél is hasonló a helyzet, bár itt csak Svájc vonatkozásában értük el múlt évben, ill. léptük túl kissé a EU-s normát. Bejövônél a legszélsô oszlop jobban illusztrálja
a hozott intézkedést, az eredmény 2002-es javulása igen jelentôs a 2001. évi teljesítményhez képest.
A UNEX light mérési rendszert a UNEX-hez hasonlóan kiegészítettük ún. diagnosztikai képességekkel. Ez azt jelenti, hogy a tesztlevelekbe rádiófrekvenciás készülékeket
helyeznek el azok, akik a mérést végzik. Magyarországon 2 helyen, a az MPKÜ-ben, ill.
az LF-ben állítottunk fel érzékelô kapukat, melyeket részben UPU támogatással hoztunk
létre. Jelenleg a Budapesten kívüli irányú mérések csak idén indulnak meg, igazán az
MPKÜ-ben lévô kapunak volt szerepe és múlt év közepétôl Franciaországgal, Olaszországgal, Németországgal, Nagy-Britanniával, majd Dániával indítottuk meg ezeket a diagnosztikai méréseket, amelyeknek a jelentôsége abban van, hogy a küldeménytovábbítás egyes szakaszait igen pontosan lehet mérni. A mérések kétirányúak, a J+1 irány
az indított irányban az a feladás napja és a rendeltetési ország nemzetközi kicserélô hivatalában történô elsô regisztráció közötti idô, míg a K+1 érkezett irányban az MPKÜben történt beérkezés és a kézbesítés között eltelt idô, ez a K+1 tulajdonképpen egy
belföldi végpontos átfutási idômérésnek felel meg.
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Látható a fenti ábrán a nemzetközi küldemények szakaszolása a feladástól a címzetthez történô megérkezésig. Az MPKÜ-ben és az LF-ben, ahol kékkel vannak érzékelô kapuk, ill. információ keletkezik a mérés során a kézbesítésrôl is. A diagnosztikai mérés nemzetközi viszonylatban azt is jelenti, hogy be tudjuk mérni, ha a nemzetközi szállítással van probléma, tehát a 2 MPKÜ között, ill. az is látható, ha a partnernél vannak komolyabb csúszások az átfutási idôben. A teljesítményrôl viszonylag
hiteles képet tud adni, itt is lehet tapasztalni javulást 2002-2003 között, különösen a
bejövô irányba, ahol 43,7%-ról közel 50%-ra ment fel ez a teljesítmény. Ez a szakaszos mérés a belföldi teljesítményünket gyengének minôsíti, ez erôsen elmarad a
belföldi teljesítményre a szabályozó hatóság által is elôírt számtól. A UNEX light
végpontos és diagnosztikai mérési eredményeket értékelve azt lehet mondani, hogy
a mért 2 teljes év 2002 végéig, mind kimenô, mind bejövô arányban egy szerény javulás megállapítható. A J+3 gyorsasági mutató ebben az idôszakban 57,5-rôl közel
67%-ra javult. A J+5 esetében már jobban megközelítjük az EU-s normát.
Mi a teendô és mi várható az EU-s csatlakozás bekövetkezte után e tekintetben?
Egyrészt 2004. májusa után az MP Rt.-nek csatlakoznia kell a REIMS végdíj-rendszerhez, vagy lehet, hogy a REIMS helyén egy új végdíj-rendszer jön létre a 10 csatlakozó ország postáinak részvételével, de a lényege ennek az lesz, hogy az árbevételünk, a nemzetközi egyenlegünk – mi nem importôr vagyunk és minden elôzetes
becslés szerint azok is maradunk – tehát pozitív lesz a nemzetközi egyenlegünk, de
ennek a mértéke igen erôsen fog függni az átfutási idô norma teljesítéséhez.
Az is bizonyosra vehetô, hogy ez az átfutási idônorma minimum a direktívában
megfogalmazott J+3 85% lesz. Ugyanakkor megjegyzem, hogy egyéb relációkban,
hiszen ez kb. a nemzetközi forgalmunk 70-75%-át fedi le, az UPU rendszer marad
majd érvényben, de az UPU is elindult azon az úton, hogy a jelenlegi meglehetôsen egyszerû végdíj-rendszerét átalakítsa olyanná, amely minôségfüggô és valamilyen módon a belföldi feldolgozás, szállítás és kézbesítés tényleges költségeit is kifejezi. A végdíj-rendszerhez kapcsolódó teljesítménymérés egy új szisztémában fog
megvalósulni, errôl az elmúlt hetekben kezdôdtek el a tárgyalások. A UNEX és a
10
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UNEX light rendszerbôl egy egységes, UNEX 2005 EU konform rendszer fog létrejönni. A mi esetünkben földrajzi kiterjesztést és diagnosztikai bôvítést, magasabb
költségeket fog jelenteni. Az éves költsége 100.000 euró/év fölött lesz. Ugyanakkor a diagnosztikai bôvítés elvileg és technikailag megteremti a lehetôséget egy
nyomkövetô rendszer kiépítésére is.
Az UPU jelenlegi végdíj-rendszerében a fejlett országok a nekünk fizetendô végdíj felett még 7,5%-ot befizetnek egy alapba, amelybôl szolgáltatás-minôség fejlesztést szolgáló célokra projekteket finanszírozhatunk meg. Két héttel ezelôtt adtuk be a második ilyen típusú projektünket mozgó érzékelô kapuk beszerzése céljából és ezt még folytatni fogjuk. Egy üzleti értelemben vett hasznosítása ennek a
technológiának lehetséges ezen a területen is. Várható ugyanakkor, hogy az EUban a szolgáltatás-minôség egyéb elemeit is szabványosítani, mérni és értékelni
fogják. Nemzetközi téren maradva, mi a magunk részérôl törekszünk a szolgáltatás-minôségi megállapodásaink körének bôvítésére Az a néhány reláció, ami a korábbi ábrákon már az EU-s norma közelében, vagy afölött teljesített, ott jórészt annak köszönhetô, hogy kötöttünk ilyen megállapodást, a partnereink odafigyelnek
a küldeményeinkre. A REIMS-i rendszer egyúttal azt is jelenti, hogy aki a REIMS-i
rendszeren kívülrôl küld zárlatokat ezeknek a postáknak, a fogadó posta nem érdekelt abban, hogy ugyanolyan gyorsasággal, ugyanolyan minôségben kezelje, hiszen közvetlen anyagi érdekeltsége, amely az átfutási idôtôl függne, nincsen. Ezt
próbáltuk áthidalni az elmúlt idôszakban külön megállapodásokkal, ill. ún. linc
exercise-ok és csôvezeték elemzések útján, ami azt jelenti, hogy a logisztikai szakembereink diagnosztikai mérések részletes elemzése alapján próbálják optimalizálni a nemzetközi küldeményforgalom útját a jobb eredmény elérése érdekében. Azt
is megtettük, hogy az MPKÜ-t nemzetközi audit-nak vetettük alá, ezt az IPC végezte el múlt évben. Egy hétig vizsgálta egy szakértô csapat az MPKÜ-t és a konklúziójuk az volt, hogy egy-két kisebb felvetéstôl eltekintve európai színvonalúnak minôsítették az MPKÜ folyamatait, az MPKÜ informatikai támogatottságát és általában a teljesítményét. Ami a nemzetközi szállítás rugalmas alakításának kérdéskörét
illeti, itt már többféle módon operálunk, van, ahol közútra átvittük és a vasúti szállítást megszüntettük, mert igen komoly minôségi problémák voltak. De ez is állandó figyelmet igényel, ahol a költség és a minôség elemzésével és figyelembevételével kell optimalizálni a szállítási folyamatokat és lehetôségeket. Ami a belföldi
szakaszt illeti, itt nyilván kulcskérdés a modernizációs programon belül az OLK ill.
az OLH projektek megvalósítása. Nyilvánvaló, hogy az automatizált feldolgozás
elôtérbe kerülésének van nagyobb súlya, a szállítási hálózat optimalizálása jelentheti azt az intézkedéssorozatot, amelyik fölhozhatja 2004. után a Magyar Postát az
EU-s tagposták szintjére.
Az EU versenypiacán alapkérdés a szolgáltatás-minôségi normák teljesítése és itt
a vállalaton belül, valamennyi érintett terület közötti együttmûködés és segítôkészség is rengeteget számít a nemzetközi szakaszok optimalizálásában, a nemzetközi
teljesítményünk és ezen keresztül a posta nemzetközi megítélése szempontjából. Végül a belföldi szabványlevél díjainak összehasonlításáról mutatok egy összehasonlítást. A problémák gyökerei alapvetôen itt vannak.
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Láthatjuk, hogy az EU-ban igen sok posta esetében ez a tarifa messze már a fél euró
fölött van, átlagosan pedig fél euró, de az MP Rt. ennek a sornak a legvégén található,
mindössze 16 euró-centtel.
Amikor intézkedéseket kell hoznunk a szolgáltatás-minôség javítására és modern
technológiát kell alkalmaznunk, a modern technológia ára és mûködtetési költsége
azért az 50 centes tarifához igazodik és nem a mi 16 centes tarifánkhoz. Nyilvánvaló,
hogy itt az MP Rt. vezetése és a szabályozó állam közös felelôssége, hogy ez megfelelô ütemben változzon. A nemzetközi szolgáltatás-minôségi teljesítményünk értékelésénél ezeket a számokat is figyelembe kell vennünk.
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DR. BERNHARD BUKOVC

