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A postai szolgáltatási piac 2008-ban

E kiadvány rendszeres olvasói számára minden bizonnyal feltûnt, hogy évrôl-évre vissza-
térôen ez a szaklap is közöl a magyarországi postai piac alakulásáról szóló rövid össze-
foglalót. A korábbi években ennek alapja a Nemzeti Hírközlési Hatóság által a Kormány
és az Országgyûlés illetékes bizottságai számára – a postáról szóló 2003. évi törvény-
ben egykor megállapított kötelezettség alapján – készített beszámoló volt. 2007-tôl a
korábbi szerkezetû beszámolót már nem készíti el a Hatóság, mivel az egyrészt a pos-
tai szolgáltatóktól megkövetelhetô tényadatok rendelkezésre állása, másrészt a Kor-
mány és az Országgyûlés bizottságai elé kerülô ilyen jellegû dokumentációk közigazga-
táson belüli útjának idôigénye miatt eredeti funkcióját betölteni nem – pontosabban
csak ésszerûtlenül megkésetten – tudta.

Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a postai piacfelügyeleti hatóság ne gyûjtené
és elemezné a piaci folyamatokat visszatükrözô különbözô adatokat és mutatókat; kü-
lönösen a postai piacnyitás felkészülési idôszakában nem is jelentheti azt. Ellenben kis-
sé más fókuszokkal, más szemlélettel, más célzattal végzi ezt a feladatát a Hatóság. E
mostani összefoglalóban is elsôsorban a nem egyetemes postai szolgáltatások piacára
szeretnék összpontosítani, az e szegmensre jellemzô néhány adatot és mutatót ismer-
tetni, illetve az azokból levonható egy-két következtetésre rámutatni. Ennek oka, hogy
véleményem szerint a már ma is egymással versenyzô szolgáltatói jelenléttel jellemez-
hetô postai részpiac történései, eseményei, akciói és reakciói elôremutató jelzéseket
adhatnak a ma még egyedüli szolgáltatói jelenléttel bíró egyetemes szolgáltatás, illet-
ve a postatörvényben biztosított kizárólagos ellátási joggal védett fenntartott szolgálta-
tás körébe sorolt postai szolgáltatásokra vonatkozóan is. Ha mással nem, hát a piaci mû-
ködés logikájának, illetve a szolgáltatói szemlélet térnyerésének felvillantásával. Meg-
gyôzôdésem, hogy ezt tanulnia és tudatosítania kell a postai szolgáltatásokat igénybe-
vevôknek, a postai szolgáltatóknak és alkalmazottjaiknak, a piacfelügyelô hatóságnak
és alkalmazottjainak, illetve a szabályozási háttér változtatását elôkészítôknek és dön-
téshozóinak egyaránt.

Nem egyetemes szolgáltatás – CEP piac?

A hatályos postatörvény a postai szolgáltatásokat két csoportra bontja; az egyik az
egyetemes postai szolgáltatás, a másik a nem egyetemes postai szolgáltatás. Ez utób-
bi csoporton belül további szolgáltatásokat nevesít a törvény, amely szolgáltatások ka-
tegóriáinak magyarországi megállapítása akkor speciális okokkal volt magyarázható.
Tény azonban, hogy a futárposta, gyorsposta, integrált posta és dokumentumcsere
szolgáltatásokat, illetve a kizárólagosan egy feladó saját küldeményei vonatkozásában
végzett kézbesítést sorolja a hatályos postatörvény a nem egyetemes szolgáltatások



körébe. Egyáltalán nem másodrangú – de e mostani írásnak nem közvetlen tárgya,
ezért bôvebben nem is tárgyalom – azt a kérdést, hogy e szolgáltatások postatörvény-
ben megállapított tartalmi elemei kötelezô formáit jelentik-e a nem egyetemes szol-
gáltatásként történô azonosításnak, vagy létezhetnek a hivatkozott tartalmi elemektôl
eltérô jellegzetességekkel körülírható olyan egyéb szolgáltatások vagy szolgáltatási
elemek is, amelyek a nem egyetemes szolgáltatás körébe való besorolást eredménye-
zik. Mindenesetre az megállapítható, hogy a nem egyetemes körön belül – a hatályos
magyar postatörvényben – értelmezett postai szolgáltatások magyarázat nélküli auto-
matizmussal nem mindenben feleltethetôk meg a küldeménytovábbítással foglalkozó
nemzetközi tanulmányokban, elemzésekben CEP (courier, express, parcel) piacként
nevesített szolgáltatási szegmenssel. Azonban mivel a gyorsposta – integrált posta
szolgáltatások elkülönítésének oka mára jóformán idejétmúlttá lett, – véleményem sze-
rint – az az elôremutató szemlélet, amely a nemzetközi felfogás szerinti fô sodorvonal-
ba vezeti vissza a magyar szabályozási hátteret is. Várhatóan a postatörvény jövôbeli
módosítása is ennek megfelelô szolgáltatáscsoportokat nevesít majd. Különösen azért
is, mert a ma ebben a szegmensben mûködô postai piaci szereplôk maguk is a piaci
logika szerint sorolják be legkönnyebben szolgáltatásukat a különbözô felmérések,
adatigények teljesítése során, azaz ilyen bontásban, ilyen határvonalak mentén áll ren-
delkezésre jóformán minden piaci adat, tehát torzításmentesebb elemzések ebben a
csoportosításban készíthetôk.

A CEP szolgáltatási szegmensen belül maguk a szolgáltatók a következô jellegzetes-
ségek mentén képesek besorolni az általuk ellátott postai szolgáltatásokat:

– futár: ebbe a körbe azokkal a küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatás sorolha-
tó, amelyek közvetlenül (azonnal) kézbesítendôk és a teljes továbbítási érték-
lánc teljesítése egy személyhez köthetô,

– éjszakai kézbesítés: ebbe a körbe a napközben felvett és a felvétel napját kö-
vetô reggel legkésôbb 6-8 óráig kézbesített küldeményekkel kapcsolatos szol-
gáltatás sorolható,

– overnight kézbesítés: ebbe a körbe a napközben felvett és a felvétel napját kö-
vetô munkanap délelôttjén, azaz legkésôbb 12 óráig kézbesített küldemények-
kel kapcsolatos szolgáltatás sorolható,

– garantált 24 órás kézbesítés: ebbe a körbe a napközben felvett és a felvétel
napját követô munkanapon, munkaidôben kézbesített küldeményekkel kapcso-
latos szolgáltatás sorolható, (követelmény, hogy a kézbesítési határidô minden
egyes küldemény esetében deklarált legyen),

– többnapos kézbesítés: ebbe a körbe az egy munkanapon átívelô átfutási idô
alatt kézbesített küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatás sorolható, függetle-
nül attól, hogy a kézbesítési idô garantált-e vagy sem,

– raklapos szállítás: ebbe a körbe az egyedileg, kézi erôvel nem mozgatható kül-
deményekkel kapcsolatos szolgáltatás sorolható, függetlenül attól, hogy tény-
legesen raklapos vagy nem raklapos kiszerelésû-e (jól látható, hogy ez a szeg-
mens már a postai szolgáltatás fogalmába bevonható legalábbis határvonalon
elhelyezkedô küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatást jelenti, a súlyhatár elvi-
leg változtatható megállapítása miatt mégis érdemes tekintettel lenni erre a
szegmensre is),

URBÁN PÉTER DR.
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– kiegészítô szolgáltatások: a küldeménytovábbítás mellett, ahhoz kapcsolódóan

teljesített szolgáltatások, pl. csomagolás, vámkezelés, biztosítás, pénzbesze-
dés, dokumentum visszaforgatás, kézbesítés esti órákban.

A következôkben e fogalmak mentén szeretném a nem egyetemes postai szolgáltatások
2008. évi teljesítményét röviden jellemezni, tehát kissé más szemléletben, mint a hatályos
postatörvény futárposta, gyorsposta és integrált posta szolgáltatások szerinti elhatárolása.

A CEP piac 2008-ban

A CEP szolgáltatási szegmens összesített 2008. évi árbevételét piaci becslések 63,2 Mrd
Ft1 összegben jelölik meg, ami a 2006-os évre vonatkozó hasonló tartalmú becsléssel
szinte azonos. A 2006-2007-2008. évek viszonylatában elôször csekély mértékû vissza-
esés majd hasonló nagyságrendû korrigálás volt megfigyelhetô az éves teljesítmények-
ben, azaz az ezt az idôszakot jellemzô korábbi jelentôs növekedést a stagnálás váltotta
fel. Ennek oka általános értelemben a magyar gazdaság egészének teljesítményével van
összefüggésben, amely direkt módon hatott ki a CEP piac szereplôinek forgalmára is.
Közelebbrôl szemlélve ezen belül azt is megállapíthatjuk, hogy a CEP piac stagnálásának
oka a négy nagy nemzetközi integrátor gazdasági teljesítményére vezethetô vissza.

Érdemes a CEP piac 2006-2007-2008. idôszakos stagnálását összevetni az egyete-
mes szolgáltatás egészének, illetve azon belül a fenntartott és nem fenntartott szeg-
mensek árbevételi adataival, mind számszerû értékét, mind tendenciáját tekintve. A
fenti ábrán véleményem szerint látványosan tükrözôdik, hogy mind a maximált hatósá-
gi ár-megállapítású fenntartott szolgáltatási kör, mind a postatörvényben megállapított
árképzési elvek mentén a Magyar Posta Zrt. által szabadon megállapított árazású nem
fenntartott egyetemes szolgáltatási kör, illetve ezek eredôjeként a teljes egyetemes
szolgáltatási kör a 2006-2007-2008. évek viszonylatában is egyenletesen emelkedô ár-
bevételrôl ad számot. A két szolgáltatási szegmens eltérô tendenciájának magyarázata
lehet talán az, hogy a CEP piac hozzáadott értékû szolgáltatásait igénybevevôk a gaz-

1 forrás: LOGISZTIKA Rendszertechnikai Kft. – LORA projekt



dasági válság hatására sokkal inkább visszafogták keresletüket e magasabban árazott
szolgáltatások tekintetében, mint az alapszolgáltatásként felfogható, lényegesen ala-
csonyabb árazású egyetemes szolgáltatás igénybevevôi.

Fent ismertettem már, melyek a CEP piacon belül értelmezhetô szolgáltatáscsoportok.
Ezek árbevételi adatokon alapuló 2008. évi teljesítményét mutatja a következô ábra.

Ezek után néhány szóban külön-külön is kiemelem az egyes szegmensek fôbb jelleg-
zetességeit.

A futár szolgáltatás CEP piacon belüli részesedése a 2007-es 9,2% után tavaly
már csak 8,7% volt, ami annak tudható be, hogy ebben a szolgáltatáscsoportban a
teljes belföldi nem egyetemes postai szolgáltatásokénál kisebb mértékû növekedés
mutatható ki. A részpiaci szereplôk összesített eredménye tulajdonképpen stagnált,
az éves árbevétel 2,45-2,5 Mrd Ft volt 2008-ban. A postai szolgáltatások igénybevé-
telére jellemzô negyedéves szezonális ingadozás ebben a szegmensben is nyomon
követhetô azzal a megjegyzéssel, hogy az I. negyedév itt általában véve is jóval
gyengébb teljesítményt mutat, mint akár a postai szolgáltatások egésze, akár csak a
CEP piac egésze esetében. 2008-ban az év során a negyedéves eredmények javul-
tak ugyan, ám az év vége ismét elmaradt a korábbi évek hasonló idôszakának telje-
sítményétôl, ami valószínûleg a cégek karácsonyi ajándékozásának visszafogottságá-
val is magyarázható.
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A szegmensen belül továbbra is sok a szereplô, de a piaci koncentráció is tovább nö-
vekszik. A jelenleg mûködô 60-70 szolgáltató közül 10-12 tekinthetô jelentôsnek, akik
mindegyike Budapesten látja el szolgáltatását. E mellett több vidéki nagyvárosban is mû-
ködnek futárszolgáltatók, ezek évi árbevétele azonban már csak 10 millió Ft körül mozog.

A részpiac elsô három helyezettje (ABC sorrendben!) a Hajtás Pajtás, az Orient 21 és
a Redda Motor, akik együttes árbevétele meghaladta az 1,1 Mrd Ft-ot. Éves szinten a
szegmens volumene kb. 1,6-1,7 millió küldemény volt 2008-ban, egy küldemény átlag-
ára 1584 Ft, ami 10-12%-os csökkenés az elôzô évhez képest.

A CEP betûszón belüli expressz szegmens részének tekinthetünk minden garantált
kézbesítési idejû, a felvételt követô nap munkaidején belüli kézbesítést vállaló szolgál-
tatást. Ebben az értelemben tehát a fenti körülírás szerinti szolgáltatáscsoportok közül
ide sorolandó az éjszakai kézbesítés, az overnight kézbesítés és a garantált 24 órás kéz-
besítés. A szegmens 2008. évi árbevétele elérte a 15,8-16,2 Mrd Ft-ot, amivel a teljes
belföldi CEP piac bevételeinek 60%-át is meghaladja. A részpiac elsô három helyezett-
je (ABC sorrendben!) a GLS, a MP. Zrt. és a Road Parcel.

Az e körbe sorolható szolgáltatók éves szinten 18,8-19 millió küldeményt kezeltek a
tavalyi év során, egy küldemény átlagára 800 Ft körül alakult. Az éven belüli küldemény-
forgalmi szezonalitás itt is megfigyelhetô, az ingadozás mértéke – az év utolsó negyed-
évétôl – eltekintve azonban ebben a szegmensben valamelyest visszafogottabb.
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Az expressz szegmensen belül értelmezett éjszakai kézbesítés teljesítménye a megelô-
zô évihez képest 12-14%-os visszaesést mutatott, ami azzal magyarázható, hogy a szolgál-
tatás korábbi igénybevevôinek egy része a drágább éjszakai kézbesítésrôl a válság miatti
megtakarítási kényszer hatására áttért az olcsóbb nappali kézbesítési idôt jelentô szolgál-
tatásokra. Az overnight kézbesítés piacán ezzel szemben semmilyen különleges esemény
nem történt, a korábbi években is vezetô szolgáltatók (ezek ABC sorrendben: a DHL, a
MP. Zrt. és a TNT) kiegyenlített teljesítményt mutattak fel. Az expressz szegmensen belül
a legdinamikusabban a garantált 24 órás kézbesítés részpiaca nôtt, a tavalyi évben 13,5-
14 Mrd Ft-os árbevételt tudott felmutatni, ami az azt megelôzô évhez képest 12%-os nö-
vekedést jelen. (Ez javarészt a szegmensen belüli átrendezôdésnek, az éjszakai kézbesí-
tést felváltó nappali kézbesítési igénybevétel megnövekedésének tudható be.)

A nemzetközi expressz kézbesítés szegmens 2008. évi teljesítményére sokkal jobban
rányomta a bélyegét a gazdasági válság, mint a belföldi CEP piac bármely szolgáltatáscso-
portjára. A visszaesést egyértelmûen két nagy nemzetközi hátterû integrátor piacvesztése
okozta, amelyet egy harmadik jelentôs elôretörése tudott mérsékelni, de ez sem tudta a
részpiac összesített eredményét pozitív elôjelûvé változtatni. A három legnagyobb piaci
szereplô természetesen továbbra is (ABC sorrendben!) a DHL, a TNT és a UPS. E három
társaság adja a szolgáltatáscsoport teljes éves teljesítményének mintegy háromnegyedét.
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A nemzetközi expressz szolgáltatások nagyságrendileg 5-5,2 millió küldemény hatá-
ron átlépô továbbítását jelentik.

A többnapos kézbesítés (csomag) szegmense továbbra is a második a belföldi CEP
piacon belül értelmezett részpiacok között a maga 4,8-4,85 Mrd Ft-os éves árbevételé-
vel. A kezelt küldemények száma 2008-ban mintegy 4,6-4,7 millió darab volt, ami 16%-
kal kevesebb, mint az azt megelôzô év hasonló adata. Az egy küldeményre vetített át-
lagár valamivel 1000 Ft felett alakult. A szolgáltatáscsoporton belüli koncentráltság to-
vábbra sem csökkent.

Az igénybevevôi körön belül itt a legnagyobb a lakossági forgalom részaránya. Ennek
egy része a lakosság egymás közötti csomagküldése, másik területét pedig a csomag-
küldôk által feladott küldemények adják. Ezt különösen is alátámasztja a volumenada-
tok negyedéves eloszlását bemutató ábra, hiszen, amint az leolvasható egyrészt az el-
sô három negyedév egymáshoz viszonyított forgalma itt a legkiegyensúlyozottabb,
másrészt a karácsonyi idôszak éven belüli hatása az összes belföldi szolgáltatáscsoport
között itt a legerôsebb.

Röviden a fentiek jellemezték a magyarországi CEP piac 2008. évi összesített, illetve
a szegmensen belüli egyes szolgáltatáscsoportok külön-külön kimutatható teljesítmé-
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nyét. Tekintettel arra, hogy a CEP piac szegmensének a cikk elején bemutatott tartalma
a hatályos postatörvény fogalomhasználatának nem automatikusan és mindenben fel-
tétel nélkül feleltethetô meg, a felhasznált adatok sem minden tekintetben alapulnak a
postatörvény felhatalmazása alapján megalkotott miniszteri rendeletben megfogalma-
zott szolgáltatói adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során rendelkezésemre állt
információkon, emiatt a cikkben bemutatott adatok némely esetben piaci becslést is
magukban foglalnak. Mindezek mellett is remélem, hogy az összefoglaló hasznos infor-
mációkat tartalmaz, továbbgondolásra alkalmas.
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Az európai postai liberalizáció legfrissebb fejleményei

A Posta szaklap korábban rendszeresen beszámolt a harmadik postai irányelv döntés-
hozatali eljárásáról. Mint ismeretes – a Magyar Posta aktív lobbitevékenységének is
köszönhetôen – az európai postai teljes piacnyitás végsô dátuma: 2010. december 31.
Tizenegy tagállam – köztük Magyarország is – kétéves haladékot kapott, amelynek ér-
telmében legkésôbb 2012. december 31-ig kell ezen országoknak postai piacukat tel-
jesen megnyitni a verseny elôtt. Nem jelenti mindez azonban azt, hogy ne lennének
már ma is teljesen liberalizált postai piaccal rendelkezô uniós tagállamok. A külde-
ményforgalmi adatok alapján az uniós postai piac több mint a felében ma már nem lé-
tezik a nemzeti posta számára fenntartott szolgáltatási kör. Jelen cikk az eddig libera-
lizált postai piacok legfontosabb tapasztalatait ismerteti, értékeli. Fontos ismételten
kiemelni, hogy a postai szolgáltatóknak nemcsak a liberalizáció okozta kihívással kell
szembenézniük, hanem a pénzügyi-gazdasági válság postai hatásaival és az elektroni-
kus helyettesítés fokozódásával is. A postai pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó posták
mindezeken túl a készpénzkímélô fizetési módok elterjedésével is szembesülnek.

Az Európai Unió alapelve, hogy a közösségen belül a legtöbb területen alakuljon ki a
belsô piac, az áruk, a szolgáltatások, a tôke és a munkaerô szabad áramlása, a tagállamok
egységes szabályozási rendszereket alkalmazzanak. Nincs ez másképp az unió postai pia-
cával sem, amely 94 milliárd eurós forgalmával az uniós GDP közel 1 százalékát teszi ki.

Az 1997-ben elfogadott elsô postai irányelv a fokozatos és ellenôrzött liberalizációt
tûzte ki célul. A 2002-es második irányelv ezen alapelv gyakorlati lépéseit is meghatá-
rozta. Ennek következtében 2003-ban 100 grammra, 2006-ban 50 grammra csökkent a
fenntartott szolgáltatási kör felsô határa. Az Európai Parlament és a tagállamok kormá-
nyainak döntése értelmében a harmadik postai irányelv alapján a tagállamoknak legké-
sôbb 2010.december 31. / 2012. december 31-ig kell liberalizálniuk postai piacukat.
Természetesen az országok egyéni döntés alapján dönthetnek arról, hogy nem várnak
az utolsó pillanatig, hanem korábban megnyitják a verseny elôtt a postai piacukat.
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Az uniós postai reformnak a fokozatos és ellenôrzött liberalizáció nem csak az egye-
düli célja. Az elsô postai irányelv vezette be az egységes uniós egyetemes postai szol-
gáltatás fogalmát, amely magába foglalja a meghatározott minôségû postai szolgálta-
tás állandó biztosítását a tagállamok minden pontján, minden felhasználó számára elér-
hetô áron. Szintén ki kell emelni a postai szolgáltatások gazdasági, kulturális és társa-
dalmi szerepét, hiszen az Európai Unióban a nemzeti postai szolgáltatók 1,8 millió fôt
foglalkoztatnak.

Lássuk az európai térképet postai liberalizációs szemszögbôl!

2009 novemberéig 6 uniós tagállam döntött a nemzeti postája számára biztosított
monopoljog, a fenntartott szolgáltatási kör teljes megszüntetésérôl. A 6 tagállam leg-
fontosabb adatait a következô táblázat mutatja be.
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Finnország   
Finnország a postai piacát még uniós csatlakozása elôtt 1991-ben nyitotta meg. A pi-
acnyitás ellenére az Itella névre átkeresztelt Finn Posta kézbesíti azonban továbbra is a
levélküldemények 100 százalékát. Ennek az oka a speciális finn engedélyezési rendszer-
ben keresendô. Az egyetemes postai szolgáltatást nyújtani kívánó vállalkozásnak a finn
hírközlési hatóságnál, a Ficoránál engedélyt kell kérnie. Az engedélyezési eljárás része-
ként a kérelmezônek vállalnia kell, hogy árbevételének jelentôs részét, maximum 20
százalékát különadóként fizeti be, ha az általa lefedni kívánt területen a népsûrûség
meghaladja a 250 fô/km2-t. Az ismertetett szabályozásnak köszönhetôen a verseny a
finn postai piacon egyelôre nem fejlôdött ki. A többi piaci szegmens vonatkozásában
nem beszélhetünk hasonló helyzetrôl. Például a címezetlen küldemények piacán az
Itella részesedése kevesebb mint 50%.

Bár a piaci verseny Finnországban egyelôre még nem figyelhetô meg, a Finn Posta
az elmúlt években jelentôs átalakuláson ment keresztül. A skandináv országokban erô-
teljesebb e-helyettesítésnek is köszönhetôen a Finn Posta portfóliójának szélesítésérôl
és nemzetközi terjeszkedésrôl döntött. Az Itella Csoport árbevételének ma már csak
47%-a köthetô hagyományos postai szolgáltatásokhoz, míg 39%-a logisztikai, 13%-a IT-
szolgáltatások (e-számla, dokumentumkezelés, archíválás) területén realizálódik. Az ár-
bevétel 70%-a származik Finnországból.

Svédország   
Svédországban szintén több mint egy évtizedes
múltra tekinthet vissza a jogilag teljesen liberalizált
postai piac. A Svéd Posta stratégiája számos hason-
lóságot mutat a Finn Postáéval, a finnországi helyzet-
tôl eltérôen számos versenytárs is megjelent a svéd
piacon. Az 1993-as piacnyitás után több tucat, általá-
ban helyi szolgáltató jelent meg. A Svéd Posta legfon-
tosabb versenytársa a CityMail társaság lett.

A CityMail 1991-ben alakult meg. Az elsô éveket
gyakori tulajdonosváltás és veszteséges mûködés jel-
lemezte. A CityMail korábban a Svéd (!) és az Angol
Posta, jelenleg a Norvég Posta tulajdonában van és
2001 óta nyereségesen mûködik. Fontos megemlíte-
ni, hogy 1999-ben rendezésre kerültek a többszerep-
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lôs postai piac még nyitott szabályozási kérdései, például a postaládákhoz való hozzá-
férés ügye, címkezelés. A CityMail területi lefedettségét a mellékelt kép mutatja. 
A CityMail minden harmadik munkanapon történô kézbesítése révén a háztartások 54
százalékához ér el. A társaság az elôfeldolgozott, hosszabb átfutási idejû, tömeges le-
vélküldeményekre fókuszál a nagyvárosokban. Ebben a piaci szegmensben a részese-
dése közel 50 százalékos, míg a teljes postai piacon 11 százalékot mondhat magáénak.

A svéd piacon tehát alternatív szolgáltatók jelentek meg. A piaci verseny eltérôen
éreztette hatását az egyes postai szolgáltatások árában. Itt kell megemlíteni, hogy Své-
dországban minden postai szolgáltatást egységes 25 százalékos áfa terhel, e tekintet-
ben tehát egyenlô feltételek érvényesülnek minden postai szolgáltatót illetôen. A svéd
postai áfa-szabályozás azonban az Európai Közösségek Bíróságának (ECJ) döntése
alapján nincsen összhangban a hatályos uniós szabályozással, így e téren változások
várhatók. A lakosság által igénybe vett szolgáltatások drágulása mellett a tömeges kül-
demények ára jelentôsen csökkent, a piaci verseny elônyeit egyelôre az üzleti ügyfelek
élvezhetik csak.

Egyesült Királyság   
Az európai postai liberalizáció egyedi példája az angol. Az angol kormány döntése
alapján az angol postai piac 2006. január 1-je óta teljes mértékben liberalizált. Az egye-
temes szolgáltatások területén összesen 30 postai szolgáltató rendelkezik ma már en-
gedéllyel, köztük a Holland Posta (TNT) és a Német Posta (DHL). Az angol példa egye-
diségét bemutatandó 2 számot lehet segítségül hívni. 2009 második negyedévében az
engedélyes postai szolgáltatók összesen 2,9 millió egyetemes postai levélküldeményt
kézbesítettek saját hálózatukon keresztül, míg az Angol Posta (Royal Mail) 1,4 milliárd
ún. hozzáférési küldemény kézbesítését végezte. A tavalyi üzleti év során az Angol Pos-
ta által kézbesített küldemények közel 30 százalékának gyûjtését és feldolgozását nem
az Angol Posta végezte.

