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Ügyfélélmény javítása a postákon

Az ügyfélélmény egy olyan pozitív állapot, amikor az ügyfél kimagasló színvonalú szolgál-
tatással találkozik, amely mély és hosszú távon pozitív benyomást, elkötelezôdést kelt ben-
ne, ezáltal ragaszkodni fog és másoknak is ajánlja a terméket, a szolgáltatást és a céget.

A postahelyre betérô ügyfelek élményét a kiszolgálás színvonala, a postahelyi ügyfél-
kapcsolati munkatársak hozzáállása, szemlélete, a postahely rendezettsége, tisztasága,
de leginkább a várakozási idô hossza befolyásolja, amely alapvetôen meghatározza a
Magyar Postáról kialakuló véleményt, Társaságunk megítélését. 

A több mint 2700 postahelyet országosan évente több mint 170 millió ügyfél keresi fel,
veszi igénybe a szolgáltatásokat pozitív vagy negatív ügyfélélménnyel gazdagodva, vagyis
170 millió alkalommal kiemelt fontosságú a mosoly, a szakértelem és a gyors kiszolgálás. 

Az ügyfélélmény javításának számos eszköze van. A kiszolgálás minôségének javítása
fokozza a pozitív ügyfélélményt, amely elérhetô az ügyfelek számára kellemes, ügyfél-
barát környezet kialakításával, rendben tartásával. A professzionális kiszolgálási színvo-
nal biztosításával az ügyfélkiszolgálást végzô munkatársak ügyfélközpontú gondolkodá-
sa, megjelenésük kulturáltsága és rendezettsége révén, továbbá felkészültségük, szak-
tudásuk naprakészségével és a technológiai folyamatok betartásával. 

Kiemelten ügyelni kell arra, hogy a postahelyre betérô ügyfelek jelenlétében, csak a
kiszolgálásukhoz kapcsolódó tevékenység végezhetô. Ennek érdekében javasolt a bel-
sô munkatársak nyitvatartási idôn kívüli kiszolgálásának megszervezése. Hangsúlyt kell
helyezni a munkaasztalok „megtisztítására”. Az ügyfélkiszolgálást végzô munkatársak a
személyes tárgyakat, a kiszolgálásban nem használt eszközöket, a részükre biztosított
öltözô helyiségben tárolják. Alapvetô elvárás a munkakörnyezet, a munkaeszközök ép-
ségének megôrzése, ápolása, tisztán tartása, rendezettségének biztosítása.

Az ügyfélkiszolgálás minôsége a rendelkezésre álló humán erôforrás optimális felhasz-
nálásával és hatékony munkaszervezéssel biztosítható megfelelô színvonalon. Forgalom-
felfutás esetén azonnali vezetôi beavatkozás kezdeményezésére van szükség az
összes frontos munkahely beültetésére és az ügyfélkiszolgálásba bevonható min-
den munkatárs aktivizálására. Nyitvatartási idô elôtt szükséges felmérni, hogy mely
munkahelyek kerülnek beültetésre és az ott szolgálatot ellátó munkatársak milyen tevé-
kenységet képesek ellátni annak érdekében, hogy a tevékenységek átcsoportosíthatóak
legyenek (pl: gyorsablak mûködtetése, postabolt bevonása a levélfelvételbe, stb.). A
háttértevékenységek végzését az alacsonyabb forgalmú idôszakokra kell ütemezni, to-
vábbá a munkaközi szünetek kiadását a forgalomhoz illesztetten kell megoldani. Mindez
úgy valósítható meg, hogy a postahelyi vezetôk folyamatosan figyelemmel kísérik a pos-
tán történô forgalomingadozásokat, annak alakulását, hiszen a postán jelentkezô terhe-
lés nem egyenletes, változik adott évben, hónapban, héten és még napon belül is.

A postahelyen keletkezô forgalmi tendenciákat – heti napi és akár óránkénti bontás-
ban is – a postahelyi vezetôk folyamatosan nyomon követhetik az EPER portálon ren-
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delkezésre bocsátott riportok révén, amellyel a forgalomhoz illeszkedô beültetés meg-
valósítható. A megfelelô munkaszervezési intézkedések alkalmazásával mérsékelhetô a
várakozási idô, amelynek kiemelt jelentôsége van az ügyfelek elégedettség és az érté-
kesítési ajánlásokra való nyitottság növelésében. A várakozás csökkentése a sikeres
értékesítés egyik legfontosabb alapfeltétele. 

A várakozási idô mérséklésére irányuló eddig megtett intézkedések alapján jól látha-
tó a várakozási idô csökkenése és a 7 percen belül kiszolgált ügyfélarány növekedése
az ügyfélhívóval rendelkezô postákon. A következô diagramok havonta az átlagos vára-
kozási idô és a 7 percen belül kiszolgált ügyfélarány változását mutatják 2013. évben és
a 2014. január-november közötti idôszakra vonatkozóan:
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2014. évi január-november havi göngyölt adatok alapján a várakozási idô átlagosan
4 perc körül alakult, míg az ügyfelek több mint 80%-a 7 percen belül kiszolgálásra ke-
rült. A cél ennek megtartása, javítása a minôségi ügyfélkiszolgálás biztosítása mellett.  

Az átlagos értékek mellett azonban kiemelt figyelmet kell fordítani a hosszabb vára-
kozási idôk leszorítására. 2014. novemberben az ország 126 ügyfélhívóval ellátott pos-
táin 10 percnél többet várakozott nagyságrendileg 200 ezer ügyfél. Ez a kiszolgált ügy-
felek több mint 7%-át teszi ki, akik igényeire a jövôben a postahelyeknek megfelelô
hangsúlyt kell helyeznie és a hosszan várakozók számát minimálisra csökkentenie.

Ügyfeleink jelentik számunkra a jelent és a jövôt. Az elégedett vásárlók azok, akik visz-
szatérnek és folyamatosan igénybe veszik a szolgáltatásainkat. Ez nyújt fedezetet a
munkatársak foglalkoztatására, az infrastruktúra fenntartására, az üzemeltetésre, a beru-
házási forrásokra, a megújulásra, technológiai folyamataink, termékeink, szolgáltatása-
ink folyamatos fejlesztésére, ezért is kiemelt fontosságú, hogy számukra olyan szolgál-
tatásokat és szolgáltatási környezetet biztosítsunk, amely ôket elégedetté, hosszú távon
a Magyar Posta Zrt. irányába elkötelezetté teszik. 
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Országos Postás Konferencia – 2014. november 26.

Szenzitivitás a HR gyakorlatban
(szerkesztette Némethné Eszenyi Judit az elhangzott elôadás alapján)

Bevezetés
A humán szakterület ez évben nem a szokványos megközelítésben tárta elénk a humán
gyakorlatot az Országos Postás Konferencián. A foglalkoztatás kérdéskörét egy más –
de nagyon aktuális – nézôpontból vezette fel, a szenzitivitás szemszögébôl. Ez a mun-
káltatói gyakorlat a lojalitás elnyeréséhez, megerôsítéséhez vezetô szemlélet, amelyben
a Társaság számos eredményt tud felmutatni az utóbbi 2-3 évben.

Mit jelent a szenzitív foglalkoztatási gyakorlat?
A szenzitivitás általános, hétköznapi értelemben érzékenységet, fogékonyságot jelent.

A szenzitív foglalkoztatás elkötelezettséget, tudatos odafigyelést jelent a foglalkozta-
tási feltételrendszer és gyakorlat kialakításában. A megvalósítás feltétele a foglalkozta-
tás jellemzôinek alapos ismerete, beleértve a szervezetet és a benne lévô emberek ösz-
szességét. A munkavállalói szempontokat is figyelembe vevô foglalkoztatási eszköz-
rendszer mind a törvényi, mind a jogi és adózási lehetôségek kihasználását is magában
foglalja, a legkedvezôbb feltételek megteremtése érdekében.

A szenzitív foglalkoztatási gyakorlat az össztársadalmi szinten jelentkezô problémák,
kérdések megoldásában való tevékeny részvállalásra is kiterjed.

A foglalkoztatás jellemzôi a Társaság korfája alapján
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A korfa alapján az alábbi megállapítások tehetôk:
• a Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók átlagéletkora 43 év, amely életkor te-

kintetében egy fiatalos szervezet képét mutatja, ugyanakkor tradicionális múltú
szervezeti kultúrában történik a munkavállalók foglalkoztatása,

• nemek tekintetében a nôk többsége erôsen kirajzolódik, a foglalkoztatottak létszá-
mának közel 2/3-a nô, létszámuk a 40-44 éves korosztályig folyamatosan emelkedik,

• a 20-44 éves korosztályt a gyermekvállalás ill. a kisgyermekes családtípus jellem-
zi, továbbá a Magyar Postára is érvényes az össztársadalmi szinten is megfigyel-
hetô gyermekvállalás életkor szerinti kitolódása.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Magyarországra jellemzô adatállományához vi-
szonyítva a Magyar Posta foglalkoztatási jellemzôit az alábbi ábra foglalja össze:

A fent bemutatott adatokból levonható következtetés, hogy szenzitív megközelítést igé-
nyel a nôk foglalkoztatása, illetve a teljes munkavállalói állományra vonatkozóan a családok
élethelyzetének kezelése (beleértve a gyes-en lévôket és a gyermeküket egyedül nevelô
szülôket). Mindemellett a 13,6%-os aránnyal megjelenô, 55 év feletti munkavállalók foglal-
koztatásának specifikumai is megjelennek a Társaság foglalkoztatási gyakorlatában.

A Társaságnál az országos átlag felett jóval magasabb a részmunkaidôs foglalkozta-
tottak száma (+13,3%), a részmunkaidôs munkavállalók 80%-a nô. 
A részmunkaidô adta lehetôséggel szívesen élnek a nôi munkavállalók, amely a legtöbb
esetben nagy segítséget jelent a kisgyermekes, családos anyák számára.

A GYES-rôl visszatérôk újrafoglalkoztatásában a Posta él a törvény adta lehetôségek-
kel, jelenleg 60 munkatársunk dolgozik GYES mellett. 

Kiemelendô a foglalkoztatás biztonsága a gyes/gyedrôl visszatérôk tekintetében. Az
érintett munkavállalók foglalkoztatása megoldott, a gyes lejárta után kb. 5-10% helyez-
kedik el más munkáltatónál, amelynek elsôsorban családi és logisztikai okai vannak.
2014. 1-10 hónapban összesen 379 munkavállalónk tért vissza munkahelyére gyes-
rôl/gyedrôl, közülük 89% folyamatos foglalkoztatásban áll.
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A szenzitív foglalkoztatási gyakorlat megjelenési formái
A Társaság az alábbi kiemelt fókuszok mentén valósítja meg szenzitív foglalkoztatási
gyakorlatát:

• családbarát attitûd a foglalkoztatásban és a támogatásban,
• az életkori sajátosságok kezelése – AGE (életkor) MENEDZSMENT,
• a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása.

Családbarát attitûd a munkáltatói megoldásokban
A Magyar Posta jogszerû foglalkoztató, a törvények által szabályozott keretek betartá-
sával biztosítja a foglalkoztatást.

Vannak olyan törvény által biztosított lehetôségek, amelyekben a munkáltatónak
mozgástere van. A családbarát foglalkoztatási formákat erôsítô lehetôségeket a Magyar
Posta igyekszik maximálisan kihasználni az alábbi formákban:

1. Rugalmas foglalkoztatás lehetôsége 
A Munka Törvénykönyve a foglalkoztatás paramétereit meghatározza, a munkáltató azon
belül belátása szerint élhet a lehetôségekkel. A Magyar Posta Zrt. a rugalmas foglalkoztatás
lehetôségeit – távmunka, részmunkaidô, osztott szolgálat, munkaidôkeret, rugalmas munka-
idô, kötetlen munkaidô – alkalmazza. A különbözô foglalkoztatási formák nemcsak a mun-
káltató, hanem a munkavállalók számára is rugalmasságot jelentenek: lehetôséget adnak kü-
lönbözô élethelyzetek megoldására, a munkába való fokozatos visszaintegrálódásra.

2. Szociális hozzájárulási adókedvezmények igénybevétele
Az adótörvények érdekeltté teszik a munkáltatókat abban, hogy a szociális hozzájárulá-
si adó terhére érvényesíthetô kedvezmények rendszerét kihasználják. Ilyen kedvezmé-
nyek érvényesíthetôk a huszonöt év alatt és az ötvenöt év felett foglalkoztatott és a
megváltozott munkaképességû munkavállalók után. A kedvezményrendszer ösztönzi a
gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támo-
gatásban részesülô munkavállalók alkalmazását. A szociális hozzájárulási adókedvezmé-
nyek révén ez évben 1 Mrd Ft-tal gazdálkodhat a Társaság.

3. Választható béren kívüli juttatások 
Rugalmas juttatási rendszer, amelynek elemei személyes preferenciák szerint, az élet-
helyzetek szükségletei mentén vehetôk igénybe, mind a szociálpolitikai célú juttatások,
mind az otthonteremtési támogatások tekintetében. A munkáltatói juttatási rendszerek
a szállás, vendéglátás, szabadidô felhasználás során egyben gazdaságfejlesztô (élénkí-
tô) hatást is kifejtenek. 

Társaságunk 2005 óta biztosít VBKJ formájában juttatást munkavállalói számára. Az
elemek választási adatai visszaigazolják a kormányzati törekvéseket is. Az azonnal fel-
használható elemek körében a legnépszerûbb elem az Erzsébet utalvány és megjelenik
a SZÉP kártya igénybevétele is. A hosszú távú gondoskodás tekintetében a munkavál-
lalók meghatározó hányada él az Egészségpénztár és az Önkéntes nyugdíjpénztárak vá-
lasztási lehetôségével is.

4. Pályázati források, lehetôségek kihasználása 
A kormányzati és EU források célzott felhasználására irányuló pályázatok kedvezô felté-
teleket és finanszírozási lehetôségeket biztosítanak. Ezeket a Társaság folyamatosan fi-
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gyelemmel kíséri és a kiírási feltételeknek történô megfelelés esetén részt vesz az adott
pályázaton.

Ilyen sikeres pályázat volt a TÁMOP 2.1.3.C „Munkahelyi képzések támogatása nagy-
vállalkozások számára” projekt. A 2012. szeptember 1. és 2013. szeptember 30. között
lebonyolításra került fejlesztés képzési költségeinek 60%-a EU finanszírozású volt. Ezzel
a magas támogatási intenzitással a hátrányos helyzetû 50 év feletti munkavállalók kép-
zése valósult meg, a pályázat kereteinek maximális kihasználása mellett. A projekt zárá-
sát követôen a támogatást a Magyar Posta Zrt. 2014. évben megkapta.

5. Alapítványi együttmûködések, támogatások rendszerének kialakítása
Példaértékû a Társaság alapítványainak támogató rendszere. A Postások a Postásokért Ala-
pítvány már tíz éve látja el támogató tevékenységét és nyújt segítséget a rendkívül nehéz
anyagi helyzetben, vagy hátrányos, nehéz élethelyzetben, életkörülmények között élô postá-
soknak, családoknak, vagy már a megérdemelten nyugdíjba vonult postás munkavállalóknak.

A megváltozott munkaképességû és a mozgásszervi egészségkárosodott munkavállalók az
egészségi állapotuk megôrzése és rehabilitációja érdekében kaphatnak célzott támogatást. 

Az alapítvány családi rendezvények, gyermeküdülések tevékeny támogatója, bevon-
va a támogatottak körébe a postás félárva, árva gyermekeket is.

Az alapítvány széles körû outplacement szolgáltatásokkal támogatja a munkaviszony
megszüntetésben érintett postai munkavállalókat, elôsegítve ezzel a munkaerô-piacon
történô elhelyezkedés lehetôségét. 

A Postások a Felsôoktatásért Alapítvány alacsony jövedelmû, tehetséges postás gyer-
mekek taníttatását támogatja és a Wekerle Sándor Üzleti Fôiskolán vagy más oktatási
intézményekben tanuló postás munkavállalóink tanulmányaihoz is hozzájárul.

Értékként ôrizzük a támogatási formákat!
A Magyar Posta a rendelkezésre álló erôforrások alapján az alábbi ábrában szemlél-
tetett rendszerben nyújt támogatást a munkavállalóinak / családoknak:
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A támogatások rendszeréhez a természetbeni juttatások is hozzájárulnak, amelybôl
mintegy 31 ezer munkavállaló részesül.

Kiemelt családbarát akciók:
• Országos és regionális rendezvények, családi napok – „Együtt a család” rendez-

vények, a hagyományosan megrendezésre kerülô Sárkányhajó versenyek;
• A „Fuss a rákgyógyításért Pécsett” rendezvény már 6 éve folyamatosan mozgat

meg jelentôs számú munkavállalót;
• A Meseposta aktív szerepvállalást jelent az ifjúság nevelésében. Hátrányos hely-

zetû gyermekek számára – pl. mozgássérült gyerekek vagy akár halmozottan sé-
rültek részére is – szervez foglalkozásokat a Társaság;

• A vezetôi példamutatás visszatérô hagyománya a karácsonyi ajándékozás a rá-
szoruló, hátrányos helyzetû, félárva postás gyerekek számára;

• Társadalmi szinten a Nagykarácsony és a Mikulásgyáraktól történô dobozos aján-
dékok ingyenes szállítását vállalja a Magyar Posta.

Családbarát vállalati imázst közvetít a Magyar Posta társadalmi eseményeken történô
megjelelése, amely üzletileg is megtérülô társadalmi felelôsségvállalást eredményez.

Az életkori sajátosságok kezelése – AGE (életkor) MENEDZSMENT

A Társaság a foglalkozás szerkezetébôl adódóan, különbözô célcsoportokra irányuló –
az életkori sajátosságokat szenzitíven kezelô – humán megoldásokat mûködtet.

1. Fiatalok vonzása
A Társaság Gyakornoki Programja a friss, naprakész tudással rendelkezô egyetemi és fô-
iskolai hallgatókat, valamint a munkaerôpiacra kikerülô friss diplomásokat célozza. A
gyakornoki program lehetôséget ad a szervezet, a szakma megismerésére, gyakorlat-
szerzésre és a magas fejlôdési potenciállal rendelkezô fiatalok megtalálására. A legfel-
jebb egy év gyakornoki idô alatt a szakmai utánpótlás is biztosíthatóvá válik. A program
évi engedélyezett létszáma ez évben 30 fô, amely 2015. évben megduplázódik.