Az Osztrák Posta szabályozási intézkedései az EU
postai direktíváinak végrehajtására és fejlôdésének
fôbb jellemzôi az utóbbi néhány évben
– Dr. Bernhard Bukovc – az Osztrák Posta európai
és nemzetközi ügyeinek igazgatója
Elôször is a PSZE-nek – s személy szerint Dr. Oláh László elnök úrnak – köszönetet szeretnék mondani a meghívásért és Budai Iván úrnak is köszönöm az elôadását és a minôség fejlôdésére vonatkozó beszámolóját a REIMS rendszerrel kapcsolatban. Úgy
gondolom, hogy a REIMS és a végdíj-rendszerek a legérdekesebb, legizgalmasabb területét jelentik a postai munkának. Különösen azért, mert önmagában is érdekes ez a
dolog és bárkivel is legyen ezen a rendszeren belül probléma, annak azonnal anyagi,
pénzügyi kihatásai vannak. Most az Osztrák Postáról szeretnék ezzel kapcsolatban beszámolni, különösen arról, hogy milyen elôfeltételeknek kellett ahhoz megfelelnünk,
hogy az EU-s elvárásokat teljesíteni tudjuk, ill. hogy az Osztrák Postán belül milyen gazdasági átalakításokat kellett ennek érdekében végrehajtani. Az elôadásom elsô része a
szabályzásra vonatkozó kérdésekkel fog foglalkozni, a második részben pedig konkrétan az Osztrák Posta átalakításáról, szervezeti kérdéseirôl fogunk beszélni.

/LEHUDOL]DWLRQRIWKH3RVWDO0DUNHWVLQ(XURSH

RIPDUNHW
OLEHUDOL]DWLRQ

 

 

PRQRSRO\
 OHWWHU JRU
WLPHV VWDQGDUG
WDULII
a
0DLO9ROXPH
(8(XURSH




 

(8 ',)%*%$1/(6 \HDU 

 OHWWHU JRU
WLPHV VWDQGDUG
WDULII

 RXWERXQG
a
0DLO9ROXPH
(8(XURSH


 OHWWHU JRU
WLPHV VWDQGDUG
WDULII

IXOO\
OLEHUDOL]HG
PDUNHWV"