Az angol szabályozásban kiemelt szerepet kap az egyetemes postai szolgáltató kéz-
besítési hálózatához való hozzáférés. Az angol szabályozási hatóság felügyelete mellett
létrejött – a kérvényezôk számára elônyös – hozzáférési szerzôdéseknek köszönhetôen
az alternatív szolgáltatók nem építettek ki saját kézbesítési hálózatot. Figyelembe véve,
hogy a postai folyamatok költségeit tekintve a kézbesítés bír a legnagyobb részarány-
nyal, a fenti szabályozás meglehetôsen elônyös helyzetet teremt az alternatív szolgálta-
tók számára. Az Egyesült Királyságban az Angol Posta árain szigorú árszabályozás is ér-
vényesül, a szakirodalom általános vélekedése szerint a hozzáférési árak relatíve alacso-
nyak, amely által az alternatív postai szolgáltatóknak – a jelenlegi feltételek mellett –
nem éri meg saját kézbesítési hálózatot létrehozniuk. Természetesen ez nem jelenti azt,
hogy az alternatív szolgáltatók ne végeznének megvalósíthatósági számításokat, a TNT
például jelenleg vizsgálja saját hálózat kialakításának lehetôségét a liverpooli pilot révén.

Az angol postai piac legaktuálisabb kérdése a postai szolgáltatások áfa-szabályozá-
sa. Az Egyesült Királyságban az Angol Posta által nyújtott minden postai szolgáltatás
áfa-mentes. Az Angol Posta áfa-mentességét a versenytársak jogi úton megtámadták,
s a kérdésben született meg a fent már említett ECJ ítélet. A postai áfa-szabályozás
uniós harmonizációja egyelôre nem megoldott, a témával a kiadvány másik cikke rész-
letesen is foglalkozik.
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Németország   
2008. január 1-jétôl Németországban is megvalósult jogi értelemben a teljes postai pi-
acnyitás. Európában egyedi módon Németországban ma már nincs kijelölt egyetemes
szolgáltató, az egyetemes postai szolgáltatást a piaci erôk garantálják, a rendszerbe be-
épített számos biztosíték által. A gyakorlatban az egyetemes szolgáltatást továbbra is a
Német Posta látja el. A Német Posta által nyújtott egyetemes szolgáltatások jelenleg
áfa-mentesek.

A piacnyitással egyidejûleg a postai szektorra kiterjedô kötelezô minimálbér került
bevezetésre. A minimálbér összegét 9,80 euróban állapították meg, amely messze ma-
gasabb mint az alternatív szolgáltatók által fizetett juttatás. Az intézkedés negatívan
érintette a Német Posta versenytársait, a TNT-t és a közel 90 regionális céget összefo-
gó PIN csoportot. A minimálbér-rendelkezést az alternatív szolgáltatók a német bírósá-
gokon megtámadták, a vita egyelôre nem zárult le.

A TNT összefogva a helyi kiadókkal és a PIN csoporttal országos kézbesítési hálóza-
tot kíván kialakítani. A Német Posta részesedése a levélpiacon 92 százalékos. A német
engedélyezési rendszer ún. D-engedélye által korábban lehetôvé vált az alternatív szol-
gáltatók számára 50 gramm alatti szolgáltatások nyújtása, amennyiben az hozzáadott
értékkel, magasabb minôséggel rendelkezett a közönséges egyetemes szolgáltatáshoz
képest.

Hollandia   
A holland piacnyitásra a többszöri halasztás után 2009. április 1-jén került sor. A holland
kormány az eredetileg kitûzött 2007. április 1-jei dátumot többször is módosította a né-
met postai minimálbérre és az Angol Posta szolgáltatásainak áfa-mentességére hivat-
kozva. Bár a holland kormány által vitatott két európai gyakorlat nem került a holland
kormány elvárásainak megfelelôen megoldásra, vélhetôen az Európai Bizottság nyomá-
sára is született meg a végsô döntés a holland liberalizációról. A postai irányelv alapján
ugyanis csak az egyetemes szolgáltatások garantálása céljából lehet a nemzeti posta
monopoljogát fenntartani 50 g alatt.

Hollandiában a nyomtatványok piaca mindig is liberalizált szegmens volt, az alterna-
tív szolgáltatók ezen a területen jelentek meg elôször. A TNT Post néven mûködô Hol-
land Posta 100%-os magántulajdonban lévô nemzetközi hátterû cég. A TNT Post leg-
fôbb versenytársai az országos kézbesítési hálózattal rendelkezô Sandd és a Selekt Mail.
Az alternatív szolgáltatók a kézbesítést hetente kétszer végzik. A Német Posta 2009
márciusában 100%-os részesedést szerzett a Selekt Mail társaságban. A versenytársak
piaci részesedése a címzett postai piacon 13%.

Hollandiában a tervek szerint elfogadásra kerülne a postai szektor „kollektív szer-
zôdése”, amely szabályozná az alternatív szolgáltatók által foglalkoztatottak mun-
kakörülményeit. A piacnyitással megváltozott az egyetemes szolgáltatások köre is,
a tömeges küldemények kikerültek az egyetemes szolgáltatások közül, amelynek
értelmében a Holland Posta az ügyfelei igényeit is figyelembe véve rugalmasan ala-
kíthatja e szolgáltatásainak feltételeit. Hollandiában egyedül a TNT által nyújtott la-
kossági szolgáltatások áfa-mentesek, a tömeges küldeményeket egységesen áfa
terheli.
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Észtország   
Az észt postai piac a hollanddal egy idôben 2009. április 1-jén került megnyitásra. Az
észt postai piac – az ország lakosságának nagyságát és az egy fôre jutó levélküldemé-
nyek számát is figyelembe véve – a 6 liberalizált postai piac közül a legkisebb. Fontos
kiemelni, hogy a lakosság 48 százaléka az 5 legnagyobb városban él, amely kiemelke-
dôen magas koncentrációt jelent a postai szolgáltatások vonatkozásában is.

A lakosság és a postai piac koncentráltságára figyelemmel, az engedélyes postai
szolgáltatóknak dönteniük kell, hogy az ország mely területén kívánnak szolgáltatást vé-
gezni (Nyugat-Észtország, Kelet-Észtország, Észtország teljes területe), amely által az al-
ternatív postai szolgáltatók számára nem lehetséges, hogy kizárólag a nyereséges terü-
letekre koncentráljanak és ezzel veszélyeztessék az egyetemes szolgáltatás fenntartását.

A kiemelkedôen magas észt gazdasági visszaesés és az elektronikus infrastruktúra fej-
lettsége miatt is egyelôre nem jelentek meg alternatív szolgáltatók az észt postai piacon.

Az uniós postai liberalizáció eddigi tapasztalatainak értékelése

Bár ma már az uniós postai piac nagyjából fele liberalizált, mégsem lehet megállapíta-
ni, hogy mely liberalizációs modell a legjobb, követendô. Ez vélhetôen azonban nem is
cél. Szinte kizárt, hogy az egyik országban megvalósuló szabályozási környezet feltéte-
lek nélkül átültethetô lenne egy másik tagállamban, így például Magyarországon is. Az
uniós postai piacok rendkívül eltérô nagyságúak és fejlettségûek, nincs olyan gyakorlat,
amely változtatások nélkül minden tagállamban megvalósítható lenne.

A fenntartott szolgáltatási kör eltörlése révén a 6 tagállamban erôsebbé vált a ver-
senyhelyzet, de számos szabályozási kérdés továbbra sem megoldott. A postai áfa-sza-
bályozás harmonizációja egyelôre várat magára, a nemzeti postai szolgáltató és az al-
ternatív postai szolgáltatók által foglalkoztatottakra vonatkozó munkakörülmények is je-
lentôsen eltérnek.

Az uniós és a tagállami postai politika legfontosabb célja az egyetemes szolgáltatás
biztosítása minden állampolgár számára. A liberalizációval egyidejûleg szükséges ga-
rantálni az egyetemes szolgáltatást is.

2011-ig várhatóan további 10 uniós tagállam fogja postai piacát megnyitni, amelyek
újabb példákkal szolgálnak majd. Franciaországban és Belgiumban ezekben a hóna-
pokban zajlik a törvényjavaslatok vitája.

Bár Magyarországon várhatóan 2012. december 31-én valósul meg a postai piacnyi-
tás, a magyar postai piac szereplôinek természetesen már ma is figyelemmel kell kísér-
niük, hogy az egyes szabályozási kérdésekben milyen válaszok születnek más uniós tag-
államokban.

16

MÁTYÁSI KOPPÁNY



17

A postai szolgáltatások és az áfa

A postai szolgáltatások áfa-beli kezelése az utóbbi idôben a figyelem középpontjába
került. Cikkünkben ennek okaival és következményeivel foglalkozunk. A látszólag adó-
szakemberekre tartozó „szakmai” kérdés ugyanis erôsen befolyásolhatja mind a szol-
gáltatást igénybevevôk, mind a Magyar Posta Zrt gazdálkodását.

A postai szolgáltatásokra vonatkozó uniós irányelv

A Európai Unió adójogának túlnyomó részét – az áfa-szabályozás többségét – irányel-
vek tartalmazzák. Az irányelv (directive) sajátossága (a Római Szerzôdés 249. cikkelye ér-
telmében), hogy az mindegyik címzett tagállamot kötelezi, de a módszerek és eszközök
szabályozása tekintetében szabad kezet kapnak. Fontos szabály továbbá, hogy – szem-
ben a közvetlenül hatályos uniós rendelettel – ezeket a szabályokat a tagországok saját
jogrendszerébe be kell építeni.

Az általános forgalmi adóként (áfa, VAT) ismert hozzáadottérték-adó 1967-tôl él
az európai integráció tagállamaiban mint többé-kevésbé egységes adónem. (Az
adónem eredete sokkal régebbi, Franciaország vezette be 1954-ben.) Az adózás te-
rületén ebben az adónemben sikerült a leginkább harmonizálni az egyes országok
szabályozását. Ennek fô oka az volt, hogy egy 1970. évi döntés értelmében az áfa-
ra alapozták a közösségi költségvetés egy részének elôteremtését. A kiegyensúlyo-
zott teherviselés elérése érdekében szükség volt mind az adóalapok, mind az alkal-
mazott adókulcsok és elvek egységesítésére. Felül kellett vizsgálni továbbá a men-
tességre és a kedvezményekre vonatkozó szabályokat is. Az egységesítési törekvé-
sek sok esetben jelentôs érdeksérelemmel jártak, így a nemzeti áfa-szabályokat har-
monizáló 6. irányelvet csak 1977-ben fogadták el a tagországok. A közös piac elen-
gedhetetlen feltétele az áruk és szolgáltatások szabad áramlása, ennek pedig felté-
tele, hogy a termékek és szolgáltatások egységesen, lehetôség szerint csak egy-
szer, vagy a származási vagy a célországban, de mindenképpen adózzanak az álla-
mi és közösségi bevételek megteremtése érdekében, biztosítva ugyanakkor a ver-
senyképességet is.

A 6. ún. hozzáadottérték-adó (HÉA) irányelvnek köszönhetôen a tagországok áfa-
rendszere hasonlóvá vált, egységesítették az egyes adózási fogalmakat, speciális szabá-
lyokat határoztak meg egyes adózói csoportokra (mezôgazdasági kistermelôk, utazási
irodák, bizonyos cikkek kereskedelmével foglalkozók, stb.).

Ez az irányelv foglalkozik (13. cikk A. (1) bek. a) pont) az állami postai szolgáltató ál-
tal nyújtott szolgáltatásokkal és azt az adómentes tevékenységek közé sorolja, méghoz-
zá az adómentes tevékenységeken belül az elôzetesen felszámított adó (input adó) le-
vonására nem feljogosító tevékenységek közé.
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Magyarországon 2008-ig „tárgyi mentesség” címén az áfa-tv1. 2. sz. melléklete téte-
lesen felsorolta az ide tartozó tevékenységeket. A tárgyi mentességet három szempont
alapján határozták meg:

1.) a szolgáltatás végsô fogyasztója maga a „köz” (közigazgatás, honvédelem, köz-
biztonság);

2.) a belföldi végsô fogyasztó jellemzôen ingyen jut a szolgáltatáshoz (iskolarend-
szerû oktatás, egészségügy, szociális ellátás), nincs tehát olyan, aki megfizesse
az adót, vagy az maga az állam lenne;

3.) az adott szolgáltatás, tevékenység áfa-körbe kapcsolása technikailag nem vagy
csak nehezen lenne megoldható (pénzügyi szolgáltatások).

2008. január 1-tôl változott az áfa-tv. – többek között – a mentességre vonatkozó sza-
bályok is. Így a korábban TEÁOR számmal meghatározott „postai szolgáltatások” he-
lyett az egyetemes postai szolgáltatások kerültek be az áfa-tv. 85.§ tevékenység jelle-
gére tekintettel mentes körbe.

A valóságban ez szûkítést jelentett a korábbi szabályozáshoz képest (az adómentes
postai szolgáltatások köre szûkült), hiszen „a postai szolgáltatás lehet egyetemes pos-
tai szolgáltatás vagy nem egyetemes postai szolgáltatás2” a postáról szóló 2003. évi CI.
tv. 4.§ (2) bek. (továbbiakban Postatv.) alapján. Az új szabályozás más területen is szûkí-
tette a mentességet élvezô szolgáltatások körét (bérbeadás, oktatás, stb.)

Nemzetközi kitekintés, az ECJ (Európai Bíróság) 2009.04.23-i 
ítélete a C-357/07 jogeset kapcsán

Az egységes áfa-szabályozás ellenére az egyes uniós országok jelenleg hatályos szabá-
lyai jelentôs eltéréseket mutatnak (pl. Svédországban valamennyi – a Svéd Posta vagy
alternatív postai szolgáltatók által nyújtott – postai szolgáltatás áfá-s, míg az európai ál-
lamok többségében ez a szolgáltatás áfa-mentes). Ebbôl adódóan különösen a határo-
kon átnyúló ügyletek esetében és a postai liberalizácót követô idôszakban merülhetnek
fel újabb adókockázatok, hiszen egyre összetettebb szolgáltatások vannak, vagy eleve
kérdéses egyes szolgáltatások jellegének megítélése.

Példák:
o Küldemények ügyfélnél való felvétele („pick up at client”) – egyes országokban

az adómentes egyetemes postai szolgáltatások körébe tartozik.
o Postafiók szolgáltatások – néhány országban „ingatlan bérbeadásnak tekintik”

(„renting of real estate”), ezért áfa-köteles szolgáltatásként adóztatják.
o Tömeges küldemények („bulk mail”) – egyes országokban pl. Hollandiában nem te-

kintik egyetemes postai szolgáltatásnak, ezért áfa-köteles szolgáltatásként adóztatják.
Eltérô a szabályozás a tekintetben is, hogy vannak országok, ahol a mentességgel

érintett szolgáltató (mint egyetlen egyetemes szolgáltató) nevesítve van.
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1 Az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.tv
2 A Postatv. Fogalmi meghatározása: „3.§ 4. Egyetemes postai szolgáltatás: a postai szolgáltatások olyan köz-

érdekû szolgáltatásnak minôsülô, meghatározott köre, amely földrajzi elhelyezkedéstôl függetlenül megha-
tározott minôségben és megfizethetô ár ellenében minden igénybe vevô számára elérhetô”



A szabályozást és a versenyképességet is befolyásolja továbbá az a kérdés, hogy a
postai szolgáltatásokat önálló szolgáltatásként kezelik-e az adott országban vagy ter-
mékfuvarozási szolgáltatásnak minôsül (pl. Ausztriában – Magyarországhoz hasonlóan –
önálló szolgáltatásként szabályozott, míg Franciaországban fuvarozásként kezelik). Az
eltérô megítélésnek versenytorzító hatásai vannak, illetve lehetnek.

A versenyt befolyásoló szabályozásra hívta fel a figyelmet a TNT Post UK által indított
kereset, amely végül uniós szinten végzôdött. Az angol Legfelsôbb Bíróság – a TNT
angliai keresete nyomán – 2007-ben az Európai Közösségek Bíróságának (ECJ) vélemé-
nyét kérte az alábbi kérdésekben:

– Hogyan kell értelmezni az áfa direktívában szereplô adómentesnek tekintendô
közpostai szolgáltatások (public postal services) kifejezést?

– Az értelmezést befolyásolja-e, hogy az adott országban a postai szolgáltatások
liberalizáltak és a fenntartott postai szolgáltatási kör megszûnt és egy kijelölt
egyetemes postai szolgáltató létezik?

– A fenti kifejezést a magán postai szolgáltatóra (pl. TNT Post UK. Ltd.) is lehet
alkalmazni vagy kizárólag a kijelölt egyetemes postai szolgáltatóra?

Az idén megszületett bírósági ítélet értelmében – az 1977 óta érvényben lévô áfa-sza-
bályozás alapján – (i) azon köz- vagy magánszervezet által nyújtott szolgáltatások
mentesek az áfa alól, amelyek szolgáltatója a postai irányelvben meghatározott
egyetemes postai szolgáltatás egészének vagy egy részének biztosítását vállalja. A
bírósági döntés nem részletezi azonban, hogy mit is ért az egyetemes postai szolgálta-
tás egy részének biztosítása alatt, ez esetleg a földrajzi lefedettség, szolgáltatáskör vagy
a szolgáltatások nyújtásának folyamatához kapcsolódó részre is vonatkozhat.

A döntés alapján az egyetemes szolgáltató által nyújtott egyetemes szolgáltatások
mentesülnek az áfa alól, méghozzá (ii) azon szolgáltatások, amelyek célja egyes köz-
hasznú tevékenységek végzésének elômozdítása, kizárólag azon postai szolgálta-
tások, amelyeket az egyetemes szolgáltató egyetemes postai szolgáltatói minôsé-
gében nyújt. (Az uniós tagállamok jelenlegi gyakorlatában azonban a közérdekû jelle-
gû szolgáltatások köre tágabb is lehet az egyetemes postai szolgáltatásoknál, pl. a hír-
lapkézbesítés nyújtása.)

Az ECJ ítélete alapján (iii) nem kezelhetôek adómentesként a postai szolgáltatók
által nyújtott olyan szolgáltatások, amelyeknek a szerzôdési feltételeit egyedileg
határozták meg, az ilyen szolgáltatások ugyanis természetüknél fogva az érintett
felhasználók egyéni érdekeit szolgálják.

A fenti értelmezés alapján felvetôdik a kérdés, hogy pl. a tömeges küldeményekre
vonatkozhat-e az adómentesség. A tömeges küldeményeket a legtöbb tagállamban el-
sôsorban mennyiségi és minôségi feltételekhez kötött kedvezményes ár alapján nyújt-
ják a postai szolgáltatók, így a Magyar Posta tömeges küldeményekre vonatkozó árai is
bárki számára elérhetôek az Üzletszabályzat szerint. A rögzített és nyilvános, tömeges
küldeményekre vonatkozó árak ennek megfelelôen – megítélésünk szerint – szintén
mentesülnek az áfa alól. Ennek ellentmond a holland gyakorlat, ahol a tömeges külde-
mények nem tartoznak az egyetemes szolgáltatási körbe és áfa-kötelesek. Ebbe az
irányba lép az egyelôre tervezetként meglévô, új német szabályozás is, amely szerint a
listaártól való mindennemû eltérés már „egyedi megállapodás”-nak minôsül.
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Mivel a hivatkozott ítélet újabb kérdéseket vetett fel, a jelenlegi svéd elnökség 2009
nyarán körkérdést intézett az egyes tagországokhoz arról, hogy támogatják-e az Euró-
pai Bizottság 2003. évi javaslatának újbóli felvetését (a javaslat alapján a postai szolgál-
tatások áfa-körbe kerülnének, azonban a tagállam döntésétôl függôen kedvezményes
adókulcs alá is tartozhatnának; 17 tagország igennel válaszolt, 8 ellene, 2 nem adott
egyértelmû választ), továbbá a TNT-ítélet értelmezését (4 tagország számára elfogad-
ható az ítélet, 2 számára nem világos, 4 nem adott választ). (A válaszadások közötti el-
lentmondásokra nincs magyarázat.)

Az alábbi táblázatban összefoglaló jelleggel – a PostEurop informális adatgyûjtése
alapján – bemutatjuk az egyes tagországok áfa-szabályozását:
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A 2010-tôl hatályba lépô új áfa-csomag

Több mint négy évig tartó elôkészület után 2008 elején a közösségi áfa direktívát mó-
dosító tanácsi irányelveket fogadtak el. A legfôbb változás a szolgáltatások teljesíté-
si helyének meghatározását érinti. Emellett a változások hatással vannak egyrészt a je-
lenleg alkalmazott negyedéves összesítô nyilatkozatokra, másrészt a külföldi adóalany-
ok áfa-visszatérítési eljárásra. Az áfa-visszatérítési eljárás egyszerûbbé és teljesen elekt-
ronikussá válik. Az új rendelkezések többsége Magyarországon 2010. január 1-jén lép
hatályba.

Az új szabályozás értelmében a határon átnyúló, adóalanyok közötti szolgáltatásnyúj-
tás esetében (ide tartoznak a postai szolgáltatások is) fôszabályként3 a szolgáltatást
igénybe vevô letelepedési helye (székhelye vagy érintett állandó telephelye) fogja
meghatározni a teljesítés helyét. (Ez éppen ellenkezôje a jelenlegi szabályozásnak,
amikoris a szolgáltatást nyújtó székhelye a mérvadó. Lakossági vonatkozásban a régi
szabály fog továbbra is érvényesülni.)

Amennyiben egy ügyletben külföldi „szereplôk” is részt vesznek (pl. az adott ügylet-
ben külföldi az eladó (szolgáltatást nyújtó), vagy az igénybe vevô), vagy esetleg az ügy-
letet külföldön (is) végzik, akkor az áfa szerinti teljesítési hely fogja meghatározni, hogy
mely ország áfá-ját kell felszámítani, illetve mely ország szabályait kell vizsgálni az adó
alóli mentesség vizsgálatakor. Ebben az esetben még az is vizsgálandó, hogy – ameny-
nyiben áfa köteles az ügylet – az áfá-t a (a fordított adózás keretében) a megrendelô
vagy az eladó fizeti meg.

A teljesítési hely helytelen meghatározása jelentôs adókockázatot képviselhet.
Amennyiben ugyanis a teljesítési helyet rosszul határozzuk meg (pl. egy magyar teljesí-
tési helyû áfa köteles szolgáltatás esetében tévesen úgy ítéljük meg, hogy annak telje-
sítési helye külföldön van, azaz az a magyar áfa-törvény területi hatályán kívül esik és
ezért magyar áfa nem kerül felszámításra) akkor a hibásan fel nem számított áfá-t az
adóhatóság egy esetleges adóhatósági vizsgálat során adóhiánynak minôsítheti, amely
után maximum 75%-os adóbírságot és késedelmi pótlékot szabhat ki (az áfa kötelezett-
ségen felül).

2010-tôl az áfa-kockázatok mérséklése miatt a határon átnyúló postai szolgáltatás-
nyújtás esetén a teljesítés helyének elsôdleges meghatározását követôen – írásos nyi-
latkozattal alátámasztva – vizsgálni kell, hogy 1.) a megrendelô adóalany-e 2.) van-e az
ügylettel érintett állandó telephelye Magyarországon 3.) gazdasági céllal és nem saját
maga vagy dolgozói részére (magáncéllal) veszi igénybe az adott szolgáltatást.

Az új adókockázat kezelésére történô felkészülés elengedhetetlen a Magyar Pos-
ta Zrt. számára is. A rendelkezésre álló rövid idô alatt elsôdleges feladat a lehetsé-
ges ilyen típusú ügyletek feltérképezése és azok új szempontok szerinti minôsítése,
a meglévô szerzôdések áttekintése és a 2010-tôl alkalmazandó szerzôdéskötési
rendszer kialakítása, amiben már a lehetséges adózási kockázatokra is tekintettel kell
lenni.
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3 A különös szabályok vonatkoznak 1) az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásokra 2) a személyszállításra 
3) a kulturális, tudományos és hasonló szolgáltatásokra 4) az éttermi és vendéglátóipari szolgáltatásokra 
5) közlekedési eszközök rövid távú bérbeadására – ezekkel jelen cikkünkben nem foglalkozunk.



Összefoglalás

A szabályozás tehát állandó változásban van, amit a szakembereknek folyamatosan kö-
vetni kell és a kockázatok mérséklése érdekében lépéseseket kell tenni. Az új áfa-csomag
hatása is kettôs: egyrészt csökkenhet az áfa finanszírozási igénye és egyszerûsödhet a
visszaigénylés, de a szolgáltatások áfa-beli megítélése a korábbinál alaposabb vizsgála-
tot fog igényelni, és ez az adminisztrációs terhek növelésével is járhat. A külföldrôl igény-
bevett szolgáltatások esetében a fordított adózás miatt pedig új adóteher jelenik meg.

A postai szolgáltatások áfa-beli kezelésének esetleges változása (a ma még adómen-
tes postai szolgáltatások esetleges áfa körbe kerülése) a végsô fogyasztók (lakosság, adó
levonására nem jogosult fogyasztók: pénzintézetek, biztosítók, önkormányzatok, stb.)
számára a szolgáltatás drágulását jelentheti, ami esetleg piacvesztéssel járhat a szolgál-
tatók számára. A postai szolgáltatók gazdálkodását ugyanakkor érdemben befolyásolja
a mentesség esetleges megszüntetése. Az európai postai szolgáltatók többsége jelen-
leg az ún. „arányosítás” szabályai miatt sem beruházásaik, sem beszerzéseik után nem
érvényesíthetik az áfa-levonási jogukat annak arányában, amilyen arányban értékesíté-
sükben az adómentes termékek és szolgáltatások szerepet játszanak4. Vannak olyan je-
lentôs európai szolgáltatók, ahol ez az arány a 60%-ot is eléri (a Magyar Posta esetében
ez 78-80% között mozgott az elmúlt években). Ideális megoldást a kedvezményes áfa-
kulcs alkalmazása jelenthetné, ezt azonban sem ECJ hivatkozott döntése, sem a svéd el-
nökség által legutóbb szorgalmazott kompromisszumos megoldás nem említi.