2. Kiemelkedô teljesítményû munkavállalók megtartása
A Társaság Kulcsember Programja egyrészt a kiemelkedô szaktudással rendelkezô, je-
lentôs anyagi és idôráfordítással pótolható munkavállalóink megtartásának egyik eszkö-
zeként szolgált, másrészt az általuk birtokolt tudás átadásának intenzív formáját jelenti,
amely a mentori folyamatban támogató – fejlesztô jelleggel párosult.

3. Képzési rendszer – átalakuló, kombinált módszerekkel
A képzési rendszer új irányainak meghatározásánál az életkor fontos tényezô. A rend-
szer átalakítása a technikai fejlôdést és a munkatársak tanulási kultúrájának változását is
figyelembe veszi. Amíg korábban az alap informatikai tudás fejlesztése elvált a konkrét
rendszer ismertetésétôl, ma már a kettô együttesen kezelhetô a generációk informati-
kai írástudásának fejlôdése miatt.

Az alkalmazott vegyes képzési forma (az ú.n. blended learning) feltételezi az önálló
tanulási képesség meglétét. A hagyományos oktatási, frontális munkamódszer mellett
megjelenô és egyre inkább teret nyerô képzési forma a távoktatásra is épít. 

A képzési rendszer átalakításának eredményeként több képzési tartalom mindkét módon
elérhetô a munkatársak számára, figyelembe véve a generációk eltérô tanulási szokásait.
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4. Egészségmegôrzés

A Magyar Posta részt vesz a Nemzeti Átfogó Egészségvédelmi Szûrôprogramban, amely
az Európai Unió által támogatott egészségmegôrzô program. Munkavállalóink ennek ke-
retében speciális – az idôsödô korra jellemzô ártalmak kiszûrésére alkalmas (pl.: szív és
érrendszeri, mozgásszervi, emésztôszervi, érzékszervi, stb.) – vizsgálatokon vettek részt.

A Társaság Biztonsági Kódexe kiemelten foglalkozik az idôsödô munkavállalókkal,
évenkénti idôszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok formájában. A kockázatoknak
kitett munkaköri csoportban a 40-50 éves kor közötti munkavállalóknak kétévente, 50
éves kor felett évente kell munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni.
A Társaság nagyobb közösségi rendezvényein a prevenciót támogató egészségügyi
szûrôvizsgálatok is igénybe vehetôk.

5. A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása

A megváltozott munkaképességû munkavállalók integrált foglalkoztatása össztársadalmi
ügy, amely a társadalmi felelôsségvállalás megerôsítésére ösztönzi a munkáltatókat is.
A foglalkoztatáspolitikában ez egy új szemlélet kialakítását is jelenti. 

Társaságunk elkészítette az ún. munkaköri hálót, amely meghatározza az egészségká-
rosodott munkavállalók foglalkoztatási lehetôségeit. A munkakörönként elvégzett koc-
kázatértékelés iránymutatást ad a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatási fel-
tételrendszeréhez, a foglalkoztatási rehabilitáció pedig szabályozott keretek között gon-
doskodik a munkaviszony alatt megváltozó munkaképesség kezelésérôl.

Az elmúlt négy év során kialakult szlogen meggyôzôdéssé vált: „Nekünk minden
egyes Megváltozott Munkaképességû Munkavállaló (MMM-es) foglalkoztatása egy élet-
helyzetre adott megoldást is jelent!” Ennek mûködéséhez mindenképp szenzitív szem-
lélet, továbbá befogadó szervezeti kultúra szükséges.

ÖSSZEGZÉS

A szenzitív foglakoztatási gyakorlat megtérülô befektetés. Ebben fontos a munkavállalói
és munkáltatói igények összeegyeztetése, a rugalmasság. Mint ahogyan ezt a fentiekben
leírtak bizonyítják, a szenzitivitás nemcsak egy célcsoportra vonatkozóan hatja át a szer-
vezetet. A szenzitív szemlélet csak a vezetôkön keresztül érvényesülhet, mert ôk vannak
közvetlen kapcsolatban a munkavállalókkal, ismerik élethelyzetüket és teljesítményüket.

A Posta szerencsésnek vallhatja magát: a postai kultúrának vannak olyan elemei,
amelyre érdemes építkezni:

– a Posta egy „érzékeny” szervezet, fontos a csapatmunka, a közösség, a közös
problémamegoldás, az összefogás, 

– míg más cégek hagyományok megteremtésén, csapatot összekovácsoló rendez-
vényekben gondolkodnak, addig ez a Postánál természetes.

A szenzitív foglalkoztatási gyakorlat megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy elkötele-
zett, lojális munkavállalók végezzék a postai szolgáltatásokat. Elégedettségük megjele-
nik a teljesítôképességben és munkateljesítményben, az üzleti eredményességben.
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Banki és pénzügyi kultúra Magyarországon, 2014 
(a XIX. OPK-n elhangzott elôadás alapján)
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Befektetési szolgáltatások – a lakossági megtakarítási
piac kihívásai

A Magyar Posta a megtakarítási piac növekedésébôl aktívan kívánja kivenni részét, így
2013-ban megkezdte a dematerializált állampapírok értékesítését a postai hálózatban a
Magyar Posta Befektetési Zrt-n, mint forgalmazón keresztül. 

Forrás: MNB

A lakossági megtakarítások piaca mára 20 ezer milliárd forintot ölel fel és az elmúlt
években is folyamatosan növekedett. Ezen belül a bankok hitelezési aktivitásának
csökkenésével a betéti termékek volumene nem változott jelentôsen, míg a magyar
állam nagyobb hangsúlyt fektetett a lakossági állampapír kibocsátására, amelyet ver-
senyképes kamatokkal is segített. A folyamatosan csökkenô kamatkörnyezetben
felértékelôdtek a befektetési jegyek, amelyek így összességében jelentôs állomány-
növekedést értek el. 

A lakossági megtakarítási ráta növekedése 2009 óta tart, ami nagyobb lehetôséget
rejt a Posta számára.

Látható, hogy az egyre élénkülô lakossági fogyasztás mellett a megtakarítási hajlan-
dóság is fennmarad, vagyis a megtakarított vagyon folyamatos növelése várható. 
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Forrás: KSH, MNB

Mi fontos a megtakarítók számára?
A megtakarítók számára az egyik kiemelt szempont az elérhetô kamat, hozam, amely
meghatározza azt, hogy milyen megtakarítási formát választanak. 

Ugyanakkor a megtakarítással rendelkezôk szubjektív megítélése az infláció mértéké-
nek és a forintbetétek éves kamatának nem mindig tükrözi a valóságot. Sok esetben a
megtakarítók nulla százalékos infláció és 2%-os betéti kamatok mellett is úgy gondol-
ják, hogy az infláció és a betéti kamatok 4-5%-os sávban mozognak. Ez természetesen
magyarázható azzal is, hogy a korábbi években ilyen mértékû infláció-, és kamatcsök-
kenéssel nem szembesültek a befektetôk, így el kell telnie bizonyos idônek ahhoz, hogy
hétköznapi realitássá váljon a valóság. Éppen ezért amikor realizálják a kamatok jelen-
tôs csökkenését új, magasabb hozamú, de még mindig alacsony kockázatú megtakarí-
tási lehetôségeket kezdenek el keresni.

A Posta erôs versenypiacon van jelen, ahol professzionális bankokkal versenyez. Ki-
emelt szempont a szolgáltató megbízhatósága, amelyben a Posta elôkelô helyen van.
A bizalomhoz szorosan kapcsolódik az ügyintézôi szakértelem és a szolgáltatás
minôsége, amelyet folyamatosan fejleszteni kell, így nyújtva versenyképes szolgáltatást
az ügyfelek részére.

Mindehhez olyan megtakarítási portfoliót tudunk ajánlani, amelyben mérsékelt koc-
kázati szint mellett futamidôben és várható kamatban, hozamban vonzó alternatívát va-
gyunk képesek felmutatni. 

Ennek érdekében 2014-re a befektetési termékpalettánkat 8 termékre bôvítettük ki.
Az általunk nyújtott befektetési lehetôségek sikerét mutatja, hogy az egyéves állampa-
pírok közül a lakossági megtakarítási piacon egyedül a Postán forgalmazott Kincstári Ta-
karékjegy Plusz ért el jelentôs növekedést, a postai befektetési alapok hozama pedig az
elérhetô hasonló alapokhoz viszonyítva is élmezônybe tartoznak.
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Bevezetésre került két hosszabb futamidejû FHB Kötvény és 4-6 éves futamidejû ál-
lampapírok is, amelyek sikerei megmutatták, hogy a lakosság, a postai ügyfélkör hosz-
szabb távra is hajlandó gondolni a megtakarítási lehetôségek kiválasztásakor. 

Mindezt bizonyítja az is, hogy a postai hálózatban alig pár hónap alatt összesen közel 5
Mrd Ft-ot értékesítettek a postahelyek a Bónusz és a Prémium Magyar Államkötvényekbôl.

Hogyan növeljük tovább piaci részarányunkat?
A tovább lépés lehetôsége az, hogy minél szélesebb körben kell az ügyfeleket elér-
nünk, amelyhez már nem elég csak a szermélyes kapcsolattartás.  Biztosítani kell az
internet alapú befektetést is, hiszen a befektetôk jelentôs részre társadalmilag vagy kul-
turálisan is olyan szokásokkal rendelkezik, aminél az internethasználat teljesen hétköz-
napi, sôt enélkül már nem is kíván egy-egy szolgáltatóval kapcsolatba lépni.

Az internetes banki szolgáltatást használók jelentôs részben a 30-40-es korosztály,
akik Budapest vagy a megyeszékhelyek lakói. Elmondható, hogy akik fogékonyabbak
az online ügyintézésre, azok inkább választanak egy olyan szolgáltatót, aki rendelkezi
internet alapú eléréssel, mint olyat, ahol nincs ilyen lehetôség.

Az e-Befektetéssel tehát azokat az új ügyfeleket tudjuk megszólítani, akik enélkül biz-
tosan nem a Postát, hanem egy más szolgáltatót választanának. Az interneten keresztül
lehetôvé tett számlakezeléssel, befektetéssel az ügyfélkörünket bôvítjük, és szolgáltatá-
sunk minôségét fejlesztjük.

Ügyfelek elérésének technikái
A meglévô ügyfeleink és az új ügyfelek számára ma még nem mindig egyértelmû, hogy
a posta nem csak a hagyományos postai szolgáltatásokat jelenti, hanem professzioná-
lis pénzügyi szolgáltatót. 

Tudatosítani kell az ügyfelekben, hogy  
– mindenünk van a befektetési termék skálában, amirôl azt hitték, hogy csak a

bankokban kaphatják meg,
– mindenben a jó hozamokat tudjuk biztosítani, 
– van internetes befektetési kereskedési rendszerünk.  

Az értékesítés során fontos az ügyfelekkel a sikeres kapcsolat kialakítása, a személyes
megszólítás és az egyéni igények felismerése, hogy utána az élethelyzethez kapcsoló-
dóan tudjunk termékeket ajánlani a megtakarítási célok függvényében.  Így tudjuk a bi-
zalmat elnyerni és az ügyfél elégedettséget növelni.

Közös célunk, hogy a hálózati erôfeszítések és a Magyar Posta Befektetési Zrt. által
kínált kiváló termékek, szolgáltatások segítségével tartsuk meg és bôvítsük ügyfeleinket
mind nagyobb piaci részesedés elérésével.
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A Magyar Posta Zrt. új gépi levélfeldolgozó rendszere

A gépesített levélfeldolgozó rendszer cseréjének szükségessége
A Siemens gyártmányú levélfeldolgozó gépek üzembe helyezését követô években
jelentôs technológiai fejlôdés ment végbe a postai automatizálás terén. Kezdetben a
nagyobb nyugat-európai posták (német, francia, svájci), majd késôbb már közép-euró-
pai posták is több gyártó által is kínált újabb, modernebb technológiai megoldásokat
kezdték alkalmazni.

A technológiai fejlôdés iránya a levélküldemények feldolgozási folyamatának minél
nagyobb arányú automatizálása felé haladt, egészen a kézbesítôk által végzett tevé-
kenységek támogatására is kiterjedôen. Ennek részeként egyre több európai országban
kerültek alkalmazásra a levélküldemények kézbesítô járáson belüli sorbarendezésére is
alkalmas berendezések, melyek segítségével a géppel feldolgozott levélküldemények
úgymond kézbesítésre készen kerülnek továbbításra a végpontokra.

Az OLK-ban mûködô gépek 2010-re már elavult technológiai színvonalat képviseltek
a rendszeres karbantartás melletti kitûnô mûszaki állapot mellett is, annak ellenére,
hogy az üzembe helyezést követôen többször került sor bôvítésre, szoftver fejlesztésre
a mûködés hatékonyságának növelése érdekében. A bôvítések alkalmával felszínre ke-
rült a korábbi rendszer másik nagy korlátja is, a nyílt interfészek hiánya, mely miatt a ko-
rábbi gépek és a kapcsolódó szoftver csak a korábbi gyártó, a Siemens hozzájárulásá-
val volt bôvíthetô, más rendszerekkel összekapcsolható.

A postatechnológia rohamos fejlôdése mellett a levélküldemények piacának közelgô
liberalizációja is újabb kihívások elé állította a Magyar Postát.  

Annak érdekében, hogy a Magyar Posta a liberalizált piacon is versenyképes tudjon ma-
radni, minél nagyobb piaci részesedés mellett költséghatékony mûködéssel, és ezt támo-
gató feldolgozó technológiával, beruházási döntés született az OLK meglévô gépeinek
cseréjérôl, és egy új, nagyobb képességû modern feldolgozó rendszer telepítésérôl.

A gépi levélfeldolgozás mûködésének általános bemutatása
A feldolgozó gépekkel történô automatizált levélfeldolgozás minden esetben a külde-
ményen szereplô címinformációk felismerésén alapszik, az alábbi folyamat szerint:

o Az adagoló modul segítségével a gépkezelô a küldeményeket a feldolgozó gép-
be juttatja;

o A gép kezdeti szakaszába épített kamera által rögzített kép alapján a rendelte-
tési címek olvasását elôször az automatikus felismerô rendszer (OCR) kísérli
meg. Abban az esetben, ha ez nem vezet megfelelô eredményre, lehetôség van
az úgynevezett videokódoló rendszer segítségével a küldeményen található
címinformáció kézi kódolására (a küldemény képe alapján).

o Megtörténik a küldemények meghatározott irányok szerinti elkülönítése a kime-
neti fiókok/rekeszek alkotta szétosztó modullal.
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A gépi levélfeldolgozó rendszer mûködéséhez minden esetben szükséges az ahhoz
kapcsolódó szoftver illetve szoftver rendszer, mely lehetôvé teszi a gépek igény sze-
rinti paraméterezhetôségét, a szükséges bemeneti adatok, információk importálását,
illetve a feldolgozó rendszer irányításához, elemzéséhez szükséges kimutatások, sta-
tisztikák elôállítását.

A Magyar Posta Zrt. korábbi gépesített levélfeldolgozó rendszerének jellemzôi

A Magyar Posta Zrt. korábbi gépesített levélfeldolgozó rendszere 2004 tavaszán került
telepítésre a budaörsi Országos Logisztikai Központban (OLK). Az ezen idôszak más
európai postáinál mûködô technológiai színvonalnak megfelelô levélfeldolgozó gépe-
ket és a hozzá tartozó informatikai rendszert a Siemens szállította és telepítette. Ez a
gépi levélfeldolgozó rendszer nagyobb részben kisalakú levélküldemények automati-
zált feldolgozását tette lehetôvé, emellett azonban a változatosabb fizikai jellemzôkkel
bíró nagyalakú levélküldemények feldolgozásában is biztosított egy kisebb mértékû
gépesítettséget.

A korábbi kisalakú levélfeldolgozó gépek által biztosított feldolgozási technológia 
általános jellemzôi

• A Siemens által telepített levélfeldolgozó rendszer a kisalakú levélküldemények
feldolgozására szolgáló elôfeldolgozó (IRV) és finomfeldolgozó (FSM) gépeket, il-
letve egy nagyalakú feldolgozó gépet (FSS) foglalt magába, kiegészítve a gépek-
hez kapcsolódó szoftverrel, illetve videokódoló rendszerrel. 

• Az elôfeldolgozás során a levélküldemények nagyobb iránycsoportokra kerültek
szétosztásra a küldemények képérôl felismert (automatikusan vagy videokó-
dolással) címinformáció alapján. Az elôfeldolgozó gépek alacsonyabb számú ki-
meneti rekeszei egy szinten egy sorban helyezkedtek el.

• Az ezt követô finomfeldolgozás alkalmával az elôbbi iránycsoportokat egyenként
feldolgozva további csoportokra osztották. A finomfeldolgozó gépek kisebb
méretû fiókjai egymás fölött öt sorban helyezkedtek el.

• A Siemens által telepített gépekkel elérhetô legrészletesebb feldolgozás
kézbesítô járás mélységû volt, emellett irányítószám és irányítási terület mélység-
ben történt gépi szétosztás.

A nagyalakú levélfeldolgozó gép mûködési logikája

• A nagyalakú levélküldemények gépi feldolgozása egy ciklusban történt, ahol egy
futás során a küldemények elérték a gép által biztosítható feldolgozottságot. En-
nek megfelelôen a feldolgozási mélység ebben az esetben jóval elmaradt a kis-
alakú levélküldeményekétôl.

A gépi feldolgozás fázisai közötti anyagmozgatás

A gépi levélfeldolgozás egyes ciklusa közötti anyagmozgatási-, tárolási feladatok ellá-
tása kézi anyagmozgató eszközökkel (görgôs konténer) történt, nélkülözve az abban az
idôben már több nyugat-európai posta által alkalmazott automatizált anyagmozgatási
technológiákat.
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Az OLK új gépesített levélfeldolgozó rendszere

Az új rendszerrel szembeni elvárások

A beruházás tervezése során az alábbi fôbb feldolgozási célok kerültek meghatározásra:
• Feldolgozási mélység növelésének lehetôsége a kisalakú gépre alkalmas levél-

küldemények esetében, a kézbesítô járás mélységû és az irányítószám mélységû
feldolgozás kiterjesztéséhez szükséges kapacitások megteremtése.