a
0DLO9ROXPHQ

VRXUFH8%6:DUEXUJ

13

Posta 2003/2 copy

2004.04.13 13:48

Page 14

DR. BERNHARD BUKOVC
Az Önök számára alapvetôen világos és ismert, hogy mi volt az az alaphelyzet, amivel
találkoztunk annak idején. Látják azt, hogy 2003-ig abban a helyzetben voltunk, hogy a
350 gr-nál kisebb súlyú levélküldemények területén monopóliumunk volt és az európai
volument tekintve az ilyen küldemények az összes levélpostai küldemény 98%-át tették ki.
2002-ben az új postai európai irányelv megjelenésével ez a szituáció megváltozott.
Látják, hogy az új irányelv szerint a 100 gr alatti levelek még lebonyolíthatók lehetnek
monopólium formájában, minden efölötti levélküldemény azonban liberalizált.
Az ábra 3-ik része nagyon fontos, mégpedig a határokon átlépô levélforgalom, amely
2003. január elsejétôl teljes mértékben liberalizálásra került.
Ebbôl könnyen belátható az, ha valamilyen magántársaság ezen a területen szeretne
tevékenykedni, akkor elsôsorban ezen a területen kezdi meg a munkáját, tehát az országból kifelé, külföldre szánt leveleket gyûjti össze és viszi el külföldre. Hogyan is megy ez tovább? 2006. és 2009. között ez a monopólium határérték 50 gr-ra csökken. Akkor elérkeztünk 2009-be, de ami ezután következik, azt még egyikünk se tudja. Az Európai Bizottság
össze fog ülni, valamilyen elemzéseket fog végezni és 2006-2007 körül meg fogják azt határozni, hogy teljes mértékben liberalizálják ezt a piacot és meg fogják hozni erre a megfelelô intézkedéseket, irányelveket. Most az egésznek a hátterét szeretném röviden bemutatni, hogy hogy is néz ki. Ausztriában az a helyzet, hogy van egy általános postai törvény és ez egyrészrôl szabályozza az univerzális, tehát az általános postai területet ill. külön szabályozás van a monopolizált területre. Az univerzális szolgáltatásra vonatkozó elôírás szabályozza részleteiben, hogy itt milyen minôségi normáknak kell megfelelni, ill. általában hogyan is néz ki ez az univerzális általános szolgáltatási terület. Ausztriában is egy
kicsit lassabban mennek a dolgok, ez az univerzális szolgáltatási területre vonatkozó rendelkezés csak az elmúlt évben lépett érvénybe. Ez az új postai törvény megfelel az Európai Uniós direktívának, de még nem lépett hatályba. Ennek elsôsorban az volt az oka,
hogy különbözô turbolenciák voltak Ausztriában az új kormányzat választásával kapcsolatban és még mindig van egy csomó tartalmi kérdés ezzel kapcsolatban, ezért nem adták
még ki ezt a törvényt. A privát terület most esélyt lát arra, hogy az ô számukra még jobban megnyíljanak ezek a piaci lehetôségek, viszonylag nagy nyomást gyakorol a politikára és megpróbál minél nagyobb területet, lehetôségeket megszerezni magának.
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AZ OSZTRÁK POSTA SZABÁLYOZÁSI INTÉZKEDÉSEI
Most olyan helyzettel állunk szemben Ausztriában, hogy a fenntartott monopolizált
terület egyre kisebb lesz, ide már csak a 100 gr. alatti levélküldemények tartoznak, ill.
ezek az ún. info mail küldemények, de csak akkor, ha személyre szólóak és konkrét címzéssel vannak ellátva. Az összes többi területet, tehát az univerzális, ill. az egyéb szolgáltatások területét teljes mértékben megnyitották a magánverseny számára. Ennek során csak az az apró probléma merült fel, hogy az univerzális terület ugyan teljes mértékben szabad a magán versenytársak számára, de azzal a különbséggel, hogy számukra
semmiféle elôírás nem létezik, nem úgy, mint a mi számunkra, ahol mi bizonyos feltételeknek mi meg kell, hogy feleljünk. Megemlíteném, hogy a monopolizált területre vonatkozó tarifákat és feltételeket a postának engedélyeztetni kell, ezeket nyilvánosságra
kell hozni, az egyéb univerzális szolgáltatási területeket csak notifikálni kell, vagyis be
kell jelenteni és ezeket utána nyilvánosságra lehet hozni. Ami ezen kívül található, tehát
az általános szolgáltatások területe, itt elegendô csupán a publikáció.
Mi is az az univerzális szolgáltatásra vonatkozó kötelezettség, amit nekünk teljesítenünk kell? Ez az univerzális szolgáltatási rendelkezésben pontosan meg van fogalmazva, ebben pl. pontosan szabályozva van a bemeneti helyek száma, tehát hány postahivatallal kell rendelkeznünk, hány postaládát kell fölállítanunk stb. Milyen gyakran kell kiüríteni a postaládákat, milyen gyakran kell kézbesítést végezni és ami számunkra szintén érdekes, nekünk Ausztrián belül a levélpostai küldemények 95%-át egy napon belül kézbesítenünk kell.
A REIMS mérései szerint mi most 93%-nál tartunk, tehát az osztrák szabályozás már
az EU-nál magasabb szintet követel meg. Kaptunk azonban egy nagyvonalú, átmeneti
engedményt erre, elegendô, ha ezt a normát majd a jövô év során teljesítjük. A csomagok 92%-ának 2 napon belül kell megérkeznie és a szokásos, egyéb követelmények is
meg vannak fogalmazva, az hogy folyamatosan tovább kell fejlesztenünk az univerzális
szolgáltatási területünket és erre vonatkozó fáradozásainkról folyamatosan be kell számolnunk a szabályozó hatóságnak. Még egyszer a levélpostai küldemény kézbesítésének minôségérôl, az összküldemények 95%-ának éves átlagot tekintve a következô
munkanapon meg kell érkeznie és legalább 98%-nak a második munkanapon.
Ami a költség szerinti elszámolásra vonatkozik, az lényegében pontosan megfelel az
Európai Uniós elôirányzatoknak, itt is vannak olyan a szempontok, amiket figyelembe kell
vennünk és hogy ezt jól is csináljuk, független szakértô, egy egyetemi professzor vizsgálja és ellenôrzi, a kérdés, hogy ezeknek az elvárásoknak tényleg megfelelünk-e? Amit az
EU ebben az irányelvben meghatároz, ez természetesen egy minimális értéke az elvárásoknak, de pontosan ezek azok a területek, amelyek a legnagyobb nyomást gyakorolják
ránk a következô évek során és ezt a nyomást már ma is igen erôsen érezzük. Például ez
az ausztriai 95%-os követelmény ez az európai uniós irányelvben alapvetôen alacsonyabb szinten van megfogalmazva. Természetesen minden országnak meg van engedve az, hogy korábban liberalizálja a postai szolgáltatási területeit, mint ahogy az az irányelvben elô van írva és vannak olyan országok, ahol ezt már meg is tették. Ausztriában is
vita folyik arról, hogy amellett, hogy versenyképesebbé tegye a postai szolgáltatásokat,
ill. versenyhelyzetet teremtsen meg, ezen a területen esetleg már 2007-es évben teljes
mértékben liberalizálni kellene a postai szolgáltatások területét. Itt következnek még nagyon érdekes kérdések, például a licence rendszer, a különbözô kompenzációs alapok a
postai szolgáltatások területére. Mindezek Ausztriában még nem léteznek.
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Azokon a területeken, amelyek ma Ausztriában liberalizáltak, bárki bármit tehet
anélkül, hogy bármilyen engedéllyel rendelkezne. A másik probléma a postai hálózathoz való hozzáférés. Németországban már van erre törvényi szabályozás, Ausztriában
még nincs, de az EU-s szabályozó hatóság is nagyon erôsen dolgozik azon, hogy a
magánszolgáltatóknak is biztosítani akarják a hálózathoz való hozzáférést. Egy példát
mondanék erre, ami közvetlenül összefügg a határon átlépô, külföldi postai küldeményekkel. A legújabb REIMS-i megállapodást a bizottság még nem engedélyezte,
még nem írta alá. Ennek az egyik feltétele volt az, hogy biztosítják azok a magánpostai szolgáltatást végzôk, cégek, vagy szervezetek, akik külföldre postát szállítanak,
hogy a REIMS-i kondíciókkal tehessék ezt meg. Ebben a környezetben mint postai
szolgáltatónak egyszerûen aktívvá kell válnunk, országon belül is, de a jövô évtôl
kezdve ez már Önökre is érvényes lesz az EU-n belül, ahol egyre több, erre vonatkozó szabályozás születik, aminek mindig meg kell felelnünk. Ez nagyon széles terület,
ami EU-s szinten számunkra ebbôl érdekes. Kezdjük csak talán a versenyjoggal. Mindaz, amit a REIMS-i megállapodásban meghatároznak a különbözô állami támogatások, vagy az e-mailing, egy egy csomó olyan terület, ami nagyon erôsen befolyásolja a mi tevékenységünket.
Például a közbeszerzésekre vonatkozó jog, és hasonló dolgok a magánszolgáltatókra nem vonatkoznak, az Osztrák Postára viszont nagyon erôsen. Nagyon aktuális
jelenleg a forgalmi adóra vonatkozó kérdés, valószínûleg egy rövidített eljárás keretében az EU-s Bizottság még az idén meg fogja szüntetni a postai szolgáltatásra vonatkozó áfa alóli felmentést.
Jelenleg még megvannak az univerzális szolgáltatási feltételeink, elôírásaink, a
tarifáinkat állandóan engedélyeztetnünk kell, különbözô közzétételeket kell tennünk. Szigorú szabályozások vonatkoznak a postahelyek számára a különbözô kézbesítési idôkre stb. Biztonsági elôírások vonatkoznak ránk, ill. az az elôírás, hogy az
egész országot lefedôen kell nyújtanunk szolgáltatásainkat. Ez talán ma még jogos
is, hogyha egy bizonyos monopóliummal rendelkezünk, de ha ez a monopólium
megszûnik, akkor már semmi sem különböztet meg minket a magántársaságoktól,
a versenytársaktól, tulajdonképpen a jelenlegi szabályozás a versenyhelyzet torzítását eredményezi.
Ezután bemutatom, mi is változott meg az Osztrák Postán az elmúlt évek során. Itt
egy pár kulcsszámot mutatnék be az elmúlt évekre vonatkozóan. A levélpostai terület még mindig a fô üzleti területet jelenti az Osztrák Postán belül. De ezen a területen is már irányt mutató változások tapasztalhatók, ami a volumenre vonatkozik és ez
a következô évek során így fog folytatódni. Már az idén is nagyon érezzük a levélpostai forgalom visszaesését. Ennek az oka azonban nem elsôsorban a magánverseny,
ami egyre erôsödik, inkább az általános gazdasági helyzetbôl adódik. Például a vállalatok nagyon erôsen megnézik, hol tudnának költséget megtakarítani és ha korábban
havonta kétszer küldtek ki számlát, ott már csak havonta egy számla kiküldésre kerül
sor. Nem szeretnék arról beszélni, mi mindent helyettesít az internetes e-mail forgalom. Tehát nem átmeneti jelenségnek látjuk ezt, hanem maradandónak, amit valószínûleg nem is fogunk tudni a jövôben visszaszerezni. Amin próbálkozunk, az az, hogy
más területeket erôsítsünk, ez a viszonylag új terület, ez a direct mail terület ma már
23%-ot tesz ki, itt próbálunk erôsebbekké válni.
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Ebbôl következik az a tendencia, hogy egyre kisebb lesz a forgalom, az alkalmazottak, a dolgozók számát ennek megfelelôen csökkenteni kell, mivel nemcsak a forgalom
csökken, hanem a nyereségadatok is csökkennek és az a legfontosabb, hogy mi is költséget tudjunk csökkenteni.
Lássuk egy rövid áttekintését annak, hogy mi minden is történt az elmúlt 4 év során
az Osztrák Postán. Az elosztó központjainkat átstrukturáltuk, a kézbesítô rendszerünket
átalakítottuk, az automatizálásnak a manuális munkát egyre nagyobb mértékben fel kell
váltania. A munkatársak számát egy olyan szintre szeretnénk hozni, amely ténylegesen
megfelel a követelményeknek és ezzel egyidejûleg növelni szeretnénk a szolgáltatásaink minôségét, hogy a törvényi elôírásoknak meg tudjunk felelni.
Melyik az a 4 leglényegesebb terület, amelyre a rekonstrukció során koncentráltunk?
Egyrészt az a logisztikai koncepció a 6 elosztó központtal, a kézbesítési, tehát elosztási
koncepció ezekkel a megint csak kézbesítô központokkal, és a retail területen új jellegû postahivatalokat vezettünk be, azért, hogy jobban meg tudjunk felelni a felhasználók igényeinek.
Az elmúlt 4 év során a teljes postai szervezetet is átalakítottuk és nemcsak egyszer.
Egy úgynevezett divíziós struktúrát alakítottunk ki, tehát különbözô üzleti területekre
osztottuk fel a tevékenységet. Mind a 4 pontot most részletesen is be fogom mutatni.
A munkatársak számának csökkentésére vonatkozó munkát 1999-ben kezdtük és még
nem is fejezôdött be. A disztribúciót, az elosztást is teljes mértékben megváltoztattuk,
ez a folyamat is még zajlik, 2002-ben kezdôdött. Azonban 2004-ben ezt a folyamatot le
akarjuk zárni. Az elosztó központokat is teljesen új rendszerûvé alakítottuk át, ezt 20042005-ben szeretnénk befejezni.
Nagyon izgalmas a következô pont, ez azt mutatja, hogy megpróbáltuk lecsökkenteni a postahivatalok, a postai helyek számát.
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Egy idôben azonban megkíséreltünk újfajta postahelyeket bevezetni, amelyek jobban megfelelnek az ügyfelek kívánságainak. A tarifák területe is mindig nagyon izgalmas terület.
Az elôzô elôadásban láttuk azt a táblát, 51 euró-centnél tartunk most a levélpostai
küldemények tarifájánál, s ez a jövô évtôl 55-re fog emelkedni. Ezen kívül van még néhány projekt, különösen a minôségbiztosítási projekt, ezek mind olyan területek, amelyek soha nem fejezôdnek be. Elsôként itt láthatók azok az új elosztó központok, amelyet kiépítettünk. 1999-ben Bécs körzetében 5 különálló, kis elôadóközponttal rendelkeztünk, a médiákból talán hallottak is errôl, mert voltak bizonyos problémák ezzel kapcsolatban, de az elmúlt év során ebbôl az 5-bôl egy nagy, központi elosztó-központot
csináltunk. Itt látható az a 6 nagy elosztó-központ, amely teljes Ausztria ellátását fogja
biztosítani a jövôben.
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Ezeknek a központoknak a vonzáskörzete látható az ábrán. Miért csináljuk mindezt,
erre egyszerû a válasz, költséget akarunk csökkenteni, a manuális feldolgozást automata rendszerekkel szeretnénk megoldani. Ezzel egyfelôl persze költségeket lehet
csökkenteni, másfelôl azonban a szolgáltatás minôségén is javítani lehet, de azt is el
tudjuk képzelni, hogy a járatoknak a tervezése is leegyszerûsödik ezáltal, mert nem
kell olyan sok helyre elvinni a küldeményeket. A bécsi elosztó-központot az elmúlt évben nyitottuk meg, ez a legnagyobb központ Ausztriában, napi 4 millió db-os feldolgozással.
A következô projekt a kézbesítô postahivatalokra vonatkozik, képzeljék el, hogy
1999-ben az Osztrák Postának 1881 kézbesítô postahivatala volt, ezek voltak a kézbesítésnek az utolsó pontjai, itt adták át a levélhordóknak a leveleket, a küldeményeket és
innen vitték ki a címzettnek. Ez egyrészt komoly költségekkel járt, de nagy idôráfordítást is igényelt, hogy ilyen nagy számú kézbesítôközpontunk volt. A kézbesítôhivatalok18
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nak a számát 400-ra csökkentettük. Ezt a folyamatot a jövô évben fogjuk befejezni. Nem
szívesen beszél az ember ilyesmirôl, de ez azzal járt, hogy 1300 alkalmazottra ebben a
folyamatban már nem volt szükség.
Itt még egyszer leegyszerûsítve bemutatható, hogy az egyik cél az volt, hogy költséget csökkentsünk, az egész folyamatot egyszerûbbé, egyenesebbé tegyük és útvonalat
spóroljunk meg a nagy elosztó-központok és a kézbesítôhivatalok között is.
A következô is egy nagyon izgalmas projekt, mégpedig a postahelyek, postahivatalok számának a csökkentése. Különösen azokon a területein Ausztriának, ahol
nem túl sûrû a népesség, ott voltak olyan postahivatalaink, ahol egy nap csupán néhány ügyfél jelent meg, de ahol 1-2 alkalmazott dolgozott. Természetes, hogy ez
csak ráfizetéses lehetett. Elindítunk egy projektet, ahol azon igyekeztünk, hogy kitaláljuk, hogyan lehet ezeket a postahivatalokat bezárni és egy kedvezôbb költségû megoldással helyettesíteni. Ez politikai kérdés is volt, mert nem lehet egyszerûen bezárni 650 postahivatalt, mert nagyon komoly identitásuk van ezeknek a postahivataloknak egy kisebb faluban. Itt olyan falvakról, vagy községekrôl volt szó,
ahol lehet, hogy már a helyi rendôrség bezárt, vagy egy-egy üzlet is bezárt, mert
nem érte ott meg neki. Azonban találtunk erre egy olyan megoldásokat, amelyet
széles körben elfogadtak.
Nem egyszerûen elrendeltük a postahivatalok bezárását, hanem hosszantartó megbeszéléseket folytattunk minden egyes polgármesteri hivatallal, községekkel, falvakkal
és igyekeztünk egy mindenki számára elfogadható megoldást találni. Ezek a helyettesítô megoldások az ügyfelek számára jobbak lettek, mint a régi postahivatal fenntartása. Az egyik megoldás a postai partner volt, ami azt jelenti, hogy a községben lévô,
akár élelmiszer kereskedôt bízunk meg a postai feladatok ellátásával. 650 postahivatalt zártunk be és természetesen mind a 650 helyett nem találtunk egy ilyen helyi kereskedôt, de kb. 120 esetben sikerült ezt a megoldást választanunk, ahol ilyen postai
partnert találtunk. Ez lehet egy élelmiszerkereskedés, lehet egy benzinkút, de olyan is
van, ahol egy kerékpár üzlet vállalta ezt a feladatot. Ennek végül is elônye is volt, egy
ilyen kis postahivatal, épp azért, mert nagyon kevés ügyfél jött, volt, hogy csak fél napos nyitva tartással volt nyitva egy ilyen kis faluban. A postpartner viszont egész napos nyitva tartással hozzáférhetô, sôt még szombaton is. Az ügyfelek sok esetben üdvözölték ezt a megoldást.
Ahol nem sikerült ilyen postapartneri megállapodást kötni, ott a vidéki levélkézbesítôket bíztunk meg. Tulajdonképpen a gépkocsival rendelkezô postai levélhordók az
összes postai szolgáltatást el tudják látni és ez szintén pozitív volt az ügyfelek számára, mert a postahivatal házhoz jött ezután. Ezek voltak az új megoldások, amelyeket
annak érdekében hoztunk, hogy jobban kielégítsük az ügyfelek igényeit. Ez azért is
volt fontos, mert a postahivatalaink gyakran mellékutcákban voltak, nem ott, ahol túl
sokan jártak.
A POST AT egy másik megoldás, amely a szolgáltatások lényegesen szélesebb körét
nyújtja, de kicsit más jellegû.
A POST BOX-ot egy újságoshoz tudnám hasonlítani, amelyet ott helyezünk el, ahol
nagyon sok ember fordul meg, pl. bevásárlóközpontokban, pályaudvarokon.
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Itt láthatók azok a szolgáltatások, amelyek az egyes fajtájú postai helyet kínálnak, a
postai partner az alap postai, ill. pénzügyi szolgáltatásokat kínálja, de nem teljes körûen. A POST BOX lényegesen több szolgáltatást kínál, de még ô sem teljes körûen, itt
már van internet hozzáférés, a pénzügyi szolgáltatásokból is több, ill. a retail területnek
a szolgáltatásait is nyújtja. A legnagyobb a POST AT, amely teljes körûen az összes szolgáltatást nyújtja és még kiegészítve olyanokkal, mint pl. a fénymásolási, faxolási lehetôség, stb. A régi kisposta helyett van egy élelmiszerkereskedés, amely reggel 8-tól este
6-ig nyitva van, sôt még szombaton is. A vidéki kézbesítô pedig konkrétan házhoz jön,
elképzelhetô az, hogy olyan emberek, akik valamilyen banknál vezették a bankszámlájukat és túl bonyolult tranzakciókat nem bonyolítottak, ezek az emberek sokszor elônyösnek tartják, hogy nem kell a városba bemenni, ahol a banknak van egy lerakata, hanem a saját házuk elôtt intézhetik ezeket az egyszerû tranzakciókat, ki- és befizetéseket.
A levélszolgáltatásokra vonatkozóan is korábban 3-szor meggondolta, hogy feladjon
egy levelet a postahivatalban, mert ott csak 10-tôl délig és utána 3-tól 4-ig volt nyitva
egy napon. Most odajön a vidéki kézbesítô, ahol megvásárolhatja nála azonnal a bélyeget és adhatja föl a levelet. Sokkal elôbb rászánja magát esetleg egy levél megírására.
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AZ OSZTRÁK POSTA SZABÁLYOZÁSI INTÉZKEDÉSEI
A postaboxban 2 alkalmazott dolgozik, itt is lehet különbözô levelezôlapot,
egyéb postai dolgokat vásárolni, a pénzügyi szolgáltatásokat egy automatán keresztül lehet rendezni. Ezek a tapasztalataink, amelyeket ezekkel a megoldásokkal szereztünk, jelenleg 5 db ilyen postabox létezik Ausztriában. Úgy tervezzük,
hogy ezt még nagymértékben bôvíteni szeretnénk, jelenleg bevásárlóközpontokban, ill. sétálóutcákban vannak ezek elhelyezve. Azt tapasztaltuk, hogy ahol elhelyeztük ezeket a postaboxokat, jelentôsen megnôtt a forgalom. Sok olyan ember,
akinek nem volt kedve bemenni a postahivatalba régebben, most mégis vesz egy
képeslapot, vagy ír egy levelet a postaboxban. A nyitvatartási idôk is alkalmazkodnak a környezet nyitva tartásához, egy bevásárlóközpontban az ottani üzletek
egész estig nyitva tartanak, akkor ez a postabox is nyitva tart, sôt szombati nyitva tartás is van.