Az érdekek és törekvések eltérôek:
• egyik oldalon a postai szolgáltatások iránti globális igény áll, amely ezeket a

szolgáltatásokat, és ezen belül is az ún. egyetemes postai szolgáltatásokat min-
denki számára elérhetôvé és olcsóvá kívánja tenni, mert ezeket „közszolgálta-
tás”-ként kezeli (public postal sercvice);

• másik oldalon pedig – a válság miatt is – adó (áfa-) bevételek növelésére törek-
vô államok vannak és bizony ide tartozik az unió is.

Az érdekek küzdelme pedig egy részben már liberalizált, de hamarosan teljesen libe-
ralizált piacon folyik, ahol a gazdaságos üzemméret, a minôségi szolgáltatás-nyújtás és
a vevôk megtartása jelenti majd a legnagyobb kihívást a postai szolgáltatók számára.

És lám mindez egy ilyen ártatlan, adó-ügyinek látszó kérdésbôl is kikövetkeztethetô.

Felhasznált irodalom:
Dr Szloboda Alíz: A magyar áfa-szabályozás változásai az uniós csatlakozás tükrében (Európai
füzetek 17.) a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô Központ és a Külügyminisz-
térium közös kiadványa (2003)
Az EU-harmonizált áfa törvény, szerk.: Pénzely Márta (Kompkonzult:, 2004)
Vira Sándor: Szolgáltatások adózási szabályai 2010-tôl (Önadózó 2009/11)
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123.§ (3) bek.-ben említett számítási módszerét.
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A Magyar Posta részvétele az e-közigazgatásban

Ebben az évben több, a Magyar Postát is érintô törvény jelent meg, melyek közül a
2009/LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról hatásait elemezzük jelen cikkben.

A hivatkozott törvény a Kormányzat azon szándékát tükrözi, mely az állampolgárok,
civil szervezetek, a gazdasági élet szereplôi számára egyszerûbb gyorsabb, olcsóbb
közigazgatási és közszolgáltatási ügyintézést biztosít. Az e-közszolgáltatás fogalma igen
széles, ide értendô minden olyan folyamat, mely az állampolgárok, szervezetek mûkö-
désével, életével kapcsolatos. A gyermek születésének szükséges ügyintézésétôl kezd-
ve, egy vállalkozás alapításán keresztül a hagyatéki eljárás megindításáig van (illetve
lesz) lehetôség e-módon intézni az ügyeket.

Elérhetôek lesznek ezen kívül a közüzemi szolgáltatók is (köztük a Posta is!) panaszok-
kal, kérdésekkel, bejelentésekkel. Ezeket a lehetôségeket jórészt 2010 január 1-tôl hasz-
nálhatjuk, de az ügyfélkapuval rendelkezô állampolgárok a Magyarország.hu internetes
honlapon már most is több ügyük elintézését kezdeményezhetik. Az e-közszolgáltatás-
ról szóló törvény rendelkezik arról is, hogy azon állampolgárok, akik nem rendelkeznek
számítógéppel és internetes kapcsolattal, vagy e-ügyintézési jártassággal, hogyan ve-
hetik igénybe ezen szolgáltatásokat. Rögzíti, hogy az Állam milyen módon biztosítja és
fejleszti az e-közszolgáltatások igénybevételéhez szükséges feltételeket, az egyetemes
hozzáférhetôséget. Ez a hozzáférési pontok olyan hálózatát is jelenti, melyben az állam-
polgárok nem több, mint 10 km-es sugarú körön belül elérhetik a szolgáltatásokat. A
hálózat pontjai nem csupán szélessávú internet elérést biztosítanak, hanem megfelelô
szakmai (ügysegédi) támogatást is adnak szükség esetén a rászoruló ügyfélnek.

A Magyar Postát, már a törvény elôkészítésének idôszakában megkereste a Minisz-
terelnöki Hivatal. Ennek eredménye az a közös, 6 hónapig tartó pilot, melynek részlete-
it ismertetjük jelen cikkben.

Ügysegédi szolgáltatás a postákon

A Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Posta megállapodása alapján áprilistól négy kije-
lölt postán (Bácsbokod, Jánosháza, Mogyoród és Tarján) kísérleti jelleggel elindult egy
új szolgáltatás, az ügysegédi szolgáltatás. A fél évre tervezett pilotban annak a kormány-
zati szándéknak a megvalósulását teszteltük, mely az állampolgárok elektronikus közigaz-
gatáshoz való hozzáférésének szélesítését célozta meg. A kijelölt postákra központi (ál-
lami) forrásból biztosítottak korszerû eszközöket (számítógépek, nyomtató-másoló eszkö-
zök) és szélessávú internet elérést, melynek segítségével az érdeklôdô állampolgárok
önállóan, vagy a 7 napos felkészítô oktatáson részt vett munkatársaink segítségét kérve
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intézhették ügyeiket az ügyféltérben elhelyezett számítógépen. A szolgáltatás ingyenes
volt (kivéve a nyomtatást és másolást) és teljes munkaidôben rendelkezésre állt.

A pilot során sok információt gyûjtöttünk az ügyfelek fogadtatásáról, a felhasználás
mennyiségérôl, jellegérôl, az ügysegédek munkájáról.

A pilotban résztvevô kistelepüléseken az Ügyfélpont-program keretében az állampol-
gárok „kézzelfogható” elônyökhöz juthattak. Ezek az elônyök például az ügyfélkapu
szolgáltatások megismerése, okmányirodai idôpontfoglalás, felkészülés a közigazgatási
ügyek intézésére, felesleges utazások megszûnése a közigazgatási intézményekbe, el-
igazodás az internet világában és a tartalmakban, illetve a Kormányzati Ügyféltájékoz-
tató Központ díjmentes hívásának lehetôsége, melyet IP vonalon keresztül, a terminál-
ról érhettek el az állampolgárok.

Az ügyfelek által felkeresett internet-tartalmak tematikája széles spektrumot ölelt fel.
A pontokon csak biztonságos, tartalomszûrt internet szolgáltatás volt elérhetô.

Az apeh.hu weboldal elôkelô helyen szerepelt a látogatottság gyakoriságát tekintve.
A kormányzati portál nyitóoldalán kívül jelentôs volt a magyarorszag.hu-n belüli böngé-
szés, és egyéb közigazgatási oldalak, illetve a települések hivatalos oldalai is, mint pl.
tarjan.hu vagy janoshaza.hu.

A legtöbbször látogatott oldalak általános keresôk, illetve hírportálok voltak. A fel-
használók gyakran keresték fel a levelezôoldalakat is. A Magyar Posta Zrt. honlapja, a
www.posta.hu is gyakran szerepelt az állampolgárok által látogatott oldalak között. A
honlapok látogatottságát tekintve említésre méltó a tudakozó, és az apróhirdetéseket
tartalmazó portálok felkeresése, vasúti menetrend, illetve az álláskeresô portálok, mely
utóbbi a társadalmi integrációhoz segítheti hozzá az állampolgárokat.

Az Ügyfélponton lévô internet terminál használat napi eloszlását figyelve megállapí-
tottuk, hogy nyitvatartási idôben az Ügyfélpont forgalom jelentôs része a délelôtti órák-
ban zajlott. Reggel 8 órától 12 óráig a forgalom folyamatosan nôtt, majd 13 órától in-
tenzíven esett vissza.
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A tanácsadói szolgáltatás igénybevétele

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 6 hónap legfontosabb igénybevételi adatait. 
A visszamért adatok szerint megállapítható, hogy a szolgáltatás újszerûsége ellenére
mérhetô igény mutatkozott az ügyfelek részérôl. A terminálon önállóan böngészô (ügy-
intézô) ügyfelek számához viszonyítva, több, mint 50% igénybe vette a munkatársunk
segítségét is ügye intézésében. Ez a tevékenység nem jelentett a 8 órás munkaidôhöz
képest jelentôs arányt, postánként, átlagosan és naponta 15 perc alatt volt. Az elôzetes
várakozásokat nem igazolták a nyomtatási és másolási igény mérôszámai. Internetes
tartalmakat összesen 5 ügyfél akart kinyomtatni, másolási igénnyel 66 ügyfél jelentke-
zett ebben az idôszakban.

A pilot eredményességét marketing akciókkal támogattuk. Ezek között szerepelt
megállító táblák elhelyezése, a terminálokra kerülô „Ügyfélpont” matrica, illetve szóró-
lapok terítése. Mind a négy település összes címhelyére kézbesítettünk szórólapot két
alkalommal, mely az Ügyfélpont szolgáltatásaira hívta fel a helyi lakosok figyelmét. Le-
vélben kerestük meg a települések polgármestereit, melyben az elérhetô szolgáltatáso-
kat ismertettük.

Ügyfél-elégedettség

A hathónapos próbaidôszak alatt két alkalommal került sor az ügyfélpontokon kitöltött kér-
dôívek kiértékelésére, melybôl ügyfél-elégedettségi elemzések készültek. Legfontosabb
megállapítások a visszaérkezett 148 db kérdôív kiértékelése alapján az alábbiak voltak:

Az elégedettségi felmérés az önkitöltô kérdôíves módszer alapján került lefolytatás-
ra. Az adatgyûjtés május 4-tôl július 24-ig tartott. Az értékelés az 1-5-ig tartó skálán
történt.

A megkérdezettek köre a kijelölt postákon az ügyféltérbe telepített terminált, illetve
az ahhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatást igénybevevô ügyfelek voltak.

Az általános elégedettség viszonylag magas (4,38) volt, bár az érték az elsô mérésnél
(4,82) alacsonyabb. Legnagyobb volt az elégedettség Jánosházán (4,59), ez jóval ma-
gasabb, mint a többi vizsgált településen, ahol 3,67 – 4,18 közöttiek az eredmények.
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A szolgáltatás hasznosságát értékelôk az 1-5-ig terjedô skálán mérve 4,3 értéket ad-
tak elég kis szórással (0,87). A válaszadók 81,7%-a hasznosnak tartja (4-es, 5-ös) a szol-
gáltatást, ebbôl 52,4%-uk nagyon hasznosnak. Jánosházán tartják a leghasznosabbnak
(4,52), a többi helyen kevésbé (3,00 – 4,14).

A tanácsadói támogatással kapcsolatos elégedettség nagyon magas: 4,75, és csak
nagyon kismértékû csökkenés (0,18 pont) volt tapasztalható az elsô hónaphoz képest.
Ez az érték az ügysegédek jó kiválasztására és megfelelô felkészítésére utal.

A felhasználói igények elemzéséhez az alábbi demográfiai jellemzôket mértük:
• A válaszadók többsége nô (56,6%)
• A foglalkozás szerinti megoszlást tekintve releváns kategória nem mutatható ki,

leginkább tanulók (17,1%) szellemi- (15,8%), valamint fizikai foglalkozású
(15,1% ) alkalmazottak vették igénybe a szolgáltatásokat

• Életkor szerint a 31-50 év közötti korosztály a leginkább jellemzô az igénybeve-
vôkre (40,4%). 60 év felett az igénybevevôk száma nagyon csekély (3,4% )

• Iskolai végzettség szerint a középfokú végzettségûekre jellemzô leginkább a
szolgáltatás igénybevétele (45,8% )

Összefoglalás

Tapasztalataink alapján a négy postai ponton – mivel kistelepüléseken mûködô Ügyfél-
pontokról van szó – újdonságot jelentett a szolgáltatás. Jelentôs számú érdeklôdô vet-
te igénybe a terminált önállóan, vagy tanácsadói támogatással. Elgondolásunk beiga-
zolódott, hogy nagyarányú látogatottság azokon a kistelepüléseken fordul elô, ahol ed-
dig nem ismerték az internet-szolgáltatást, vagy korlátozva voltak az állampolgárok an-
nak elérésében.

Elmondható, hogy a négy postahelyen már vannak visszajáró, a szolgáltatást ismétel-
ten igénybe vevô állampolgárok is. Eddigi tapasztalatok azt igazolták, hogy az ügyfél-
pont-koncepció leginkább kistelepüléseken lehet sikeres, ahol a szolgáltatás bevezeté-
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sével, ismertté tételével az állampolgárok „kézzelfogható” elônyökhöz juthatnak. Ezek:
ügyfélkapu szolgáltatások megismerése, okmányirodai idôpontfoglalás, felkészülés a
közigazgatási ügyek intézésére, felesleges utazások megszûnése a közigazgatási intéz-
ményekbe, eligazodás az internet világában és a tartalmakban.

A forgalmi adatok elemzésébôl levonható az a következtetés, hogy a kezdeti kiemel-
kedô érdeklôdést követôen (amit a szolgáltatás újdonsága indokol) beállt egy kisebb
mértékû, de stabilnak mondható igénybevétel.

Partnerünkkel történt megállapodás alapján a pilot a 4 postahelyen tovább folytató-
dik a nyilvános ügysegédi szolgáltatással. Kiterjesztésével kapcsolatban a jövô évben
várható döntés.

Felhasznált irodalom:
1. KEKKH-Magyar Posta: Az Ügyfélpont-program kiértékelése, beszámoló a forgalmi adatok

alakulásáról 2009. április 1-jétôl 2009. szeptember 30-ig tartó idôszakra.
2. Magyar Posta Zrt. Minôségmérési és Elemzési Szolgáltató Iroda: A Helyi Ügyfélszolgálati

Pontokkal, és az Ügysegédi szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-elégedettségi felmérés-2009
3. 2009 évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról
4. ITBusiness: E-ügyintézés: kényszerpálya vagy optimum (2009 október 13)

Elektronikus ügyintézéshez elektronikus fizetés (2009. szept.20)
5. e-Ügyintézés 2009@ Konferencia anyagai
6. Inforum: Szolgáltató Állam EU-pénzbôl (2009 október 6)
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: új szolgáltatásunk elôzményei

Cikkünkben egy új trendet szeretnénk bemutatni, ahol a klasszikus postai szolgáltatók
a távközlési piac felé fordulnak, és keresik a kapcsolódás lehetôségeit. A hírközlés tör-
ténelmi fejlôdését nézve, a postai és távközlési szétválást követôen újabb közeledést ta-
pasztalhatunk Európában. Ennek példáival, illetve a Magyar Posta Zrt. lépésével mutat-
juk be ezt az innovációs utat.

Nézzük elôször hazánk hírközlésének alakulását. A közlekedés és a hírközlés viszonya
sokáig összefonódott nem csak szakmai elemzôknél, de a köztudatban is. A közös gyö-
kereket ma is tapasztalhatjuk, annak ellenére, hogy nagy utat tett meg ez az iparág. A
közlekedés fogalomkörébe tartozik a hírközlés is (mint a postai- és távközlési tevékeny-
ség együttese), vagyis a gondolatok, információk továbbítás. A hírközlési tevékenysé-
gek gyakran közlekedési tevékenységet váltanak ki, az egyes postai tevékenységek ki-
fejezetten közlekedési technikát és technológiát alkalmaznak napjainkban is.

Mindemellett a tevékenységek differenciálódásával és a technika fejlôdésével, fôként
az elektronika térhódításával a hírközlés, s azon belül is elsôsorban a távközlés olyan
mértékben önállósodott, hogy a gyakorlat ma már nem sorolja a közlekedési tevékeny-
ségek közé.

A posta fogalmának tartalma hosszú ideig magában foglalta a hírközlés minden tevé-
kenységét. Ennek megfelelôen Magyarországon is egészen a rendszerváltás idôszakáig
a Magyar Posta szervezetébe tartozott a vezetékes és a vezeték nélküli távközlési tevé-
kenység (távbeszélô igazgatóságok, valamint Rádió és Televízió Mûszaki Igazgatóság).
1989-ben a hírközlési szolgáltatási tevékenység egyes részei elkülönültek a Magyar Pos-
ta Vállalat, a Magyar Távközlési Vállalat és a Magyar Mûsorszóró Vállalat szervezetében,
amelyek késôbb részvénytársasággá alakultak (utóbbi Antenna Hungária Rt néven).

Az egységes Magyar Posta szétválása után a MATÁV és a Mûsorszóró Vállalat mono-
polhelyzetben lévô állami vállalatként mûködtek tovább. Összességében a 90-es évek-
ben a távbeszélô-ellátottság nagymértékû növekedése valósulhatott meg.

A mobil távbeszélô területen elôbb a 450, majd a 900, végül az 1800 Mhz-es szolgál-
tatásokra, valamint az országos személyhívó szolgáltatásra alakultak koncessziós társa-
ságok (Westel Rádiótelefon Kft, Westel900 GSM Rt, Pannon GSM, Vodafone, stb.),
amelyek szervezete, elnevezése, tulajdonviszonyai is változtak megalakulásuk óta. A
nem koncesszióköteles távközlési tevékenységekben ugyancsak több szolgáltató jött
létre. A piac szélesedése ugyanakkor a szolgáltatások mennyiségének és minôségének
számottevô javulását eredményezte.

Magyarországon a távközlési piac teljes egészében liberalizált. A szûkös erôforrás
menedzsmentet (számgazdálkodás, frekvencia- és spektrum-gazdálkodás, …), a piacfel-
ügyeletet a Nemzeti Hírközlési Hatóság látja el.

Ez a fejlôdési és szolgáltatási ív nem ált meg, hanem tovább folytatódik, s hazánkban
bizonyos idôbeli eltolódással, de megjelennek a világra jellemzô távközlési trendek, új
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generációs képességek, szolgáltatások. Európában egy új szolgáltatási megoldás, a Vir-
tuális Mobil Szolgáltatás van terjedôben. Különbözô üzleti és piaci indíttatásból a nem-
zeti postai szolgáltatók is szerepet vállalnak ezen a most kialakuló piacon.

Tartalmát tekintve, a virtuális mobil szolgáltató (angol rövidítésben MVNO, azaz Mobi-
le Virtual Network Operator) olyan mobil rádiótelefon szolgáltató, amely spektrumhaszná-
lati engedéllyel nem, de hozzáférés lehetôséggel rendelkezik egy vagy több mobil rádió-
telefon szolgáltató infrastruktúrájához. Ezen infrastruktúra, valamint saját – értékesítési,
ügyfélszolgálati – hálózata segítségével képes szolgáltatásokat ajánlani a felhasználóknak.

Európában több posta is elindította ezen a piacon szolgáltatását, hiszen jól megfér a
hírközlésen belül a levelek és csomagok között a mobil telefonszolgáltatás is. Fôleg úgy,
hogy a konvencionális postai termékeket e vezeték nélküli technológiával támogatják
meg, bôvítik a postai termékek képességeit az elektronikus hálózat adta lehetôségekkel.

Tehetünk pár általános megállapítást:
• A mobil szolgáltatások mûszaki, infrastrukturális hátterét távközlési cég, mint

stratégiai partner biztosítja.
• Az MVNO értékesítést, marketinget, ügyfélszolgálatot lát el.
• Megbízható, egyszerû, átlátható szolgáltatások mellett a másik fôirány az érték-

növelt képességgel felruházott portfolió kínálata.
• A virtuális szolgáltatok saját megjelenés alatt értékesítik szolgáltatásokat. A

postai szolgáltatóknál általában almárkaként, az egyéb (pl. média hátterû) cé-
gek esetében általában márkázott szolgáltatásként jelenik meg.

Nézzünk pár példát az Európai Unió országaiból:

A Portugál Posta (CTT Correios) mobiltelefon szolgáltatását 2007-ben indította el,
önálló szervezet létrehozásával saját, Phone-ix márkanév alatt. A CTT imázsra épített
üzenettel jelentek meg a mobil távközlési piacon. A megbízható postai szolgáltató kö-
zel áll a polgárokhoz, képes a közösség kiszolgálására, és ezért hiteles az új tevékeny-
ség nyújtásában is. A hagyományos postai értékeket (megbízhatóság és kényelem)
egészíti ki a lendületes és innovatív, családcentrikus (gondoskodó, barátságos, közvet-
len) imázs elemeivel. A CTT és a Phone-ix kapcsolatát kommunikációjuk is hangsúlyoz-
za, a posta honlapján erôteljesen megjelenô mobiltelefon szolgáltatás bemutatásával.

Üzletpolitikájukat egyszerû és átlátható konstrukciókra, áttekinthetô választékra, ki-
egyenlített és versenyképes tarifákra építették. Természetesen az új igények (pl. széles-
sávú internet szolgáltatás) kielégítésérôl sem feledkeztek meg, és a vonzó akciókkal se-
gítik a szolgáltatások értékesítését. ”A Phone-ix a legjobb választás azoknak, akik keve-
set költenek!” – üzenik potenciális vásárlóiknak, és állításuk igazságát független elem-
zôk vizsgálataival is megerôsítik. A meggyôzô és vonzó ajánlat megtalálja célközönsé-
gét, a Phone-ix két éve sikeres üzletvitelrôl számolhat be.

Az Olasz Posta (Poste Italiane) hasonlóan jó eredményeket tud felmutatni a mobilte-
lefon szolgáltatások kínálatának kialakításában, ám koncepciójuk, stratégiájuk meglehe-
tôsen eltér a portugál modellétôl.

Az olasz elképzelés arra épül, hogy a posta tágabban értelmezett üzleti céljainak szol-
gálatába kívánja állítani a mobil kommunikációt. Üzleti koncepciójukat arra építették fel,
hogy a PosteMobile (az olasz posta mobiltelefon szolgáltatása) ne csak átláthatóságá-



nak és kedvezô árainak köszönhetôen legyen vonzó, hanem azért is, mert számos ha-
gyományos postai, illetve pénzforgalmi tevékenységükhöz kapcsolódó kényelmi szol-
gáltatást ezzel tesznek elérhetôvé, kedvezményessé felhasználóik számára.

Legnagyobb sikert eddig a pénzügyi szolgáltatások és a mobil kommunikációs tech-
nológia összekapcsolásával érték el, a postai folyószámla-információk és mûveletek
rendszerének kidolgozásával és megvalósításával.

Dinamikusan tovább bôvül a PosteMobile elôfizetôi számára kínált választék, magán-
felhasználók és üzletemberek kaphatnak számukra értékes hír- és pénzügyi információ-
kat, értesülhetnek szinte azonnal a legfrissebb sporthírekrôl, vagy böngészhetnek
egyéb hobbicsomagokban. WAP portáluk is mûködik már, játékokat, zeneportált és
egyéb vonzó lehetôségeket kínálva.

Az olasz üzleti elképzelés a szolgáltatás pozicionálásában is eltér a CTT-tôl. Fiatalos,
innovatív, lendületes szolgáltatóként kívánnak megjelenni, mely kényelmes, áttekinthe-
tô szolgáltatások széles választékát nyújtja a postai, illetve postabanki ügyfeleknek. A
PosteMobile megjelenését a Poste Italiane al-márkájaként tervezték meg, saját arculat-
tal és kommunikációval látták el, ami azonban szervesen illeszkedik a postai arculatba1.

Az elmúlt egy év során híradásokat olvashattunk más posták MVNO konstrukciót al-
kalmazó mobiltelefon-szolgáltatási elképzeléseirôl is. Az ír Posta (AnPost) 2008. év vé-
gén jelentette be, hogy az ország legnagyobb mobilszolgáltatójával, a Vodafone-nal ál-
lapodott meg MVNO együttmûködésrôl. Egyesíteni szeretnék a Vodafone fejlett tech-
nológiájában és az AnPost erôs kiskereskedelmi hálózatában rejlô erôket. Fokozzák a
versenyt az ír mobil piacon, ezzel is fogyasztók javát szolgálva. Fontos lépés ez azon az
úton, melyen haladva az AnPost termékek és szolgáltatások új generációját fogja kínál-
ni ügyfeleinek.

A Francia Posta (La Poste) is fontolóra vette – hasonlóan az Olasz Postához –, hogy pi-
acra lép saját mobiltelefon szolgáltatásával. A vállalat elsô lépésként prepaid (elôre fi-
zetô feltöltô-kártyás rendszerû) mobiltelefonok értékesítésén gondolkozik, és tárgyalá-
sokat folytat a mobilszolgáltatókkal egy késôbbi MVNO lehetôségrôl is. A Francia Pos-
ta ilyen irányban is ki akarja használni a 17.000 értékesítési helybôl álló hálózatát, esé-
lyt adva egy újabb sikerágazat kifejlôdésének2.

Természetesen nem csak posták élnek ilyen szolgáltatás nyújtásával, hanem más szol-
gáltatók is megjelennek. Németországban Tschibo kávé-forgalmazó vezette be Tschibo
Mobil szolgáltatását. Virgin Mobile-lal jelent meg Egyesült Királyságban a Virgin média
óriás, ahol mobil telefon és internet szolgáltatást nyújtanak. Példákat sorolhatnánk más
nagy cégek, vagy országok bemutatásával, úgymint Ausztria, Hollandia, Dánia is.

A távközlési piacon megkülönböztetnek többek között „hívásindítási-”; „hívásvég-
zôdtetési-”; valamint „roaming” piacot. A hívásindítási piac versenypiac, melyre belép-
ni a szûkös erôforrást jelentô frekvencia kijelölése nélkül is lehetséges. Ez jószerével azt
jelenti, hogy elôfizetôket toborozhat pl. a Magyar Posta is, szerzôdéseket kötve ügyfe-
leivel, és saját nevében szolgáltatásokat fejleszthet – szerzôdés alapján –, egy mobil
szolgáltató hálózatát használva.
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1 Többek között a www.poste.it információ alapján
2 A „Capital” francia pénzügyi lap hírei szerint



Az ilyen új szolgáltatásoknak társadalomformáló ereje is lehet. Gondoljunk csak arra
az idôre, mikor a digitális mobiltelefónia még csak kevesek számára volt elérhetô. Nem
feltétlenül az árak miatt, hanem az igénybevételi lehetôségek területi kötöttsége okán.
Ebben az idôben sokak számára elképzelhetetlen volt, hogy az utcán, a kert végében,
vagy egy kirándulás alatt szervezze meg távol lévô ismerôseivel a különbözô program-
jait, akár privát – vagy, akár pedig üzleti ügyben. Ma erre már bárkinek lehetôsége van.
Ha van a közelében egy mobil szolgáltatói kereskedelmi pont, vásárolhat egy számára
megfelelô és árban elérhetô szolgáltatást.