• Sorbarendezési képesség létrehozása, mellyel a gépi sorbarendezésre alkalmas-
ság kritériumait maradéktalanul teljesítô kisalakú levélküldemények tekintetében
lehetôvé válik a kézbesítô járáson belüli címhely szerinti sorbarendezés, vagy akár
a postafiók szerinti sorbarendezés.

• A gépi feldolgozás egyes ciklusai közötti tárolás-, anyagmozgatás automatizálása.
• Kötegképzés gépi támogatása.
• Nyílt interfészekkel történô kialakítás, mely a szállító külön hozzájárulása és közre-

mûködése nélkül lehetôvé teszi a rendszer bôvítését, más rendszerekkel történô
összekapcsolását.

A korábbi képességek bôvítése mellett tehát teljesen új technológiai elemként meg-
jelent a gépi sorbarendezés létrehozása, a gépi feldolgozási folyamatokon belüli anyag-
mozgatás- és tárolás automatizálása, és mindez a jövôben szabadon, szállítótól függet-
len módon, nyílt interfészekkel.

A beruházás lebonyolítása

Az új rendszer szállítója közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra, ahol ki-
emelt szempont volt többek között a legmodernebb technológiának megfelelô meg-
oldások alkalmazása, melynek a nyertes ajánlattevô a Selex ES S.p.A is maradéktala-
nul megfelelt. A közbeszerzési eljárást követôen 2012 decemberében került aláírásra
az OLK levélfeldolgozó rendszerének cseréjére és képesség fejlesztésére irányuló be-
ruházás szerzôdése.

A szerzôdés szerint a Fôvállalkozónak a normál üzemmenet közben, a minôségi elvá-
rások biztosítása mellett kellett végrehajtania a régi gépek helyén az új rendszer telepí-
tését és üzembe helyezését.

Elôkészületek a Magyar Posta részérôl
A fôvállalkozói szerzôdésben foglalt tevékenységek megkezdését megelôzôen meg
kellett teremteni az új gépek telepítéséhez, és majdani üzemeltetéséhez szükséges lo-
gisztikai elôfeltételeket. Annak érdekében, hogy a korábbi gépi feldolgozó rendszerhez
képest nagyobb helyigényû új rendszer telepítésének helyet biztosító területet fel le-
hessen szabadítani, és a jövôbeni anyagáramlásnak megfelelô elrendezést elô lehessen
készíteni, a beruházás megkezdését megelôzôen az OLK „B” csarnoka kibôvítésre ke-
rült, ahol a manuális feldolgozás egy része, illetve tárolási feladatok egy része került el-
helyezésre. Az OLK belsô anyagáramlási folyamatainak átalakítása is megtörtént. A ko-
rábbi nagyalakú levél feldolgozó gép leszerelésre került, helyet biztosítva az elsô gépek
telepítéséhez.

25

A MAGYAR POSTA ZRT. ÚJ GÉPI LEVÉLFELDOLGOZÓ RENDSZERE



Részletes specifikáció
A megvalósítás pontos részletei a szerzôdést követô több mint fél éves egyeztetési fá-
zis eredményeként létrehozott Részletes Specifikáció elnevezésû dokumentumban ke-
rültek rögzítésre, mely 2013 nyarán került jóváhagyásra.

A normál üzemmenet biztosítása érdekében a Fôvállalkozó és a Magyar Posta erre a
célra létrehozott projektjének szakemberei által közösen kerültek megtervezésre a gé-
pek szakaszos telepítésének és beüzemelésének feladatai, melyben egy-egy régi gép-
pár leszerelése csak akkor történhetett meg, ha az annak megfelelô új gépi kapacitás
már elôzôleg telepítésre, beüzemelésre került, és annak tesztje és próbaüzeme ered-
ményesen zárult.

I. telepítési ütem
Az elsô telepítési fázisban megtörtént az LCPM (kisalakú elôszétosztó) és LSM (kisalakú
finomfeldolgozó-sorbarendezô) gépek egy részének telepítése, a kapcsolódó informa-
tikai rendszerrel. Emellett a kötegelô gépek (TBI) is elhelyezésre kerültek. A beüzeme-
lést követôen megtörtént a telepített berendezések berendezésszintû próbaüzeme. 
Az I. telepítési fázis 2014 áprilisában került lezárásra.

II. telepítési fázis
A második telepítési fázis elején leszerelésre került a régi kisalakú levélfeldolgozó gé-
pek fele, majd azok helyén folytatódott további LCPM és LSM berendezések telepíté-
se és próbaüzeme. A II. telepítési fázis 2014 májusában zárult.

III. telepítési fázis
A harmadik telepítési fázisban leszerelésre kerültek a maradék régi gépek, majd megtörtént
az utolsó LSM gép telepítése. Ebben a fázisban került sor a feldolgozó rendszer számunkra
teljesen új elemének, az automatizált tároló-anyagmozgató rendszernek a telepítésére is.
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Átadás-átvétel
A teljes rendszer teszt- és próbaüzemét követôen 2014 szeptemberében megtörtént az
OLK-ban telepített új gépi levélfeldolgozó rendszer mûszaki átadás-átvétele, majd
2014 novemberében a végsô átadás-átvétel.

Az új gépi levélfeldolgozó rendszer technológiájának bemutatása
Az új levélfeldolgozó rendszer az eredeti céloknak megfelelôen a legmodernebb tech-
nológiák alkalmazásával került telepítésre, a korábbi rendszerhez képest új funkciók, ké-
pességek megvalósításával.

Az automatizált levélfeldolgozás címfelismerésen alapuló folyamata természetesen
nem változott, azonban ennek technikai megvalósítása már módosult.

Levélfeldolgozó gépek kialakítása
Az elôfeldolgozási és finomfeldolgozási funkciók megvalósítása egyazon géptípussal,
úgynevezett integrált berendezéssel történik, a korábbi teljesen különbözô két fajta
gép kialakítás helyett. Az elôfeldolgozó funkcióra alkalmazott változat csak a címfelis-
meréshez szükséges modulokban tér el a finomfeldolgozásra/sorbarendezésre használt
gép kialakításától. Ez rugalmas feldolgozási kapacitásokat teremt, lehetôvé téve nagy
forgalmú irányok leválasztását rögtön az elsô lépésben, illetve a további irányok akár já-
rás, vagy annál nagyobb mélységû elkülönítését. 

A szemmel látható különbség a kimeneti modulok kialakításában rejlik, mely ergonó-
miai szempontok figyelembevételével került tervezésre. A kimeneti egységek (rekeszek)
egymás felett két sorban helyezkednek el, melyek mindegyikéhez egységláda helyezetô
el, biztosítva ezzel a küldemények közvetlenül egységládába történô gyors kisöprését. 
A rekeszek mérete, befogadóképessége az egységládák kapacitásához igazodik.

Az új feldolgozó gépek egyenkénti teljesítménye – a gépre alkalmassági kritériumok-
nak maradéktalanul megfelelô (méret, címirat minôség, papír minôség) küldemények
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esetében – esetenként akár a 45.000 db/óra feletti áteresztôképességet is elérheti, míg
a leszerelt gépek teljesítménye 35.000 db/óra alatt maradt.

A címiraton lévô információk automatikus felismerésére jelenleg 16 OCR motor ke-
rült telepítésre, ezen belül külön OCR került alkalmazásra a kézírás felismerésére. Ez az
úgynevezett OCR pool, mely a nyílt interfészeknek köszönhetôen a Magyar Posta által
tetszés szerint bármikor bôvíthetô akár újabb OCR motorokkal.

Az új levélfeldolgozó gépekbe olyan kisegítô funkciók is beépítésre kerültek, mint a
több küldemény együttes behúzását érzékelô detektor, illetve a küldemények méreteit
(hossz, magasság, vastagság) érzékelô szenzorok, nyomtató, illetve címke applikátor az
utólagos rendelkezések kezeléséhez.

Automatizált anyagmozgató -tároló rendszer
Az új levélfeldolgozó gépek közötti anyagmozgatási-, tárolási folyamatok automatizál-
tan kerültek kialakításra, melynek szállítója a spanyol ULMA nevû alvállalkozó cég.

Az elôfeldolgozott küldeményeket tartalmazó egységládákat görgôs szállítópályák
továbbítják a tárolóhoz. A görgôs pályákat a görgôkben elhelyezett motorok mozgat-
ják 20 m/perc haladási sebességet biztosítva. A kezelô személyzet feladata csak a ládák
ráhelyezése a szállítópályára.

A tárolóba az elôfeldolgozás során képzett csoportok szerint elkülönítve, automati-
kusan történik a levélküldeményeket tartalmazó egységládák betárolása. A tárolóhe-
lyek két egymás melletti tárolóegységben kerültek kialakításra egy könnyûszerkezetes
állványszerkezeten. A két tárolóegység kiszolgálását egy-egy japán gyártmányú úgy-
nevezett miniload daru végzi. Az egységládák elhelyezéséhez a daruk pozícionálása a
ládahelyeknél elhelyezett érzékelôk segítségével történik. Az egységládák minden be-
tároláskor hozzárendelésre kerülnek az adott tárolóhelyhez, melyre a ládák tartalma
szerinti célzott kitárolás miatt van szükség. A miniload egy úgynevezett összetett cik-
lusban 4-4 egységláda egyidejû ki- illetve betárolását tudja elvégezni.
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A finomfeldolgozás és a sorbarendezés megkezdésekor az adott gépi programnak
megfelelô egységládák/küldemények automatikusan kitárolásra kerülnek. A finomfel-
dolgozást követôen a már további gépi feldolgozást nem igénylô küldemények egy-
ségládába helyezve a görgôs szállítópályák segítségével a szállítmányok összeállításá-
nak területére kerülnek továbbításra.

A feldolgozó gépek kimenetein megjelenô küldemények ürítéséhez szükséges ládá-
kat szintén szállítópályák juttatják el az elôfeldolgozó- illetve finomfeldolgozó-soraren-
dezô gépek mindegyikéhez.

A gépi levélfeldolgozás folyamatát az 1. sz. ábra szemlélteti.

1. sz. ábra A gépi levélfeldolgozás folyamata az OLK-ban

Gépi sorbarendezés (sequencing)
A beruházás keretében a Magyar Postán belül elôször került megvalósításra  az erre al-
kalmas kisalakú levélküldemények kézbesítô járáson belüli automatizált sorbaren-
dezésének képessége. Ennek során az egyes kézbesítô járások küldeményei elkülönít-
ve, azon belül az adatbázisban rögzített kézbesítési pontok sorrendje szerint kerülnek
sorbarendezésre a feldolgozó gépek (LSM) kimenetein.

A OLK rendszerén belül új funkcióként megvalósult sorbarendezés során a küldemé-
nyeket kétszer kell futtatni ugyanazon berendezésen egymást követôen. Az elsô futta-
tás során történik az úgynevezett indexálás (egy belsô algoritmus szerinti küldemény
sorrend létrehozása), majd a küldeményeket a sorbarendezô gép kimeneteinek sor-
rendjében egymás után vissza kell adagolni ugyanarra a gépre, hogy a második körben
megtörténjen a sorbarendezés (járásonként címhely szerint sorbarendezve). A két ciklus
közötti egységláda/küldemény visszaáramoltatást ugyanaz a szállítópálya végzi, amelyik
a feldolgozás befejezését követôen a szállítmány összeállító területre továbbítja azokat,
csak ellenkezô továbbítási iránnyal.
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A sorbarendezés folyamatát a 2. sz. ábra szemlélteti.

2. sz. ábra A gépi sorbarendezés folyamata

A sorbarendezéshez szükséges tervek generálása az elôfeldolgozás során elôállt gé-
pi információk alapján, a tervezô szakemberek által megadott paraméterekkel kiegészít-
ve automatikusan történik. Ennek során a rendszer az egyes járásokba tartozó küldemé-
nyek darabszámát, a forgalommal rendelkezô kézbesítési pontok darabszámát is figye-
lembe véve állítja össze a sorbarendezéshez szükséges terveket, kalkulálva a küldemé-
nyek vastagságát is a rekeszkiosztás meghatározásakor.

Gépi kötegképzés
A finomfeldolgozást és a sorbarendezést követôen a kisebb forgalmú irányok esetében
a küldeményekbôl kötegeket kell képezni az egységládák minél jobb kihasználása ér-
dekében. A kötegképzés szükségességét a feldolgozó gép kimenetein egy kijelzô mu-
tatja a kezelô személyzet részére. A kötegelés az erre a célra telepített gépekkel (TBI)
fóliázással történik. 

További képességek, funkciók
- Az elôzetes követelményeknek megfelelôen a rendszer képes a küldeményen ta-

lálható különbözô információk felismerésére (címzett adatai, feladó adatai, jelzôk,
vonalkódok, stb.) és képes az ennek alapján történô szortírozásra is.

- A rendszer alkalmas a különbözô küldemény fajták (PRI, NEK, MKK) egy idôben
történô feldolgozására. /Az eltérô átfutási idô elvárások miatt azonban ennek a
teljes logisztikai rendszeren belüli feltételrendszerét is szükséges kialakítani./

- A felismert információk alapján a rendszer képes az utánküldés és átirányítás au-
tomatizálására, azonban az ehhez szükséges adatbázisok és forrásrendszerek
(IPH, CROM) fejlesztése és illesztése folyamatban van.

- A gépi feldolgozás során lehetôség van az úgynevezett dinamikus kézbesítési
modellek támogatására, illetve az annak megfelelô feldolgozás biztosítására.
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Az új gépi levélfeldolgozó rendszer üzemeltetési tapasztalatai

A gépek fizikai telepítésétôl a próbaüzemig, majd az átadás-átvételig terjedô idôszak-
ban a folyamatos üzemmenet biztosítása érdekében intenzívebb felügyeleti-, folyamat-
tervezési- és karbantartási tevékenységre volt szükség az alábbi tényezôk miatt.

Fôvállalkozó által szállított rendszer kezdeti hangolási idôszaka
- A levélfeldolgozó gépek telepítését követô finomhangolási folyamat a nemzet-

közi tapasztalatok alapján általában rendkívül idôigényes. Ennek során a Magyar
Posta részére szállított rendszer esetében is az egyes berendezések egyenként
kerültek beállításra az élô levelezés jellemzôinek, tulajdonságának megfelelôen.
Mivel az eltérô fizikai tulajdonságokkal rendelkezô küldeményekhez eltérô ideá-
lis beállítások tartoznak, ezért egy hosszú iterációs folyamat eredményeként ke-
rült hangolásra a rendszer egy optimális állapotra, mely a teljes küldemény spekt-
rum szempontjából ideális. 

– A mechanikai beállítások mellett a mûködtetô szoftver optimalizálására is szük-
ség volt, melynek során több szoftver verzió (úgynevezett javítás vagy patch) ke-
rült telepítésre a Fôvállalkozó által.

Az új rendszer korábbihoz képest eltérô mûködési logikája miatti kezdeti nehézségek
- Az új gépi levélfeldolgozó rendszer mind technológiájában, mind szállítójában el-

tér a korábbitól. Ennek megfelelôen a korábbi rendszerhez képest hasonló funk-
ciók is esetenként eltérô logika szerint mûködnek, ennek megfelelôen bizonyos
idôt vett igénybe a rendszer mûködtetéséhez szükséges tudás, ismeretek meg-
szerzése. Ez igaz mind a fizikai folyamatokra (gépkezelôk munkája, karbantartás),
mind pedig az irányítási folyamatokra (válogatási tervek összeállítása, statisztikai
rendszer megismerése, stb.)
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A rendszer fokozatos terhelése az üzembiztos mûködés biztosításával
- Az új gépi levélfeldolgozó rendszer képességeinek kihasználása fokozatosan,

ütemezetten kerül bevezetésre. Az egyes ütemek során szerzett tapasztalok alap-
ján, a szükséges korrekciók elvégzése után lehetséges a rendelkezésre álló kapa-
citások kihasználásának további kiterjesztése.

- A járás mélységû feldolgozás a korábbihoz képest már kiterjesztésre került, és az-
óta üzembiztosan mûködik.

- A sorbarendezésbôl, mint új képesség használatából adódóan lényeges az elté-
rés a régi és az új rendszer között. Ez az eltérés a címfelismerés és címazonosítás,
továbbá irányítás alapjául szolgáló adatbázisok felépítésében és kezelésében
mutatkozik. A nagyobb feldolgozási mélységhez természetesen nagyobb rés-
zletességû cím- és irányítási adatok szükségesek, mely lényegesen nagyobb
adatmennyiség kezelését teszi szükségessé. Az új rendszer számára ezért egy tel-
jesen új cím- és irányítási adatbázist kellet létrehozni.

- A sorbarendezés eredményének minôségét, azaz a küldemények utca, házszám
mélységû irányíthatóságát alapvetôen meghatározza a cím- és irányítási adatbá-
zisok pontossága. A címadatbázis a fizikai címhelyeket tartalmazza, míg az irányí-
tási adatbázis az adott címhelyre szóló küldemények irányítási információját (va-
gyis, hogy az adott címhelyre szóló küldeményeket hogyan dolgozza fel a rend-
szer, milyen mélységben, milyen rendezettségben).

- Ezek az adatbázisok az új feldolgozó rendszer telepítéséhez igazodva kerültek kiala-
kításra. A kész adatbázisoknak már az elsô verziói gördülékeny gépi feldolgozást és
sorbarendezést tettek lehetôvé, köszönhetôen az annak létrehozásában
közremûködô postai szakembereknek. A kezdeti tesztek során rövid idô alatt felszín-
re kerültek azok a megoldandó problémák, melyek jelentôs része az OLK üzemelte-
tési tapasztalatai és a postáktól beérkezô visszajelzések alapján a Logisztikai Igazga-
tóság és a Hálózati Igazgatóság szakemberei közötti egyeztetések eredményeként
folyamatosan javításra, kiküszöbölésre kerültek. Ezek többnyire a postai irányítási és
kézbesítési hálózat sajátosságaiból adódtak (pl. egy irányítószámon belüli több
kézbesítô járás; több kézbesítô járás által kiszolgált azonos utca; több település egy
közös irányítószámmal, stb.). Ezen sajátosságok gépi feldolgozás közbeni maradékta-
lan alkalmazhatóságán finomhangolásán a projekt szakemberei jelenleg is dolgoznak.