Itt látható egy POST AT postahely, ugye ez a retail terület, ez a különbözô termék-értékesítés van még ott hátul, ami itt nem nagyon látható, egy sarok, ahol
internet hozzáférést biztosítanak. Minden egyéb szolgáltatás elérhetô. Jelenleg
17 ilyen POST AT postahellyel rendelkezünk Ausztriában, ezek elsôsorban bevásárlóközpontokban találhatók, ill. olyan helyeken is, ahol nagyon sok iroda van.
Az elfogadottsága ezeknek a POST AT helyeknek igen jó.
A következô pont, amire ki szeretnék térni, az az Osztrák Posta, mint vállalkozás szervezeti felépítése. Én 1999 óta dolgozom az Osztrák Postán, azóta már
megéltem ott néhány átalakítást. Nagyon remélem, hogy mostanra már sikerült
megtalálnunk egy olyan megoldást, ami megfelel az igényeknek. Ezeket az átszervezéseket azért végeztük, hogy ezeknek az új felállásoknak, az új szakterületeknek meg tudjunk felelni. Az elsôdleges célkitûzés az volt, hogy minden egyes
termékre egészen világos, meghatározott felelôsségi vonalakat alakítsunk ki. A
különbözô területek közötti szinergia hatásokat szerettük volna kiaknázni, föntrôl
lefelé, a központból egy ellenôrzési funkciónak is meg kell lennie, azért, hogy a
felelôsségi területeknek megfelelôen a deficites, veszteséges területeket fel le21
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hessen ismerni. Az ügyfelek, a vásárlók kívánságaihoz könnyebben szerettünk volna alkalmazkodni az új struktúra segítségével. Egy további, nagyon fontos dolog
volt, ami most elég sok gondot jelent az Osztrák Postának, hogy a magánosítás,
a privatizáció lehetôségeihez jobban tudjunk alkalmazkodni, ill. könnyebbé váljon
számunkra az, hogy valamilyen magáncéggel partneri viszonyt alakítsunk ki. A
kormányzat részérôl egészen világosan megfogalmazták azt az elvárást, hogy az
idei év során az Osztrák Postának ki kell alakítani a koncepcióját, hogy a jövôben
hogyan mûködjön, tehát privatizálják-e, vagy egy másik postai társaságnak el is
adják, vagy megmarad egyedülálló társaságként. Úgy nézett ki 1999-ben az Osztrák Posta Rt., hogy volt egy vezérigazgatóságunk és minden egyes tartományban
volt 1-1 tartományi igazgatóság.