A Magyar Posta Zrt. vezetése és szakterületei – a nemzetközi tendenciákból kiindul-
va – megvizsgálták egy hasonló szerep felvállalásának lehetôségeit. Az elôkészítési
munka végtermékeként született döntés arról, hogy Postafon saját almárkás szolgálta-
tással jelenjen meg a Magyar Posta 2009. november 20-tól a piacon.

A továbbiakban a szolgáltatás néhány fô ismérvét mutatjuk be.
A szolgáltatás nyújtásakor a fokozatosságot követve, az alap, illetve egyszerûbb ter-

mékekbôl indulunk ki. Az elsô szolgáltatáscsomag „Postafon Fókusz” néven kerül be-
vezetésre. Elôre fizetett (pre-paid) elôfizetéssel igénybe vehetô közcélú mobil rádióte-
lefon szolgáltatás, amelyhez alapszolgáltatásként hangtovábbítás, SMS küldés és hang-
posta tartozik. Többletszolgáltatások –úgymint – nemzetközi hívás, barangolás
(Roaming), WAP, Internet, emelt díjas szolgáltatások, stb. – bármikor igényelhetôek az
ingyenes ügyfélszolgálati számon és bármikor meg is szüntethetôek.. Cél az egyszerû-
en kezelhetô termék, egyszerû és átlátható tarifarendszer alkalmazásával. Ebbôl kiindul-
va belföldi viszonylatban, bármelyik hálózat irányába kezdeményezett hívás és SMS kül-
dés egységes áron érhetô el, napszakoktól is függetlenül. (Meghirdetéskor 35 Ft/perc,
illetve 35 Ft/SMS).

A termék elérhetôségét több mint hétszáz postahelyünk kijelölésével biztosítjuk, ami
hazai viszonylatban a legnagyobb elérési hálózatot, és egyben értéket is képviseli.
Egyedülálló lehetôséget kínálunk arra, hogy az ügyfelek a lakóhelyükhöz közel intézhes-
sék mobil szolgáltatással kapcsolatos ügyeiket; elérhetôségünk nem csak városokban,
hanem kisebb településeken is adott lesz.

A termékhez egyszerû vásárlással lehet hozzájutni a kijelölt postai szolgáltató ponto-
kon. A leendô elôfizetônek nem kell mást tennie, mint egy SIM kártyáját vásárolni e
szolgáltatáshoz, (készülékkel együtt, vagy anélkül). A tranzakció ügyfeleink részérôl nem
több mint egy kereskedelmi áruvásárlás, bár a számlát és a jótállási jegy érvényesítését
meg kell várniuk. A Postafon csomag megvétele után az ügyfélnek a Postafon Ügyfél-
szolgálatát (14 888) kell felhívnia, és szóbeli szerzôdést kell kötnie, aktiválva ezzel hívó-
számát. Ezt követôen szolgáltatásokat, hívásokat kezdeményezhet, és fogadhat. A szer-
zôdéskötés, valamint az aktiválás a www.postafon.hu oldalon is megtehetô.

Amint a bevezetôben felvázoltuk, szolgáltatásunk csak mobil távközlési szolgáltató
jelenlétében tud megvalósulni. A Postafon márkázott szolgáltatást a Magyar Posta Zrt.
közremûködésével a Vodafone Magyarország Zrt. nyújtja, kereskedelmi partnerként.
Az ügyfelek a postahelyeken megvásárolt telefonkészülékkel a Vodafone hálózatát
használják majd (az elôhívó szám 70-es), a Vodafone-nal kötnek hivatalosan szerzôdést,
ám több szolgáltatási elemet csak postahelyeken tudnak elintézni (pl. feltöltô kártya
vásárlása).
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Felmerülhet a tisztelt Olvasóban, hogy volt már ehhez
hasonló kezdeményezés a Magyar Posta Zrt. életében. (pl.
megbízás alapján értékesítettünk már mobil-csomagokat).
Értékesítési oldalon ez részben igaz is lehetne, azonban
most saját arculatunk, nevünk hozzáadásával értékesítünk,
és megjelennek olyan eladás utáni ügyfélgondozási szol-
gáltatások is, melyek jelen üzleti modell fontos elemei. Az
értékesítés mellett a Postafon szolgáltatással kapcsolato-
san ellátjuk a készülékek szerviz-ügyintézését (72 órás cse-
re, 12 hónapon belüli garanciális javítás), adatváltozások-,
számhordozás- és SIM problémák kezelését, valamint pa-
naszok orvoslását is. Ezekkel a lépésekkel, valamint a mö-
göttük lévô együttmûködési modell kialakításával a Ma-
gyar Posta Zrt. aí mobil távközlési szolgáltatások nyújtásá-
nak irányába indult el. Üzletpolitikánkban szerepel a kiszol-
gálás újabb modelljeinek bevezetése, bôvítése, a termék-

és szolgáltatáskínálat szélesítése a piac reakcióinak visszacsatolása alapján, s nem utol-
só sorban a posta jelenlegi és jövôbeni szolgáltatásainak felruházása mobiltechnológi-
ára épített tartalomszolgáltatásokkal. Nem szabad megfeledkeznünk a jelenleg zajló
társadalmi (életmód) és technológiai változásokról. A posták klasszikus szolgáltatási te-
rülete tágabb értelmezést nyer, a küldeménytovábbítási piac kommunikációs szolgál-
tatások piacává bôvül. Az információ- és kommunikációs technológiák ugrásszerû fej-
lôdése átrendezi a vállalatok és a fogyasztók napi szokásait, teendôit. A személyi szá-
mítógépek és mobiltelefonok mindennapi fogyasztási cikké válása, valamint az inter-
net penetráció gyors terjedése a postai szolgáltatások terén is új lehetôségeket te-
remt, melyek kielégítése versenytényezô lehet a jövôben. A postai szolgáltatások zö-
me jelenleg „a konvencionális térben” érhetô el. A termékek legnagyobb része kézzel
fogható küldemények továbbításán alapul, és a logisztikai tevékenység is fizikai alapo-
kon nyugszik. Az ügyfelek a megszokott szolgáltatásokat fokozatosan cserélik fel az új
technológiák adta új termék-lehetôségekkel, a virtuális térben mûköd(tethet)ô e-szol-
gáltatásokkal. A posták fô feladata alapvetôen hasonló marad, de tevékenységük
megjelenési formája megváltozik (a küldemények – levél, csomag, hírlap, pénz – to-
vábbítása során „befutott útnak” legalább egy része ekkor már nem lesz kézzelfogha-
tó). A termékek a kialakuló virtuális térben is életképesek lesznek, ha a posták létre-
hozzák a virtuális tér mûködtetéséhez szükséges eszközrendszert. A fentiekben vázolt
környezeti adottságokhoz igazodó, korszerû posta kialakítását szeretnénk jövôben ha-
sonló kezdeményezésekkel támogatni.

Jelen cikk írásakor a szolgáltatás elôkészítései folytak, s remélhetôleg kis idô eltelté-
vel az elsô eredményekrôl is beszámolhatunk.
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A járati rendszer optimalizációjának modellezése
és a járatterhelések vizsgálata

A Magyar Posta jelenlegi helyzetében létkérdés a gazdaságos, költséghatékony mûkö-
dés. A közelgô postai liberalizáció, a postai piacon feltûnô egyre több versenytárs arra
kényszeríti társaságunkat, hogy olyan rendszereket alakítsunk ki, melyekkel hatékonyan
tudjuk végezni szolgáltatásukat, legfôképp csökkenthetjük költségeinket. Különösen
fontos ez napjainkban, amikor a gazdasági világválság hatásait is szükséges kezelni,
amikor a csökkenô kereslet közepette kell megpróbálni megtartani piaci részesedésün-
ket, bevételinket, mellyel együtt a minôség növelése is szükséges. Fô programjaink, a
Posta Partner Program (PPP) és a Feldolgozási tevékenység átalakítása, megújítása mel-
lett egyéb területek vizsgálata, fejlesztése is szükségesnek mutatkozik.

A postai küldemények továbbítását ellátó rendszer sem maradhat kívül a vizsgálatok
körébôl. A szállítási rendszerünket a járatok alkotják, ezek összehangolt közlekedésének
révén valósul meg a küldemények fizikai továbbítása. Járataink legfôbb eszközei pedig
a jármûvek, melyek költséghatékony közlekedtetése szintén befolyásolja a posta ered-
ményességét. Igaz, ugyan, hogy a jármûfenntartási költségek hozzávetôleg mindössze
5%-át teszik a Posta összköltségének, és egy közönséges, nem elsôbbségi levél eseté-
ben a küldemény költségeinek 2%-a, de minden eszközzel törekednünk kell a megta-
karításokra, így e terület vizsgálata sem maradhat el.

A járati rendszer modellezése

A modellezés általános ismertetése

Fentiek alapján a járati rendszer felül-
vizsgálatát független külsô szakértô, az
IFUA Horváth & Partners Vezetési és In-
formatikai Tanácsadó Kft. végezte, ill.
végzi. Az IFUA a járati rend modellezé-
se szimulációs pilot projekt keretében
elsô körben az 5, és 6 gócterület hely-
közi postaellátó terítô-gyûjtô járatait
modellezte. A járati rend modell érzé-
kenységét különbözô paraméterek sze-
rint külön-külön vizsgálták. A modell el-
sôként a jelenlegi hálózatot építette fel,
majd a különbözô paraméterek változ-
tatásával, az erôforrások módosításával
és az idôkorlátok rugalmasabb figye-
lembevételével állított fel modelleket.
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1. ábra: A modellezés területe az 5, 6 gócterület



Az eddig elvégzett modellek az alábbiak szerint kerültek kialakításra:
1. A jelenlegi járati rend szimulálása a postai szabályzatok, szállítási felmérési

eredmények és egyéb peremfeltételek figyelembevételével.
2. A hatékonyság tesztelése különbözô kapacitású jármûparkot feltéte-

lezve →→ ideális jármûméret, és darabszám meghatározása.
3. A hatékonyság tesztelése különbözô idôablakokat feltételezve → ideális idô-

ablakok meghatározása.
4. A hatékonyság tesztelése a jelenlegi PFÜ, irányítási körzet összerendelés

megváltoztatása esetén.
5. A hatékonyság tesztelése a posta és a JNT járatinak külön, illetve közös op-

timalizálása esetén.
6. Logisztikai modell készítése a Kézbesítési Pontos modellre vonatkozóan.

Gépjármû modell
A leírtak szerinti modellek lefuttatása mindegyik esetben figyelemre méltó, hiszen ed-
digiekben nem alkalmazott elvek szerint épül fel, melynek eredménye esetleg lényege-
sen is eltérhet a jelenlegi rendszer jellemzôitôl. A szimulációk mindegyike hatással le-
het a szállítási rendszerünkre, de a legfôbb változást, ill. eredményt a 2. pontban leírtak
szerinti modell hozhatja. Ebben a szimulációban azt feltételezte a rendszer, hogy a meg-
lévô jármûkategóriákban korlátozás nélkül állnak rendelkezésre jármûvek, vagyis a mo-
dell annyi gépkocsit használt fel az egyes kategóriákból (1. sz. táblázat), amely az álta-
la ideálisnak vélt rendszer kialakításához szükséges.

1. táblázat: Jármûkategóriák

A modell dimenziói:
➢ A szimuláció a gyûjtô-terítô postaellátó járati rendszert vizsgálja. A projekt nem

terjed ki a helyi járatokra, a mobilposta járatokra és az átrakóponti járatokra.
➢ A szimuláció nem veszi figyelembe a jármûvekkel ellátott egyéb (csomagkézbe-

sítés, helyi járat) tevékenységeket.
➢ Minden postahelyre egyedileg kerülnek meghatározásra a szállított mennyiségek.
➢ A szállított küldemények mennyiségének megállapításához az IRR-bôl kinyert

átlagos küldemény darabszámmal számol a modell.
➢ A jármûvek által szállított küldemény térfogat megállapításához a központilag

meghatározott átlagos küldeménytérfogat értékeivel számol a modell.
➢ A szimuláció a megállapodás szerinti idôablakokkal számol, vagyis bizonyos

mértékig lehetôség van a jelenlegi kezelési idôpontoktól való eltérésre. A mo-
dellben a postai felkeresési idôpontok 52%-a 10 percen belül tér el a jelenlegi-
tôl, 35%-a 10 és 20 perc közötti eltérést mutat, 4%-a 20 és 30 perc között tér
el és mintegy 9% 30 percen túli idôvel tér el a jelenlegi idôponttól. (2.ábra)
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2. ábra: Kezelési idôpont eltérések (forrás: IFUA elemzés)

Látható tehát, hogy a jelenlegi kezelési idôpontok némileg módosulnak a mo-
dellben. A modellezés szükségszerû velejárója, hogy a paraméterek lazuljanak,
ellenkezô esetben kicsi a valószínûsége, hogy a jelenlegitôl eltérô modellek ala-
kuljanak ki. A megvalósítás egyik feltétele tehát, hogy a postai járati rendsze-
rünket rugalmasan kezeljük, és legyen lehetôség a postai kezelési idôpontok bi-
zonyos mértékû módosítására. Ez természetesen további kérdéseket vet fel,
melynek vizsgálata nem tartozott a modellezés témakörébe.

➢ A modell minden szállított küldeménnyel számol. (pl. levél, készpénz, csomag, hírlap)
➢ A modellezés térfogat alapú számításokra épül, mivel szinte minden esetben ez

a korlátozó tényezô a szállítások során, raksúly miatti kapacitáskorlát a postael-
látó járatok tekintetében csak elvétve jelentkezik.

➢ A modell egy átlagos hétköznapi nappal számol, az egyedi, napi eltéréseket
nem kezeli.

A gépjármû modell eredménye
A modell a terítô-gyûjtô járatok kisebb gépjármûvel történô ellátását javasolta. A szi-
muláció alapvetôen sok kisméretû és néhány nagy gépjármûvel oldotta meg a szállítá-
si feladatot (2.sz. táblázat).

2. táblázat: A gépjármû szimuláció hatása a jármû darabszámra
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Látható, hogy míg az összes jármû darabszám közel változatlan, addig a legkisebb
gépjármû kategóriában (VW T.4, T.5) lényegesen magasabb az alkalmazott darabszám.

A modell sajátosságai
Érdekességként meg kell említeni néhány olyan sajátosságot, amely a modell esetleges
alkalmazása esetén azt jelenti, hogy szakítanunk kel néhány eddig gyakorlatunkkal és
gyökeres átalakítást kell végezzünk hosszú idô óta alkalmazott rendszerünkben. A mo-
dell, mint külsô szemlélô nem vesz figyelembe olyan postai paradigmákat, melyek a
posta számára egyértelmû kötöttséget jelentenek. Talán eszünkbe sem jutnának olyan
megoldások,melyet a modell alkalmaz, és amely alkalmazását a késôbbiekben meg kell
fontoljunk annak érdekében, hogy a megfelelôen hatékony rendszert tudjuk kialakítani.
A szimuláció sajátosságai, melyek további átgondolást igényelnek, a következôk.

• A posták sorrendisége nem minden esetben került biztosításra. A kialakult gya-
korlat szerint a nagyposták érintése prioritásban elsôbbséget élvez, mivel az ügy-
félszolgálati érdekek ezt kívánják meg. Ennek alkalmazását a modell még nem
tudta biztosítani, de a probléma kezelése természetesen további vizsgálatot igé-
nyel, hiszen szolgáltatásminôséget is érinthet az esetleges járati módosítás.

• A terítô és gyûjtô fordulók útvonalai nem esnek egybe. Érdekes szemlélet,
melynek alkalmazása nem kizárt, de mindenképp átgondolást igényel, különö-
sen az értékszállító kazetták továbbítása tekintetében.

• Eltérô jármûvek közlekedtetése terítô és gyûjtô fordulóban. A jelenlegi rend-
szerünkben is elôfordul néhány alkalommal, de a modell egyértelmûsíti ezeket
az eseteket. Mindenképp vizsgálni kell alkalmazását, hiszen csak abban az eset-
ben lehet mûködtetni így a rendszert, ha a jármûvek kihasználása megfelelô és
az eltérô jármûvel közlekedtetés nem okoz duplikációt.

Jármû kihasználtság a modellben
A szimuláció a gépjármûvek kapacitás-kihasználtsága tekintetében 23,3%-al hozott
jobb eredményt a jelenlegi helyzethez képest. Míg a jelenlegi alapmodellben 49,0%-os
a jármûvek rakterének kihasználtsága, addig a szimulációban a kihasználtság 72,3%-os.
Az eltérés lényeges, és nyilvánvaló, hogy a szimulált megtakarítások alapját is ez a kü-
lönbség képezi. Az elôzôekben említett modellben az elôzetes számítások szerint a
gépjármû üzemeltetési költségek gépjármûvezetôi költség nélkül 17-22%-kal, míg gép-
jármûvezetôi költséggel együtt 8-11%-kal csökkenthetôek. Ennek megfelelôen minden-
képp meg kellett vizsgálni a modell által felállított rendszer alkalmazhatóságát.

Az elvi számítások helyességét a gyakorlatban is vizsgálni szükséges, különösen ak-
kor, ha annak megvalósítása is felmerül. Ennek érdekében vizsgálat indult a megállapí-
tások gyakorlati alkalmazhatósága tekintetében. Elsôként annak vizsgálata volt szüksé-
ges, hogy a meghatározott mennyiségek megfelelnek-e valóságos térfogatoknak, ill.
hogy ezek a mennyiségek hogyan férnek el a valóságban az alkalmazott jármûvekben.
Ennek megállapítása érdekében a jelenlegi járatok vizsgálata volt célszerû azon adatok
alapján, melyekkel az alapmodell számolt. Az IFUA az alapmodell összeállításánál meg-
határozta a jelenlegi járati rendszerünkre vonatkozó küldemény mennyiségeket, így
ezek szolgáltak alapot a tesztelés elvégzésére. A mennyiségek a korábban említett át-
lag darabszámok és küldemény átlag térfogatok figyelembevételével kerültek megha-
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tározásra. A cél az volt, hogy a teszt igazolja azt, hogy az elméleti térfogat szerint elszál-
lítható mennyiségek a valóságban is beférnek az erre meghatározott jármûvek rakteré-
ben, ill. az, hogy ez okoz-e valamilyen egyéb technológiai problémát a rendszerben.

Gépjármû teszt

A gépjármû teszt lebonyolításának körülményei
Az 2008 évi terhelési adatok alapján megvizsgáltuk a jelenlegi járatok napi terhelését,
a szállított térfogat értékeket. A járatok kijelölésének alapelve az volt, hogy a viszony-
lag ritkán jelentkezô, kiugróan magas értékek ne képezzék a vizsgálat alapértékét, hi-
szen ez torzíthatja az eredményt. E mellett azonban a járat folyamatosan legyen képes
elszállítani a meghatározott küldeménymennyiséget, hiszen az állandó rendkívüli hely-
zetek kezelése technológiai problémákat okoz. A vizsgálat során meg kellett próbálni
annak a kettôs elvárásnak megfelelni, hogy ne kössünk le feleslegesen szállítókapaci-
tást, ugyanakkor biztonsággal valósítsuk meg az eltérô küldeménymennyiség mellett is
a szállítási feladatokat. A teszt kialakításánál csak a terítôjárati adatokkal számoltuk, te-
kintettel arra, hogy jellemzôen itt jelentkezik nagyobb anyagmennyiség. Mindezek ér-
telmében két lehetôséget vizsgáltunk meg az alapadatok meghatározásakor.

• 4 percentilis alapján történô értékelés (felsô 4% elhagyása): Az adatok sorba
rendezését követôen a napi adatok közül a 10 legmagasabb érték elhagyásra
került, majd az így megmaradó legmagasabb érték került figyelembevételre.
Gyakorlatilag ez az jelenti, hogy a 11. legmagasabb elem értékét, térfogatát
vettük alapul a számítások során a hozzávetôleges 250 db értékbôl.

• 10 percentilis alapján történô értékelés (felsô 10% elhagyása): A napi adatok
közül a 25 legmagasabb érték elhagyásra került, majd az így megmaradó leg-
magasabb érték került figyelembevételre. Gyakorlatilag ez az jelenti, hogy a
26. legmagasabb elem értékét vettük alapul a számítások során.

A késôbbi értékelések során a 4 percentilessel számoltunk, mivel ez nagyobb bizton-
sággal teszi lehetôvé a küldemények maradéktalan elszállítását. Ennek megfelelôen ki-
jelölésre kerültek azok a járatok, melyek az elvi számítások szerint kisebb jármûvel is el-
láthatóak lennének. Összesen 21 db járat esetében merült fel így annak a lehetôsége,
hogy kisebb kategóriájú jármûvel ellátható.

A teszt végrehajtását a Kelet-magyarországi Szállítási Üzem végezte, üzemegységeik
(Szeged, Békéscsaba, Kiskunhalas, Szolnok) bevonásával, ill. az érintett PFÜ/LP-k közremû-
ködésével. A gépjármûcserék lebonyolítására ütemterv került összeállításra, ill. a végrehaj-
tás ellenôrzésére is készült tervezet. A teszt végrehajtásának alapelvei a következôk voltak.

• A járatok 5 munkanapon keresztül folyamatosan kerültek tesztelésre, majd visz-
szaállt az eredeti jármûvel való közlekedés.

• Az észlelt körülmények pontos és korrekt rögzítése érdekében akkor is megkí-
sérelték a kezelôk a küldemények berakását a gépkocsiba, amennyiben már be-
rakodás elôtt látható volt, hogy az nem fér el a megadott jármû rakterében.

• A terv úgy került összeállításra, hogy az üzemegységek között lehetôség szerint
minél kevesebb gépkocsi átmozgatással járjon a teszt végrehajtása.

• Azon járatok, melyek kisebb gépkocsival történô közlekedtetése többlet Posta-
Sped teljesítményt okozott volna, nem kerültek bevonásra a tesztbe. (Kecske-
mét e miatt nem került bevonásra.)
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• A gépjármûvek kiválasztásnál maximum 2 kategória változtatására került sor, ennél
több túlságosan nagy kockázatot jelentene a küldeménytovábbítás szempontjából.

• Az egyes garázsoknál legfeljebb 2 tesztjárat indult egyidejûleg, majd a továb-
bi járatok tesztelése ennek végeztével, csúsztatottan történt.

A biztonságos küldemény áramlás biztosítása érdekében a teszt lebonyolításába va-
lamint a rendkívüli helyzetek kezelése érdekében az érintett járat indító/érkeztetô
PFÜ/LP-kat, a Forgalom Menedzselési Irodát valamint a területi igazgatóságot is be-
vontuk. Amennyiben nem fért be a szállítandó anyagmennyiség a kisebb gépkocsi rak-
terébe, akkor

• az indító PFÜ/LP az FMI rendelkezése alapján a NEK küldeményeket visszatarthatta,
• a délutáni gyûjtôágban visszamaradt küldemények továbbításáról az FMI in-

tézkedett,
• szükség esetén azonnali gépkocsi cserére került sor,
• ha a maradvány küldemények mennyisége indokolta, a következô napon na-

gyobb gépjármûvet állítottak elô,
• rendkívüli (rk.) járat indítására kerülhetett sor.

A gépkocsivezetôk részére minden érintett járaton napi adatszolgáltatás került elren-
delésre, melyben rögzíteni kellett

• a járat közlekedési és kezelési idôadatait,
• a szállított zárlatok adatit, a küldemények darabszámát,
• a raktérkihasználtság értékét,
• a visszamaradt küldemények mennyiségét.

Az adatok utólagos értékelésének elôsegítése érdekében minden esetben megtör-
tént a járatok, gépkocsik, küldemények fényképezése is.

A teszt alatt az alábbiakat vizsgálatára elemzésére került sor.
1. A kisebb kapacitású gépkocsival történô közlekedtetés hatása a kezelési idôkre.
2. A számított kapacitásértékek mennyiben esnek egybe, illetve térnek el a valós

kapacitásértékektôl.
3. A teszt eredményeként mely járatok közlekedtethetôek kisebb kapacitású gép-

kocsival.

A teszt megállapításai

A teszt végrehajtását követôen a meghatározott szempontok szerint értékelésre kerül-
tek a megállapítások, a járati közlekedés adatai. A bevont 21 terítô és 21 gyûjtô járat 5-
5 napon keresztül történô közlekedésével kapcsolatos alapinformációkat a 3. számú
táblázat tartalmazza.

3. táblázat:
A teszt járatok közlekedtetésének alapadatai
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A táblázat adatai alapján látható, hogy meglehetôsen sok alkalommal kellet azzal szem-

besülni, hogy a meghatározott küldemény mennyiség nem fért el a kisebb gépkocsiban. El-
sôsorban a terítô járatokra volt ez jellemzô, ahol a 105 alkalomból 38 esetben nem fértek el
a küldemények, ezek közül 35 esetben le is kellett cserélni a jármûvet nagyobbra, a külde-
mények elôírt továbbítása érdekében. Gyûjtô ágban ez jóval csekélyebb esetszám volt,
azonban 6 esetben itt is küldemény-visszamaradás keletkezett, aminek a kezelése jóval ösz-
szetettebb, mint terítô ágban. Most nézzük a meghatározott vizsgálati eredményeket.

1. A kisebb raktérfogat (kubatúra) hatása a kezelési idôkre
A kisebb kapacitású gépkocsival történô közlekedtetés esetén feltételezhetô volt, hogy a
kezelési idôk az indító postaszervnél, illetve a postahelyeken növekedni fog, tekintettel ar-
ra, hogy a szállított küldemények rakodótérben történô leadási helyenkénti csoportosítá-
sa a megnövekedett raktérkapacitás miatt nehézségekbe ütközik. A teszt elemzése során
járatonként kigyûjtésre került az egyes postákon jelentkezô kezelési idô eltérés a megha-
tározotthoz képest, majd ezek összegzésére került sor, az így kapott eredményeket pedig
az 5 napra vonatkozóan átlagoltuk. Ugyancsak vizsgáltuk az indító postaszervnél (PFÜ/LP)
felmerülô kezelési idôket is. A megkapott adatokat elemzését a 3. és 4. ábra szemlélteti.