- A teszt- és próbaüzem során a sorbarendezés teljes terheléssel került üzemeltetés-
re annak érdekében, hogy a jelentkezô nehézségek kiküszöbölése mielôbb meg-
történhessen. Gépi sorbarendezés jelenleg üzemszerûen az erre alkalmas kisalakú
levélküldemények esetében a nagy terhelésû kézbesítô járásokra történik.  Ennek
további bôvítése a rendszer tartós mûködése közben szerzett széles körû tapaszta-
latok kiértékelése után lehetséges. Ezt figyelembe véve a 2015. év során fokozato-
san kerülnek bevonásra további posták kézbesítô járásai a sorbarendezésbe.

A rendszer továbbfejlesztése
Az „éles üzemeltetés” során szerzett napi tapasztalatok, és a felhasználóktól /OLK, PFÜ-
k, posták/ beérkezô vélemények és igények figyelembevételével további feladat a rend-
szer mûködésének finomítása. A fôvállalkozóval egyeztetések folynak a feldolgozó rend-
szer (elsôsorban szoftver) bizonyos funkcióinak finomhangolásáról, testre szabásáról,
mely a szerzôdés keretein belül történik meg az elkövetkezô hónapokban. Ennek célja,
hogy a már megvalósított képességek, funkciók használata a feldolgozás minôségének
javítása érdekében gyorsabban és hatékonyabban történhessen. 
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Úton vagyunk – Célunk a környezettudatos, 
balesetmentes közlekedés

A Magyar Posta közel 3500 db-os gépjármûparkja – mellyel az országban az egyik leg-
nagyobb gépjármû parkkal rendelkezô logisztikai cég – 2014. évben több mint 76 mil-
lió km-t futott, mellyel a Földet megközelítôen 1900 alkalommal tudtuk volna körbeke-
rülni. Ezen futásteljesítmény mellett felmerül napjainkban, mikor a környezetvédelem ki-
emelt szerepet kap, hogy mennyi a környezet kárósító hatása ezen jármûveknek, illetve
az üzemeltetésük során mennyi káresemény történik.

1. A postai logisztikáról általában
A Magyar Posta Zrt. logisztikájának fôbb folyamati elemeit az alábbi egyszerûsített áb-
rával mutatjuk be.

A Posta logisztikai folyamata (egyszerûsített sematikus ábrán)

A Posta logisztikai rendszerében a küldemények felvétele és a küldemények címzett-
hez történô eljuttatása során a felvett küldemények gyûjtô járatok útján jutnak el egy
Posta Feldolgozó Üzembe (PFÜ), majd – attól függôen, hogy belföldi vagy külföldi ren-
deltetésû a küldemény – gerinchálózati járatok útján jutnak el az Országos Logisztikai
Központba (OLK) vagy Nemzetközi Posta Kicserélô Központba (NPKK), és ezt követôen
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ismét a gerinchálózati, illetve terítô járatokon keresztül a címzettekhez. Ez a folyamat
jellemzôen a felvételi nap délutánjától másnap délelôttig megy végbe. A Magyar Pos-
ta logisztikája egymásra épülô kapcsolatrendszeren alapul. Az egyes felvevô illetve kéz-
besítô pontok közötti küldeményáramlást a feldolgozó hálózat, és az ahhoz kapcsolódó
Logisztikai Pontok (LP) és Átrakópontok (ÁP) biztosítják. A feldolgozó üzemek és a köz-
ponti feldolgozók közötti kapcsolatot teljes egészében közúton bonyolított gerincháló-
zati szállítás, míg a feldolgozók és az egyes felvevô illetve kézbesítô pontok közötti kap-
csolatot a helyközi és helyi járati rend biztosítja.

1.1.Postai logisztikai rendszer sajátosságai:

• a rendszer fôváros központú,
• a rendszer egészét a postai feldolgozási és szállítási hálózat alkotja, a meglévô

felvevô és kézbesítô pontokkal együtt,
• a Magyar Posta erôssége ebben a hálózatban rejlik, hiszen teljesen országos le-

fedettséget biztosít,
• a piaci kihívásokkal szemben, mint szolgáltatónak, ezt a hálózatot szükséges fej-

lesztenie, kihasználnia, optimalizálnia,
• a jogszabályok és az Egyetemes Közszolgáltatási Szerzôdés szolgáltatási kötele-

zettséget írnak elô (egyetemes postai szolgáltatások nyújtása) a Posta számára

2. A postaszállítás infrastruktúrájának, technológiájának fejlôdése
A Magyar Posta logisztikai rendszerében a mai csomóponti hálózat (feldolgozási háló-
zat) alapstruktúráját az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején tervezték meg és
vezették be (ez közel egybe esett az irányítószám bevezetésével /1973/). A csomópon-
ti objektumokra tervezett szállítási hálózat egészen 2004-ig bimodális (közút és vasút)
módban mûködött. 2004-tôl az OLK rendszerbe lépésétôl kezdve tértünk át az uni-
modális (csak közúti) szállításra, és ekkor nyílhatott igazán elôször lehetôség a hatékony-
ság javítására. Az elmúlt idôszakban a Társaság ezen a területen több eredményes raci-
onalizálást végrehajtott. 

A 2004-es esztendô mérföldkô a Magyar Posta logisztikai rendszerének történeté-
ben. Olyan események kötôdnek hozzá, mint az Országos Logisztikai Központ (OLK)
megvalósítása, a posta feldolgozó üzemek (PFÜ-k) szervezeti elkülönítése és a közúti
gerinchálózati szállításra alapozott logisztikai hálózat létrehozása, az egységrakományos
küldeménytovábbítás folyamatos kiterjesztése, a teljes körû csomag házhozkézbesítés
megvalósítása, a mobil postajáratok rendszerének kiterjesztése, illetve a készpénzlo-
gisztikában és a hírlaplogisztikában bekövetkezett változások.

A logisztikai hálózat szállítási kapcsolatai 2004 közepétôl kizárólag közúton, gerinchá-
lózati járatok és területi gyûjtô-terítô járatok (postaellátó járatok) útján valósultak meg.
A küldemények továbbítási rendszere az egységképzôk (konténer; egységláda) alkal-
mazására épült.

1989. december 31.-én a Magyar Posta, mint az ország egyik legnagyobb szállítási
vállalata 5263 db. gépjármûvel, 314 db. pótkocsival és 1988 db. segédmotoros kerék-
párral, illetve motorkerékpárral rendelkezett. A feladatok menetrendszerûségét és/vagy
fontosságát tekintve, pedig esetenként 20-30%-os tartalékállományra volt szükség.
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1990. január 1-én a Magyar Posta Vállalat szétválásával (hagyományos postai, távköz-
lési és a mûsorszórási tevékenység külön válása) 2 317 db tehergépkocsi került postai
tulajdonba.

A piacgazdaságra való áttérés elsô kézzelfogható eredményeként a szállításban megkez-
dôdött a jármû rekonstrukció, amely ebben az esetben „rendszerváltásnak” is nevezhetô,
mert ténylegesen európai színvonalú, EU minôsítésû gépkocsik kerültek beszerzésre. 

Elsô ütemben, 1991-ben a közel 2500 db-os gépjármûállományt – mely az egykori
NDK, valamint a szovjet autógyárak termékeibôl álltak – sikerült 104 db Volkswagen
Transporter T.4 típusú 1 tonna hasznos teherbírású, és 49 db Mercedes-Benz 308/D tí-
pusú 1,5 tonna hasznos teherbírású tehergépkocsival frissíteni. 

Talán az olvasónak hihetetlennek tûnik, de az IFA W50, Robur LO 2500, Barkas B1000 és
IZS 2715 típusú gépkocsik évente átlag 160-200 órát töltöttek a javítómûhelyekben, míg a
korszerû, újonnan beszerzett tehergépkocsik esetében ez az idô csak 15-20 óra/ év volt. 

2004-ben az OLK teljes üzemû mûködésével egyidejûleg közbeszerzési eljárás kere-
tében 60 db. 18 tonna össztömegû IVECO 180 E típusú gépkocsi került beszerzésre és
forgalomba helyezésre.

Ezek a gépkocsik az új egységrakományos technológiának megfelelôen emelôhátfal-
lal felszereltek, és 12 db csomagkonténer egyidejû szállítására alkalmasak.

Érdekes a terület történeti áttekintése abból a szempontból, hogy a postaszállítás
munkája meghatározó a postai minôség biztosításában és e nélkül nem lehet az egyre
nagyobb piaci kihívásoknak megfelelni és a piacvezetô szerepet – a konkurencia mel-
lett is – megtartani.

3. Mennyire terheljük környezetünket?

Mindenki másképp csinálja, avagy ami mérhetô, az javítható is.

A környezetvédelem, a környezettudatos magatartás jelentôségét és szükségszerûsé-
gét ma már senki sem vitatja. A természeti környezetünk állapotának változása az egész
bolygóra és annak összes lakójára hatással van, így a megoldás is mindannyiunk kezé-
ben van. Meglévô természeti erôforrásaink egyre szûkösebbek, miközben elképesztô
mértékben terheljük környezetünket. Egyre nagyobb kincs az iható víz, a tiszta levegô,
az értékes termôtalaj.

A nyilvánosság manapság sokkal jobban odafigyel a vállalatok mûködésére is, mint
azt korábban tette. Elôtérbe került az a szemléletmód, hogy a vállalatoknak mind a bel-
sô, mind pedig a külsô felek által támasztott igényeknek egyaránt meg kell felelni.

Az állam és a társadalom minden egyes vállalattól elvárja, hogy azok aktívan vegye-
nek részt az ország környezeti problémáinak leküzdésében, megoldásában.

A vevôk, illetve üzleti partnerek pedig konkrét ökológiai igényeket támasztanak a ter-
mékekkel, illetve szolgáltatásokkal szemben. A nyilvánosság ezenkívül elvárja a cégektôl,
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hogy ismertessék tevékenységük környezeti hatásait, számot adjanak környezeti teljesít-
ményükrôl és beszámoljanak a jövôbeli terveikrôl, melyek segítségével a szennyezés ki-
bocsátások csökkenése, és ezzel együtt környezeti teljesítményük javulása érhetô el.

Magyar Posta Zrt. gazdasági és társadalmi pozíciója, a nemzetközi postai közösség-
ben elfoglalt helye, illetve a fenntartható fejlôdés iránti elkötelezettsége arra ösztönzi a
társaság vezetését, hogy példaszerû gyakorlatot kövessen az erôforrásokkal való öko-
hatékony gazdálkodás területén is. 

A Biztonsági Fôigazgatóság keretein belül a komplex védelmi rendszer szerves része
a környezetvédelmi feladatok ellátása, szervezése, irányítása. 

2013-ban jelentôs eredményeket sikerült elérni az energiafelhasználás csökkentése
és a megújuló energiafelhasználás növelése kapcsán. A villamosenergia felhasználás
12%-kal, a földgáz felhasználás 9%k-al, a távhô felhasználás 9%-kal, a gázolaj felhaszná-
lás 5%-kal, a benzin felhasználás 18%-kal csökkent, a megújuló energia (nap, termálvíz)
felhasználás pedig 12%-kal nôtt az elôzô évhez viszonyítva. A csökkenéshez hozzájárul-
tak az elmúlt években végzett energiatakarékosságot elôsegítô beruházások is, ame-
lyek volumene 2013-ban az elôzô évihez képest mintegy 40%-kal nôtt.

A Magyar Posta – mint az egyik legnagyobb hazai foglalkoztató – fontosnak tartja,
hogy támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyek felhívják a figyelmet környeze-
tünk védelmére, a fenntartható fejlôdésre. Részt veszünk például a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kezdeményezett a Bringázz a munkába! kam-
pányban is jelentôs aktivitással. Jelenleg 6000 kézbesítô járásban kerékpáros kézbesí-
tôk viszik a küldeményeket. 2013-ban a kerékpáros kézbesítôk naponta több mint
80.000 kilométert tekertek, ez – munkanapok alapján számítva – évi több mint húszmil-
lió kilométer, vagyis annyi, mintha ötszázszor körbetekerték volna a Földet.

Gyakran elhangzik a mondat, hogy az emberrel együtt valamennyi élôlény a bioszfé-
ra részét képezi. Az élôlényekre nemcsak a környezeti tényezôk és más élôlények hat-
nak, hanem maguk is hatást gyakorolnak környezetükre. Igen ám, de mekkorát? Ennek
meghatározására szolgál az ökológiai lábnyom.

Az ökológiai lábnyom egy adott népesség vagy ember természetre gyakorolt
hatásának mérôeszköze, amely szemléletes módon fejezi ki a világ, egy ország, egy
átlagember (vagy egy termék, szolgáltatás, rendezvény stb.) erôforrás felhasználási és
hulladékfeldolgozási szükségleteit termékeny földterületben, hektárban (gha). Az a
terület, ami károsodás nélkül meg tudja termelni az aktuális életvitelünkhöz szükséges
javakat (élelem, energia, stb.).

2013 ôszén 29 postai telephelyen 1267 fô részvételével készült ökolábnyom számí-
tás. Az eredmény 2,78 gha/fô, ami 75%-a magyarországi átlagnak, amely 3,7. A felmé-
rés alapján elmondhatjuk, hogy a megkérdezett Postások negyedével kisebb
„ökolábon” élnek, mint az átlag magyar ember, amelyre igazán büszkék lehetünk.

3.1. Gépjármûvek energiatakarékos és környezetkímélô felhasználása

Korunk egyre inkább égetô kérdései a fosszilis energiahordozók „készletének” csök-
kenése és a környezet károsítás visszafogása, a jelenlegi önpusztító életmódunk meg-
változtatása. Ma a logisztika, mint iparág a nemzetközi felmérések szerint a széndioxid
kibocsátás 14%-ért felelôs, így szerepe, felelôssége a fenntarthatóság elérésében je-
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lentôs. A káros anyag kibocsátások növekedése miatti levegôszennyezés egyre sürge-
tôbben helyezi elôtérbe a gépjármûvek energiatakarékos és környezet kímélô felhasz-
nálását.

Ennek során Európában, 2009-ben bevezetésre kerülnek az új „EURO 5” emissziós
követelmények és egyre több gyártó kísérletezik különféle energiatakarékos és környe-
zet kímélô megoldások fejlesztésével.

A globális klímaváltozás következményeinek fontosságát felismerve a nemzetközi
postai szervezetek is környezetvédelmi kezdeményezéseket indítottak el és ezt az Egye-
temes Postaegyesület (UPU) kongresszusán határozatban is megerôsítették. A célok kö-
zött szerepel a postai tevékenységbôl – elsôsorban az épületek üzemeltetésébôl és a
szállításból – eredô CO2 kibocsátás mértékének a csökkentése.

A Magyar Posta már az elmúlt évtizedekben is jelentôs szakmai szerepet vállalt a hazai
motorizáció fejlôdésében. Ma az országban az egyik legnagyobb gépjármû parkkal rendel-
kezô logisztikai cég. Jármûparkjának üzemeltetése és fenntartása során mindig lehetôsé-
get biztosított az új technikai megoldások gyakorlati bevezetése és alkalmazása számára.

A levegôbe jutó szennyezôdések több száz kilométer utat képesek megtenni, mire el-
érik környezeti vagy emberi „célpontjukat” és hatásuk eredetüktôl igen nagy távolsá-
gokra is érezhetô. Épp ezért a levegô védelme immár esztendôk óta a nemzetközi kör-
nyezetvédelmi politikai prioritásainak középpontjában áll.

Magyar Posta Zrt. fenntartható fejlôdés iránti elkötelezettségét mutatja az a cél-
kitûzés, hogy 2013-ig 10 %-kal csökkenti a tevékenységébôl eredô CO2 kibocsátását a
2008-as bázisévhez képest.

2013-ban a csökkenés 2008-hoz viszonyítva elérte a 15,5%-ot!

Az 5 éves idôtávra kitûzött környezetstratégiai cél teljesítését követôen a 2014-2020.
közti idôszakra újabb környezetvédelmi célkitûzések deklarálása vált szükségessé.

A környezetvédelemért is felelôs Biztonsági Fôigazgatóság a Nemzeti Éghajlatvál-
tozási Stratégia alapelveihez igazodva a 2014-2020. közti idôszakra „3x5 klímavédel-
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mi program” társasági szintû vállalását hirdette meg, amelynek keretében a Társaság a
2013. évi bázisadatokhoz képest:

• 5 %-kal csökkenti a CO2 kibocsátását,
• 5%-kal csökkenti az energiafelhasználását,
• 5%-kal növeli a megújuló energiafelhasználását.

A folyamatos fejlesztések mellett fontos a munkavállalók környezetvédelmi és
energiatakarékossági tudatformálása is.

Ennek szellemében évek óta meghirdetésre kerül a Környezettudatos jármûhaszná-
lat program (eco-driving) a Magyar Posta hivatásos gépjármûvezetôi részére. A Magyar
Posta Zrt. mint az ország egyik jelentôs jármûparkkal rendelkezô vállalata, a környezet-
tudatos és ezáltal biztonságosabb jármûvezetési morálra hívja fel ily módon a tulajdo-
nában lévô jármûvek vezetôinek figyelmét.

2012-ben munkatársainknak, a postahelyek vezetôinek olyan belsô pályázatot hirdet-
tünk meg, amelyben a környezetünk tudatos fejlesztése, fejlôdése és szépítése érdeké-
ben munkavállalóink ötleteit, javaslatait versenyeztettük, nagyban számítva az öntevékeny
kezdeményezésekre, hiszen az igényes munkakörnyezet nem pusztán pénz kérdése. Ez a
Környezettudatos, tiszta postahely pályázat sikeresen lezajlott, a legjobb ötleteket és
gyakorlatokat díjaztuk és ez is azt bizonyítja, hogy munkavállalóinknak korántsem közöm-
bös közvetlen környezetük állapota, annak megóvása. Jó érzéssel nyugtázhatjuk ezt,
mivel szolgáltató helyeink megjelenése, az ezzel való törôdés, felelôs magatartás fon-
tos tényezô a piaci versenyben meghatározó szerepre törekvô Magyar Postának.