2UJDQL]DWLRQ
%HIRUH 
*HQHUDOGLUHNWLRQ

&HQWUDO
DGPLQLVWUDWLYH
IXQFWLRQV

'LRQ

'LRQ

'LRQ

'LRQ

'LRQ

'LRQ

2SHUDWLYH
XQLWV

 'LUHNWLRQHQ KDYHVDPHIXQFWLRQVDV *HQHUDOGLUHNWLRQ
 VWULFWKLHUDUFK\
 QRFOHDUUHVSRQVLELOLWLHV
 QRFOHDU IXQFWLRQDOGLYLVLRQ

Az egyes tartományi igazgatóságoknak lényegében ugyanazok voltak a feladatai, mint a vezérigazgatóságnak. Ami pl. a termékekre vonatkozik, nem voltak
meghatározva világos felelôsségi vonalak. Az új igazgatóságunk 1999-ben kapta
meg a megbízatását. Az elsô intézkedés, amit az új vezérigazgató hozott, az az,
hogy megszüntette a tartományi igazgatóságokat. A mai felállás az Osztrák Postánál: van egy vezérigazgatóság és az egyes üzleti területeknek megfelelô divíziók. Tehát 5 ilyen terület van, a levél, az újság, infomail, az expressz postai szolgáltatás, ill. a retail, a különbözô kereskedelmi értékesítési üzlet. Minden egyes
divízió olyan, mint a cég a cégen belül, ahol egész világosan meg vannak határozva a felelôsségi területek és alárendeltségek. Ez egyrészt növeli azt a rugalmasságot, amivel reagálni lehet a piac változásaira, másfelôl pedig átláthatóbbá
teszi az egész rendszert.
22
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7RGD\

*HQHUDOGLUHNWLRQ
+HDGTXDUWHUV

%XVLQHVVOLQHV

OHWWHU

QHZVSDSHUV

6HUYLFHXQLWV

,QIR0DLO

&(3

&HQWUDOIXQFWLRQV

326

 GHOHWLRQRI'LUHNWLRQHQ
 FHQWUDO IXQFWLRQV LQWKH GLIIHUHQWUHJLRQV DUH UHVSRQVLELOLW\ RIEXVLQHVVOLQHPDQDJHPHQW
 WDNLQJLQWRDFFRXQWGLIIHUHQFHV LQ WKHUHJLRQV
 ÄFRPSDQ\ZLWKLQFRPSDQ\³
 RSHQIRUSDUWQHUVKLSVPRWLYDWHG HPSOR\HHV DQGPDUNHW RULHQWHG GHFLVLRQ WDNLQJ
 FOHDUGHILQLWLRQRIUHVSRQVLELOLWLHV
 WUDQVSDUHQF\
 IOH[LELOW\ZLWKUHJDUGWRPDUNHWGHYHORSPHQWV

Emellett természetesen van egy szolgáltatási részleg és vannak különbözô központi
funkciók, amelyek kiszolgálják az összes divíziót. Vannak olyan központi egységek, mint
pl. a jogi részleg, amely mindenki számára végez tevékenységet, de pl. a logisztikai területen is szükséges az, hogy az egyes divíziók közötti szinergiákat ki lehessen használni.
7KHVHYHQVWHSVRIWKHSRVWDOEXVLQHVV