3. ábra: Kezelési idôk terítô ágban

4. ábra: Kezelési idôk gyûjtô ágban



Az adatokból nem állapítható meg a kezelési idô növekedésére vonatkozóan egyér-
telmû következtetés, hiszen az adatok igen nagy eltérést és szórást mutatnak. A kihasz-
náltabb raktér kapacitástól függetlenül még ugyanazon járat esetén is elôfordul, hogy
egyik nap megnövekedett a kezelési idô, míg a másik napon hasonló terhelés mellett
a járatjelzô szerinti kezelési idônél kevesebb idô is elegendô volt a rakodásra (pl. 551
GY, 553 T, 566 Gy járat).

Az adatok alapján megállapítható, hogy a kezelési idôket nem befolyásolja egyértel-
mûen kedvezôtlenül a kisebb raktér kapacitással történô közlekedtetés, hiszen több
esetben megfigyelhetô, hogy teljes raktér kapacitással történô közlekedés esetén is
tudta tartani a járat a járatjelzô szerinti kezelési idôket. Az adatok nagymértékû eltéré-
se arra enged következtetni, hogy a kezelési idôk hosszát elsôsorban az indító/érkezte-
tô postaszerv, a járatot ellátó gépkocsivezetô, és az érintett posták dolgozóinak mun-
kája, hozzáállása határozza meg, továbbá hatással lehet erre egyéb külsô tényezô is.

2. A számított kapacitásértékek vizsgálata
Amint azt az értékelés bevezetôjében is láttuk, jelentôs esetszámban fordult elô, hogy
a kisebb kubatúrával rendelkezô jármûben nem fért el a meghatározott küldemény
mennyiség. Az 5 ábra alapján megállapítható, hogy 1 járat esetében egy alkalommal
sem fértek el a küldemények, 4 járat esetében 4 alkalommal, további 4 járat esetében
2 alkalommal, míg 3 járatnál 1 alkalommal nem fért be a gépkocsiba az anyag. A vizs-
gálat szemszögébôl ez jelentôs esetszámnak bizonyul, tekintettel arra, hogy a külde-
ménytovábbítási rendszerben ez a hiba már jelentôs fennakadásokat okozna.

5. ábra: Gépkocsi cserék aránya az esetszám függvényében

Elemzésre került az is, hogy a kisebb raktérfogat problémája csak néhány járat eseté-
ben áll fenn, vagy általánosan jelentkezô körülmény. Ennek vizsgálatára az egyes jára-
tok terhelését a teszt ideje alatti tényleges terhelés alapján is kiszámítottuk. Ennek meg-
állapításához a tényleges, rögzített maximális küldeménymennyiségeket vettük alapul,
majd a korábbi modellezés során használt átlagos küldeménytérfogatokkal került kiszá-
mításra a szállítandó térfogat. Az így kapott számított terheléseket összevetettük a va-
lóságos térfogatterhelésekkel. Megállapításra került, hogy tényleges terhelés vala-
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mennyi járat esetében meghaladta a számított értékeket. Néhány tetszôlegesen kivá-
lasztott járati terhelést szemléltet a 6. ábra.

6. ábra: Számított és tényleges terhelések terítô ágban

A számított térfogatok vizsgálata alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a szál-
lított mennyiség nagyon sok esetben annak ellenére nem fért be a gépkocsiba, hogy a
számítások szerint el kellett volna férnie. A tényleges terhelések mindig meghaladták a
számított értéket, így elmondható, hogy általános tapasztalatról van szó.

Megvizsgáltuk e mellett, hogy milyen eltérés van a 4 pct alapján számított elvi maxi-
mális terhelés (IFUA), valamint a tényleges küldeménymennyiségre általunk számított
maximális terhelés között. Az eltérés elég nagy szórást mutat, a kisebb eltérések mellet
jelentôsek is mutatkoznak. Mindezek mellett 39%-ban a számított érték meghaladta az
elvi értéket, míg 61%-ban nem érte el azt.

A továbbiakban megvizsgáltuk, hogy melyek azok a számított értékek, amelyeket
még a megjelölt jármûvekkel el tudtunk szállítani. A számítások eredményét a 4. számú
táblázat tartalmazza.

4. táblázat: Kubatúra kihasználtság számítása

A VW T.5 jármûkategóriánál megállapítható, hogy a 4,943 m3 elvi terheléssel szemben
maximum akkor tudtuk elszállítani a küldeményeket, ha azok számított térfogata nem ha-
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ladta meg a 4,162 m3-t. Ez a mennyiség a gépkocsi kubatúrájának 72%-a. és az elvi ter-
helés 84%-a. A Fiat Ducato esetében az elszállítható mennyiség 5,681 m3 volt, ami a
gépkocsi kubatúrájának 75%-a, míg az elvi terhelés 79%-a. Az MB 612 kategória vizsgá-
lata sajnos nem hozott érdemi eredményt, mivel 1 db ilyen járat közlekedett és a terhe-
lési adatok is torzították az eredményt, így ezt az értékelésnél nem vettük figyelembe.

Néhány példa a jármûvek terhelési adataira. A 7. számú ábrán szereplô képen a
07.13-i 513 T járat látható, melynek elvi terhelése 1,74 m3, a számított terhelése ezen a

napon 3,61 m3. Mindezek ellenére jól látha-
tó, hogy a küldemények nem fértek el az
5,8 m3-es gépkocsiban.

A 8. ábrán szereplô képen a 07.20-i 623
T járat látható, melynek elvi terhelése
4,002 m3, a számított terhelése ezen a na-

pon 3,046 m3. Mindezek ellenére jól lát-
ható, hogy a küldemények ebben az eset-
ben sem fértek el az 5,8 m3-es gépkocsi-
ban, hiszen a jármû mellett a még bera-
kásra váró küldemények, köztük egy ke-
rékpár is található.

Következtetések

• A modell által javasolt jármûkategória cserék csak igen kis százalékban hajthatóak
végre.

• A tényleges számított térfogatértékeket a tényleges térfogatértékek mindig meg-
haladják.

• Az eltérés fôbb okai lehetnek
o Az alapadatok (mennyiség, összetétel) pontatlansága
o Átlagos csomagtérfogat alacsony
o Átlagos zsáktérfogat alacsony
o A kisalakú tételes láda alacsony aránya

• A kubatúra hasznos térfogata pontosításra szorul: javaslat a 75%-os kihasználtság
alkalmazása.

• Jellemzôen a járatokban alkalmazott jármûkategóriák megtartása szükséges.

3. A teszt eredményeként elvégezhetô járati változások
A járati változtatásokkal kapcsolatos döntések során az alábbi tényezôk kerültek figye-
lembevételre.

7. ábra: Az 523 T járat 07.13-án.

8. ábra: A 623 T járat 07.20-án



• Több járat esetén is láthatóan minden nap elfért a szállítandó mennyiség a ki-
sebb raktér kapacitású gépkocsiban, de fontos megjegyezni, hogy a teszt a nyá-
ri hónapokban (07.13.-08.15.), alacsony küldeménymennyiség mellett került vég-
rehajtásra, mely az egyik legkisebb forgalmat produkáló idôszaka postai tevé-
kenységünknek.

• Figyelembe kell venni továbbá, hogy a szolgáltatási minôség fenntartása érdeké-
ben biztonsági tartalékkapacitás figyelembevétele célszerû a küldemény felfutá-
sok miatt. Állandó Rk. járattal és esetenként a maradványok növelésével a bizton-
ságos küldeménytovábbítás nem valósítható meg.

• A rendszeres gépkocsi csere nem tekinthetô gazdaságosnak, hiszen az ellátás-
hoz egy helyett két jármûvet kell fenntartani. Ennek értelmében egy kialakított já-
rathoz egy állandó jármûtípus igénybevétele célszerû.

• Nem célszerû továbbá a terítô és gyûjtô járatok eltérô típussal történô közleked-
tetése, mivel ez szintén több jármû rendelkezésre állását feltételezi, ami az állo-
mány növelését igényli. Ez csak bizonyos esetekben valósítható meg, abban az
esetben, ha jármû egyéb, más tevékenységével a kihasználtság biztosítható.

• Tekintettel a számított kapacitás értékek és a valós kapacitás értékek eltéréseire,
valamint a teszt idôszak átlagosnál alacsonyabb küldemény forgalmára, azokat a
járatokat lehet a legkisebb kockázattal kisebb gépjármûvel közlekedtetni, ame-
lyek valós kapacitás kihasználtsága a 80%-ot egy esetben sem haladta meg.

Mindezek alapján megállapításra került, hogy két esetben kerülhet szóba jármûkate-
gória csere a vizsgált területen.

• Az 546. GY járat esetében az IVECO 50C gépkocsi VW T5-re lenne cserélhetô,
de a terítô járatban az eredeti jármû megtartása indokolt, így a jármûduplázódás
elkerülése miatt a csere további vizsgálatot igényel.

• Az 580 T járat esetében az MB 914 gépkocsi MB 612-re cserélhetô. A gyûjtô já-
ratot most is könnyû tehergépkocsi látja el, a csere elvben végrehajtható lesz, de
vizsgálni kell a jármûvekkel ellátott egyéb tevékenységeket is a változtatás vég-
rehajtásához.

A modellezés és a teszt eredményei
A modellezés elsôsorban azt igazolta, hogy a jelenleg mûködô járati rend megfelelôen
van kialakítva, lényeges kapacitás felesleget a jelenlegi vizsgálatok nem mutattattak ki
sem kihasználtsági, sem gazdaságossági szempontból. Nem jelenti ez azt természetesen,
hogy ne lenne indokolt további vizsgálatokat végezni, hiszen a rendszer átfogó elemzése
hozhat olyan eredményt, aminek alkalmazása növelheti hatékonyságunkat. Feltehetôen a
járati rendszer komplex vizsgálata szükséges a tényleges értékeléshez, mely figyelembe
veszi az egyéb járati tevékenységeket és a foglalkoztatási elôírásokat, hiszen ezek figye-
lembevétele mellett alakítható ki elsôsorban jól mûködô szállítási hálózat.

A legfôbb eltérést a bemutatott vizsgálatban az elvi és tényleges térfogatmennyiség
okozta. A felmerült problémával kapcsolatosan megfogalmazott javaslat szerint a to-
vábbi modellezésnél a jármûvek rakterének kihasználhatóságát újra kell értékelni. A
vizsgálat megállapította, hogy legfeljebb 75%-os kubatúra kihasználtsági mutató alkal-
mazása mellett lehet eredményesen elvégezni a modellezést. Ennek több okát is meg-
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mutatta a teszt. A küldemények „összerakhatósága” nem teljes körû, tehát azok között
olyan rések, terek maradnak, melyeket nem tudunk kihasználni a raktérbôl. Vannak e
mellett olyan küldemények, melyek alakjuknál fogva eleve nem teszik lehetôvé az opti-
mális helykihasználást, gondoljunk például egy kerékpárra, vagy hasonlóan terjedelmes
küldeményekre. Térfogatot vesztünk azáltal is, hogy a gépjármûvek raktere több eset-
be ívelt, vagy bordázott, esetleg a kerékjárati ív miatt a felület nem sík, ezért itt is szá-
molnunk kell azzal, hogy eleve kihasználatlan területek maradnak a rakodás során. A tér-
fogat eltérések miatt feltételezhetô továbbá, hogy a nem egységképzôben szállított
küldemények esetében nem teljesen pontosan került meghatározásra a küldemények
átlagtérfogata. Ilyen lehet a csomag, mely sokszor alakja miatt sem könnyen rakható
össze az egyéb küldeményekkel, de jelentôs eltérést mutathat zsákszerû küldemények
térfogata is.

Bár igen csekély volt a megvalósítható járati változtatás, ennek ellenére az eddig el-
végzett szimulációk sem voltak eredménytelenek. A modell megmutatta, hogy a meg-
takarítások eléréséhez a kötött postai járati rend valamely paraméterének fellazítása
szükséges, e nélkül más, hatékonyabb rendszer nem alakítható ki. A feladatunk az, hogy
megkeressük azokat a paramétereket, melyek újragondolásával egy jobb, hatéko-
nyabb, korszerûbb járati rendszer alakítható ki. A vizsgálat folytatódik, mely jelentôs se-
gítséget adhat a további elemzések, szimulációk elvégzéséhez, a költséghatékony jára-
ti rend kialakításához.
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PostEurop – magyar fôtitkárral

2009. október 15-tôl a PostEurop fôtitkári feladatait a Magyar Posta Zrt. Nemzetközi
Igazgatóságának volt vezetôje, Dr. Szebeny Botond látja el.

Az 1991-ben és 1992-ben a posták – elsôsorban az
európai posták – nagyon mozgalmas éveket éltek át,
ekkor kellett ugyanis új irányt adni a posták fejlôdésé-
nek, az új stratégiának. A nyugat-európai postákat tö-
mörítô szervezet a CEPT (az Európai Postai és Távköz-
lési Igazgatások Konferenciája) vetette föl elsôként,
hogy a szervezetet szükségszerûen át kell alakítani és
az 1991-92. évi Athénban és Rodoszon tartott közgyû-
lésen konkrét javaslat is született arra, hogy az euró-
pai postai közszolgálati üzemeltetôk olyan önálló eu-
rópai postai szervezetet hozzanak létre, amely a nem-
zetközi postaforgalom európai szintû megszervezésé-
vel, koordinálásával foglalkozik, s csak a postai szol-
gáltatókat tömöríti.

Több mint egyéves elôkészítô munkát követôen 1993. január 12-én 26 alapító or-
szág, köztük Magyarország részvételével alakult meg a PostEurop, az Európai Postai
Közszolgálati Üzemeltetôk Egyesülete, melynek alapító okiratát Londonban írták alá.
Az Egyesület céljait megfogalmazó Alapokmány olyan szervezet létrehozását jelentet-
te, amely minden nyereségszemlélettôl mentesen biztosítja az európai közszolgálati
postahálózatok és szolgáltatók optimális növekedését az ügyfeleknek nyújtott jobb,
magas szintû minôségi szolgáltatásokkal.

Eddigi tevékenysége nagymértékben elôsegítette a tagországok közötti együttmû-
ködés fejlesztését. Az elért sikerek között kell megemlíteni a szolgáltatások minôségi
színvonalának emelését, a kritériumainak meghatározását, az ügyfélkapcsolatok új rend-
szerének kidolgozását, az UPU-val és az EU-val való kapcsolatok kiépítését, fejlesztését.

A Magyar Posta 1993 óta nagyon aktívan kiveszi részét a PostEurop 5 bizottságának,
több munkacsoportjának és projektjének tevékenységébôl. Társaságunk, s ezen belül a
nemzetközi szakterület, 2000 után nagyon jól fölismerte mindazokat, a nemzetközi pos-
tai ipart érintô aktuális feladatokat, amelyek megoldásától nagymértékben függ a pia-
ci versenyben, a liberalizációs folyamatban történô helytállás s talpon maradás.

A PostEuropban való jelenlétünk és aktív tevékenységünk folyamatosságát mindmá-
ig sikerült megôrizni és fejleszteni.

Ebben nem kis szerepe volt az 1974-ben született, közgazdasági és jogtudományi egye-
temet végzett dr. Szebeny Botondnak, aki 1999-ben került a Magyar Posta létszámába.

2000-ben a Nemzetközi szervezetek és elemzések osztályának a vezetôje, majd 2001-
ben a Nemzetközi üzleti stratégiai osztály vezetôje lett.
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2003-ban hat hónapon keresztül az International Post Corporation (IPC) brüsszeli köz-
pontjának volt meghívott munkatársa.

2003 decemberétôl 2009 októberéig a Magyar Posta Zrt. Nemzetközi Igazgatóságát
irányította; feladata a vállalat nemzetközi üzleti és küldeményforgalmi tevékenységének
vezetése, valamint a nemzetközi kapcsolati feladatok irányítása volt. Ebben a pozícióban
hozzájárult a társaság nemzetközi üzleti portfóliójának megújításához, az értékesítési tevé-
kenység fejlesztéséhez, valamint a nemzetközi szolgáltatásminôség jelentôs javításához.

Irányításával nemzetközi területünk a PostEurop különbözô bizottságaiban is aktív te-
vékenységet folytatott és jelenleg is elismerést kiváltó munkát végez (áfa-szabályozás,
EU-irányelvek átültetése a törvényhozásba, energiaügy, technikai harmonizáció, fo-
gyasztóvédelem, szociális felelôsség, környezetvédelem, digitális szolgáltatások, sike-
res magyar nyertes bélyeg 2008-ban és 2009-ben az Európa-bélyeg pályázaton, a nem-
zetközi postaforgalom és a postai piac elemzése stb.)

Aktivitásával és széleskörû, jól kiépített kapcsolataival, rövid idôn belül megszerzett
nemzetközi tekintélyével és tapasztalataival kivívta a nemzetközi szervezetek, s a part-
ner országok elismerését.

2006-2007-ben közvetlenül is részt vett az új postai EU-irányelv kidolgozásában az EU Eu-
rópai Gazdasági és Szociális Bizottságának postai szakértôjeként. Lobbi-tevékenységével
munkatársaival együtt hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország és a Magyar Posta kétéves ha-
ladékot kapjon a postai liberalizációra, a hazai piacnyitásig, legkésôbb 2013. január 1-jéig.

2004 és 2008 között az Egyetemes Postaegyesület (UPU) Pénzügyi Bizottságának alel-
nöke volt, nevéhez fûzôdik az Egyesület kötelezô hozzájárulási rendszerének átalakítása is.

2007-ben megválasztották a PostEurop igazgatósági tagjának, emellett az Európai
Ügyek Bizottság elnöki feladatait is ellátta 2009 novemberéig.

Az UPU, a PostEurop, az IPC bizottságaiban betöltött elnöki és alelnöki funkcióinak
sikerességével a Magyar Posta s nemzetközi tevékenységünk számos magas elismerés-
ben és kitüntetésben részesült.

Az elmúlt idôszakban a PostEurop életében is jelentôs változások mentek végbe, s
nem lehet közömbös a tagországok számára, hogy a szervezet hogyan reagál a kihívá-
sokra, s tesz intézkedéseket azok európai szintû megoldására.

Nagyon jelentôs szempont, követelmény az is, hogy ki áll az adott nemzetközi szer-
vezet élén.

Mint ismeretes, a különbözô nemzetközi szervezetek élén álló vezetôket az Alapok-
mányban megfogalmazottaknak megfelelôen a közgyûlés, a kongresszus vagy egyéb
ilyen jogkörrel felruházott testület választja meg. Ez a közelmúltban vált esedékessé a
PostEurop irányító apparátusában, miután a korábbi fôtitkár mandátuma lejárt. E funkció
megüresedésével a Magyar Posta s személy szerint dr. Szebeny Botond korábbi nemzet-
közi igazgató megnyerte a kiírt pályázatot, és eddigi tevékenységének ismeretében a
közgyûlés 3 éves idôtartamra megválasztotta a PostEurop fôtitkárává. Eddigi eredmé-
nyeit, ambicionáltságát ismerve bizton várható, hogy az új fôtitkár még eredményeseb-
bé és színesebbé fogja tenni a PostEurop tevékenységét ebben a gyorsan változó pos-
tai világban, nagy hangsúlyt helyezve a közép és kelet-európai térség felzárkóztatására.

Ennek az európai szintû magas tisztségnek a betöltése Magyarországnak, a Magyar
Postának s nemzetközi tevékenységének méltó elismerését, megbecsülését, egyúttal
postadiplomáciánk megkoronázását is jelenti. Az új, fiatal magyar fôtitkár már hivatalba
is lépett, amelynek betöltéséhez nagyon sok sikert, jó egészséget és kitartást kívánunk.
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Az Eurojumelage 50-ik évfordulójára emlékeztünk

Az utóbbi néhány évben lapunk olvasói már több alkalommal is találkozhattak a címben
szereplô „Eurojumelage” francia szóval, s lehetséges, hogy ennek ellenére mégsem tud-
juk hirtelen, voltaképpen mit is jelent és mirôl van szó. Megjegyzem, hogy az Eurojumelage
gyûjtôfogalmat megelôzte néhány évvel ezelôtt az UIJPT ugyancsak francia rövidítés,
amely a nemzetközi postai és távközlési együttmûködési szervezet megjelölését jelentette.

Végeredményben ugyanarról a nemzetközi szervezetrôl van szó, de az egyesületet al-
kotó 11 tagországának az volt a véleménye, hogy a postai és távközlési együttmûkö-
dést még nyitottabbá és európaibbá kellene tenni, s mivel valamennyi tagország egyút-
tal tagja az Európai Uniónak is, együtt hozták meg a döntést 2005-ben az ún.
Eurojumelage új elnevezés jövôbeni használatára.

E rövid értelmezô bevezetés után arról szólnék, hogyan és milyen körülmények kö-
zött jött létre ez az európai postai és távközlési együttmûködési, testvérkapcsolati nem-
zetközi szervezet. 1959-et írtunk akkor, amikor Alexandre Chappé a francia Troyes város
postaigazgatója javaslatot tett a német Darmstadt városnak arra, hogy hozzanak létre
egy olyan testvérkapcsolati együttmûködést, amelynek keretein belül az aktív és már
nyugdíjban lévô postás és távközlési szakemberek véleménycserét folytathatnak tapasz-
talataikról, szorosabbra fûzhetik a kapcsolatokat a családok között is, s kölcsönös fóru-
mokat is szervezhetnek aktuális postai és távközlési témákban.

A francia javaslat hosszú viták és egyeztetések után végül meghallgatásra talált né-
met részrôl a jelenleg 96 éves Hans Winkel személyében. A két ország postája között
létrejött együttmûködés 1960. november 20-án vette kezdetét, és a részletek egyezte-
tésére egy 20 fôbôl álló darmstadti küldöttség utazott a francia Troyes városába, ame-
lyet késôbb 1961 májusában a francia küldöttség viszonzott Darmstadtban. Végül mind-
két országban Darmstadtban és Troyes-ban is megalakult a testvéri kapcsolatokat ápo-
ló egyesület, amelyhez sorjában csatlakoztak postás és távközlési szakemberek.

Néhány éven belül a két országban egyre-másra alakultak emelkedô létszámmal
egyesületek, amelyeknek a koordinálására mind Franciaországban, mind pedig Néme-
tországban országos hatáskörrel központi szervezeteket is létrehoztak.

1984-ben már szükségesnek tartották az alapítók, hogy nemzetközi jelleget is adjanak
ennek az együttmûködésnek, ezért már ebben az évben, Párizsban megalapították a már
a bevezetôben említett UIJPT nemzetközi postai és távközlési szakmai egyesületet.

Jelenleg az Eurojumelage nevet viselô szervezetnek 11 ország a tagja. Magyarország
képviseletében a PSZE 1998-ban vált tagjává ennek a szervezetnek, amelynek hivatalos
csatlakozási okiratát e sorok szerzôje írta alá. Szlovákia csatlakozásával 2010-ben pedig
már 12 ország lesz tagja a szervezetnek. Németországban 52 szekcióval 5000, míg Fran-
ciaországban 64 csoporttal kb. 6000 tagja van a nemzeti egyesületeknek, a többi 10 or-
szágban kb. 12 ezren tagjai a szervezetnek 54 szekcióval. Látható, hogy évrôl évre
emelkedik a csatlakozni kívánó országok és tagok létszáma.
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Ezzel elértünk napjainkhoz, pontosan 2009. november 9-hez, amely egyben a szerve-
zet fennállásának 50-ik évfordulóját jelenti.

Az Eurojumelage Igazgatási Tanácsának és az alapítóknak a javaslatára az elmúlt év-
ben határozat született, hogy 2009. november 9-én ünnepélyes keretek között kell meg-
ünnepelni a fél évszázados évfordulót. A német szervezet meghívására erre az évfordu-
lóra 2009. november 6-án Kölnbe érkezett a tagországok közel 140 postai és távközlési
képviselôje, „jumeleur”-je – köztük a PSZE képviseletében Varga Bótos Anna társaságá-
ban jómagam is – hogy a német posta szervezésében részt vegyen a megemlékezés ese-
ményein, amelyre 2009. november 9-én Darmstadtban, a Postechnisches Zentralant
helységeiben került sor. Öröm volt tapasztalni, hogy milyen mély emberi kapcsolatok
alakultak ki a résztvevôk között már a korábbi években, s majdnem mindenki régi isme-
rôsként és barátként üdvözölte egymást. Természetesen új kapcsolatok is születtek.

A PSZE tagjai is részesei voltak ezeknek a kapcsolatoknak, s meggyôzôdhettünk ar-
ról, hogy valóban mély gyökerei vannak az európai együttmûködésnek.

A Darmstadtban lebonyolított ünnepségsorozatnak számos elôadója volt. Elôször is
szót kért a német szervezôbizottság elnök asszonya, Dr. Prof. Dorina Suflet, akit a né-

met szervezet elnöke Wolf Schiffer követett. Mindket-
ten kiemelték, hogy az elmúlt 50 év történései bebizo-
nyították, hogy az alapítók jól átgondolt javaslata egy
ilyen együttmûködés beindítására sikeres volt, és hoz-
zájárult a különbözô országok postai és távközlési szak-
emberei közötti humán, kulturális, sport és nyelvi to-
vábbképzési kapcsolatok fejlesztéséhez.

Ezt követôen valamennyi résztvevô meghatottan hall-
gatta a német alapító, a 96 éves Hans Winkel postaigaz-
gatónak az ünnepi eseményen résztvevôkhöz intézett
videóüzenetét, aki ismét kiemelte az Eurojumelage fon-
tosságát és elkötelezettségét az európai együttmûkö-
dés ezen formájának a továbbviteléhez és ápolásához.