Az áttérés a környezettudatos magatartásra csak egy kis körültekintést igényel. Ha
elôször nehezen is tesszük meg az elsô lépéseket és eredmények nincsenek, ne adjuk
fel, mert a „sok kicsi sokra megy” elvnek érvényesülnie kell. 

Erre a gondolkodásmódra, igényességre a jövôben még nagyobb szükség van. Ép-
pen ezért nagy hangsúlyt fektetünk munkavállalóink környezetvédelmi és energiataka-
rékossági tudatformálása is, ami egyben üzenet ügyfeleinknek is: itt a környezetükre so-
kat adó, a környezetvédelemmel kapcsolatban elkötelezett postások dolgoznak, akik
számára nemcsak a dicsô múlt, de a jövô is fontos, alakításában, formálásában tevéke-
nyen és felelôsen részt kívánnak venni. 

A Magyar Posta Zrt. a szolgáltatásminôség megfelelôsége érdekében, ISO 9001:2008
szabvány szerint tanúsított Minôségirányítási Rendszert (MIR) épített ki és mûködtet, míg
a környezetvédelem és energiagazdálkodás érdekében ISO 14001:2005 szabvány sze-
rint tanúsított Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR) vezetett be többek között va-
lamennyi logisztikai folyamatban érintett telephelyen.

A Környezetközpontú Irányítási Rendszer:
• Csökkenti a környezeti terhelést és kockázatot; 
• Segíti, támogatja a társaság környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységé-

nek hatékony megvalósítását; 
• Elôsegíti az anyagokkal és energiaforrásokkal való gazdaságos bánásmódot; 
• A vevôi, partneri elvárásoknak megfelelve segíti a pozitív megítélést a piacon; 
• Növeli a környezettudatos munkavállalói elkötelezettséget. 

2011. évben az irányítási rendszerek integrálásával kialakításra került a Társaság Mi-
nôség- és Környezetirányítási Rendszere.
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4. Káresemények alakulása 
Az évenkénti KRESZ oktatásokon baleset-megelôzési céllal baleset-elemzéseket adunk
közre. A KRESZ oktatásokon tartott bemutatók hatásosnak tûnhetnek (pár hétig valószí-
nûleg azok), van egy komoly hiányosságuk. Nem biztosítanak folyamatos baleset-meg-
elôzési impulzusokat. 

Ennek a hiányosságnak a kivédésére alkottuk meg 2008 elsô félévben a megelôzô in-
tézkedéseink között az esetelemzéseket konkrétan az adott garázsra jellemzô balese-
tekre, káreseményekre vonatkozóan. A gyakorlat visszaigazolta, hogy amennyiben a
munkavállalóink minden nap találkoznak a esetelemzéssel jobban rögzítik magukban a
baleset-megelôzéssel kapcsolatos tanácsokat.

Az alábbi minta készül a garázsok részére. 

A sajáthibás káreseményeket a kárt okozó munkavállalókkal a jogszabályi és törvényi
elôírások figyelembe tartása mellett téríttetjük!
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Amennyiben 2006-ot tekintjük bázisévnek, akkor mind a káresemények darabszámá-
ban, mind értékében (számla szerinti kárösszeg) évrôl évre csökkenést tapasztalhatunk. 

Saját hibás káresemények megoszlása 2014. évben

Fentiek alapján kijelenthetô, hogy a baleset megelôzésre vonatkozó törekvése-
ink az adatok tükrében sikeresnek tekinthetôk.
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4.1. Jellemzô saját hibás balesetek és káresetek elemzése

4.1.1. Figyelmetlen elôzés

A postai gépjármû egy lovas kocsit elôzött. Az elôzést már majdnem befejezte, amikor az
elôtte haladó tehergépjármû elvétette a kanyarodás ívét és megállt a postai gépjármû elôtt.

A postai gépjármû féke-
zett, de megállni már nem
tudott és az idegen teher-
autó hátuljának ütközött.

A gépjármû olyan mér-
tékben megsérült, hogy
selejtezni kellet és autó-
mentésre is szükség volt. 

Az elôzési manôverbe
csak úgy szabad bele-
kezdeni, hogy biztonsá-
gosan be is tudjuk fejez-
ni. A KRESZ 34.§ para-
grafusa az elôzést ke-
resztezôdésben csak
meghatározott feltételek

megléte esetén engedi. Ezért általánosságban elmondható, hogy a biztonságos köz-
lekedés érdekében kerülni kell az elôzést az útkeresztezôdéseknél (a „T” keresztezô-
dés is útkeresztezôdés).

4.1.2. Nem az útviszonyoknak megfelelô közlekedés I.

A postai gépjármû a „T” keresztezôdés felé haladva megcsúszott és az út és a kereszte-
zôdéssel szemközti kerítésnek ütközött. Az út le volt fagyva, latyakos volt (téli útviszonyok).

A gépjármûvel mindig az útviszonyoknak megfelelôen kell közlekedni (KRESZ 25. §).
A téli útviszonyoknál a
gépjármûvünk sebessé-
gét nagymértékben csök-
kenteni kell, hogy meg-
ôrizzük a gépjármû me-
netbiztonságát. Ahol szá-
raz úton 50-el is biztonsá-
gosan tudtunk menni, ott
lehet, hogy télen a fa-
gyott, latyakos úton a 30
is veszélyes. Javasoljuk,
hogy a közlekedéshez
megválasztott sebessé-
get az útviszonyok fi-
gyelembe vételével ala-
kítsák. 
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4.1.3. Nem az útviszonyoknak megfelelô közlekedés II.

A postai gépjármû közlekedése során megcsúszott, az bal oldalán található szalagkor-
látnak csapódott, majd az út jobb oldalán található vízelvezetô árokban megpördülve
állt meg. 

A gépjármû olyan mér-
tékben megsérült, hogy
selejtezni kellet és autó-
mentésre is szükség volt.

Az elôzô esetnél kö-
zölt javaslatokon túl fi-
gyelembe kell venni,
hogy, lehet, hogy egy út
száraznak tûnik, de olyan
vízátfolyások lehetnek
rajta, amik megfagyva
veszélyeztetik a gépjár-
mû menetbiztonságát.
Hasonlóan veszélyes té-
len a „csak” nedves út-
felület.

4.1.4. Figyelmetlenség I.

A postai gépjármûvezetô eltévedt külterületen, egy szántóföldön próbált megfordulni,
ahol elakadt a sárban. 5 perc próbálkozás után sikerült kijutnia a sárból, viszont a meg-
fordulás közben a magas
fûben árokba hajtott.
„Járt utat a járatlanért el
ne hagyj”

A gépjármûvezetô köny-
nyen elkerülhette volna a
káresetet, ha a teljes ka-
nyarodási ívû megfordu-
lás helyett „Y” megfordu-
lást alkalmaz. A magas fû
nem csak árkokat hanem
nagyobb kôdarabokat is
rejthet, ezért a magas fû-
ben való közlekedést
minden körülmények kö-
zött kerülni kell.

Fontos hangsúlyozni, hogy külterületen, rossz minôségû utakon közlekedve fokozott
figyelemmel kell lenni és kerülni kell a magas fûvel benôtt helyeket. Többször elôfor-
dult, hogy a keskeny utakon a postai gépjármû lehúzódott egy szembôl közlekedô mi-
att és a magas fûben neki ütközött egy nehezen észrevehetô sziklának/betondarabnak. 
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4.1.5. Figyelmetlenség II.

A postai gépjármûvezetô közlekedése során észlelte, hogy a gépkocsiba beépített GPS
eszköz hangjelzést ad, a gépkocsivezetô menet közben mag akarta vizsgálni mi okozza

a hangjelzést, de ez el-
vonta a figyelmét és köz-
ben a gépjármûvel árok-
ba hajtott (a GPS adatok
alapján 72 km/h sebes-
séggel haladt). 

Az elektronikus útdíjat
GPS alapon valljuk be a
Nemzeti Útdíjfizetési Szol-
gáltató Zrt.-nek. Ennél fog-
va a GPS mûködésének
nyomon követése okvetle-
nül szükséges, hogy elke-
rüljük az útdíj bírságot.
Ugyanakkor a GPS figyelé-
se nem válhat a biztonsá-
gos közlekedés kárára.

Mindig a látási és útviszonyoknak megfelelô sebességet válasszuk,a  KRESZ elôírásai
szerint a mobiltelefont, GPS eszközöket menet közbe ne használjuk!

70 km/h sebességnél 3 másodperc alatt már ~58 métert(!) tesz meg a gépkocsi!

Hogy megmutassuk, 58 méter mennyi egy 9,45 méter hosszú IVECO-t veszünk alapul:

Mint látható 3 másodperc alatt elég hosszú utat teszünk meg és a hosszú úton sok
minden megtörténhet…
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Transzpromó nyomtatás avagy nincs új a nap alatt

Egy átlagembert naponta legalább 3000 különféle marketing impulzus éri. TV, rádio,
online felületek, óriás plakátok, direct marketing révén. A szakemberek évek óta kere-
sik azokat az új megoldásokat, amelyek segítségével javulhat a marketing célú üzene-
tek célbaérkezésének hatékonysága. 

Hasonlóan fontos szempont a meglévô ügyfelek megtartása, a vásárlói hûség állan-
dó erôsítése, és mindenekelôtt az új ügyfelek megszerzéséhez szükséges hatékony
módszerek megtalálása. Mindezek jelentôs gazdasági kihívások elé állították, állítják a
vállalkozásokat. Ezt az összetett feladatot ráadásul folyamatos költségcsökkentés mel-
lett kell megvalósítaniuk.

A színes változó adattartalmú digitális nyomtatás segítségével egy új, rendkívül haté-
kony marketing eszközt tudunk a Megbízóinknak nyújtani!

Tranzakció vagy promóció?
A folyamat legkritikusabb pontja az elôszelektálás

Nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy egy átlagos ügyfél 164 másodpercet for-
dít egy úgynevezett tranzakciós dokumentum – például közüzemi számla, telefon-
számla, bankszámlakivonat, fizetési értesítô – tanulmányozására. Az ügyfelek 98%-a egy
ilyen dokumentumot egyszer, 85%-a kétszer, és 15%-a háromszor is elolvas. 

Ezzel szemben az ügyfelek 95%-a a promóciós DM leveleket vagy a tranzakciós levelek
mellé gyakran csatolt  hírleveleket általában olvasatlanul azonnal a szemétbe dobja. Ha
mégis elolvassa, akkor is átlagosan csak 21 másodpercig tanulmányozza annak tartalmát. 

Felmerül a kérdés, hogyan lehet a leghatékonyabban marketing üzeneteket eljuttat-
ni az ügyfeleknek?

A leghatékonyabb megoldás a tranzakció és a promóció összevonása, ez a  

Transzpromó
Mivel fogyasztók 98%-a elolvassa a tranzakciós dokumentumokat, érdemes azokon
marketing boxokat kialakítani, amely segítségével célzott marketingüzeneteket lehet el-
juttatni az ügyfelek számára. 

Az általunk bíztosított digitális technológia önmagában nem elegendô, de a megfe-
lelô CRM adatbázis segítségével lehetôség van a személyre szóló szegmentált marke-
tingüzenetek eljuttatására.

A marketingbox kiváló eszköz a cross és up sellingre, de akár ún. harmadik feles rek-
lámok megjelenítésére is.

A Díjbeszedô Nyomda Zrt. volt az elsô Magyarországon, amelyik felismerte az ebben
rejlô üzleti lehetôséget. Közép-Kelet-Európában elôször állított üzembe nagy kapacitá-
sú színes és kiemelô-színes tekercs digitális nyomdagépet. A piac fejlôdése pedig to-
vábbi beruházásokat generált. 
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Miután a Magyar Posta tulajdont szer-
zett a Díjbeszedô Cégcsoportban nyom-
daipari kapacitásait a Díjbeszedô Nyomda
Zrt. és az EPK összevonásával létrejött
EPDB Nyomtatási Központ Zrt-ben össz-
pontosította. Ezen cégben a korszerû
technikai háttér mellett, megfelelô infor-
matikai háttér is Megbízóink rendelkezé-
sére áll. 

Anyavállalatunk, a Díjbeszedô Holding
Zrt. is használja a marketing boxokat tar-
talmazó számlákat.

A tranzakciós dokumentumok kiküldé-
sét jogszabályok szabályozzák. Elôállítá-

suk, az ügyfelekhez történô eljuttatásuk jelentôs – inproduktív – költséget jelent.
Fentiekben leírt kutatási adatok alapján viszont a tranzakciós dokumentumok egyben

rendkívül hatékony marketing eszközök is lehetnek, így a transzpromó nyomtatására
fordított összegek a hatékonyság növelése révén Megbízóinknak költségek helyett ár-
bevételi forrásokat jelenthetnek.

És hogy nincs új a nap alatt, a számlákon történô hirdetés lehetôségét már 1936-ban
is alkalmazták!
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Fejlesztési programok – Postai Agora

Magyarországon az elektronikus kapcsolattartás mind a közigazgatás, mind a piac terü-
letén elmarad a kívántaktól. Az informatika fejlôdése és az internet elterjedése jelentô-
sen átalakította a mindennapokat, a vállalkozások és a közigazgatás mûködését. Az
internetet tájékozódásra, ügyintézésre, munkakeresésre, tanulásra, kapcsolattartásra
használó emberek komoly elônyben vannak azokkal szemben, akiknek nincs lehetôsé-
gük azt használni. A vállalkozások között is komoly versenyelônyre tesznek szert azok a
cégek, melyek a beszerzés, az értékesítés, a marketing, a belsô munkaszervezés és a lo-
gisztika terén versenytársaiknál hamarabb és/vagy nagyobb mértékben veszik igénybe
az infokommunikációs eszközöket és legmodernebb szolgáltatásokat. 

Miért is fontos az e-közigazgatás?
A hatékony, olcsó és ügyfélbarát közigazgatás kialakítása, illetve a lakosság és a vál-

lalkozások bürokratikus terheinek csökkentése érdekében világszerte napirenden van a
közigazgatás átszervezése. A közigazgatás megújításának szándéka, illetve az inter-
netes szolgáltatások széles körû elérhetôsége együttesen teremtheti meg a kényelme-
sebb, hatékonyabb és takarékosabb, közvetlen személyes jelenlétet nem igénylô ügy-
intézés, az elektronikus közigazgatás – röviden az e-közigazgatás – lehetôségét.

Ebben a felzárkózásban jelent megoldást a Postai Agora is, mely a kistelepüléseken
mûködô postahelyekre eljuttatja egyrészt a speciális, a falvakban élôk élethelyzeteivel,
igényeivel találkozó közigazgatási, közszolgáltatási ügyintézési lehetôségeket, elérhe-
tôvé teszi a modern információs és kommunikációs technológiai eszközöket, az ezek se-
gítségével elérhetô alkalmazásokat, valamint mindezzel párhuzamosan közösségi tér-
ként is funkcionál a helyi lakosok számára. A fejlôdést, felzárkózást is támogatva a kor-
mány az 1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozatában hagyta jóvá az Elektronikus közigaz-
gatás operatív program 2009-2010. évi akciótervének módosítását, mely keretében ki-
emelt projektként nevesítette a Postai Agora projektet. 

A „Részletes Felhívás és Útmutató” alapján a Magyar Posta Zrt. 2012. szeptember 10-
én benyújtotta pályázatát, melynek eredményeként 100 %-os intenzitású, vissza nem té-
rítendô konstrukcióban, 500 millió forint keretösszeget ítéltek meg számunkra a projekt
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Az Európai Uniós támogatásból finanszírozott projekt egyike a Postai
Agora elnevezésû, EKOP-2.1.20-2012-2012-0001 azonosító jelû kiemelt
projekt, melynek eredményeirôl korábban már rövidebb cikkekben, postai
elektronikus hírlevélben olvashattunk, vagy akár személyesen is használ-
hattuk a fejlesztések eredményeit. A Postások Szakmai Egyesület támoga-
tásában a projekt vezetôjeként néhány speciális részletrôl szeretném a
T. Olvasót tájékoztatni, bemutatva a Magyar Posta Zrt. új szolgáltatás-
tevékenység szegmensének eredményeit.



végrehajtására. 2013. február 06–án lépett hatályba az ún. Támogatási Szerzôdés, mely
többek között tartalmazza a megvalósításához társuló szabályokat, feltételeket, kötele-
zettségeket, idôzítést, költségvetést. Az adott szabályok és feltételek mellett már 2012.
október 1-jétôl elindult a projekt felállítása, és az a fejlesztési, tervezési folyamat, mely-
nek eredményeként 2014. április 1-jétôl országszerte negyven kistelepülésen váltak el-
érhetôvé a Postai Agora szolgáltatásai. 2014. október 31-re a Postai Agora mobil alkal-
mazás is elkészült, melynek köszönhetôen a felhasználók helytôl függetlenül is hozzá-
férhetnek az Agora Pontokon elérhetô, meghatározott információkhoz. 

A 2012 októbere és 2014 októbere közötti idôszak szám-
talan feladatot ölelt fel. Az elsô mérföldkôhöz kapcsolódó
feladatunk a 40 postahely kijelölése volt. A kijelölés során
számtalan paramétert kellett figyelembe venni: a kiválasztás
kritériumai között szerepelt, hogy a kistelepülés lemaradó,

stagnáló vagy felzárkózó kistérségben legyen, a településen ne mûködjenek egyéb köz-
igazgatási funkciót ellátó közösségi hozzáférési intézmények (pl. Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér, Teleház, e-Magyarország pont). Az ingatlan körülményeinél továbbá
meghatározó volt az ügyféltér nagysága, fûthetôsége, tulajdonosi jogviszonya, mûsza-
ki állaga, mûszaki kivitelezés lehetôségei, stb. Az egyeztetési körök végeredményeként
Postai Agora Pontok lettek: Balatonújlak, Berente, Csököly, Farád, Gyulaháza, Hejôpapi,
Hernádkak, Inke, Jánd, Jánkmajtis, Jósvafô, Kardoskút, Kenézlô, Kölcse, Kömlôd, Köröm,
Kurityán, Magyarnándor, Monok, Nagyiván, Nagykarácsony, Nagypeterd, Nagyrozvágy,
Nemesvid, Nyírtass, Ozora, Penc, Ragály, Ságvár, Sajóörös, Székely, Szigetbecse, Szügy,
Csobád, Tiszaszalka, Tyukod, Uraiújfalu, Váchartyán, Vácrátót és Zsáka települések postái. 