DFFHSWDQFH



WUDQVSRUW



VRUWLQJ



WUDQVSRUW



VRUWLQJ



WUDQVSRUW



GLVWULEXWLRQ

/HWWHUER[
SRVWRIILFH
GLUHFW

6RUWLQJFHQWUH

DFFHSWDQFH

0LROHWWHUV
0LR,QIR0DLOLWHPV
0LRSDUFHOV

WUDQVSRUW

WUXFNV
NPGD\
a)7(

6RUWLQJFHQWUH

VRUWLQJ

GLVWULEXWLRQ

0LROHWWHUVGD\
.)=
SDUFHOVGD\GLVWULEXWLRQFHQWUHV
a)7(
a)7(
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Ez egy olyan ábra, amelynek az alapvetô felépítését ismerik, hogyan zajlik a kézbesítés, viszont az ábrából látható, hogyan épülnek fel egymásra ezek a területek
és melyek azok a területek, amelyek nagyobb költségeket okoznak és hol van lehetôség további költségmegtakarításra.
Látható, hogy a legnagyobb terület, a kézbesítés, a disztribúció, 10.000 jármûvel
rendelkezik, most az új rendszerben a 400 kézbesítô postahivatallal és 15.700 alkalmazott dolgozik ezen a területen. A szállítási logisztikánk is nagymértékben megváltozott, régebben nagyon sok szállítást végeztünk vasúton, ezt teljes mértékben
megszüntettük, mindenfajta szállítás közúton történik, mert rugalmasabb, olcsóbb
és gyorsabb is. Vannak olyan bizonyos, nem megfelelôen hatékony területek, amelyeket kiadunk más cégeknek, pl. a vasútnak van egy közúti szállítmányozó cége, bizonyos feladatokat nekik adunk át. Ami a jövô szempontjából fontos a számunkra,
említettük a liberalizációt, a különbözô technológiai változásokat, pl. a levelek száma jövôre is csökkenni fog, ezt tudjuk, fontos ez a kérdés és a jövôben még pontosabban kell, hogy megválaszoljuk, hogy kik is egyáltalán az ügyfeleink és mi az,
amit elvárnak tôlünk.
A legnagyobb kihívás, hogy a kormányzat privatizálni szeretne bennünket, ennek
a leghelyesebb útját kell megtalálnunk. Mi az, ami fontos számunkra? Ahogy említettem, a levéltömeg, a levélforgalom csökkent és azok a terhelések, az az igénybevétel, amely a legnagyobb mértékben nehezedik egy mai postai vállalkozásra,
vagy postatársaságra, azok olyan területen vannak, amelyek magas költségekkel
járnak. Az egyik ilyen cél, amit meg is valósítottunk, az új tarifáknak a létrehozása,
nagyon fontos az, hogy el tudjuk érni, hogy a postatársaság és a magánszolgáltatók számára is ugyanolyan kondíciók, ugyanolyan feltételek legyenek érvényesek
ugyanazon a piacon. A folyamatok átszervezését is mindig folytatnunk kell és valószínûleg a jövôben abszolút szükségessé válik, hogy különbözô stratégiai partneri viszonyokba lépjünk be új partnerekkel. Ezeket már mind felsoroltam, hogy
azok a problémák, amelyekkel a jövôben meg kell küzdenünk, hogy a levelek száma folyamatosan csökken, a liberalizáción belül a verseny egyre élesebbé válik, erre megfelelôen reagálnunk kell. Az európai postai piac folyamatosan változik, új
hálózatok alakulnak ki, új partneri viszonyok jönnek létre, ezzel is folyamatosan
foglalkoznunk kell. A versenyhelyzet nem úgy néz ki, hogy valamilyen kisvállalkozás 0-ról indulva próbál ilyen postai szolgáltatást fölépíteni, legalábbis ma Ausztriában ez a helyzet.
Nagy, komoly cégek, más postai társaságok komoly tôkével jelennek meg a piacon és így szeretnének ebbôl a piacból részesedni. A Német Posta jelen van Ausztriában, a Holland Posta megvásárolt egy nagy vállalkozást és szintén részt szeretne
magának kanyarítani a piacból. Látható, hogy ez a versenyhelyzet nem úgy néz ki,
hogy ez egy most induló, nehéz helyzetben lévô versenytársak között meginduló
verseny, hanem ezek a „kis” versenytársak gyakran sokkal nagyobb tôkeerôvel rendelkeznek, mint mi.
Köszönöm a figyelmüket remélem, hogy sikerült érdekes információval szolgálnom.
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II.
A továbbiakban az elôadók válaszoltak a fórum résztvevôinek kérdéseire.
A válaszokat az alábbiak szerint foglaltuk össze.

Dr. Bernhard Bukovc
Az Európai Unión belül egyértelmû szabályozás van azzal kapcsolatban, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló szervnek és a szabályozó hatóságnak egymástól világosan el
kell különülnie. A tulajdonosi érdekeket Ausztriában a pénzügyminiszter gyakorolja, a
szabályozás viszont a Közlekedési Minisztériumhoz van rendelve. Ez az európai követelményeknek megfelelô megoldás, s az Európai Bizottságnak volt egy döntése a Francia
Köztársaság ellen, mert a franciák ezt nem bontották szét külön minisztériumokra és az
Európai Uniós szabályozás pedig azt mondja ki, hogy a tulajdonosi jogoknak, ill. a szabályozásnak teljesen külön szervezetben kell történnie.
A volt postai alkalmazottak konkurenskénti megjelenésére vonatkozó kérdésre pontosan nem tudom, hogy néz ki ez a dolog, de azt hiszem, meg kell különböztetni a területeket, ahol a versenytársak megjelennek. Ha mondjuk a csomagküldésrôl beszélek,
el tudom képzelni azt, hogy a volt postai alkalmazottak ebben részt vesznek. Ami azonban a konkurencia legnagyobb területét jelenti, ahol igen erôs a verseny, itt a különbözô magántársaságok nagyon kedvezô költségû, többnyire részmunkaidôs foglalkoztatottakkal dolgoznak, a költségeiket igen alacsony szinten tudják tartani.
A munkáltatói jogok úgy néznek ki, hogy mondjuk egy kézbesítô postahivatal vezetôjének kinevezésére vonatkozóan egy egészen világos vonal van meghatározva a szervezeti felépítésünkben, tehát ebben az esetben a megfelelô divízió vezetôje illetékes
ebben.
Arra a kérdésre, hogy mi a hozzáállása a lakosságnak a postához, az újságokban, a
médiákban többnyire negatív dolgokat lehet olvasni, hallani, még akkor is, ha az állami
postáról kialakított kép nem is olyan rossz a lakosság körében. Például, ha az elmúlt
évet említem, itt a bécsi elosztó központ indításával voltak nehézségek és itt nagyon
erôs, negatív sajtónk volt. A sajtócikkek szerintünk nem feltétlenül tükrözik a lakosság
véleményét, de konkrétan tapasztaljuk is azt, hogy méltányolják, hogy egy csomó, új
megoldást hoztunk, egyre jobb az automatizálás, új elosztó-központ a különbözô postahelyek kialakításával és úgy gondoljuk, hogy jó a megítélése az Osztrák Postának. A
lakosság körében a privatizációs törekvések megítélése nagyon különbözô, két részre
osztja a lakosságot, nagyon sokan úgy gondolják, a postának állami tulajdonban kell
25
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maradni, ez az osztrák identitásnak egy részét képezi. Mégis úgy gondolom, a posta privatizációjával szembeni ellenállás nem igazán a lakosság körébôl adódik, hanem inkább
a postai dolgozók körébôl. Én személy szerint azt gondolom, ki kell várni, mi történik
majd, attól függ, hogy fog hozzáállni az új tulajdonos a postához, részt vesz-e különbözô projektekben, akar-e majd fejlesztéseket csinálni és ami nagyon fontos, hogy bizonyos felsô vezetési funkciók Ausztriában maradnak-e. Ha ez nem így történik, akkor úgy
gondolom, mindenképpen negatív a privatizáció. Az elvárás az, hogy egy partneri viszony alakuljon ki az új tulajdonossal, ha ezt az új tulajdonos teljesíti, akkor ez lehet egy
pozitív dolog.
A postahelyekre vonatkozó pontos szabályozás Ausztriában egyáltalán nem létezik.
Az univerzális szolgáltatási rendeletben inkább azt írták elô, hogy a meglévô állapotot,
szintet fenn kell tartani. Ha ma be akarunk zárni egy postahivatalt, akkor ezzel kapcsolatban bizonyos feltételeket kell teljesítenünk. Az elsô feltétel, hogy az adott postahivatalnak erôsen veszteségesnek kell lennie. A második feltétel, hogy találjunk egy kiváltó
megoldást és ez a kiváltás lehet vagy ez a postpartner vagy a mobilkézbesítô. Olyan
szabályozás nem létezik Ausztriában, hogy egy adott lélekszám felett kell, hogy legyen
postahivatal a községben. A postaládákra van egy konkrét szabályozás, ami azt jelenti,
hogy 1000 méteres körzetben kell, hogy elérhetô legyen egy postaláda. A kézbesítés,
ill. az átvételi idôk szintén szabályozva vannak, tehát heti 5 nap.