Felszólaltak a fiatal generáció képviselôi is, részletez-
ve, hogy milyen terveik vannak a kapcsolatok tovább-
fejlesztésére. Ennek keretein belül több küldöttség, így
a francia, a német, a dán küldöttség is felvetették
együttmûködési szándékukat a PSZE-vel, különös tekin-
tettel arra, hogy 2010-ben Pécs lesz Európa kulturális

fôvárosa, s ezt szeretnék jelenlétükkel is gazdagabbá és emlékezetesebbé tenni.
Az ünnepi események során kitûnôen szervezett programokkal kedveskedtek a né-

met szervezôk. Így a meghívott küldöttek gyalogos túra keretén belül megismerkedtek
Köln nevezetességeivel; az európai hírû dómmal, az újjávarázsolt történelmi épületek-
kel, múzeumokkal, a Rajna part csodálatos kikötôjével, a folyót átszelô kecses hidakkal,
a Kölni csokoládé-múzeummal, ahol bemutatóval egybekötve végigkísérhettük a svájci
Lindt csokoládé gyártásának egész folyamatát, a különbözô figurákat, sôt meg is ízlel-
hettük a német gyártású svájci minôséget. A 28 emelet magasból elénk táruló Köln lát-
képe elbûvölt mindenkit. A 300 km-el száguldó Köln és Frankfurt között közlekedô ICE
repülôvonat pedig a technika világát jelentette számunkra.
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Az esti fényben a kivilágított Kölnt még egy sétahajóról is megcsodálhattuk, és meg-
ízlelhettük a német sörözôk kínálta különlegességeket, többek között az egyméteres
hosszúkás fatálon felszolgált rôfös húsos-májas kolbászt, amelynek zamatos íze még
most is felejthetetlen élményt jelentett mindenki számára.

A résztvevôk egy csoportja Darmstadtban

Az eseményen jelenlévô küldöttek hallhattak német és francia zenét, a résztvevô or-
szágok egy-egy közismert dalát a zenekar valamint a küldöttek tolmácsolásában.

Gazdag program részesei lehettünk a PSZE képviseletében és felejthetetlen napokat
jelentett, hogy ezen személyesen vehettünk részt. Mi pedig azzal tértünk haza, hogy az
Eurojumelage által az alapokmányban meghirdetett célkitûzéseket – beleértve a szak-
mait – igyekszünk szerény eszközeinkkel, de a lehetô legmagasabb szinten és odaadás-
sal teljesíteni.

Az ünnepség hivatalos részének befejezéseként a részvevôk együtt énekelték el az
Eurojumelage himnuszát, amelynek szövegét Josée Bourdat, a lyoni szervezet tagja ír-
ta Beethoven 9. szimfóniája egyik legszebb részletének, az Örömódának a zenéjére.
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Cambridge-i diákok voltunk

Posta c. folyóiratban már korábban is olvashattak az olvasók a PSZE és az
Eurojumelage (a postai és távközlési szakmai szervezeteket tömörítô nemzetközi
szervezet) bimbózó együttmûködésérôl, a területi szervezetek közötti szakmai és
kulturális kapcsolat fejlôdésérôl. Ennek az együttmûködésnek a keretében szerve-
zetünkbôl ketten vehettünk részt nyelvtanfolyamon Angliában, Cambridge-ben.

A részvétel feltétele volt, a legalább középszintû angol nyelvtudás, hiszen a nyelvtan-
folyam tökéletes angol környezetben a cambridge-i Central Language School nyelvis-
kolában zajlott, helyi tanárokkal, csoporttársakkal, akik között jelentôs számban voltak
az Eurojumelages szervezetektôl delegált résztvevôk.

A következô sorokban, a szerzett tapasztalatokról, tanulságokról szeretnénk beszá-
molni, és vágyat kelteni mindazokban akik angol tudásukat eredeti nyelvi környezetben
szeretnék tökéletesíteni.

Cambridge
A Cam folyó két partjára települt város hírne-
vét egyetemeinek, fôiskoláinak (College-
ainak) köszönheti. A leírások szerint a XIII.
századtól mûködtek itt tudós testületek, rá-
épülve egyházi, vallási közösségekre, akik
már abban az idôben folyamatosan rivalizál-
tak a másik híres egyetem-várossal Oxford-
dal. Cambridge-ben 33 College mûködik és a
legtöbb megôrizte a korabeli kolostori, egy-
házi közösségi mivoltát. Ez a „kollegiális”
struktúra ma is közös ebédekkel, istentisztele-
tekkel, a kívülállók elôl sokszor elzárt termek-
kel, rendkívül szoros közösséget alkot, amely-
ben a professzorok és diákok Harry Potter fil-
mekben látottakhoz hasonló élete elevenedik
meg, természetesen a mai kor minden mo-
dern elemével kibôvítve azt. Talán a leghíre-
sebb College a Trinity College, amit még VIII.
Henrik alapított. Itt tanult többek között New-
ton, Bayron, és falai között lakott Károly wale-
si herceg is. De a többi College is hasonló hí-

rességek emlékét hordozza, melyek nemcsak szellemiségében, de külsôségekben is
tetten érhetôk az épületeken, intézményekben.
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Ennek a csodálatos, hamisítatlan angol városnak lehettünk lakói egy héten át, ahol
a nyelviskolával együttmûködô, jellemzôen keresztény vallású családoknál volt szállá-
sunk és otthonunk. A szállásadók rendszerint egy, de két-három diáknál többet nem
fogadnak, és az iskola különösen vigyáz arra, hogy azonos nemzetiségû diákok ne ke-
rüljenek ugyanahhoz a családhoz. Ez a nyelvgyakorlás szempontjából különösen fon-
tos és praktikus, hiszen ezzel még inkább önálló nyelvhasználatra kényszerítik a hallga-
tókat. Beszélni, érteni tehát kötelezô. Így egy kis idôre tagjai lettünk tehát egy „home-
stay family”-nek, és alkalmazkodva a családhoz éltük napjainkat, együtt elköltve a reg-
geliket, vacsorákat. Esetenként részesévé váltunk a családi, baráti beszélgetéseknek,
közös programoknak.

Central Language School
A Central Language School a British Council által akkreditált kis magán nyelviskola
Cambridge központjában, és szinte közösséget alkot az ugyanabban az épületben mû-
ködô egyházi intéz-
ménnyel. A nyelviskolá-
ban egész éven át folya-
matos szervezéssel, az
alap szinttôl a felsô fo-
kúig mûködnek a fel-
nôtteknek szervezett
nyelvtanfolyamok. Ezek
hossza általában 4-8
hét, de legkevesebb
egy hétig tartanak. A di-
ákok között szinte a vi-
lág minden tájáról – már
több mint 60 különbözô
országból – érkezett
hallgató megtalálható.
Az iskola tanárai, – akik
magas szinten képzet-
tek, és kiváló gyakorlat-
tal rendelkeznek idegen
nemzetek honpolgárainak angol tanításában – nagyon barátságos légkört teremtettek,
és azonnal hozzáláttak a közösségé formálni az aktuális kurzus tagjait, akiknek akkor ott
jelentôs része a francia, spanyol, lengyel, német, Eurojumelages szervezetektôl érke-
zett. Magyarok ketten voltunk, de beíratkozottak között voltak pl. Spanyol-, Lengyel-,
Csehországból, akik Cambridge-ben dolgoztak vagy tanultak és a nyelvtudásukat sze-
rették volna fejleszteni.

Only English
Az elsô napon a regisztrációt és ismerkedést követôen, egy komoly írásos teszt és CD-
rôl lejátszott szövegértés alapján 8-10 fôs csoportokra osztottak bennünket. A csopor-
tokban azonos nyelvtudással rendelkezô társainkkal naponta 2x2 órás intenzív és na-
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gyon interaktív (olvasás, CD-hallgatás, kérdések-válaszok, beszélgetés, különbözô szitu-
ációk eljátszása, bemutatása, stb.) nyelvtanulás következett. Tanáraink is cserélôdtek és
így volt alkalmunk az egy hét alatt két-három tanárral is együtt dolgozni, többféle be-
szédet, kiejtést, stílust megtapasztalni. A nyelvórákon elsôsorban azok a témák kaptak
elsôbbséget amelyre vonatkozóan mindannyian, nemzetiségre való tekintet nélkül ren-
delkezhettünk ismerettel, pl. munka, utazás, gasztronómia, stb., illetve nyelvtani gyakor-
latok is szerepeltek.

A nyelviskola tanárai az Eurojumelage hallgatók számára arról is gondoskodott, hogy
a tanulást követôen minél többet tapasztaljunk és lássunk Cambridge-bôl és a környék-
rôl. Ezek között szerepelt a városnézô program, kirándulás Ely-be (aminek nevét a város
folyójának angolnáiról eredeztetik, itt található Anglia leghosszabb katedrálisa és a
Cromwell-ház is), helyi múzeum látogatás, egy kis közös „kocsmázás” a híres Eagle
pub-ban és a felejthetetlen punting a Cam folyón. (A punting: egy csónakszerû vizijár-
mûn, egy kb. 5 m hosszú bot segtségével 4-5 ember próbál fel és lejutni a folyón, és
ha szerencséjük és jó csónakot irányító társuk van, megússzák vízbe esés nélkül.)

A nyelvórák és programok közben természetesen megismertük egymást, adtunk és
kaptunk információt a munkánkról, törekvéseinkrôl, problémáinkról, gondjainkról, ami
foglalkoztat bennünket, és foglalkoztatja a postai és távközlési szervezeteket.

A nyelvtanfolyam zárásaként úgy ítéltük meg, hogy nemcsak nyelvtudásunkat gyara-
pítottuk, de a közös élmény és a más szakmai szervezetek munkájának megismerése
ugyanolyan hasznos volt. A nyelvtanfolyam szervezésével az Eurojumelage jól vizsgá-
zott. A búcsúesten Armando Téllez-Valesco a BT International Twinning Federation el-
nöke a további együttmûködés és kulturális kapcsolatok erôsítésére, a lehetôségek fel-
tárására buzdította a szervezetek képviselôit. Egyetértünk.

Ezúton is megköszönjük a Postások Szakmai Egyesületének, hogy lehetôségünk nyílt
a személyes tapasztalat megszerzésére és ezáltal a PSZE tagoknak jelen cikkben is be-
mutatni, hogy liberalizálódó világunkban nyelvet tanulni szükséges és érdemes.
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PSZE hírek

Az elmúlt idôszakban ismét mozgalmas és pezsgô volt a PSZE tagságának élete. Két
országos szintû és számos a területi PSZE szervezetek, illetve tagcsoportjaik által szer-
vezett rendezvényeken vehettek részt.

A logisztikai szolgáltatások PSZE szervezet országos szintû debreceni Jármûvekrôl
több szemszögbôl címû szakmai napjáról a szervezô Konrád Tibor szállítási üzemve-
zetô – Kelet-magyarországi Szállítási Üzem az alábbiakban számol be.

„Logisztikai szervezetünk egyik legfôbb eszközérôl, a jármûvekrôl szólt a PSZE Logisz-
tikai Szakterület Szállítási Csoportjának „Jármûvek üzemeltetése és alkalmazása a Ma-
gyar Postán” címmel megrendezett szakmai napja. Az ország minden tájáról és több
társszervezettôl érkeztek vendégek a Debrecenben, 2009. szeptember 29-én lebonyo-
lított eseményre, ami stílszerûen a Kelet-magyarországi Szállítási Üzemben került meg-
rendezésre. A megbeszélés célja az volt, hogy több szemszögbôl mutassák meg a jár-
mûvek alkalmazásának sajátosságait, jellegzetességeit, problémáit, mellyel átfogóbb
képet kaphatunk eszközeink mûködtetésérôl.

A tanácskozást Konrád Tibor a PSZE Szállítási Csoportjának elnöke nyitotta meg, ami
egy kellemes meglepetéssel kezdôdött. A PSZE fôtitkára, Molnár Sándor ünnepélyesen
átnyújtotta a Kelet-magyarországi Szállítási Üzem vezetôjének, Konrád Tibornak, azt a
szalagot, amit a Debreceni Postai Gépjármû Szállítási Üzem avatásakor vágtak le az ün-
nepi szalagból. A debreceni telephely 1988. január 15-én került átadásra és az akkori
viszonyok között igen modern, mûszakilag magas színvonalon berendezett mûszaki
állomás volt, és igen nagy sikernek számított létrehozása, nem csak postai szerveze-
ten belül, de a jármûfenntartás területén tevékenykedô szakmai társaságok körében
is. A szalag így tehát igen becses ereklye az utód szervezet számára, melyet az üzem-
vezetô nagy örömmel vett át.

Elsôként a három tagszervezet, a
Közép-, Kelet- és Nyugat-magyar-
országi tagcsoport vezetôi tartot-
tak rövid ismertetôt csoportjaikról.
A Közép-magyarországi tagcsoport
részérôl Kozma Ferenc csoportve-
zetô tartott igen látványos és érde-
kes prezentációt szervezetükrôl.
Ezután Balogh Géza osztályvezetô
számolt be a keleti terület, majd Ti-
hanyi Zoltánné üzemvezetô a nyu-
gati terület aktuális híreirôl.

Az elôadások sorát Pintér István
szállítási igazgató kezdte, aki be-

53



54

számolt a jármûállomány jelenlegi helyzetérôl, jármûbeszerzési stratégiánkról, terveink-
rôl. Igen érdekes volt a „zöld jármûvekkel” kapcsolatos elôadás, melynek során képet
kaphattunk a környezetkímélô jármûvek alkalmazási lehetôségeirôl.

Szó esett a tehergépjármûvekkel végzett árufuvarozási tevékenységrôl is, a PS tevékeny-
ség ellátásáról, a megújult raktárbázisról és a javuló kártérítési helyzetrôl. Képet kaptunk e
mellett egyéb, csomagszállítást segítô eszközeinkkel kapcsolatos fejlesztési tervekrôl is,
például a PDA és csomagautomata beszerzési terveirôl és alkalmazási lehetôségeirôl.

Ezt követôen Marosdi Attila, jármûüzemeltetési osztályvezetô adott tájékoztatást a
jármûfenntartással kapcsolatos ismeretekrôl. Betekintést kaptunk a javító hálózatunk
rendszerébe, és átfogó aktuális információk hangzottak el javítási költségeinkrôl, né-
hány speciális mûszaki problémáról és azok megoldási lehetôségeirôl.

A következô elôadó Konrád Ti-
bor, a Kelet-magyarországi Szállítá-
si Üzem vezetôje volt, aki egy érde-
kes tesztrôl adott ismertetést. Je-
lenleg egy külsô szakértô vizsgálja
a posta szállítási hálózatát, mely-
ben modellezésre kerül a rendszer
és optimalizációs kísérletek is le-
folytatásra kerülnek. Ennek során
néhány elméleti megállapítás gya-
korlati tesztelését hajtotta végre az
Üzem, a jármûvek raktérfogatának
kihasználására vonatkozóan folyta-
tott eredményes vizsgálatot. (Elô-
adásának témáját részletesen is is-

merteti folyóiratunk jelenlegi számának „A járati rendszer optimalizációjának modelle-
zése és a járatterhelések vizsgálata” címû cikkében)

Az elôadások sorát a jármûfenntartási tevékenységünkben résztvevô legnagyobb partne-
rünk, a Postaautó Duna Zrt. vezérigazgatója, Vajta Zoltán folytatta. Beszámolt a közelmúltban
lefolytatott egyesülésrôl, melynek során a Postaautó Tisza Zrt. beolvadt a Postaautó Duna Zrt.

szervezetében, majd bemutatta az új
társaságot, eredményeit, a mûködés
és gazdálkodás fôbb jellemzôit. Ér-
dekes gondolatokat hallhattunk ar-
ról, hogy a javító társaság szemszö-
gébôl milyen szerepet tölt be a Pos-
ta, hogyan illeszkedik a postai jármû-
vek javítása a tevékenységeik közé,
és milyen hatással van a mûködésé-
re, hatékonyságára, gazdálkodására.

A délutáni programok keretében
elsôként a Postaautó Debreceni
Kirendeltségének mûhelyét tekin-
tették meg a résztvevôk.



Ezt követôen Debrecen központjába utaztak a rendezvényre érkezett munkatársak,
ahol elôször az igazgatóság épületében található Delizsánsz Kiállítótermet láthatták a
megjelentek. Ezután a résztvevôk átsétáltak a tér szemközti oldalán lévô Déri Múzeum-
ba, ahol a világhírû Munkácsy trilógiát tekinthették meg. Debrecenben a Déri Múzeum
ôrzi az ún. Krisztus-trilógiát (Ecce Homo, Krisztus Pilátus elôtt, Golgota), mely most is-
mét együtt látható. A képek Bibliai tartalma, mondanivalója, a vászonról elénk táruló
események, a zseniális ábrázolás és monumentális megjelenítés lenyûgözô élményt je-
lentett valamennyiünk számára.

A rendezvényen a résztvevôk széles körû szakmai tájékoztatást és új ismeretket kap-
hattak a meghirdetett témakörben, melyen túlmenôen egyedülálló kulturális élménnyel
is gazdagodtak. Az esemény jól szolgálta a szakmai együttgondolkodást, elmélyítette a
munkatársi kapcsolatokat, és kitekintést engedett a helyi nevezettességek megismeré-
sére, melynek ismeretében kijelenthetjük, hogy igen hasznos és gazdag élményekkel
térhettek haza munkatársaink.

•••

A Postások Szakmai Egyesülete központi rendezvényeként 2009. november 19.-
én, a Magyar Posta Zrt. Lakossági Ügyfelek Üzletágával közösen: „A lakossági
banki, befektetési és biztosítási piac válságkörnyezetben: a Posta és a stratégiai
partnerek válaszlépései” címmel rendezett szakmai napot.

Az alábbiakban az elhangzott elôadások tartalmáról két elôadó Sagyibó Dávid pos-
tai értékesítési igazgató –Erste Bank Hungary Nyrt., valamint Kisházi Péter igazgató
Erste Befektetési Zrt. Hálózati Üzletág, és egy PSZE tagunk Tóth László nyugállományú
irodavezetô – Kelet-magyarországi területi PSZE szervezet, készített összefoglaló tájé-
koztatást.

A pénzügyi válság és a lakossági banki piac címmel, Sagyibó Dávid – az Erste
Bank Hungary Nyrt. Postai Értékesítési Igazgatója tartott elôadást, amelynek központi
témája a pénzügyi válság volt, illetve annak a bankszektorra és a lakossági banki piac-
ra gyakorolt hatása.

Az elôadás a válság elôtti idôszak bemutatásával kezdôdött, kiemelve, hogy régiónk
jelentôs gazdasági növekedést mutatott, igaz ebben Magyarország kivétel volt. De ab-
ban nem, hogy a növekedéssel párhuzamosan a lakossági hitelállomány is dinamikusan
növekedett, melynek nagy része devizában felvett hitel volt.

Ezt követôen a válság kialakulásáról és annak következményeirôl beszélt az elôadó.
Az Egyesült Államokból kiindult válság elmélyülésének bemutatása során az ún. „mér-
gezett termékek” elterjedésérôl esett szó, amelyek meghatározó szerepet játszottak a
válság globálissá válásában. Ezen termékek rendkívül magas kockázattal rendelkeztek,
mellyel az azokat megvásárló ügyfelek és sajnos sokszor az értékesítôk sem voltak tisz-
tában. A válság hatására megrendült a bizalom a bankokban, és a nem megfelelô
mennyiségû és minôségû forrással rendelkezô bankok igen nehéz, esetleg csôdközeli
helyzetbe kerültek, fejtette ki Sagyibó Dávid.

A válság globális hatásai között legfôképpen a dráguló forrásokat és az ebbôl adódó
likviditáshiányt, valamint a banki- és ügyfélkockázatok drasztikus emelkedését említet-

55

PSZE HÍREK



te az elôadó. Hazai viszonylatban további jelentôs következmények is felmerültek, me-
lyek leginkább az ország devizakitettségének, illetve gazdasági helyzetének voltak be-
tudhatóak. A nem teljesítô hitelek aránya jelentôsen emelkedett az elmúlt idôszakban,
melyek fedezetére a bankoknak magasabb céltartalékokat kell képezni, ami profitabili-
tásukat is befolyásolja.

A Magyarországi devizahitelezés alakulására is befolyással volt a válság. Az újonnan
folyósított jelzáloghitelek között az eddig domináns részt képviselô devizahitelek ará-
nya jelentôsen csökkent (90% feletti szintrôl kb. 60%-ra), mely fôként a lakosság tuda-
tosabb kockázatkerülésének, és a bankok óvatosabb hitelezési politikájának tulajdonít-
ható. A bankok hitel kihelyezési folyamata is szigorodott – a hatékonyabb kockázatke-
zelés érdekében –, azonban igyekeznek minél kedvezôbb hitelkonstrukciókkal megje-
lenni a piacon.

Az elôadás során a nézôk soraiban felmerült a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy
most is olcsóbbak a devizahitelek a forint alapú hiteleknél? Az elôadó ezt azzal ma-
gyarázta, hogy Magyarország hitelkockázati felára csökkent, illetve az Európai Köz-
ponti Bank referencia kamatlába is alacsonyabb szintre került, a gazdaság élénkíté-
sének érdekében, a hazai jegybanki alapkamat pedig még mindig magasnak számít
a régión belül. A devizahitelek esetében azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy
az árfolyamok ingadozásából adódóan továbbra is fennáll az árfolyamkockázat, ami
a forintban meghatározott törlesztôrészletek emelkedéséhez (de akár csökkenésé-
hez is) vezethet.

A kialakult piaci helyzetben kiélezôdött a verseny a bankok között a lakossági betét-
állomány növelése érdekében, felértékelôdött a forrásgyûjtés szerepe. A bankok erô-
sen kampányoltak az akciós betéti kamataik népszerûsítésére..

A fôbb banki termékek igénybevételének magyarországi változását az elôadó egy
2009 elsô félévére vonatkozó kutatás eredményeinek a bemutatásával illusztrálta. A
megkérdezett lakosság szerint a hiteltermékek igénybevételének aránya az elsô félév-
ben jelentôs mértékben, közel 30 százalékkal növekedett az elôzô évi, válság okozta
stagnálás után. A tényadatok ezzel szemben jelentôs csökkenést mutatnak. A kutatás
ezen megállapítása azzal magyarázható, hogy a lakosság sokkal tudatosabban figyel a
banki termékeire (fôként a meglévô hiteleire), mint korábban. A számlatermékek hasz-
nálata továbbra is dinamikusan növekedett, méghozzá 9 százalékkal. A megtakarításra,
az öngondoskodásra való igény növekedését mutatja, hogy a megtakarítási termékeket
8 százalékkal többen vették igénybe az elôzô idôszakhoz képest.

Az elôadáson bemutatásra került még a nemzetközi Erste Csoport által megrendelt,
megtakarítási szokásokat felmérô kutatás is, melyet az IMAS International kutatócég
végzett el 2009 augusztusában Ausztriában, Magyarországon, Csehországban, Szerbi-
ában, Romániában és Ukrajnában. Az eredmények alapján a takarékoskodást nagyon
fontosnak tartók aránya Magyarországon volt a legmagasabb (60%), ezzel ellentétben
a havi átlagos megtakarítás összege hazánkban volt a második legalacsonyabb.

Sagyibó Dávid a következôket is elmondta a magyarországi megtakarítási szoká-
sokkal kapcsolatban: a hazai lakosság a megtakarítási termékek közül bankbetétben
tartja a legtöbb pénzt, hazánkban a lekötött betétek állománya megközelítôleg két-
szer akkora, mint a magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak által kezelt vagyon, vagy a
befektetési alapok vagyona. A befektetési alapokról általánosságban elmondható,
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hogy a válság és az attraktív akciós betéti kamatok hatására az ügyfelek megtakarítá-
saik egy részét átcsoportosították ebbôl a megtakarítási formából, és az árfolyamha-
tás is csökkentette az alapok vagyonát. Jelenleg a csökkenô kamatkörnyezetben ez a
trend fordulni látszik, és a tôkevédett pénzpiaci alapok kezdenek a legnépszerûbb
alapokká válni.

A prezentáció utolsó részében ismertetésre kerültek a Posta banki szolgáltatások vál-
tozásai is. Említésre került többek között az új számlák értékesítési aktivitásának növe-
lése értékesítést támogató ügyfélakciók bevezetésével, a meglévô forrásállomány meg-
tartása és növelése versenyképes árazás, és egyszerû termékkonstrukciók segítségével.
Az eszköz oldalt tekintve pedig a személyi kölcsön és a hitelkártya további kiegyensú-
lyozott értékesítését segítô változásokról esett szó.

Az elôadás a bankszektor jövôre vonatkozó várakozásainak felvázolásával zárult. Az
elôadó elmondta, hogy a bankok növekedési aranykora (ezzel együtt a gazdaságok di-
namikus növekedésének idôszaka is) véget ért, a likviditás még sokáig drága marad, a
megfelelô tôkehelyzet pedig továbbra is kiemelt szerepet játszik, a kockázati költségek
pedig még egy ideig magasak lesznek. Ezek együttesen magas hitelárazást jelentenek,
aminek következtében a hitelállományok növekedésének korábbi üteme egy ideig biz-
tosan nem tér vissza, hazánk gazdasági növekedésének beindulása szempontjából pe-
dig kiemelkedô fontossággal bír majd, hogy a jövôben a külföldi tôke a régió melyik or-
szágát, illetve országait választja befektetései céljából.

•••
A második elôadó Pandurics Anett, a Magyar Posta Biztosító Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja volt.

Pénzügyi válság és a lakossági biztosítási piac. A Posta Biztosítók és a Posta
együttmûködésének utóbbi egy éve címû eladását ô is a gazdasági világválságtól,
az általunk nem befolyásolható makrogazdasági környezet bemutatásával indította Ezt
követôen ennek magyarországi begyûrûzésérôl szólt. Az alapkamat felfelé, az infláció
lefelé mozdult el. Összevetette a magyarországi GDP növekedési ütemét a környezô
országokéval. Elemezte az ipari termelés, a háztartások nettó hitelfelvételének alaku-
lását, a munkanélküliségi adatokat. Bemutatta, hogy miért éppen a magyar gazdasá-
got érintette ennyire súlyosan a váláság. A biztosítási piac bemutatásának keretében
szólt arról, hogy a biztosítóknál likviditási gondok nem voltak, de beruházásaikat leál-
lították, és a személyi jellegû költségeiket is csökkentették. Helyzet értékelésének ke-
retében örömmel jelezte, hogy a 35-36 biztosító közül a Posta Biztosító most az elô-
kelô 9. helyet foglalja el.

A Magyar Posta Zrt. és a Magyar Posta Biztosító Zrt. együttmûködésének bemutatá-
sát követôen ismertette a Posta Biztosító küldetését és az abból következô termékfilo-
zófiáját.