Törekedtünk arra, hogy az ország minden régiójában legyen Agora Pont, azonban a
pályázati elôírások erôsen meghatározták a felzárkózás területi érintettségét, ezért a te-
lepülések többsége az észak-keleti országrészre esett. A Postai Agora pontok nem új
postahelyként jelentek meg, hanem a meglévô szolgáltató pontok kerültek „át- és be-
rendezésre” az informatikai és közigazgatási, tájékoztatási funkciókhoz igazítottan. A
program szellemiségéhez és a helyi körülményekhez mérten az ügyféltér/homlokzat fel-
újítása valósulhatott meg, kiépítve azon erôs- és gyengeáramú hálózatokat, amely szol-
gáltatás informatikai képességének mûködéséhez szükségesek. Több ügyféltérben az
ügyintézés módját támogató bútorzat (asztal, szék) is lecserélésre került, agora-
közösségi teret biztosítva a betérô ügyfeleinknek. 

A minisztériumokkal és a szakhatóságokkal (Magyar Államkincstár, Országos Nyugdíj-
biztosítási Fôigazgatóság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Köz-
igazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) leegyeztettük az agora
pontokon ellátandó szolgáltatások körét, illetve a közigazgatási rendszerek érintettségét.
A kiválasztott szolgáltatások alapján véglegesíteni tudtuk a mûszaki követelményeket, ter-
veket, a kivitelezés érdekében pedig szolgáltatásokat és eszközöket szereztünk be, mely
során 40 darabot is meghaladó vállalkozói szerzôdést kötöttünk. Az EU-s finanszírozású
projektekre jellemzôen nem csak a megvalósítás tárgya szerinti beszerzések jelentek meg,
hanem olyan kötelezô elvárásokhoz társuló beszerzések is, mint a kötelezô könyvvizsgá-
lat, vagy a projekt nyilvánosságával kapcsolatos teljesítések lebonyolítása (lakossági fó-
rum megtartása, projekt táblák gyártatása, generált média hirdetéseinek közzététele). 
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2013 nyarától folyamatos volt a helyszínek kialakítása, majd a 40 helyszínre és a köz-
ponti részhez tervezett (pl, szerverek, biztonsági komponensek) infrastruktúra telepíté-
se, összehangolása és tesztelése. 2014. március végére a rendszer mûszaki oldalról el-
készült, bár áprilisban még a vezeték nélküli helyi hálózat (WIFI) finomhangolására szük-
ség volt. A mûszaki kivitelezés részeként a szakhatósági rendszerekhez való kapcsoló-
dást és a szükséges szoftverfejlesztéseket is megtettük. 

A fizikai rendszer kiépítése mellett nagy hangsúlyt fektettünk a tevékenység alapját
adó tudás megszerzésére. Az Agora posták munkatársai és a kijelölt rendszeres helyet-
tesek a Nemzeti és Közszolgálati Egyetem és a szakhatóságok segítségével sajátíthat-
ták el az alapvetô közigazgatási és jogi ismereteket, az e-közigazgatás alapjait, majd az
Agora pontokon várhatóan leggyakrabban elôforduló kiemelt ügyesetek és ügyindítá-
sok gyakorlásával mélyíthették el az ismereteket. A bevezetést megelôzôen az informa-
tikai eszközök használatának (KIOSZK, scanner-nyomtatás, notebook, wifi, az élesben
futó programok) bemutatására helyszíni támogatás keretében került sor.  

Mivel is találkozhatnak az ügyfelek a fejlesztés eredményeként?
Betérô ügyfeleink képzett postai munkatársaktól kérhetnek tájékoztatást, illetve kez-

deményezhetnek ügyintézést, vagy önállóan is intézik ügyeiket. Utóbbi esetben az ügy-
féltérben elhelyezett KIOSZK és a WIFI elérés biztosítja a technikai hátteret. A kihelye-
zett terminál (KIOSZK – képen) használatakor a szolgáltatások igénybevételét a Postai
Agora ügyintézônek elôre jelezni nem kell, a szolgáltatást szabadon igénybe lehet ven-
ni meghatározott szabályok szerint. 

Az internet terminál célja, hogy a mindennapi élettel kap-
csolatos, interneten megtalálható információkhoz, e-közigaz-
gatási felületek eléréséhez nyújtson segítséget azon igény-
bevevôk részére, akik számára az internet más módon nem
elérhetô. A terminál az információ elérést egy eligazító, navi-
gáló felülettel támogatja, melyet mindenki otthonról is elér-
het (http://agora.posta.hu).

• A sokak számára hasznos weboldalak elérhetôségét
összegyûjtöttük, melyet a kezdôoldal alsó részén lehet
megtalálni, ilyen többek között: 
– a vállalkozásokat segítô információ (Vállalkozói por-

tál, Interneten intézhetô vállalkozói ügyek, Az e-köz-
igazgatás elônyei vállalkozásoknak, Pályázatok, hite-
lek, vállalkozásfejlesztés, Vállalkozói kisokos)

– egyes hatóságok elérhetôségei, címei (Területileg il-
letékes Nyugdíjfolyósító Igazgatóságok, Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, Magyar Államkincstár,
Területileg illetékes Munkaügyi Központok)

– munkakeresés támogatása (Virtuális Munkaerô Piac
Portál, Nemzeti Pályaorientációs Portál, Állami Fog-
lalkoztatási Szolgálat, Nyomtatványok elérhetôsége) 

– közigazgatással és internetes tudnivalókkal kapcsolatos hasznos információk
és elérhetôségük
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• A terminálon olyan alapvetô programok is elérhetôek (pl. MS word), amely segít-
ségével levél, kérelem írható és szerkeszthetô. Az elkészült dokumentum ingye-
nes levélküldô szolgáltató felületén továbbítható a címzett hatóságnak. 

• Elérhetô a közigazgatási általános nyomtatványkitöltô programja (ÁNyK), erre tá-
maszkodva elektronikusan is indítható hivatalos ügy. 

• Idôpontfoglalás különbözô intézményekbe, mely segít a várakozási idô csökken-
tésében. 

• Könyvtárak elérhetôségeinek kiemelése, hozzáférés elektronikus könyvtárakhoz.
• Menetjegy rendelhetô elektronikusan, melynek bizonylata helyben kinyomtatható. stb. 

A vezeték nélküli helyi hálózathoz (WIFI) okostelefonnal, notebook-kal pedig postai
nyitva tartási idôn kívül is lehet csatlakozni az internethez, és a terminál adta lehetôsé-
gek így is elérhetôek. 

Természetesen nem mindenki igazodik el biztonsággal az e-ügyintézésben, így ré-
szükre a postai kezelôk tudnak segítséget nyújtani az alábbi területeken:  

1. Ügyfélkapu ügyintézés teljes körû intézése a létrehozásától a törlésig. Az ügyin-
tézés a kormányablakok felkeresése nélkül, postahelyen helyben lebonyolítható.  

2. Az állampolgár kérheti az általa hozott dokumentum szkennelését, illetve a kü-
lönbözô közigazgatási weboldalakról ûrlapok, kérvények, nyomtatványok és tájé-
koztatók nyomtatását vagy jegyvásárlás esetén internetes jegy és egyéb közös-
ségi és közszolgáltatási ügyek intézése érdekében kiegészítô igazolási, tájékozta-
tási információk nyomtatását. 

3. Kérelmek befogadása e-ügyintézés kezdeményezéséhez az alábbi ügyeknél:  
• Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására
• Anyasági támogatás iránti kérelem
• Kérelem családi pótlék megállapítására
• Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására 

A postai kezelôk nyomtatványokat, illetve kitöltésükben segítséget biztosítanak. A
kitöltés formai ellenôrzése és a mellékletek csatolása után az agora kezelô a Ma-
gyar Államkincstár E-ügyfél felületén rögzíti a kérvényt, illetve csatolja a digitalizált
eljáráshoz szükséges mellékleteket. Az ügyfelek rendszer által elôállított igazolást
kapnak arról, hogy a kérelem indítása az ügyintézési folyamat részévé vált. 

4. Ügyintézôi segítséggel történô online idôpontfoglalás egyes szakhatóságoknál. A
kistelepülés közigazgatási hatóságánál, pl. járási Okmányirodánál lefoglalt idô-
pont esetén nem kell várakozni az ügyfélnek, ha elôre idôpontot egyeztetett. 

5. Megkeresés esetén az agora kezelôk eligazítást nyújtanak közigazgatási kérdések-
ben, illetve tájékoztatást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy a szükséges ügy inté-
zése mely hatóságnál, vagy intézménynél lehetséges. Ehhez akár helyben forma-
nyomtatvány is kérhetô, és a tényleges ügyintézéshez szükséges információkról is
értesülhetnek a lakosok (pl. eljárás díja, milyen dokumentációkat kell vinni, stb). 
A közigazgatási eljárásoknál közel 2600 ügy található. Ezek közül tájékoztatást il-
letve eligazítást a postai kezelôk 12 gyakran elôforduló élethelyzetben biztosíta-
nak, így 160 tényleges ügyben tudnak támpontot adni: 
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• Gyermekszületés (pl. anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, TGYÁS,
GYED, családi pótlék)

• Iskolakezdés (pI. iskoláztatási támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény, diákked-
vezmény)

• Munkaügy és adózás (pl. képzési támogatások, munkaerô-piaci programok, mun-
kahely-teremtési támogatás

• Házasság, élettársi kapcsolat (pl. bejelentések anyakönyvi kivonat, név megvál-
toztatása)

• Építkezés, otthonteremtés (pl. építési/használatbavételi engedély, hatósági
ügyek, haszonélvezeti, szolgalmi és jelzálogjog)

• Egészségügy (pl. TAJ kártya, gyógyszerköltség támogatás, utazási költségtérítés,
táppénz)

• Okmányigénylés, elvesztés, pótlás (pl. személyi elvesztésének bejelentése, útle-
vél igénylése, lakcímbejelentés)

• Vállalkozási, ipari és kereskedelmi ügyek (pl. szálláshely-üzemeltetés, rendez-
vénytartás, termelôi piac, állatvásár, lovas szolgáltatás)

• Gépjármû üzemeltetés (pl. jogosítvány, törzskönyv, forgalmi engedély, gépjármû
átírása, rendszámtábla pótlása)

• Szociális ügyek (pl. rendszeres szociális segély, idôskorúak járadéka, ápolási díj,
átmeneti segély)

• Nyugdíjba vonulás (pl. öregségi nyugdíj, árvaellátás, özvegyi nyugdíj, járadékok,
egyszeri segély)

• Haláleset, hagyatéki ügyek (pl. haláleset bejelentése, anyakönyvi kivonat, ügy-
gondnok kirendelése,)

A fentiek alapján látható, hogy nagyon széles ügykörrel kereshetik meg az állampol-
gárok munkatársainkat. Az ismeretek átadásában a kezelôk természetesen használnak
segédleteket, weblapokat,
leírásokat, s bár nem elvárás
a jogszabályok szó szerinti
visszamondása, ebben a
környezetben elengedhetet-
len, hogy a tudásuk biztos
alapon álljon, és ennek
megfelelô tájékoztatást, se-
gítséget tudjanak nyújtani. 

(Az igénybevétel részleteit
a Postai Agora Szolgáltatá-
sok Általános Szerzôdési Fel-
tételei tartalmazza.)

A projekt az eredeti kiírás-
ban vállaltakat 2014. március
31-re teljesítette, azonban a
hatékony megvalósításnak is
köszönhetôen a projektben
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maradvány keletkezett. A Magyar Posta Zrt. kezdeményezte a projekt véghatáridejének
2014. október 31. napjára történô meghosszabbítását, és az eredeti szkóphoz illeszkedô
mobilalkalmazások bevezetését. A rendelkezésre álló féléves idôszakban a szokásos fej-
lesztésekre jellemzô folyamatot követve (tervezés, beszerzés, fejlesztés – implementáció,
tesztelés …) elkészült a Postai Agora mobil alkalmazás, mely iOS, Android, Windows
Phone platformot használó készülékekre tölthetô le. Az alkalmazás segítségével a fel-
használók helytôl függetlenül is hozzáférhetnek az Agora Pontokon elérhetô, meghatá-
rozott információkhoz. 

Az applikáció fôbb funkciói a következôk:
• Az ügyintézés ikonra koppintva az alkalmazás 15 közigazgatási ügyben ügyin-

tézési segítséget (tájékoztatás, vonatkozó hivatkozások, nyomtatványok) bizto-
sít a közigazgatási, ügyintézési folyamatot biztosító lépéssorozat látványos
megjelenítésével, valamint tartalmi leírással. Két kiválasztott ügy esetén (Házas-
ság, Személyazonosító Igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, il-
letve elvesztésének bejelentése) – telefonon is ergonomikusan kezelhetô –
nyomtatvány kitöltésének elektronikus ûrlaptámogatása is megvalósult, melyet
kinyomtatás és aláírás után csak az érintett hatósághoz kell elküldeni.  

• Az idôpontfoglalás funkcióval az applikáció lehetôséget nyújt a Postai Agora
website-on összegyûjtött idôpontfoglalás szakhatósági oldalakra történô átna-
vigálásra, és ott az idôpontfoglalás megtételére.

• Az alkalmazás a GPS és Wifi adatok felhasználásával (amennyiben engedélyezett
a funkció) azonosítja az eszköz jelenlegi pozícióját és a térképen a pillanatnyi
helyzetéhez képest a településen/országosan az összes Agora pontot vagy pos-
tahelyet mutatja. A funkció a készülék beépített útvonaltervezô szoftverét is ké-
pes használni ahhoz, hogy a felhasználót elnavigálja a kiválasztott postahelyre.

• A kvízjáték közigazgatási vagy agora településekkel kapcsolatos kérdéseket tar-
talmaz. A játék célja, hogy a felhasználó közigazgatási ismereteit fejlessze, illet-
ve az Agora településekkel kapcsolatos kérdésekkel szórakoztassa a felhaszná-
lót. Különbözô nehézségi szinteken minden kérdéshez három válaszlehetôség
tartozik,. A pontozásnál számít a helyes válasz és az idô is. Pl. Ki kérvényezheti
a lakhatási támogatást? Ki jogosult baleseti járadékra? Melyik ôsi magyar nép-
csoportról neveztek el települést? Mirôl híres Vácrátót? Javaslom, hogy min-
denki próbálja ki az applikációt.

Több kényelmi szolgáltatást építtettünk be: az applikáció támogatja a postai Ügyfél-
szolgálat telefonon, üzeneten keresztül történô közvetlen felkeresését; a törzsadatok ki-
töltésén belül lehetôség van személyes adatok elmentésére/szerkesztésére, melyek az
„Ügyintézés” menüpontban található ügytípusok kitölthetô ûrlapjaiba automatikusan
átemelésre kerülnek, meggyorsítva így a dokumentum kitöltését. 

Az applikációt folyamatosan töltik le felhasználók, az indulást követô három hónapon
belül közel négyezer alkalommal döntöttek az applikáció letöltése mellett. 

A részben vagy egészében Európai Uniós támogatásból finanszírozott projekt meg-
valósításának számtalan egyedi szabálya van. Egyik fontos jellemzôje a konstrukciónak,
hogy a fejlesztés megvalósításának befejezésétôl számított legalább 5 évig ún. fenntar-
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tási idôszakban a fejlesztés eredményeként létrejött szolgáltatást biztosítani szükséges,
illetve a projekt meghatározott számszerûsíthetô eredményeit/indikátorokat teljesíteni
kell. Így a további években folyamatosan biztosítani kell a 40 agora helyszín mûködé-
sét; a képzett agora kezelôk száma nem csökkenhet egy szint alá; az Agora pontokon
közvetlenül elindítható közszolgáltatások számának minimum 10 db-nak kell lennie; és
az igénybevett közigazgatási ügyek számának egy meghatározott szintet el kell érnie;
az érintett területeken a lakosság részére elôre definiált költségmegtakarítást szükséges
elérni, és nem utolsó sorban a mobilalkalmazás használata is egy elvárt mértékhez kö-
tött. Ezen projekt számszerûsíthetô eredményeinek teljesítése minden idôszakban fon-
tos, elmaradása szankcióval jár(hat). Az indulás óta a tevékenység iránt az érdeklôdés
folyamatos, ezért szerencsére a jelenlegi mutatók pozitívan jelzik elôre az elvártak telje-
sülését. Az állampolgárok mind a 12 élethelyzet ügyeivel kapcsolatosan felkeresik a
Postai Agora pontokat, kiemelt az érdeklôdés az egészségügy, a munkaügy és a gyer-
mekszületés ügyei iránt, mely témákban az ügyindítás-kezdeményezés száma is megha-
tározó. Az átlagos ügyintézési idô 12 perc.

A szolgáltatással kapcsolatos további részletek a http://agora.posta.hu/ oldalon ol-
vashatók. A cikken keresztül is szeretném megköszönni minden résztvevô munkatársnak
a megvalósításban végzett eredményes tevékenységét. 

Forrás: 

RÉSZLETES FELHíVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program
keretében megvalósuló „Postai Agora” címû kiemelt projekt támogatásához
Magyar Posta Zrt. „Postai agora” projekt – Megvalósíthatósági tanulmány
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Postások Szakmai Egyesülete (PSZE) hírek, események
2014-bôl

Központi rendezvények 

Nemzetközi elôadássorozat – PSZE Szakmai nap keretében

1.) Szállítás Optimalizáló Rendszerek – Transport Management System (TMS) 
alkalmazása a postáknál (április 2.)