Budai Iván
A privatizációról elmondanám, nagyon csekélyek a tapasztalatok errôl. A Német
Posta és a Holland Posta privatizációjára a tôzsdén került sor, a többsége állami tulajdon megtartásával. Volt egy kísérlet Görögországban, hogy 10-20%-ot akartak eladni egy másik postának, a francia La Poste jelentkezett, de nem tudtak megállapodni.
A Máltai Posta a 35%-át adták el az Új-Zélandi Postának, s ott valóban, az történik
most, hogy az Új-Zélandi Posta teljes mértékben átvette ennek a kis postának (600 fô)
az irányítását. Azt hiszem, hogy a privatizáció esetén az európai nagy posták jöhetnek
szóba – 4 ilyen van –, de ebbôl egyik bajban van, az angol posta, amelyiknek teljesen
bedôlt a nemzetközi terjeszkedése és teljes stratégiaváltás van, kizárólag belföldre
koncentrálnak. A másik három: a holland, a német és a francia. Ez egy nagyon kérdéses dolog, hogy a ezek a posták akarnak-e készpénzt beletenni más posták megvásárlásába, amikor az elérendô cél, vagyis a hálózatok szorosabb összekapcsolása, a
termékportfoliók jobb összeillesztése egyéb úton is elérhetô, nevezetesen stratégiai
partnerségek útján, amit éppen a körülmények is kikényszeríthetnek. A másik a verseny, meg hogy magánposták, meg egyebek. Két dolgot kell megkülönböztetni. A
futár, expressz és csomagpiac, az évek óta teljesen liberalizált, a postai direktíva is a
levélpostával foglalkozik. Tehát futár, expressz, csomag piacon, mindenki azt csinál,
amit tud, nálunk is, évek óta. Ami a levélpostát illeti, rendkívül fontos a posták árbevétele szempontjából, mert elmondható az, hogy az európai posták esetében 50% fölött van mindenütt a levélpostából származó árbevétel. A levélposta tekintetében a
verseny viszont elsôsorban a nemzetközi volumenek megszerzéséért folyik és ezzel
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magyarázható az is, hogy a 4 nagy európai posta, meg még néhány más, egymás területein létesítenek nemzetközi kicserélô hivatalokat, ott gyûjtik be az országból a
nagy ügyfelektôl a levelet és juttatják saját, vagy harmadik országba. Ezt hívják területen kívüli kicserélô hivataloknak, egy teljesen új rendszer, de nagyon összefügg a liberalizációval. A belföldi levélpostai piac számára viszonylagos védelmet jelenthet,
ha a szabályozó hatóság, az állam részérôl megvan az akarat és a felelôsség, hogy ne
tegye lehetôvé a piacok lefölözését, pl. azt, hogy postai vállalkozást lehessen nagy
volument termelô körzetekben létrehozni, hanem az egyetemes szolgáltatáshoz mérten, nagyobb területek bevonásával lehessen csak ilyen vállalkozást beindítani. Ez a
része a dolognak viszonylag mûködik Nyugat-Európában, azt az mutatja, hogy a legliberalizáltabb piacokon, mint Svédország, vagy Németország a klasszikus levélpostával a konkurencia 8-10% körüli részesedést tudott megszerezni.
Az is jelentôs! Én csak azt akartam jelezni, hogy ne képzeljük úgy el, hogy a Holland
Posta, vagy egy másik, itt Magyarországon majd egy alternatív hálózatot fog létrehozni. Az itt keletkezô levelek begyûjtésérôl lehet szó, ill. még arra is van példa, hogy pl.
Németországban a Hermes hálózatát használja a Svájci Posta arra, hogy külföldrôl Németországba a monopóliumszint fölötti méretekben bejuttatott levélpostai küldeményeket célba juttassa.

Dr. Bernhard Bukovc
Ausztriában a 650 postahely megszüntetésének az elôkészítési ideje 1 évig tartott és
utána fél éven belül megszûnt ez a 650 posta. Ez nagyon gyorsan ment és ez cél is volt.
Az volt az elképzelés, hogy épp azért, hogy ne legyen túl sok vita, nagyon gyorsan szerettük volna lefolytatni ezt az intézkedést, de elôzetesen mindenkivel egyeztettünk.
Azokat a postahivatalokat választottuk ki erre a célra, amelyek egyrészt nagyon ritkán
lakott helyeken voltak és egyértelmûen veszteségesek voltak. Az elsô lépésben megállapítottuk azt, hogy mely postahivatalokat érintenek ezek a feltételek, a második lépésben az összes helységet, önkormányzatot értesítettük, hogy tervezzük a postahivatal
bezárását.
A harmadik lépés az volt, hogy egy bizottságot állítottunk föl, amely ezeket a postahivatal bezárásokat még egyszer átvizsgálta, megítélte és legalább 1 alkalommal
minden egyes ilyen érintett községnek a vezetôsége személyesen ott, helyben tárgyalt
egy postai igazgatósági taggal. A következô lépés az alternatívák keresése volt, pl.
hogy van-e ott helyben egy postapartner, aki erre alkalmas és ezt ott a helyi vezetéssel, ill. a kamarával is egyeztettük. A gazdasági kamarával szerzôdést kötöttünk, mégpedig arra vonatkozóan, hogy a gazdasági kamara anyagilag is részt vállalt ebbôl a feladatból, pl. a hálózatba való bekötésnek a költségeit átvállalta, mert a kamarának érdeke volt az, hogy a helyi struktúra fennmaradjon. Ezután következett a megvalósítás.
A posta állami támogatására vonatkozó kérdésre válaszolva: az egyetlen állami támogatás, a postai monopólium. A múltban az Osztrák Posta az újság kézbesítéséért az államtól támogatást, pénzt kapott. Ez egy szociálpolitikai intézkedés jelleggel történt, az
újság kihordási költség nagyon alacsony szinten volt és különbözô egyesületek és a la27
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kosság számára nagyon alacsony szinten akarta tartani az állam. Valamivel korábban,
mint 3 évvel ezelôtt, amikor az új kormány kormányra lépett, észrevette, hogy erre már
nincs pénz. Egész egyszerûen törölték ezt az állami támogatást. Sôt, amikor ez az új kormány hatalomra lépett, egy külön osztalékot szeretett volna kapni a postától, amivel
nem is rendelkeztünk.
A nyereségünk folyamatosan csökken, az idén is nagyon alacsony lesz a posta nyeresége Ausztriában, talán olyan 10 millió euró körüli összeg. A pénzügyminiszter már nyilvánosságra hozta, hogy a fölöttünk lévô állami holding számára 40 millió eurós osztalékkal számol. Mivel ezt az újságkézbesítésre adott támogatást megszüntették, kaptunk
egy olyan lehetôséget, hogy az ottani tarifáinkat – 4 év alatt – fokozatosan, felemeljük.
Ennek az utolsó lépésére jövô évben kerül sor, de akkor se tudjuk még ezzel fedezni a
költségeket a postai újságkézbesítésben.
A privatizációra vonatkozó kérdésre pedig elmondhatom, hogy tulajdonképpen igazán nem folytak tárgyalások a Német Postával. A médiák fújták fel ezt a dolgot, arról
volt szó, hogy ha lesz privatizáció, akkor ki lehet a privatizációs partner? Erre világos
volt, hogy leginkább a Német Posta esélyes. Ténylegesen milyen tárgyalások folytak a
tulajdonosunk, a pénzügyminiszterünk, és a Német Posta vezetôsége között, errôl nincs
tudomásunk. Ha mégis sor kerül az értékesítésre – a kormány még gondolkozik ezen –
akkor természetesen egy hivatalos versenykiírás fog születni, de Európában nem sok
olyan postatársaság létezik, akinek van is pénze.
A biztonságra vonatkozó kérdésre az a válaszom, hogy a privatizáció ellenére az ügyfelek biztonsága, az ugyanúgy adott, mint bármelyik postai alkalmazott esetében, tehát
úgy a vidéki kézbesítô, mind a postai partnereknek is, adatvédelmi szempontból meg
kell felelniük a követelményeknek, titoktartás szempontjából az ügyfél számára ez adott.
A postai partnerek esetében ez egy kicsit nehézkesebb, de velük is egy szerzôdést kell
kötnünk, amelyben igazolják azt, hogy ezeket a pénzügyi szolgáltatásokat az adott titoktartási és egyéb biztonsági keretek között folytathatják. Az ôrzésbiztonságról annyit,
hogy a postai alkalmazottak nincsenek felfegyverezve. Napközben 1-2 postai alkalmazottat találnak csak egy kis postahivatalban, aki ott a munkáját végzi. Tulajdonképpen
régebben voltak a postai ablakoknál biztonsági üvegek, mindezeket leszerelték, az a
cél, hogy ügyfél-közelibbé váljon a postai szolgáltatás, tehát nyitott pult között végzik
a munkájukat a postai dolgozók. Ez az image váltásnak a része, mi nem egy hivatal,
vagy hatóság jellegû valaki vagyunk, hanem egyszerûen egy szolgáltató, aki közelebb
szeretne kerülni az ügyfelekhez.
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A Magyar Posta Rt.
Modernizációs Programja
A Magyar Posta Rt. vezetése az elmúlt évben áttekintette a Társaság helyzetét, a hazai és a nemzetközi piaci helyzetet és a postai szolgáltatások várható alakulását. A helyzet felmérése és elemzése alapján világossá vált, hogy a szétforgácsolt erôforrásokat az
alaptevékenységek fejlesztésére kell fókuszálni. Az elmúlt év végére az elemzések alapján, számos szakmai fórum eredményeit felhasználva, a tulajdonos elvárásait figyelembe véve alakult ki a Magyar Posta Rt. stratégiája és a stratégiai célok lebontását formába öntô Posta Modernizációs Program.