Az aktuális feladatok között kiemelte, hogy a biztosító ez idô szerinti legfontosabb és
legnagyobb feladata a kötelezô gépjármûfelelôsség-biztosítási akció eredményessé té-
tele. Az értékesítés jó ütemben halad, elérhetônek tûnik a 40 ezres terv teljesítése.

•••
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Harmadik elôadóként Kisházi Péter igazgató (Erste Befektetési Zrt. Hálózati Üzletág)
a Pénzügyi válság és a lakossági befektetési piac alakulása címmel tartott elôadást.
A pénzügyi válság hatásait a lakossági befektetési piac alakulására az alábbiak szerint
mutatta be.

A válság hatása a lakossági részvényvásárlási kedvre

A válság következményeként 2009 márciusáig a hazai részvények árfolyama jelentôs
mértékben csökkent. A viszonylag olcsó árak a részvénypiacot eddig kockázatosnak íté-
lô lakosság egy részét is vásárlásra ösztönözték, melynek során kiemelt figyelmet kap-
tak az OTP részvényei. A lakossági befektetôk több mint 10 éve nem látott mérték-
ben nyitottak értékpapírszámlát, hogy OTP részvényt vásárolhassanak és ezen ügy-
félkör érdeklôdése a részvénypiac iránt azóta is jórészt töretlen. A részvényvásárlások /
eladások nagy részét azonban már az interneten bonyolítja a lakosság, köszönhetôen a
fejlett és jól kezelhetô informatikai háttérnek, melyek közül is kiemelkedik az Erste
NetBroker és a K&H internetes tôzsdei kereskedési rendszere. Az újonnan megjelent
részvényezô lakosság edukációja kiemelt fontossággal bírt a brókercégek életében, szá-
mos oktatási lehetôséget kínáltak / kínálnak, ahol a kezdô befektetôk elsajátíthatják a
tôzsdézés alapjait.

Mennyire felkészülten köszöntött 2008 októbere a brókercégekre?

A brókercégeket tekintve talán a legfontosabb tapasztalat az, hogy kockázati / szakmai /
anyagi oldalról felkészülten köszöntött rájuk a válság, nem úgy, mint az 1998-as orosz
válságot követôen, amikor számos brókercég volt kénytelen csôdöt jelenteni. Nem voltak
tehát cégszintû problémák és az ügyfélveszteségek is sokkal kisebbek voltak, mint ’98-
ban. Ennek alapvetô oka, hogy a brókertársadalom sokat tanult 1998-ból és nem vállalt
túlzott / elviselhetetlen kockázatokat. A tôzsdei forgalom 2009-ben a 2008-as szint körül
várható, ami elmarad a 2007-es rekord évtôl, de így is 10.000 milliárd forint felett alakul.
A legnagyobb tôzsdei forgalmat bonyolító brókercég 2009-ben az eddigi adatok
alapján az Erste Befektetési Zrt. lesz.

A befektetési alapkezelôk elmúlt 1 évének jellemzése

A befektetési alapkezelôk elmúlt évét a bankok betétgyûjtési kényszere határozta
meg, az akciós betéti kamatok háttérbe szorították az alapok értékesítését. Alapkeze-
lési szempontból talán a legizgalmasabb esemény az volt, hogy 2008 novemberében
a PSZÁF 10 napra felfüggesztette az ingatlan alapok értékesítést, majd 90 napos
elszámolási idôvel engedte csak újraindítani a forgalmazásukat. Az ingatlan alapok
nagy része a 90 nap során jelentôsen leértékelte az ingatlanjait, kivéve az Erste (és így
a Posta) Ingatlan Alapot, amelyek a 90 napos elszámolásról hamarosan áttértek a 30
napos, majd az 5 napos elszámolásra. Az Erste Ingatlan Alap az elmúlt évben is ki-
emelkedô teljesítményt nyújtott, köszönhetôen az Erste Alapkezelô egyedülálló telje-
sítményének.

A befektetési alapok közül az egyszerûbb termékek, tôkevédett, tôke-és ho-
zamvédett konstrukciók kerültek az elôtérbe, a piaci környezet javulásával 2009
nyarától láthatóan megindult a befektetési alapok értékesítése.

58



Az Erste Befektetési Zrt. és a Magyar Posta Zrt. együttmûködésének utóbbi egy éve

A Posta és az Erste Befektetési Zrt. közötti együttmûködés során kiemelt szerepet ka-
pott az oktatás, hiszen a folyamatosan változó piaci környezet számos kérdést vetett
fel a tanácsadókban és az ügyfelekben egyaránt. Az Erste felkészült, magabiztos okta-
tói több ezer fô látókörét bôvítették gazdasági ismeretekkel és összefüggésekkel a pi-
aci aktualitások tekintetében.

A NYESZ-R számlákat illetôen megállapíthatjuk, hogy a NYESZ-R számlákon tartott
befektetési állományok sokkal stabilabbak voltak a válság során, mint az egyéb állomá-
nyok, így 2009-ben is kiemelt hangsúlyt helyeztünk ezen államilag támogatott öngon-
doskodási forma népszerûsítésére. A postai kezelôk egész éves motivációja mellett
2009 augusztusától év végéig tartó ügyfélakciót indítottunk, amelynek fôdíja egy 3 mil-
lió Ft értékû Ford személygépkocsi vásárlására jogosító utalvány. November 23-tól
megkezdtük a forgalmazását egy, a NYESZ-R számlára készített jellemzôen magyar ál-
lampapírba fektetô nyíltvégû befektetési alapnak, a Posta Megtakarítási Alapnak is.
2009-ben a Posta Befektetési Alapok kiemelkedô hozamokat értek el, ennek hatá-
sa várakozásaink szerint hamarosan az értékesítési számokban is jelentkezni fog.

(Az elôadások a www.posta.hu/psze honlapon keresztül, az ott található központi ren-
dezvény ismertetôn belül elhelyezett linkek használatával érhetôk el.)

59

PSZE HÍREK



A következôkben a területi PSZE szervezetek, tagcsoportok rendezvényeirôl adnak tá-
jékoztatást a szervezôk.

Bánóczi Katalin elnök – PSZE SENIOR tagozat

Szakmai látogatás Székesfehérvár 1 postán

2009. szeptember 24-én a PSzE Szenior tagozata üzemlátogatást szervezett Székesfe-
hérvár 1 postánál.

A 24 fôs csoportot Fejes Rudolf postavezetô és munkatársai fogadták.
Fejes úr, tájékoztatást adott a posta múltjáról, a posta szervezetében elfoglalt helyze-

térôl, jelenlegi feladatairól. A posta épülete az elmúlt idôszakban felújításra, moderni-
zálásra került. Részletesen foglalkozott az új feladatokkal, ennek kapcsán különös tekin-
tettel a Postai Pénzügyi Megoldások munkahely kialakításával.

Az elôadást követôen megtekintettük a munkafolyamathoz igazodó, célszerûen kiala-
kított munkahelyeket.

A postalátogatást követôen a szép kora ôszi idôben a postavezetô és helyettese ve-
zetésével városnézésre került sor, amelynek keretében lehetôségünk volt a legfonto-
sabb nevezetességek megtekintésére.

Köszönet a posta vezetésének és munkatársainak a szívélyes fogadtatásért, a hasznos
és kellemes nap eltöltéséért.

Wenczel Csilla: kézbesítésszervezési munkatárs Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság

Látogatás az OLK Videó kódolójában

A Nyugat-magyarországi Területi Szervezet kis csoportja (pontosan 20 fô) november
6-án kíváncsi volt arra a technikára, azokra a kollegákra, akik Szigetváron irányítják
azokat a leveleket melyek Budaörsön keringenek az OLK gépein. A videó kódoló
2009. július 16-tól, 3 mûszakban, mintegy 100 kollega közremûködésével végzi azon
levelek manuális irányítását melyek adatait helyben – az OLK-ban – a feldolgozó gép
nem tudja értelmezni.

A gépi feldolgozás során a címmezôbôl az olvasó szoftver meghatározza a feldolgo-
záshoz szükséges, géppel vagy kézzel írott karaktereket. Ezek után a címadatbázisban
lévô információkkal hasonlítja össze. Amennyiben a karakterek leolvasása sikertelen, il-
letve a cím adatbázisban nincs, vagy nem megfelelô adat áll rendelkezésre, a küldemé-
nyek képét a videókódoló rendszer részére továbbítja. A küldemény feldolgozásához
szükséges információkat a billentyûzet segítségével a kódoló adja meg.
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Az ember nap, mint nap rácsodál-
kozik a technika fejlôdésére. Hall, lát,
olvas ezt-azt. Mi most olyan szeren-
csés helyzetben voltunk, hogy erre a
másodpercek alatt történô informá-
ciócserére saját cégünknél csodálkoz-
hattunk rá. A hatékony feldolgozás
érdekében a feldolgozó gépek ren-
delkeznek un. mesterséges késlelte-
téssel, amely azt jelenti, hogy a kül-
demények 7-14 másodpercig kerin-
genek a gépeken. A késleltetés során
a levelek jönnek-mennek a rendszer-
be, az itt dolgozók a monitorokon
megjelenô címiratokat válogatják kódolási módok szerint:

• Irányítószámra,
• Utca, házszám és postafiók szerinti mélységben,
• Nagyalakú küldemények irányítószámra,
• Kiválasztó kódolás, a küldemény címadatait a monitor kezelôfelületén felaján-

lott címlehetôségek szerint.
Az már csak természetes, hogy a különbözô kódolási módokhoz különbözô normák

tartoznak. Például 50 perc alatt irányítószámra1800 db, utca-házszámra 700 db, nagy-
alakú küldemény 900 db és kiválasztó kódolási mód szerint 800 db küldeményt kell le-
kezelni. Az E-tértivevényeket kiemelten kezelik. Ezeket a mûszakvezetôk viszik a rend-
szerbe. Ez a mûvelet azért ilyen fontos, mert ez alapján kap az ügyfél tájékoztatást a kül-
deményérôl.

Visszatérve a normára: a legjobbak irányítószám szerint 2800-3000 db levelet is
kezelnek!

A kezelôk mögött állva látni, hogy
ez már szép teljesítmény. A laikus
még azt sem tudja mi van a képer-
nyôn amikor a kollega már el is küld-
te az információt. A legjobb ered-
mény eddig az irányítószámra való
feldolgozás körében a 4300 db. Biz-
tos nem véletlen, hogy csak alkalmas-
sági vizsga után lehetett ide bejutni.

Azt mondják az itt dolgozók, hogy
a feldolgozható anyag száma nagy-
ban függ az érkezett anyag minôsé-
gétôl. (Észre lehet venni mikor, me-
lyik nagyfeladó adta postára a leve-
leit! Láttunk postások által feladott érdekesen címzett leveleket is…)

Simon-Farkas Csilla vezetésével értékes tapasztalatokat szereztünk. Köszönjük, hogy
fogadott és kalauzolt minket.

61

TERÜLETI RENDEZVÉNYEK



Pesti László kézbesítésszervezési csoportvezetô – Nyugat-magyarországi Területi Igaz-
gatóság

Kézbesítési Szakmai Nap Celldömölkön

A Postások Szakmai Egyesületének Nyugat-magyarországi Tagcsoportja 2009. november
17-én Celldömölk 1 postán Kézbesítési Szakmai Napot tartott. A találkozón az A-B típu-
sú posták helyettesei, kézbesítési osztályvezetôi, helyiellenôrei, a Kézbesítôi Mûhely kéz-
besítôi és a Kézbesítési Iroda munkatársai vettek részt. Az értekezlet programjában mind-
össze kettô, tartalmában viszont annál értékesebb napirendi pont szerepelt: Munkaruha
– védôruha ellátás a kézbesítô szolgálatban, továbbá a Kézbesítés aktuális kérdései.

Zsuppán Géza irodavezetô úr, a
PSZE Nyugat-magyarországi Tagcso-
portjának elnöke bevezetôjében érin-
tôlegesen szólt a kézbesítési szakterü-
letet érintô szervezeti változásokról, a
joggal európai szintûnek minôsíthetô
szombathelyi projektrôl, a zalaeger-
szegi és gyôri fejlesztésekrôl, a gyors-
szolgálati járások átszervezésérôl és
egyéb aktuális, a kézbesítési szakterü-
letet érintô kérdésekrôl.

Zsuppán úr megnyitóját követôen
Ungár Péter, a HESZK Ruha-ellátási
csoportjának vezetôje egy „örök-
zöld” kézbesítési témáról, a ruházati

ellátás szabályozásáról, gyakorlatáról tartott, nemzetközi kitekintéssel is színesített ér-
tékes elôadást. Mondandójába már azokat a válaszokat is bele fogalmazta, melyeket
az elôzetesen részére megküldött közel ötven kérdésre adott. De záporoztak a kérdé-
sek a helyszínen is, bôven volt válaszolási lehetôsége Flórián István munkavédelmi ve-
zetônek is. A szakemberek becsületére legyen mondva, állták a rohamot! A folytatás-

ban Miklósyné Vértes Gabriella, mun-
kavédelmi képviseletvezetô a védô-
ruhák, védôeszközök használatának
mellôzésébôl, az oktatások doku-
mentálásának hiányából eredô jogi
és gazdasági következményekrôl
szólt, majd a foglalkozási megbete-
gedés témakörébôl és a rehabilitáci-
ós üdültetésrôl szolgált hasznos tud-
nivalókkal.

A szakterület képviseletében az ér-
tekezleten Kollár László, a soproni te-
rület munkavédelmi képviseletveze-
tôje is részt vett.
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A délutáni blokkban Schmidt Imre kézbesítés-szervezési és módszertani osztályveze-
tô az októberben befejezôdött délutáni kézbesítés pilotról és a kézbesítôi körökben
ugyancsak közérdeklôdésre számot tartó kérdésrôl, a kerékpárellátásról tartott elô-
adást. Örömmel hallgatták a jelenlévôk, hogy az új típusú kerékpárok megérkeztek, rak-
táron vannak, megkezdôdött kiosztásuk…

Berkes György kézbesítés-menedzsment igazgatóhelyettestôl „elsô kézbôl” kaphat-
tak információkat a résztvevôk a belkezelési idô csökkentése lehetôségének kiterjeszté-
sérôl, a PJR fejlesztésének III. ütemérôl, a kézbesítés-hatékonyság növelésének opera-
tív programjáról. Élénk érdeklôdés kísérte a rögtönzött DASBOARD bemutatót, majd az
értekezlet egyéb aktuális témák interaktív megvitatásával ért véget.

•••

Bánóczi Katalin elnök – PSZE SZENIOR tagozat:

Tájékoztató a Posta Partner Programról 

és aktuális postahálózatot érintô témákról.

2009 november 23-án Krutki Józsefné dr a MP. ZRt. Lakossági üzletág vezetôje elôadást
tartott a PSzE Szenior tagozata részére.

A rendezvényt dr. Oláh László az Egyesület Örökös Elnöke nyitotta meg, köszöntve az
elôadót, valamint dr. Jeney László tagunkat, aki a napokban vette át egyetemi Vas Dip-
lomáját.

A téma iránti érdeklôdésre jellemzô, hogy tagságunk több mint kétharmada jelen volt
és 6 fôvel a Nyugat- magyarországi régió nyugdíjasai is képviseltették magukat.

Az elôadás elsô részében tájékoztatást kaptunk a PPP. jelenlegi helyzetérôl, az üze-
meltetési tapasztalatokról, a forgalom alakulásáról valamint a menetközben felmerült
problémákról és megoldásukról. Bemutatásra került néhány jellemzô, a „postásból vál-
lalkozó”, illetve a „vállalkozóból postás” megoldás.

Az elôadás második részében hálózat fejlesztési aktualitások ismertetésére került sor.
Itt elsôsorban budapesti postahálózat korszerûsítési elképzeléseirôl, a posták nyitott
pultos rendszerré alakításának folyamatáról hallottunk.

Tájékoztatást kaptunk a tranzakció feldolgozás korszerûsítési szükségességérôl, a
PPM munkahelyek kialakításáról, a lakossági értékesítés fejlesztésére tervezett intézke-
désekrôl, az ügyfél adatbázisok kialakításáról, motivációs rendszerekrôl.

Köszönjük az Üzletág vezetô Asszony rendkívül színvonalas, számunkra sok újdonsá-
got tartalmazó elôadását, a kérdésekre adott válaszait.
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Kovács Ildikó: hálózatszervezési munkatárs – Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság

Hálózati szakmai nap a Dunántúlon

2009. november 26. Gyôr

Egy napsütéses november végi napon hálózati szakmai napot tartottunk a Postások
Szakmai Egyesülete szervezésében Gyôrben, a PFÜ Tanácstermében.
Az értekezlet témái felkeltették a munkatársak érdeklôdését, mert szép számban jöttek
el a posták és az igazgatóság dolgozói.

Szalóki Csaba Hálózati Irodavezetô Úr köszöntô szavai után Török Balázs, a LÜÜ Ki-
emelt Posták Hálózatmenedzsment Osztály vezetôje adott tájékoztatást a posták nyitott

pultosításának, az ügyfélhívó rendsze-
rek telepítésének elveirôl, illetve az
eddig megvalósult beruházások ta-
pasztalatiról, a jövôbeni tervekrôl.

Az elôadás után azon posták képvi-
selôi, melyeknél már megvalósultak a
fentiekben jelzett beruházások, meg-
osztották tapasztalataikat a jelenlévôk-
kel, okulásul jelezték a problémákat.

A szakmai nap második részében
Csarejs János a LÜÜ Készpénzme-
nedzsment Osztály vezetôje a pénz-
befizetések feldolgozásának múltjáról,
jelenérôl és a jövôbeni fejlesztés kér-
déseirôl tájékoztatta a résztvevôket.

Osztályvezetô Úr elôadásában érdekes információkat kaptunk még a pénzforgalmi
befizetések jogszabályi hátterérôl és az annak való megfelelés Postát érintô kérdéseirôl.

Az elôadást követôen közösen elfogyasztottunk egy finom ebédet, majd megnéz-
tük a felújított, nyitott pultos, ügyfél-
hívóval felszerelt, megszépült Gyôr 1
postát.

Mészáros Vilmosné a posta vezetô-
je bemutatta az épületet, a felújított
ügyfélteret, megosztotta tapasztala-
taikat az ügyfélhívó mûködésérôl, a
nyitott pultos kiszolgálás elônyeirôl.

Postavezetô Asszony egy, a posta
megújult ügyfélterérôl, az épületrôl
és a városról készített képet tartalma-
zó, névre szóló, a nap eseményérôl
megemlékezô képeslappal lepte meg
a résztvevôket.
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Nemzetközi postai hírek
2009. III. negyedév

Összeállította nemzetközi hírforrásokból a Nemzetközi Igazgatóság,
Nemzetközi Kapcsolatok területe

GAZDASÁG, LIBERALIZÁCIÓ

A TNT harmadik negyedéves eredményei

www.postcom.org – 2009 harmadik negyedévében tovább romlott a TNT eredmé-
nye. 2008 azonos idôszakához képest a csoport bevétele 5,9%-kal 2,483 milliárd
euróra, míg az üzemi eredménye 9,6%-kal, 179 millió euróra csökkent. Az expressz üz-
leti tevékenység, amely a TNT legfôbb bevételi forrása, jelentôs mértékû visszaesést
mutat a tavalyi évhez képest. Bár az expressz szektor eredménye általában alacso-
nyabb a harmadik negyedévben, az idei 9%-os bevétel-, (1,467 milliárd euróra) vala-
mint a 27,3%-os EBIT (kamatok és adózás elôtti eredmény) csökkenés (63 millió euróra)
jelentôs mértékû visszaesést jelent. A küldeménymennyiség ugyan kisebb mértékben
csökkent, mint 2009 második negyedévében, a TNT kimutatásai szerint az ügyfelek
egyre inkább a költséghatékony szállítási megoldásokat keresik, valamint kisebb súlyú
és kevesebb számú küldeményt adnak fel. Az egyedüli növekedés – 19%-os – Kínában
volt tapasztalható.

Az Osztrák Posta gazdasági eredményei

www.post.at – Ausztriában továbbra is a nehéz piaci körülmények a jellemzôek, s ez
erôsen befolyásolta az Osztrák Posta harmadik negyedéves eredményét is. A postai
szolgáltatások igénybevételére a recesszió volt a jellemzô, az elektronikus helyettesí-
tô eszközök pedig egyre inkább elterjedtek. A konszern árbevétele az elsô három ne-
gyedévben 3,4%-kal 61,4 millió euróra csökkent, a harmadik negyedév árbevétele
3,2%-kal romlott. Míg a levél és nemzetközi csomag üzleti területen volumencsökke-
nés, addig a belföldi csomagmennyiségben enyhe növekedés volt tapasztalható. 
A 2009-es év eddig eltelt idôszakában (elsô három negyedév) 9%-os visszaesés, a
harmadik negyedévben 12,8%-os csökkenést regisztráltak az elôzô év hasonló idô-
szakaihoz képest. Az eddig alkalmazott hatékonyságnövelô és költségcsökkentô in-
tézkedéseket továbbra is fontosnak tartják az Osztrák Postánál a gazdasági egyensúly
megteremtése érdekében.
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Csökkent a Lett Posta küldeményvolumene

www.postcom.org – Drasztikusan csökkent a Lett Posta küldeményvolumene. A Latvijas
Past levélküldeményeinek száma 41%-kal, csomagjainak száma pedig 20%-kal esett vissza.
A számadatok alapján az állami tulajdonú posta várhatóan idén sem realizálhat nyereséget.
2008-ban a vállalat 5,2 milliós veszteséget könyvelt el, így bevétele 69 millió euró volt.

72 postahelyet zár be a Litván Posta

www.postinsight.com – 72 veszteséges vidéki postahelyet zár be év végéig a Litván
Posta költségcsökkentés céljából. November 2-ától 35, decemberben pedig további 37
postát szervez át a Lietuvos Pastas AB. Az érintett ügyfelek a fôbb szolgáltatásokat a
mobilpostán, vagy a legközelebbi állandó postahelyen vehetik igénybe. A szolgáltató
vesztesége 2008-ban több mint 2,3 millió litván litas (1 HUF = 80,8 LTL) volt. Andrius
Urbonas, a Litván Posta vezérigazgatójának nyilatkozata szerint a nem túl népszerû dön-
tés meghozatalára a világban tapasztalható gazdasági válság, a csökkenô vásárlóerô, és
a vállalaton belül tapasztalható bonyolult helyzet miatt volt szükség. A hálózatot érintô
átalakításoktól idén 2 millió lita megtakarítást vár a szolgáltató, amely 2010-tôl meg is
duplázódhat. A megszûnô posták dolgozóinak új munkakört ajánlanak fel, várhatóan
70%-uk a mobil, illetve más állandó postákon folytathatja majd munkáját.

A Szlovén Posta készen áll a liberalizációra

PostEurop – In the Press, 2009. október 23. – A Szlovén Posta nemzetközi küldemény-
forgalmi igazgatója, Marjan Osvald tájékoztatója szerint a szolgáltató modernizált, nyere-
séges vállalatként felkészülve várja a szlovén postai piac liberalizációját és mind belföldön,
mind nemzetközi szinten keresi a növekedési lehetôségeket. A beszámolók szerint a Szlo-
vén Postát kisebb mértékben érintette a gazdasági válság, mint azt elôre jelezték. A válla-
lat bevétele 2008-ban elérte a 245 millió eurót, nyeresége pedig a 18,2 millió eurót. Az elô-
zetes felmérések szerint az idei évet 15 millió eurós nyereséggel zárja a postai szolgáltató.

Átalakításokkal készül a Görög Posta a 2013-as liberalizációra

www.postinsight.com – Nagyszabású átalakítási tervvel készül az állami tulajdonú
Hellenic Post (ELTA) a görög postai piac 2013-ra tervezett liberalizációjára. A kormány
elképzelései szerint a Görög Posta mûködésében elsôsorban az innovatív szolgáltatá-
sokra és termékekre, valamint az új technológiákra helyezôdne a hangsúly. A vállalat-
nak folyamatos gondot jelent a 800 postahivatal több mint 11.000 munkavállalójának
magas bérköltsége. Az ELTA vesztesége 2009 elsô félévében elérte a 15 millió eurót.
Vélemények szerint a postai szolgáltató nagy lehetôsége az lehet, ha el tud különülni
a tradicionális postai szolgáltatásoktól, amelyek a vállalat árbevételének jelenleg több
mint 85%-át adják.
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Átalakul a Bolgár Posta

www.postinsight.com – A bolgár közlekedési és ICT (információs és kommunikációs tech-
nológia) miniszter közleménye szerint hamarosan megkezdôdik a Bolgár Posta átalakítása,
valamint pénzügyi stabilizálása. A változásoknak köszönhetôen a bolgár postai szektor az
Európai Unió felé vállalt kötelezettségeinek megfelelôen, felkészülten várja majd a libera-
lizációt, ezen kívül az egyetemes szolgáltatások minden állampolgár számára méltányos
áron válnak hozzáférhetôvé. A postahivatalok 70%-a veszteséges, így a bérköltségek opti-
malizálása érdekében csökkenteni tervezik a munkavállalók létszámát is. A tervek szerint a
Bolgár Postát öt leányvállalatra tagolják, amelyekbôl az állam 51%-os részesedéssel rendel-
kezik majd, a fennmaradó rész pedig a jövôbeli befektetôk között oszlik meg.

A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN

Elektromos jármûveket vásárolna a TNT a Renault-tól

Weekly Mail & Express News, 2009. augusztus 27. – Nagy érdeklôdést tanúsít a TNT
a Renault környezetvédelmi jármûvei iránt. A holland szolgáltató nemzetközi Planet Me
programjának keretén belül keresi a lehetôséget a Renault elektromos jármûveinek
megvásárlására. A Planet Me és az új beszerzés célja a szén-dioxid kibocsátás csökken-
tése, amelynek a társaság elkötelezett híve. A jármûvek fejlesztése a tervek szerint ha-
marosan megkezdôdik, és várhatóan 2011-ben kezdhetik meg mûködésüket. A TNT fo-
lyamatosan keresi, teszteli és helyezi üzembe azokat az új technológiákat, amelyeknek
köszönhetôen a jövô legjobb gépjármûflottával rendelkezhet. Ebbôl a szempontból az
elektromos jármûvek a holland szolgáltató számára a városi kézbesítési tevékenység
legideálisabb megoldását jelenthetik.