2.) A csomagfeldolgozás technológiai megoldásai és lehetôségei (november 5., 12.)

A PSZE a Magyar Posta Zrt. szakemberei részére szervezett elôadás sorozatot, amelyek
keretében  tájékoztatást kaphattak, hogy milyen megoldásokat alkalmaznak ma a cso-
magfeldolgozó-, szállítás technológiában szerte a világon /berendezések, technológiák,
alkalmazások, best practice-ok, IT megoldások/ és melyek a közeljövô fôbb fejlesztési
trendjei és irányai ezeken a területeken.

A szakmai elôadásokat több meghívott nemzetközi cég tartotta. A cégek képviselôi
egymást követôen ismertették technikai eszközeiket és rendszereiket valamint techno-
lógiai megoldásaikat. Az egyes elôadásokat külön – külön konzultáció követte.

XIX. Országos Postás Konferencia – szakmai fórum a megújuló postai szolgáltatások
jegyében (november 26. Budapest)

A Postások Szakmai Egyesülete tagjai és valamennyi postás szakember számára az
egyik legfontosabb célkitûzés – az alapszabályban foglaltaknak megfelelôen – hogy a
Magyar Posta vezetésével egyeztetve olyan szakmai fórumokat rendezzen, amelyeken
az aktuális, kiemelten fontos szakmai kérdéseket és feladatokat tûzi napirendre.

Ezeknek a szakmai rendezvényeknek – az Egyesület 1992. évi alapításától kezdve –
hagyománya van, amellyel a kezdetekben az elsôdleges cél az volt, hogy bemutassuk
a nyugat-európai postákon tervezett vagy már jól bevált gyakorlatokat.

Az elmúlt év novemberében tartott egynapos Országos Postás Konferencián (OPK)
elhangzott szakmai témák kivétel nélkül az aktuális postai szolgáltatásokkal, azok fej-
lesztésével, jelenlegi állásával és az új célkitûzések megfogalmazásával foglalkozott.

A XIX. OPK-n az alábbi elôadások hangzottak el:

CÉLOK ÉS FELADATOK A MAGYAR POSTA HOSSZÚ TÁVÚ, EREDMÉNYES
MÛKÖDTETÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA – Szarka Zsolt Magyar Posta Zrt. vezérigazgató
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BANKI ÉS PÉNZÜGYI KULTÚRA MAGYARORSZÁGON, 2014 – Filep József Magyar
Posta Zrt. Pénzforgalmi termékmenedzsment és fejlesztési igazgató

ÖNGONDOSKODÁS: POLGÁRI ERÉNY VAGY ÚRI HUNCUTSÁG? – Pandurics Anett
Magyar Posta Életbiztosító Zrt. elnök-vezérigazgató

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSI PIAC KIHÍVÁSAI
– Papp György Magyar Posta Befektetési Zrt. elnök 

ÜGYFÉLÉLMÉNY JAVÍTÁSA A POSTÁKON – Kocsis István Magyar Posta Zrt. Hálózati
igazgató

SZENZITIVITÁS A HR GYAKORLATBAN – Takács Pálné Magyar Posta Zrt. Humán-
erôforrás igazgató

A LOJÁLIS MUNKATÁRS A CÉGEK EGYIK LEGNAGYOBB ÉRTÉKE – Tonk Emil Üzleti
Akadémia ügyvezetô

Adventi Szalon (december 17. Budapest)

Decemberben került megrendezésre a már több éves hagyományra visszatekintô ren-
dezvény az „Adventi Szalon” a Benczúr Házban, a Postás Múzeumi és Mûvelôdési Ala-
pítvánnyal közösen, ahol az est színvonala és az emelkedett ünnepi hangulat az ELTE
Bartók Béla Énekkar Kamaraegyüttese, Szabó András elôadómûvész és Jakab Zsófia ze-
neiskolai növendék (cimbalom) meghívott elôadóknak volt köszönhetô.

Közgyûlések 

Éves beszámoló küldöttgyûlés (május 14. Budapest) 

A rendes évi beszámoló küldöttgyûlés elfogadta az elôterjesztett beszámolókat, doku-
mentumokat (2013 évrôl szóló elnöki beszámoló, egyszerûsített éves beszámoló, KH
melléklet, EB jelentés, 2014 évi tervezett költségvetés, 2014. évi programterv). Az éves
beszámoló és melléklete megküldésre került a Országos Bírói Hivatalhoz, amellyel az
elôírt közzétételi elôírásnak eleget tett a PSZE.

Tisztújító küldöttgyûlés (december 12. Budapest) 

Egyesületünk 2014. december 12-én, Budapesten tartotta esedékes tisztújító
küldöttgyûlését. A küldöttgyûlést Dr. Oláh László örökös tiszteletbeli elnök nyitotta meg.

Daróczi László, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette, hogy a
küldöttgyûlés határozatképes. Ezt követôen a jelenlévô küldöttek nyílt szavazással meg-
választották a levezô elnököt, a jegyzôkönyv-vezetôt, a hitelesítôket, valamint elfogad-
ták a küldöttgyûlés napirendi pontjait.

Dr. Horváth Sándor elnök terjesztette elô az elnökség beszámolóját az elmúlt négy év
munkájáról, amelyet a hozzászólások után a küldöttgyûlés nyílt szavazással elfogadott.

Tóth László, a jelölôbizottság tagja ismertette a területi szervezetekben és tagcsopor-
tokban lebonyolított, felmenô rendszerû tisztújítás eredményeit, és az országos
küldöttgyûlésen lezajló választás rendjét.

54

PSZE HÍREK



Jakab Éva, a jelölôbizottság elnöke beszámolt a jelölôbizottság munkájáról, és ismertet-
te a jelölôbizottság személyi javaslatait, ezt követôen egyenként bemutatkoztak a jelöltek.

Biczó István, a szavazatszedô bizottság tagja ismertette a szavazás módját, majd a
küldöttek titkos szavazással megválasztották az országos elnökség tisztségviselôit, tag-
jait és póttagjait, valamint a felügyelô bizottság tagjait.

Lukács Angéla ügyvezetô igazgató elôterjesztette az Alapszabály módosítását és be-
számolt az SZMSZ aktualizálásáról.

Az újjáválasztott elnök – Dr. Horváth Sándor – az elnökségi tagok nevében is megkö-
szönte a küldöttek bizalmát, szavazatát. 

A képen az országos elnökség és a felügyelô bizottság tagjai.

PSZE területi elnökök: Bódis Béla debreceni terület, Dr. Bóta Ibolya NMHH tagcsoport,
Fróman Emília észak-magyarországi terület, Grózsmik István logisztikai terület, Morvay
Márta Szenior tagcsoport, Illin József szegedi terület, Sári Géza üzleti és funkcionális te-
rület, Zsuppán Géza nyugat-magyarországi terület.

Országos elnökség tagjai: Dr. Horváth Sándor (elnök), Molnár Sándor (fôtitkár), Dr. Oláh
László (örökös tiszteletbeli elnök), Ákoshegyi Katalin, Békési Lajos, Bódis Béla, Dr. Bóta
Ibolya, Grózsmik István, Morvay Márta, Nagyné Haja Mária, Sári Géza, Vízerné Molnár
Piroska, Zsuppán Géza.
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Országos Elnökség póttagjai: Angus József, Demeter Gyöngyi, Fróman Emília, Illin József.

Felügyelô Bizottság tagjai: Dr. Németh Anikó (elnök), Bereczki Ágnes, Káplárné Karádi
Gyöngyi, póttagjai: Dézsi Sándor, Major Jánosné

Jelölôbizottság tagjai: Jakab Éva (elnök), Albu Gyöngyi, Tóth László, Nagy Ádám, Lányi
János, póttag Köves József.

Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai: Kis Pál Jenô, Pfeifenroth Ildikó, Mikó Zoltán.

Szavazatszedô Bizottság tagjai: Biczó István, Krajcs Katalin, Batta Rudolf.

A Területi Szervezetek életébôl

PSZE szakmai rendezvény – Szegedi Területi PSZE Szervezet (április 9. Békéscsaba,
április 26. Újkígyós, május 22. Szarvas)

Április 9-én Békéscsabán tartott évfordulós rendezvényen A mozgóposta megalaku-
lásának 140 évfordulóját ünnepelték a MÁV Mûvelôdési Házban  szervezett megem-
lékezésen. Kiss László egykor mozgó postás, késôbb vezérigazgatósági elôadó mon-
dott ünnepi beszédet és visszaemlékezést az egykor teljesített szolgálatról a Buda-
pest-Békéscsaba vonalon. A megemlékezést követôen kiállítás nyílt az elmúlt 140 év
anyagából.

Április 26-án ünnepelte Újkígyós település megalakulásának 200. évfordulóját, erre az
alkalomra a település postája is fölkészült. A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány a
PSZE-vel összefogva szervezte a napot, az emlékezô postásokat, ahol a jelenlévôk
érdeklôdéssel hallgatták Rácz Tamásné igazgató asszony tájékoztatását. 

Május 22-én Szarvason volt a következô állomás, ahol a délelôtt teljes egészében
a szakmaiság jegyében zajlott. Dovalovszkiné Sípos Katalin területi elnök tájékoztatá-
sa után Szarvas postavezetôje és helyettese beszélt az aktuális postai szolgáltatások-
ról. A jelenlévôk a pénzforgalom területét érintô újdonságokat különös érdeklôdéssel
hallgatták.

PSZE szakmai rendezvény – Logisztikai Területi PSZE Szervezet (május 23-24. Gárdony)

A rendhagyó – két napos- családi kerékpártúrával egybekötött összejövetel elsô nap-
ján, egyebek között bemutatásra került a Központi Szállítási Üzem „ZÖLD”, vagyis kör-
nyezetbarát gépjármû programjának koncepciója. A résztvevôk megismerkedhettek a
kerékpárral, mint munkaeszközzel, illetve mint szabadidôs vagy sporteszközzel is. A
„Kerékpáros barát munkahely” díjátadó ünnepségérôl készült prezentáció mellett is-
mertetésre került a „Bringázz a munkába” kampányban elért eddigi eredmény. Az elsô
nap lezárásaként KRESZ vetélkedôre került sor, – külön a gyermekek és külön a fel-
nôttek részére – amelyben ki-ki bizonyíthatta, mennyire jártas a kerékpáros közlekedés
szabályaiban.

A második nap fô programja a Velencei-tó körüli kerékpártúra volt. A több mint 50 fô
résztvevôbôl 32 fô jelentkezett a túrára, gyermekek és felnôttek egyaránt. A fegyelme-
zett, de jó hangulatban zajló kerekezést egy-egy alkalommal megszakították – mintegy
pihenésképpen – többek között az agárdi Madárvártában, ahol rövid, de részletes
ismertetôt hallhattak a Velencei tó flórájáról és faunájáról.
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PSZE szakmai látogatás – Komárno 1. Postán (május 24. Komárno)

A Központi Területi PSZE Szervezet, az Üzleti és Funkcionális Területi Szervezet és a Sze-
nior Tagcsoport együttes részvételével került sor a szomszédos ország postájának meg-
látogatására, amelyet a szlovák posta nemzetközi igazgatójával sikerült megszervezni.
A program része volt a Postahely bemutatása, helyszíni bejárás, mûködési tapasztalatok
ismertetése, kérdések-válaszok és a kötetlen szakmai beszélgetés. Hasznos volt látni, a
szomszédban hogy dolgoznak, és milyen megoldásokat alkalmaznak, milyen problémá-
ik vannak, amelyek jórészt hasonlóak a mieinkhez. A szabad program keretében a mú-
zeum látogatás során több Jókai és Lehár emléket sikerült megtekinteni.

PSZE szakmai rendezvény – látogatás a Nemzetközi Kicserélô Központban 
(június 5. Liszt Ferenc repülôtér)

A Központi Terület Szervezet – Vízerné Molnár Piroska elnök szervezésében – látogatta
meg a Nemzetközi Posta Kicserélô Központot. A tagság érdeklôdve hallgatta Angus Jó-
zsef központvezetô elôadását, a már 2011 júliusa óta korszerû körülmények között
mûködô üzemben alkalmazott technológiáról, az NPKK stratégiájáról. Az üzemlátoga-
tás során részletesen nyomon követhették a bejövô, ill. kimenô küldemények kezelésé-
nek folyamatát, a vámkezelés mûveletét.

PSZE szakmai rendezvény – Komárom-Esztergom megyében (június 11. Esztergom,
Tata, Tatabánya)

A Komárom-Esztergom megyei nagyposta vezetôk meghívásának eleget téve, színvo-
nalas szakmai programon vettek részt Zala megye városainak postavezetôi.  A Területi
Igazgatósághoz 2011-ben csatlakozó Komárom-Esztergom megyeiek a három évvel
ezelôtti szívélyes vendéglátást és hasznos tapasztalatcserét viszonozták ezzel a meghí-
vással, amikor is lehetôségük nyílt közelebbrôl megismerni Zalaegerszeg Kp, Zalaeger-
szeg 1 posta és Lenti posta mûködését.

A szakmai nap programsorozata Esztergomban indult, ahol a belváros szívében fekvô
Esztergom 1 posta megtekintése és a szakmai eszmecsere mellett, lehetôség nyílt a Ba-
zilika, az ország legnagyobb, rangban legelsô temploma megtekintésére is.

A következô állomás Tata 1 posta volt, ahol a postavezetô elmondta, miként tesznek
eleget az elvárásoknak, a posta eredményes mûködését, az ügyfelek kiszolgálását te-
kintve. Tolmácsolásában megismerkedhettünk a város történetével és rövid séta kere-
tében bemutatta az Öreg-tó partján álló tatai várat is a résztvevôknek. 

A tartalmas program Tatabányán fejezôdött be, ahol a Kô-hegy tetején lévô Turul-
emlékmû lábánál ismertette Tatabánya 1 posta vezetôje a város szerkezetét és az ahhoz
szorosan alkalmazkodó kézbesítôi hálózatot. Ezt követôen Tatabánya 1 postán részlete-
sen bemutatta a posta feldolgozási feladatokkal is kibôvített tevékenységét.

PSZE szakmai rendezvény – Pécsi és Szegedi Területi PSZE Szervezet találkozója
(szeptember 10. Pécs)

2014. szeptember 10-én igencsak megtelt az igazgatósági épület tárgyalója az aktív és
nyugdíjas kollégák találkozóján. Több mint 50 fô érdeklôdô elôtt került sor a pécsi és
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szegedi szervezet közös rendezvényére. A jelenlévôket Wenczel Csilla a PSZE Pécsi Te-
rületi elnökhelyettese köszöntötte. 

Az elsô téma a területi választás volt, amelynek az elôkészületei megtörténtek, a
jelölôbizottság elkezdte mûködését. Elôzetes vélemények szerint többen a Területi
Igazgatósághoz igazodó szervezetben gondolkodnak, vagyis Pécs és Sopron területi
szervezete egy közös PSZE szervezetben mûködne tovább. Figyelembe véve, hogy az
átszervezés következtében a nagy-postavezetôi értekezleteken már együtt van a két
terület és az egy szakmai irányítás jogosultsága is alapot ad a két szervezet egyesü-
lésének.

A második napirendi pont keretében Tóth László a PSZE Szegedi Területi Szervezet
nevében szólt. A szegedi terület 1992 óta – a PSZE megalakulásától – folyamatosan
önálló volt. Igaz 2006-tól ideiglenesen a három Dél-alföldi megye külön tagcsoportban
mûködött. 2010. augusztus 7-én született döntés, hogy Bács-Kiskun-, Békés- és Csong-
rád megye tagcsoportjai ismét egy szervezetben a Szegedi Területi Szervezetben
mûködjenek tovább. Napjainkban itt is folyik a választási fölkészülés. Elmondta, hogy az
aktív dolgozókon kívül a nyugdíjasok is érdeklôdéssel figyelik a Posta munkáját. A PSZE
nagyon jó lehetôség az ismeretek élôben tartására. 

A harmadik napirendi pont keretében dr. Szilágyi Béla nyugalmazott igazgatóhe-
lyettes tartott elôadást a posta Pécsett betöltött szerepérôl. A témát Pécs 1. és a pos-
taigazgatóság épületének történeteivel egészítette ki. Külön méltatta Opris Péter
(1848-1913) postaigazgató szerepét, akinek jelentôs érdemei voltak az impozáns pos-
tapalota fölépítésében. A város is elismerte a volt postaigazgató emberi nagyságát,
ezért van Pécsett Opris Péter tér, valamint szobor is az igazgatósági épület közvetlen
közelében.

A szakmai nap kiegészítéseként dr. Antal Borbála nyugalmazott postás-szakközépis-
kola tanár idegenvezetésével megtekintették a postapalotát és Pécs több nevezetes-
ségét, mindeközben gazdagodva sok-sok információval és történelmi háttértudással.

Csatlakozás a DPSE  „Fuss a rákgyógyításért” rendezvényéhez (szeptember 13. Pécs)

A Központi Területi Szervezet szervezésében több mint 50 fô utazott Budapestrôl Pécs-
re és csatlakozott az idén már 6. „Fuss a rákgyógyításért” civil kezdeményezéshez és fu-
tott vagy sétált 3 km-t a belvárosban. A jótékony futást a dunántúli Postás SE szervezi
minden évben, amellyel a pécsi székhelyû Nôgyógyászati Daganatos Betegekért Ala-
pítványt támogatják a résztvevôk a nevezési díjjal és a tombola vásárlással. 

PSZE szakmai rendezvény – Szenior Tagcsoport (szeptember 17. Budapest)

A tagcsoport szervezésében a rendezvény több funkciót is betöltött úgy, mint szakmai
nap, éves beszámoló és tisztújítás.

Elôadást tartott dr. Oláh László a PSZE örökös, tiszteletbeli elnöke, volt posta elnök-
helyettes, nemzetközi fôosztályvezetô a következô címmel: A Magyar Posta nemzetkö-
zi kapcsolatai a rendszerváltás idején.