A Magyar Posta Rt. stratégiája – alapvetések
• A MODERNIZÁCIÓ szükségszerû. A Posta Modernizációs Programjának
Iegfontosabb célja az, hogy a Magyar Posta Rt. olyan versenyképes
postai szolgáltatóvá váljon, amely képes megfelelni a XXI. század kihívásainak.
• A Posta magasabb szintre emeli hagyományos értékeit :
• Hozzáférhetôség: behálózza az egész országot, az egész világgal kapcsolja össze
a magánembereket és a vállalakozásokat – minden nap mindenkihez elér;
• Megbízhatóság és teljesítôképesség
• Magyar Posta Rt. ügyfelei részére az Európai Unió elvárásainak megfelelô,
magas minôségû szolgáltatásokat kíván nyújtani. A Posta tömegesen nyújt
kiváló szolgáltatást, hogy ügyfelei maguk is kiválóak lehessenek.
• A Magyar Posta Rt. kettôs szerepe
• Egyetemes postai szolgáltatóként szolgáltatási kötelezettséggel bír, s ezzel
olyan többletterheket vállal fel, amelynek fedezete nem biztosított.
• Üzleti alapon mûködô vállalatként versenypiacon kell helyt állni.

A stratégiai idôtávon a következô alapvetô általános célokat tûzzük ki:
1. A Magyar Posta Rt. bevételeinek (és eredményének) növelése minôségi szolgáltatások révén;
2. A mûködési hatékonyság növelése révén mûködési kiválóság elérése;
3. Teljesítmény- és ügyfélorientált kultúra kialakítása.

Kihívások
A Magyar Posta Rt. az egyik legnagyobb magyar állami tulajdonú vállalat. Jellegénél fogva tradicionális helyet foglal el a magyar gazdaságban, befolyásolva a
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nemzetgazdaság teljesítményének egészét és a lakosság életkörülményeit egyaránt. Az egész országot átfogó hálózata révén egyedülálló képességekkel rendelkezik. Gazdálkodási mutatói ugyanakkor nem támasztják alá ezt a pozíciót. Ráadásul azzal a kihívással kell szembenéznie, hogy a hagyományos posta az utóbbi években világszerte gyökeres átalakuláson megy át. Az átalakulást a hírközlési és információs technológiák fejlôdése és konvergenciája, a piaci és vásárlói igények felé
fordulás, a mûködési folyamatok és a szervezet korszerûsítése, a liberalizációs törekvések, valamint az Európai Unió egységes belsô piacának megteremtését célzó
intézkedések mozgatják.
A Magyar Posta Rt. számára a legnagyobb kihívást a piac többlépcsôs, 2009-re kiteljesedô liberalizációja, a növekvô és változó ügyféligények és minôségi elvárások, valamint az élezôdô versenyhelyzet jelenti.

Üzletági részstratégiák
A nemzetközi tendenciákat és jelenlegi kompetenciáinkat-erôforrásainkat elemezve kitörési pontként elsôsorban a csomag-expressz-logisztika üzleti területet azonosítottuk.

2002-es
árbevétel
Várható
volumenváltozás

Üzletági
stratégia

Hírlap

Levél

5,5 milliárd

54 milliárd

forint

forint

Csökkenô

Jövedelmezôséget
kell növelni.

Enyhén
emelkedô
Új termékstruktúrával és
árpolitikával
növelni kell a
bevételeket, a
jövedelmezôséget.

Csomag,
futár,
expressz,
logisztika
8,7 milliárd
forint

Pénzforgalom

Kereskedelem

37 milliárd

4,9 milliárd

forint

forint

Dinamikusan
bôvülô

Enyhén
csökkenô
(hagyományos
pénzforgalom)

Agresszív
piacszerzés.

Klasszikus
„postabanki”
szolgáltatás
kialakítása banki
partnerrel.

Emelkedô

Termékportfoliótisztítás,
jövedelmezôség
növelése.

Stratégiai céllebontás
A Magyar Posta Rt. által kidolgozott stratégia és a Posta Modernizációs Program nem
két különálló dokumentum, hanem egymással szorosan összefüggô, egymásra épülô
koncepció és program. A Posta Modernizációs Program lényegében nem más, mint a
stratégiai célok lebontása annak érdekében, hogy a stratégia munkatársaink mindennapjaiban is a mûködés vezérfonalává váljon.
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A Postai Modernizációs Program a stratégiai tervben megfogalmazott célokból levezetett cselekvési program, amely
• egyértelmûvé teszi a stratégiai célokat, valamint azt, hogy a célok eléréséhez milyen akciók megvalósítása szükséges;
• stratégiai térképen keresztül szemlélteti az egyes célok közötti alapvetô ok-okozati összefüggéseket;
• minden szervezeti egység számára egyértelmûvé teszi, hogy a stratégia megvalósításához milyen feladatokat kell elvégezni;
• mutatószámok, illetve egyéb feltételek (mérföldkövek) folyamatos / idôszakos
mérésével nyomon követhetôvé válik a stratégia tartalmi megvalósítása.
A stratégiai terv alapján azonosítottuk a társasági szintû célokat, s ezeket az ok-okozati kapcsolatok meghatározásával négy nézôpontba soroltuk (pénzügyi teljesítmény,
vevô, folyamat, tanulás és fejlôdés). A társasági szintû stratégiai célokból kerültek levezetésre azok az üzleti és funkcionális témák, melyek már nem egy-egy stratégiai nézôponthoz kapcsolódtak, hanem átszelik azokat. Míg egyes stratégiai célok jól áttekinthetô formába öntik azt a jövôbeli célállapotot, melyet a Magyar Posta Rt. el akar érni, és
a stratégia megvalósítása tekintetében nyújtanak fontos információkat arról, addig a
stratégiai témák képezik a stratégia „oszlopait”, feladatuk a stratégia fókuszpontjainak
meghatározása. A stratégiai témák így a kitûzött célok szempontjából legfontosabb
belsô folyamatokhoz kapcsolódnak.
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Az üzleti és funkcionális célokhoz rendelt akciótervek képezik a Posta Modernizációs
Program alapját. Az jelenleg aktuális akcióterv-lista kb. 100 stratégiai akciót tartalmaz,
amelyek közül kb. 15 képezi a program gerincét – a legfontosabb stratégai témákat tartalmazó akció-csoportot.
A céllebontás szerves részét képezi a vállalat irányítási rendszerének, hiszen hidat jelent a stratégiai terv és az üzleti terv között. A Posta Modernizációs Programban felsorolt akciókból egy iteratív folyamat során az üzleti tervbe kerülnek – gazdasági és pénzügyi hatásaival együtt – azok az akciók, melyek legnagyobb mértékben járulnak hozzá
a stratégiai célok eléréséhez. A stratégiai akciók elôkészítése és megvalósítása – a téma jellegétôl függôen – projektek, munkacsoportok és szervezeti keretek között történik. A PMP összehangolt és sikeres megvalósítása érdekében elsô lépésként a szakterületek elkészítették feladatterveiket (akciónként). A feladattervben megjelölt mérföldkövek a stratégia teljesítésének rendszeres havi monitorozását, illetve a beavatkozást
igénylô problémák feltárását szolgálják.
A stratégia több kell, hogy legyen, mint egy fiókba zárt dokumentum. Az elkövetkezô idôszakban azon kell dolgoznunk, hogy a kihívó célok megvalósítására legyen idô és
erôforrás. Az üzleti világban, az egyre erôsebb verseny-környezetben csak kemény
munkával lehet eredményeket elérni.
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