A Francia Posta elektronikus jármûbeszerzése

http://qc.news.yahoo.com – A francia La Poste 2009 végéig 100 elektromos quadot
szerez be városi kézbesítôi számára. A Francia Posta az elsô francia nagyvállalat és az
egyetlen posta a világon, amely ilyen nagy számban kívánja ezeket a típusú gépjármû-
veket használni. Az Automobiles Ligier és Matra termékei Quadéos névre hallgatnak, és
Franciaország egész területén bevetésre kerülnek. Ezek a jármûvek 150 kilónyi külde-
mény szállítására képesek és 25 km távolság megtételére elegendô a kapacitásuk.
Amennyiben 100 kézbesítô ezekkel a jármûvekkel dolgozik, akkor évente 200-300 ton-
na CO2 megtakarítására van lehetôség.

A Svájci Posta és a WWF együttmûködése

www.post.ch – 2009 eleje óta tagja a Svájci Posta a WWF Climate Group-nak, melynek
tagjai a klímavédelem iránt elkötelezett vállalatok. Ezek a cégek vállalták, hogy CO2 ki-
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bocsátásukat tevékenységük során a maximális mértékben lecsökkentik, s ennek érde-
kében a WWF-fel egyeztetve kidolgozták az elérendô célokat: CO2 kibocsátás csökken-
tése, megújuló energiák felhasználása (pl. elektromos motorok); a személyzet és az ügy-
felek mobilitásának biztosítása (kedvezô bérletek a közösségi közlekedésen). A Svájci
Posta támogatja a WWF Climate Group ôszi kampányát a következô szlogen felhaszná-
lásával: „ És ha a bolygónk számára a megoldás Önön múlna?”

A TNT Swiss Post pedálon

www.post.ch – Svájc elsô számú expressz szolgáltatója, a TNT Swiss Post (a holland TNT
Express és a Swiss Post International közös vállalata) Genf városában bevezette a
„CargoCycles”-t („teherszállító bicikli”). Ezekkel a háromkerekû, elektromos biciklikkel nem
probléma többé a nagy forgalom és a parkolás. A „Cargo Cycles” egy dobozzal van fel-
szerelve, amely 180 kg szállítására alkalmas. Az akkumulátor 30 km megtételére alkalmas.
A „Cargo Cycles” nem csak városi környezetben praktikus, hanem CO2-t sem bocsát ki a
környezetbe. Ezzel a TNT Swiss Post nagy lépést tett elôre a környezetvédelem területén.

A Francia Posta elônyben részesíti a vasúti szállítást

www.laposte.fr – A Francia Posta a jövôben feltétlenül elônyben részesíti a vasúti szállítást
fenntartható fejlôdési és felelôs fejlesztési politikájában. Véleményük szerint a vasúti szállí-
tás környezetkímélô, s a szolgáltatásminôség is biztosított. Küldeményei vasúton való to-
vábbításának érdekében a francia La Poste európai konzultációt is kezdeményezett. A le-
vélpostai küldemények konténerekbe gyûjtése biztosítaná a jobb mozgathatóságot, véle-
ményük szerint a postazsákok korszaka végérvényesen lejárt. Két megoldást képzelnek a
vasúton történô szállításnál: a hagyományos szállítást, amikor a vasúti kocsikba közvetlenül
történik a berakodás; illetve a kombinált szállítást, amikor mobil ládákat kamionok szállíta-
nák a vagonokhoz, s a peronokon lévô mozgó hidak segítségével történne a berakodás.

TECHNIKA, TECHNOLÓGIA

Digitális bélyeget vezetett be a TNT

ePostalNews, 2009. szeptember 7-18. – Új online alkalmazást, digitális bélyegszolgál-
tatást vezetett be a TNT, amelynek segítségével a háztartások és a hivatalok saját maguk
nyomtathatják ki a bélyegeket. A TNT véleménye szerint bárki számára hasznos lehet ez
a megoldás, aki havonta több mint 25 darab küldeményt ad postára. Elsôsorban azok a
vállalkozások jelentik a célcsoportot, akik a havonta feladott küldeményeik mennyiségét
tekintve kicsik, ezért nem éri meg számukra a bérmentesítô gép használata, vagy túl na-
gyok ahhoz, hogy a bélyegeket nagy mennyiségben szerezzék be. A holland szolgáltató
reményei szerint több ezer vállalkozó veszi majd igénybe az új szolgáltatást. A felhaszná-
lóknak semmi másra nincs szükségük, mint internet kapcsolatra és címkenyomtatóra.
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Az Osztrák Posta és a Raiffeisen Informatik közös fejlesztése

www.post.at – Az Osztrák Posta a levél jövôjét az elektronikus megoldásokban látja. Ezen
a területen is elsô számú szolgáltatóvá kíván válni Ausztriában. Ennek érdekében az Öster-
reichische Post a Raiffeisen Informatikkal közösen kifejlesztette a levélforgalom számára az
elektronikus postahivatalt, hiszen napjainkban egyre több írásos üzenetet továbbítanak az
ügyfelek az interneten keresztül, s ez a tendencia egyre erôsebb. A közös fejlesztésre azért
volt szükség, mert az elektronikus üzenettovábbítás általában nem olyan megbízható és
biztonságos, mint a hagyományos levélé. Az e-mailekbe és csatolmányaikba könnyen be
lehet nézni, s esetenként meg is lehet változtatni azokat. Az Osztrák Posta és a Raiffeisen
Informatik közös fejlesztése arra irányult, hogy az elektronikus levelek kézbesítése leg-
alább olyan biztonságos legyen, mint a klasszikus levélé. Az új megoldást a szövetségi
kancellária hivatal látta el tanúsítványával, s Európában elsôként kapta meg a jogosít-
ványt a hivatalos dokumentumok továbbítására is, hiszen az új fejlesztésnek köszönhetô-
en a levelek, dokumentumok továbbítása, kézbesítése maximálisan biztonságossá vált.

Internet alapú nyomtatási szolgáltatást kínál a UPS

www.postcom.org – Új internet alapú nyomtatási szolgáltatást vezet be a UPS leányvállala-
ta a UPS Stores (UPS Üzletek) az Egyesült Államokban. A tanulmányok, valamint a kis és kö-
zepes vállalkozásokkal folytatott üzleti megbeszélések hatására látta be a szolgáltató, hogy
egyre nagyobb az igény a felhasználóbarát, könnyen kezelhetô online nyomtatási platform
iránt. Az Online Printing Service (online nyomtatási szolgáltatás) segítségével az ügyfelek
szövegeket, prospektusokat és más anyagokat tölthetnek fel nyomtatási célból a UPS Store
szerverére. A nyomtatáson kívül számos kiegészítô lehetôség közül is választhatnak, pl. be
is köttethetik a feltöltött dokumentumokat. Ezután már nincs más teendô, mint egyet kivá-
lasztani a 4.400 UPS Store közül, ahol az elkészült anyag átvehetô. Az új megoldással nem
csak a költségeket lehet csökkenteni, hanem a környezetre gyakorolt káros hatásokat is.

Digitalizált direkt levél a TNT-tôl

ePostalNews, 2009. október 19-23. – A TNT üzleti ügyfelei ezentúl olyan kétdimenziós
vonalkóddal láthatják el direkt leveleiket, amelyet a címzettek mobiltelefonjaik segítségé-
vel aktivizálhatnak. Az alkalmazás a Mobile Quick Response Code (Mobil Gyors Válasz
Kód – QR) nevet viseli, és a TNT-vel együttmûködve a „One Shoe Mobile” marketing ügy-
nökség fejlesztette ki. A direkt levél címzettje mobiltelefonja kamerájának segítségével
gyakorlatilag beszkenneli a QR kódot, ezt követôen pedig mobil interneten keresztül au-
tomatikusan átirányításra kerül egy személyre szabott honlapra. Itt az ügyfél kiegészítô ter-
mékinformációkról olvashat, videókat nézhet meg, valamint letölthet egy kedvezményre
jogosító kupont. Az új kezdeményezéssel a hirdetôk sokkal személyesebben szólíthatják
meg a címzetteket, és nem utolsó sorban az azonnali válaszadás is biztosított. A potenci-
ális ügyfél nem mindig ül laptopja vagy számítógépe elôtt, ez a szolgáltatás azonban a
kommunikációnak egy olyan új módja, ami bárhol és bármikor hozzáférhetô.
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Új címfelismerô rendszert vásárolt a Norvég Posta

ePostalNews, 2009. október 12-16. – A Norvég Posta a Syslore Ltd-t bízta meg az
mCorrection nevet viselô címtársító és felismerô rendszer kifejlesztésével. A posta re-
ményei szerint az új szoftver a küldemény feldolgozás automatizálási szintjét, valamint
a címfelismerés minôségét tudja növelni. A Syslore mCorrection alkalmazása az OCR-
en (optical character recognition – optikai karakterfelismerés) alapuló automata külde-
mény feldolgozást hivatott korszerûsíteni, valamint csökkenteni a manuális feldolgozást
és a helytelen címre kézbesített levelek mennyiségét. Az mCorrection mesterséges in-
telligencia és keresô algoritmusok alkalmazásával végzi a hiányos, nem megfelelô, hely-
telen címek és nevek javítását, társítását, amelynek köszönhetôen maximalizálható a fel-
dolgozás mélysége és a kézbesítés pontossága.

Energiatakarékos feldolgozó gépeket vásárolt a Svéd Posta

ePostalNews, 2009. október 19-23. – Új, energiatakarékos feldolgozó gépeket vásá-
rolt a Svéd Posta a Siemens Mobility-tôl. Az Open Mail System (OMS) óránként 50.000
db küldeményt képes feldolgozni és ezzel a világ leggyorsabb rendszerét mondhatja
magáénak a Posten. A Svéd Posta azonban nem csak a termelékenység növekedését
várja az OMS-tôl, hanem az energiaköltségek minimum 20%-os csökkenését is, vala-
mint a nagyalakú küldemények gondosabb kezelését. Ezen kívül függetlenül attól, hogy
a boríték papírból vagy mûanyagból készült, hogy anyaga lágy vagy merevebb, az OMS
kifogástalanul végzi munkáját, a rongálódás mértéke minimális. Az új gépet várhatóan
2010 októberében üzemelik be.

Új önkiszolgáló egységeket helyez üzembe a Dán Posta

IPC Market flash, 2009. október 8. – 30 db új, ún. Self Post önkiszolgáló egységet vá-
sárolt a Dán Posta az aCon vállalattól. A Self Post egységeknek köszönhetôen az ügyfe-
lek egyre több postahelyen, a nap 24 órájában vásárolhatnak bélyeget és csomagoló-
anyagot, mérhetik le leveleiket és csomagjaikat, valamint nyomtathatják ki a címiratokat,
vámpapírokat. Az önkiszolgáló Self Postokban SMS küldésére is van lehetôség, így a fel-
adó rövid idôn belül értesítést küldhet a címzettnek ajánlott küldemény feladásáról.

Új on-line szolgáltatás a Svájci Postánál

www.post.ch – Mostantól lehetôség van arra, hogy aki támogatni kívánja a Pro
Juventute gyermek- és ifjúsági alapítványt, az megteheti ezt a Svájci Posta elektronikus
bélyeg szolgáltatásával, a WebStamp-pel. A www.post.ch/webstamp, illetve a
www.projuventute internetes cím alatt szabadon választható motívumokat találhat az
ügyfél Pro Juventuta felárral. A Svájci Posta minden esztendôben, karácsony elôtt Pro
Juventute feláras bélyeget bocsát forgalomba. Idén sincs ez másképp, csak most elekt-
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ronikus úton is elôállítható a bélyeg. A kezdeményezés azért követésre méltó, mivel így
azokat az ügyfeleket is megfoghatja a jó ügy érdekében a Svájci Posta, akik szeretik
ügyeiket számítógépen keresztül intézni.

Mobiltelefonon is hozzáférhetô az Amerikai Posta néhány szolgáltatása

www.postinsight.com – Az Amerikai Posta legkedveltebb internetes szolgáltatásai
mostantól webes hozzáféréssel rendelkezô mobiltelefonon is elérhetôk. Ezek a szolgál-
tatások: a Track & Confirm nevet viselô nyomkövetési alkalmazás, valamint postahivatal
és irányítószám keresô. Tekintettel arra, hogy az Amerikai Egyesült Államokban 232 mil-
lió mobil kommunikációs eszköz van a lakosok tulajdonában, annak ígérete, hogy az
internet az ország bármely pontjáról elérhetô, egyre inkább valósággá válik. A USPS új
fejlesztésének köszönhetôen a mobiltelefonnal rendelkezô ügyfelek személyi számító-
gép nélkül, a helyzetüktôl függetlenül bárhonnan rácsatlakozhatnak a postai szolgálta-
tó mobil honlapjára. Az Amerikai Posta a közeljövôben az ún. okostelefonok (Apple
iPhone, BlackBerry, iPod Touch) kínálta lehetôségeket (pl. GPS) kihasználva további al-
kalmazások kifejlesztését is tervezi.

Új technológiát tesztel az Ausztrál Posta

www.postandparcel.info – Olyan új technológiát tesztel az Ausztrál Posta, amely segít-
ségével a postahivatali alkalmazottak ujjlenyomatot vehetnek, biometrikus szkennelést
végezhetnek, és digitális aláírást kérhetnek azoktól az ügyfelektôl, akik pl. bankszámlát
szeretnének nyitni vagy útlevelet igényelnek. A szolgáltató az ún. Big Brother (Nagy
Testvér) technológiát teljes titoktartás mellett jelenleg 25 hivatalban teszteli. A Herald
Sun hetilap értesülései szerint az Ausztrál Posta jövô év júniusáig 375, 2011-ben pedig
további 400 hivatalában szeretné az új adatgyûjtô rendszert bevezetni. Az ujjlenyomat
adatokat maximum hat órán keresztül tárolhatják a hivatalokban, ezt követôen pedig
raktározás céljából egy központi postai adatbázisba küldik tovább azokat. Az elôírások-
nak megfelelôen azonban minden információt törölniük kell azután, hogy azokat elküld-
ték az illetékes kormányhivataloknak, vagy más szerveknek.

Új szolgáltatás a Francia Postánál

www.laposte.fr – A Francia Posta mostantól új üdvözlôlap küldési lehetôséggel kedves-
kedik ügyfeleinek, ami különösen így az ünnepek elôtt bôvíti a jókívánság küldéséhez
kapcsolódó kínálatot. A francia La Poste honlapján el lehet készíteni saját, egyedi óriás
képeslapunkat. Nincs másra szükség, minthogy az ügyfél feltöltsön egy fotót a megadott
internetes címre, kiválassza a formátumot, ami jelen esetben 30 cm x 20 cm is lehet,
majd meg kell írnia az üzenetet és a címzett címét, végezetül online kell fizetni. A többi
már a posta dolga, ahol elkészítik a lapot, kinyomtatják és kézbesítik a címzettnek.
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ÉRDEKESSÉGEK

Párizsi metróállomásokon is felvehetôk a postai küldemények

www.triangle.eu.com – Elfoglalt észak-párizsi lakosok számára vezette be új szolgáltatását
a Francia Posta. A La Poste és a párizsi tömegközlekedési vállalat az RATP, októberben kez-
di meg az új rendszer tesztelését. Ennek lényege, hogy azok a nagyon elfoglalt ügyfelek,
akiknek nincs idejük a postahivatalokat felkeresni, a Simplon metró állomáson vehetik fel
levél és csomagküldeményeiket. Abban az esetben, ha a szolgáltatásra magukat regisztrá-
ló helyi lakosok nem tartózkodnak az eredetileg megjelölt címhelyen, kézbesítetlen és aján-
lott küldeményeik továbbküldését kérhetik a megnevezett metróállomásra. Miután az SMS
értesítés megérkezett, a küldemények a hét bármely napján 23:30-ig a metróállomás jegy-
pénztárában vehetôk át. Amennyiben a tesztfolyamatok a Simplon állomáson sikeresen zá-
rulnak, a kezdeményezést még ez év végéig más metróállomásokra is kiterjesztik.

Gondban van a Norvég Posta

www.postcom.org – Nagy gondot okoz a Norvég Postának a sok helytelenül megcímzett
küldemény. Az Aftenposten norvég napilap arról számolt be, hogy tízbôl egy küldeményen
rosszul van a címzés feltüntetve. A posta szóvivôje arról tájékoztatott, hogy a norvég lako-
sok mostanában sokkal gyakrabban költöznek, mint korábban, legtöbbjük azonban sem a
postát, sem a Nemzeti Regisztrációs Hivatalt nem tájékoztatja a címváltozásról. A Norvég
Posta számításai szerint egy kézbesítô naponta átlagosan 150 db kézbesítetlen küldemény-
nyel tér vissza járásából. A küldeményeknek csupán egyharmada kerül vissza a feladóhoz,
a megmaradó levelek pedig csak igen nagy erôfeszítések árán jutnak el a címzetthez.

Osztrák postások átképzése

www.post.at – Új átképzési projekt keretében az elkövetkezô hónapokban néhány száz
postás erôsítheti a rendôrséget. Egyelôre 28 postás átképzését kezdték meg, akikre már
nincs szükség az Osztrák Postánál, az állandó létszámhiánnyal küzdô rendôrség viszont szí-
vesen fogadja az új dolgozókat. Ausztria egész területén elôfordulnak az Österreichische
Post-tól felszabaduló munkatársak, így a rendôrség sem csak egy területre koncentráltan
találhatja meg új dolgozóit. A Posta részt vállal a képzésben, elsôsorban a számítástech-
nikai oktatás területén. Az Osztrák Posta vezérigazgatója szerint ebbôl a szituációból min-
denki csak nyerhet: a Posta úgy, hogy jelentôs költségektôl szabadul meg, a rendôrség
megbízható munkatársakat kap, s végül az átképzett dolgozók elôtt új perspektíva nyílik.

A Svájci Posta is részt vesz az elektronikus egészségügyi projektben

www.post.ch – 2010-tôl Genf kanton közremûködésével egy új e-egészségügyi (e-
Health) projekt kerül kipróbálásra, amelyben önkéntes alapon 30.000 genfi lakos vehet
részt. Valójában az állampolgárok e-egészségügyi dossziéjának összeállításáról van szó.
A hálózat kialakításához bevonnák az orvosokat, gyógyszerészeket, kórházakat, gondo-
zó szolgálatokat, s létrehoznának egy kölcsönös kapcsolati rendszert köztük, ahol a be-
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tegek anyagát tartalmazó központi adatbázishoz hozzá lehet férni. A Svájci Posta bizto-
sítaná a biztonsági technológia szintjén meglévô kompetenciáit, s rendelkezésre bocsá-
taná infrastruktúrájának egy részét. A tervek szerint 2015-re minden svájci állampolgár
rendelkezne elektronikus egészségügyi dossziéval, amely megteremtheti a jobb, haté-
konyabb és biztonságosabb orvosi ellátás feltételeit.

Mostantól fizetni kell a reggeli levélkézbesítésért Nagy-Britanniában

www.penzcentrum.hu – Évi közel egymillió forintnak megfelelô angol fontba kerülhet a
brit vállalatoknak, hogy idôben kézbesítse leveleiket a posta. A Daily Mail napilap beszá-
molója szerint a Royal Mail 300 éves fennállása óta most kell elôször fizetni a levelet foga-
dó félnek Nagy-Britanniában. A költségcsökkentés érdekében történô szervezeti átalakítá-
sok és az elbocsátások mellett egy új díjat is bevezettet az Angol Posta. Amennyiben a brit
cégek továbbra is a reggeli órákban kívánnak hozzájutni leveleikhez, mostantól fogva két
dolgot tehetnek. Az egyik, hogy egy alkalmazottat saját költségen elküldenek a postáért
az illetékes postahivatalba. Ezen kívül azt is választhatják, hogy kifizetik a fix idôpontban tör-
ténô postázásért felszámolt havi 262,5 fontos extra díjat, évente összesen 3150 fontot (kb.
930 ezer forint). Ezért az összegért cserébe a Royal Mail vállalja, hogy hétfôtôl szombatig
egy reggel 6 órától tetszôlegesen választható idôpontot követô 15 perces idôsávban ki-
szállítja a leveleket azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek levelezési címe a postahivatal
10 mérföldes körzetében található. A Royal Mail azzal indokolja a díj bevezetését, hogy a
költségcsökkentések miatt kevesebb postás teljesít szolgálatot, és a legtöbben a korábbi
7.30-as kezdés helyett csupán fél 11-kor kezdik meg a levélkézbesítési körútjukat, így a le-
velek 60%-át legkorábban a délutáni órákban tudják kiszállítani. A posta szóvivôje hangsú-
lyozta, hogy a díj megfizetése nem kötelezô, és nem kívánják kiterjeszteni a lakosságra.

Fejlámpával látja el kézbesítôit az Észt Posta

www.postcom.org – Biztonsági okokra hivatkozva 825 kézbesítôjét látja el az Észt Pos-
ta fejlámpával. A posta nyilatkozata szerint nagyon sok baleset történik a kézbesítôkkel,
elsôsorban a reggeli órákban. Ebben az idôszakban ugyanis számos régióban már ko-
rán lekapcsolják az utcai világítást, ezen kívül sok épület és levélszekrény megvilágítása
nagyon gyenge, ami veszélyezteti a kézbesítôk biztonságos munkavégzését.

A lipcsei Gewandhaus zenekar a DHL-lel turnézik

www.dp-dhl.de – A híres lipcsei Gewandhaus zenekar fennállása óta elsô ízben ven-
dégszerepel Kínában. A 185 zenészbôl álló együttesnek, amely a világ egyik legna-
gyobb profi zenekarának számít, hivatalos logisztikai partnere a DHL, amely felelôs az
összes Kínába irányuló szállításért és az értékes hangszerek nemzetközi logisztikájáért
az ázsiai út során. A kínai fellépések után még Japánban is szerepel a zenekar, melynek
világhírû karmestere Riccardo Chailly úgy nyilatkozott, hogy nyugodtan vágnak neki a
nagy útnak, mivel a DHL-nél biztos kezekben tudhatják a zenekar számára oly fontos és
nélkülözhetetlen hangszereket és kellékeket.
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Article summary

Dr. PÉTER URBÁN – National Communications Authority

The Postal Services Market in 2008

Based on information collected and analysed by the National Communications
Authority, the author shows events, campaigns and reactions of the postal services mar-
ket in 2008 which give forward-looking indications also regarding postal services listed
in the range of universal services that today still have a single operator and of the
reserved services protected by an exclusive right of supply under the law on the post.
If by no other means, by casting light on the logic of market operation and the opera-
tor’s approach making headway.

KOPPÁNY MÁTYÁSI postal regulation officer – International Directorate

Latest developments of the European postal liberalization

Member States of the European Union have to abolish by 31 December 2010 the
reserved areas in their postal markets. 11 Member States – including Hungary – may
postpone full market opening by 31 December 2012. So far 6 Member States have
decided to liberalize their postal markets, this means that about half of the European
postal market is now opened up to competition. The article gives an overview of the
main consequences of the full market opening in Finland, Sweden, United Kingdom,
Germany, the Netherlands and Estonia. The cases in these Member States need to
be analyzed in order to get benchmark concerning important aspects of the regula-
tory framework.

LÁSZLÓ TAHY chief support manager – Development and Sales Coordination Office

“The article reviews postal options related to new legal regulations coming into force
in the area of public administration. In the process of drafting legislation the Prime
Minister’s Office contacted Magyar Posta, the result of which was a six-month joint pilot
scheme. The article summarises the circumstances and experiences of the pilot scheme
affecting four posts.”
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Béla Kuslits product development coordination officer,
Balázs Szántó product development coordination team leader – Business Coordination
Directorate

The article examines a new trend where classic postal service providers turn towards the
telecommunications market and seek opportunities for linkage. Looking at the historic
evolution of communications, a new approach was perceptible in Europe after the sep-
aration of post and telecommunications. This road to innovation is shown through
examples of this and the measures taken by Magyar Posta.

Tibor Konrád transport depot manager – East Hungary Transport Depot

Modelling the optimisation of the route system and the examination of route loads

The author gave a presentation on testing likely to attract interest. The point of this was
that an expert examined the postal transport network, in which the system was model-
led and experiments conducted in the interest of optimisation. During this the Depot
tested some theoretical findings in practice, conducting a profitable examination of the
use of the loading space of vehicles. The article presents these tests.

Dr. LÁSZLÓ OLÁH: Professional Association of the Hungarian Postal Employees,
honorary life president
ISTVÁN BICZÓ: Professional Association of the Hungarian Postal Employees, manag-
ing director

PostEurop – Hungarian secretary general

Since mid October 2009 PostEurop has had a new secretary general. The organisation’s
plenary assembly chose the Hungarian expert Dr. Botond Szebeny to fill the position.
In addition to introducing him, the article provides information on the formation of
PostEurop and Hungarian participation within the organisation.

Dr. László Oláh Professional Association of the Hungarian Postal Employees, honorary
life president

50th anniversary of Eurojumelage celebrated

Professional Association of the Hungarian Postal Employees was represented by a del-
egation at the session celebrating the 50th anniversary of Eurojumelage, founded in
Darmstadt in 1959. In the article the head of the delegation – who is one of the
Eurojumelage vice-presidents – describes the foundation and development of the
organisation, as well as the anniversary events in Darmstadt.
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Mrs. Mária Haja Nagy deputy director of post office sales and support – Private
Customers Unit and Attila Fazekas centre manager – National Logistics Centre.

We were Cambridge students
On the initiative and with the support of the Trade Association of Postal Workers the
authors took part in a one-week English language course in Cambridge organised by
Eurojumelage. The article relates their experiences.

Trade Association news
This chapter gives news about the work of the Professional Association of the
Hungarian Postal Employees (PSZE) and the Association’s events in articles prepared by
speakers and members.

International postal news – Q3 2009
In the chapter Magyar Posta’s International Directorate provides readers with colourful
information in brief news items about some events of the world’s posts.
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