Beszámolót tartott az eltelt ciklusról Bánóczi Katalin Tagcsoportvezetô. Ezt követôen
került sor a Szenior Tagcsoport tisztújítására, ahol új elnököt (elnökségi tagokat és kül-
dötteket) választottak Morvay Márta személyében.
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PSZE hagyományôrzô rendezvény – Szentesi évfordulós emlékülés PSZE – HTE –
DAPTA (november 8. Szentes)

A szegedi területi PSZE és a HTE közös szervezésében a DAPTA közremûködésével
zajlott a fórum, ahol a megjelenteket az NMHH igazgatója köszöntötte. Több jeles al-
kalmat is ünnepeltek egyszerre Szentesen; 25 éve adták át az „új” Szentes 1. sz. pos-
tát, 10 éves a posta és távközlési gyûjtemény. Ennek apropóján nyílt kiállítás a posta
és távközlési gyûjteménybôl, mobil emlékeket, relikviákat bemutatva, amely a máig el-
telt mobil korszakról szólt, végül tájékoztató hangzott el az INFOKOM 2014 eln-
evezésû konferenciáról.

PSZE rendezvény – Észak-magyarországi Terület újjá alakuló ülése (november 14.
Miskolc)

A PSZE 2014. ôszi tisztújítása a szervezeti életben is hozott változásokat. A korábbi Deb-
receni Területi Szervezetbôl két új nôtte ki magát, ebbôl az egyik a Borsod-Abaúj-
Zemplén és Heves megye tagjait összefogó Észak-Magyarországi terület lett. A két me-
gye szoros együttmûködésének már évtizedes hagyományai vannak, földrajzi közelsé-
gük mellett az emberi, szakmai kapcsolatok is példaértékûek.

Az új szervezet alakuló ülésére 2014. november 14-én péntek délután került sor, aho-
vá munka után várták az érdeklôdôket, forró teával és meleg fogadtatással találkoztak
azok, akik rászánták az idôt szabadidejükbôl és megtették a dolgos hét után a kisebb,
nagyobb utat a Kazinczy út 16. alá. 

Az együtt töltött idô alatt átbeszélték a szervezeti életet, jelent, jövôt és a 2015. évi
rendezvények tervezett idôpontját. Ennek megfelelôen 2015. február közepén a „Ko-
csonya fesztivál” idôpontjához kapcsolódva egy szakmai napot szerveznek, a korábbi
évek hasonló rendezvényeinek sikere mentén. Az év eleji rendezvényen kívül ôsszel egy
újabb szakmai fórumot terveznek, amelynek témája és helyszíne még nem végleges. De
tartalmilag mindenképpen az éppen aktuális szakmai kérdések kerülnek szóba, illetve
felmerült a külsô elôadó(k) meghívásának a lehetôsége is. 

PSZE szakmai rendezvény – Székesfehérvár 2 postán és Székesfehérvár PFÜ-ben
(november 28.) 

A PSZE Nyugat-magyarországi Területi Szervezete 25 fô részvételével szakmai progra-
mot szervezett Székesfehérvárra. Zsuppán Géza, a területi szervezet elnökének megnyi-
tóját követôen Katona János a Székesfehérvár 2 posta vezetôje, illetve Minárik Imre a
PFÜ üzemvezetôje prezentációban mutatta meg az általuk vezetett egységekben folyó
munkát. Az elméleti ismeretek után posta-, és üzemlátogatás keretében az elmondot-
tak gyakorlati oldala is bemutatásra került. 

A szakmai elôadásokat követôen – mivel ekkor volt a városban – a résztvevôk a prog-
ram zárásaként megtekintették a Seuso-kiállítást a Szent István Király Múzeumban.

PSZE szakmai rendezvény – Szegedi Területi PSZE Szervezet aktív és nyugdíjas
kollégák találkozója (december 10. Szeged)

2014 decemberében – már hagyományosan – a PSZE szegedi területe aktív és nyugdí-
jas tagcsoportja találkozott, hogy megtartsa az elmúlt év értékelését, az aktuális témá-
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kat sorra vegye; a PSZE 2014. évi rendezvényeirôl, az elmúlt évi egyesületi tisztújításról,
a következô évi elképzelésekrôl teendôkrôl, a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvánnyal
(DAPTA) való együttmûködés keretében a következô rendezvényrôl.

Nemzetközi kapcsolatok

Eurojumelages Igazgató Tanács (IT) ülés (június 26-29. Varsó) 
Az IT soros értekezletén az Eurojumelages bizottságai részletesen beszámoltak a
tevékenységekrôl, értékelték a nemzetközi szakmai napok, sport és szabadidôs progra-
mok eredményességét, s megtárgyalták a rendezésükkel kapcsolatos gyakorlati kérdé-
seket. Az elmúlt 1 évben a szervezet Igazgató Tanácsa – amelynek egyesületünk is tag-
ja és egyúttal a Kommunikációs bizottság elnöki tisztét is ellátja – a lengyel elnökség-
gel arra törekedett, hogy folyamatosan megvalósítsa és megoldja azokat a feladatokat,
amelyeket a kongresszus a következô 3 évre tûzött ki célul. Külön hangsúlyt helyezve
annak a követelménynek a megvalósítására, amely a szervezet mûködésének jobb
megismerését, új tagországok s a fiatalok bevonását megerôsítse a 2016 évi máltai
kongresszusig. Az utóbbi évek folyamatos gazdasági változásai a nemzetközi és nemze-
ti szervezetek életében egyaránt érzékelhetôk, amelyek negatívan hatnak a mûködésre
különösen a financiális kérdések. Erre az aktuális témára az Eurojumelages tagországa-
inak mielôbb választ kell találnia, hogy a korábbi hatékony mûködést biztosítani lehes-
sen, amely mindig is sajátja volt ezeknek a szervezeteknek.

Lengyel-magyar  – szakmai egyesületi  találkozó Budapesten (május 24.) 
Fabian Marian az Eurojumelages elnöke – aki a Lengyel testvérszervezet elnöke is – és
a szervezet alelnök asszonya meghívásunkra érkezett fôvárosunkba egy megbeszélésre,
közös állásfoglalás kialakítására. A találkozó témái voltak a közelgô Igazgató Tanácsi
ülés apropóján; elôsegíteni az Eurojumelages arculatának, tevékenységének erôsítését,
a szervezet bôvítését, újabb EU-s országok csatlakozását (Csehország, Szlovénia, Hor-
vátország, Szerbia, Macedónia) – egy-egy leendô tag meghívását a legközelebbi igaz-
gató tanácsi értekezletekre. Ez kacsolódik a Kommunikációs Bizottság tevékenységéhez
is, amelynek elnöki tisztét a PSZE tölti be (dr. Oláh László). Fórumok és szimpóziumok
szervezése szakmai kérdésekben az elnök felvetésére a PSZE javasolná, hogy az
Eurojumelages kongresszusain külön napirendi pontként tartsanak a tagok rövid beszá-
molót a szervezetük által elért szakmai eredményekrôl.
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Nemzetközi postai hírek

Nemzetközi hírforrásokból összeállította a Hatósági Kapcsolatok Osztály.

Innováció

A Német Posta drónos csomagkézbesítést tesztel

www.cep-research.com – A Deutsche Post DHL egy alsó-szászországi kikötôváros,
Norden és egy közeli kis északi-tengeri sziget, Juist patikája között, egyelôre kísérleti
jelleggel, gyógyszerek szállítására helyezi üzembe az elsô robotpilótával mûködô cso-
magszállító repülô eszközt. A DHL Paketkopter 2.0 elnevezésû repülô szerkezete külsô-
leg egy helikopterre emlékeztet. Az 1,2 kilogramm hasznos teher szállítására alkalmas
drón délutánonként repül, a szélviszonyoktól függôen akár másodpercenként 18 métert
is elérô sebességgel, és mintegy 50 méteres magasságban. Kb. fél óra alatt teszi meg
a 12 kilométeres távolságot Nordenbôl a 17 kilométer hosszú és 500 méter széles, alig
1800 lakosú szigetre. A Német Posta már 2013 végén elvégezte az elsô drón kísérlete-
ket a Rajna fölött, a mostani Paketkopter az akkor használt eszköz továbbfejlesztett, ki-
fejezetten az Északi-tenger partvidékének viszonyaihoz igazított változata. Bár a drón
teljesen önjáró, egy mobil földi állomás figyelemmel kíséri a repülés minden egyes sza-
kaszát, hogy vészhelyzet esetén be tudjon avatkozni. A drónos kézbesítéshez rendelke-
zésre áll minden szükséges repülési engedély, ennek ellenére a kezdeti szakaszban még
minden egyes felszállást bejelentenek a légügyi hatóságnak. Amennyiben a tesztfolya-
matok sikerrel zárulnak, a Német Posta a ritkán lakott vagy nehezen megközelíthetô tér-
ségekben is bevezetheti a drónos csomagszállítást.

A Német Posta innovációs elképzelései

www.dp-dhl.com – A Deutsche Post DHL nyilvánosságra hozta legújabb technológiai
fejlesztési tanulmányát, melynek címe „Self-Driving Vehicles in Logistics” („Vezetô nél-
küli jármûvek a logisztikában”). A kutatások arra terjednek ki, hogy miként lehet az au-
tonóm technológiát a logisztikai iparban felhasználni, milyen lehetôségek rejlenek ben-
ne. A tanulmány felvázolja a különbözô iparágak tapasztalatait a vezetô nélküli jármû-
vek használatára vonatkozóan. A vizsgált felhasználási területek: a raktárlogisztika; a ki-
kötôk és a repülôterek; a távolsági szállításban tehergépjármû konvojok; valamint az
utolsó mérföld kézbesítés. Ami igazán nagy változást eredményezhet, az a vezetô nél-
küli gépjármûvek bevetése nyilvános közúti forgalomban. A vezetô nélküli teherjármû
konvojok megjelenése az autópályákon azonban csak közép, illetve hosszú távú fejlesz-
tések eredménye lehet, bár forradalmi változást hozhat a szállításban.
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A DHL kiterjesztett valóság alkalmazást tesztel

www.dpdhl.com – A DHL sikeresen tesztelte az ún. „adatszemüveget” (Smart Glasses)
és a kiterjesztett valóság applikációt egy pilot program keretében hollandiai elosztó
központjában. Az eszköz lényege, hogy a dolgozókat egy különleges szemüveggel lát-
ják el, amely hasonlít pl. a Google Glass-ra, s amelyen lépésrôl lépésre megjelennek a
munkához kapcsolódó utasítások. Ezek segítségével a munkafolyamatokat fel lehet
gyorsítani, az esetleges hibákat ki lehet küszöbölni. Például a raktárban dolgozó mun-
katársnak megjelenik a kijelzôn, hogy a keresett áru a helyiség melyik részében, melyik
polcon található. Így kikerülhetô a fölösleges keresgélés. A tesztidôszakban 10 munka-
társ viselte a szemüveget, ezalatt 20 000 árucikket kellett 9 000 rendeléshez összerak-
ni. A folyamat jelentôsen felgyorsult és a hibaszázalék szinte a nullára csökkent. A teszt
bebizonyította, hogy a kiterjesztett valóság alkalmazással a logisztikai folyamatokat ér-
zékelhetôen optimalizálni lehet. A kipróbált esetben 25%-kal javult a hatékonyság.

A DPD Germany digitális csomagcímiratot vezet be

www.cep-research.com – A DPD Germany új digitális csomagcímiratot fejlesztett ki,
amelynek köszönhetôen az ügyfeleknek nem kell a csomagok feladásához szükséges
címiratot kinyomtatni. A DPD tervei szerint a német csomagpiacon elsôként kínálja ta-
vasztól a QR kód alapú szolgáltatást, amely ingyenesen vehetô igénybe. Eddig az üzle-
ti és lakossági ügyfelek a www.dpdwebpaket.de online portálon keresztül tudták a
csomagjaikat bérmentesíteni, amely olcsóbb megoldás volt, mintha a DPD cso-
magshopjában fizettek volna érte. Az online fizetést követôen a feladó PDF formátum-
ban kapta meg a csomagcímiratot, amelyet ki kellett nyomtatni, kivágni és a csomagra
ragasztani. 2015 tavaszától azonban minden ügyfél, aki DPD online csomagportálján
keresztül fizeti ki a csomagfeladási díját, egy QR kódot kap mobiltelefonjára. Ezt köve-
tôen nincs más teendôje, mint elvinni a csomagot a legközelebbi DPD csomagshopba,
és ott gyorsan és kényelmesen feladni. A csomagshopokat olyan modern kézi szkenne-
rekkel szerelték fel, amelyek képesek QR kódot olvasni. A csomag átadása után az ügy-
fél egy e-mailes visszaigazolás formájában kapja meg a csomag számát. A fejlesztés egy
késôbbi fázisában a DPD a visszárukra is be szeretné vezetni a QR kódos megoldást. Ez
egyelôre csak az eddig ismert PDF-es formában mûködik, amelyet vagy a visszaküldô
nyomtat ki, vagy az eredeti feladó bocsátja a rendelkezésére. A modern QR kód mel-
lett, a hagyományosabb megoldásokat kedvelôk számára az eredeti PDF-es megoldás,
valamint a DPD csomagshopban történô díjfizetés továbbra is elférhetô lesz. 

A DPD minden online megoldását egy portálon keresztül teszi hozzáférhetôvé

www.cep-research.com – A DPD minden online megoldását egy portálon, az
„eSolutions”-ön keresztül teszi hozzáférhetôvé a csomagfeladók és a webshop fejlesz-
tôk számára. A felhasználói kör néhány kattintással hozzáférhet az alkalmazásokhoz és
az IT rendszerhez. Ez magában foglalja a DPD Web Parcel-t, az alkalmi feladók számá-
ra kialakított online feladási alkalmazást a MyDPD Business-t, a rendszeres feladók szá-
mára kialakított MyDPD Pro-t, a fôleg a címzetteknek készült Parcel Navigator-t, és a
visszáru portált. Az „eSolutions” részeként a DPD egy olyan fejlesztôi portált is alkotott,
amelyre azok a software fejlesztôk és DPD partnerek léphetnek be, akiknek szükségük
van hozzáférésre a csomagszolgáltató mûszaki és egyéb dokumentációjához, valamint
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tesztrendszeréhez, számos webes szolgáltatáshoz és interfészhez. Ezeken kívül számos
egyéb ügyfélmegoldás is elérhetôvé vált az „eSolutions” portálon keresztül, mint pl. a
tömeges csomagfeladások címirat elôállítására kifejlesztett DELI Sprint, vagy a címirat
nyomtatását támogató rugalmas, felhô alapú Cloud Print megoldás. Ez egy olyan Win-
dows alkalmazás, amely lehetôvé teszi az összes korábbi feladás egyszerû visszakeresé-
sét és kezelését, vagy a címek rendszerbe történô integrálását. 

A Francia Posta is teszteli a drón-technológiát
www.laposte.fr – A GeoPost, a Francia Posta nemzetközi és expressz üzletága teszteli
a drón-technológia alkalmazási területének lehetôségeit. Már korábban sikeresen kipró-
bálták a csomagszállítás teljesen automatizált módját, a felszállástól, a repülésen át a le-
szállásig, illetve a starthelyre történô visszatérésig. A 6 darab elektro-rotornak köszön-
hetôen, a drón, melyet a GeoDrone projekt keretein belül fejlesztettek ki, egy két kilo-
grammos csomagot 1200 méter távolságra szállított el. A drónos szállítást elsôsorban
hegyi, szigetekre történô, illetve vidéki kézbesítésre tervezik alkalmazni. Az új technoló-
giával sürgôs, nem tervezett szállítások is megoldhatók lehetnek. A prototípust az
Atechsys cég fejlesztette ki, mely szakértô az autonóm rendszerek kifejlesztésében. A
GeoPost és az Atechsys közös munkájának eredménye egy olyan drón kialakítása, mely
képes egy 40 x 30 x 20 cm-es méretû és maximum 4 kg súlyú csomag szállítására. 

A Francia Posta új szolgáltatásának tesztelése
http://legroupe.laposte.fr – A Francia Posta új mobil applikációt fejlesztett Postaccess
néven, melynek lényege, hogy a lakászárás és nyitás távolról is megoldható. Február 2-
tôl Franciaország 50 postahivatalában kezdik el a Postaccess értékesítését, egyelôre
tesztjelleggel. A Postaccess lehetôvé teszi a felhasználónak, hogy távolról kezelje laká-
sának vagy munkahelyének bejáratát. A www.postaccess.fr honlapon vagy mobilapp-
likáción keresztül létrehozható, megosztható vagy letiltható az „elektronikus kulcs”
használata a hét minden napján, a nap 24 órájában. Ugyanakkor a felhasználó megha-
tározhatja, hogy kinek legyen, milyen idôpontban, milyen helyszínekre bejutása. Ez az
innovatív megoldás hasznos lehet ugyanúgy a magánembereknek, mint a vállalkozások-
nak, hisz lehetôség nyílik arra, hogy több személy is folyamatosan be legyen kötve az
elektronikus zár használatába. Nincs szükség többé arra, hogy személyesen adják át a
kulcsot, vagy jelen legyen valaki ahhoz, hogy beengedjen egy vendéget. A bejutás tá-
volról vezérelhetô teljes biztonság mellett. Egyszerû a használata, könnyû a telepítése,
ezzel egyszerûbbé teszi a La Poste ügyfeleinek mindennapjait.

Logisztika

Az Osztrák Posta új logisztikai központja
www.post.at – Az Osztrák Posta ünnepélyes körülmények között hivatalosan is megnyi-
totta új logisztikai központját Allhamingban, mely a linzi fôpályaudvaron lévô elavult, régi
logisztikai központot váltja ki. A beruházás 50 millió euróba került és egy évet vettek
igénybe az építési munkálatok. A beüzemelés (augusztus 4.) óta 75 millió levél-, reklám-
küldeményt és újságot valamint 5 millió csomagot dolgoztak fel a legmodernebb gépe-
ken, majd továbbították Allhamingból szerte Ausztriába. Mintegy 650 munkatárs dolgo-
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zik a telephelyen, mely közlekedési szempontból kedvezô elhelyezkedésû, a nyugati au-
tópályánál, közvetlenül az allhamingi felhajtónál van. A logisztikai központot napi 1,6 mil-
lió levél és 100 ezer csomag feldolgozására alakították ki. A logisztikai központ 23000 m2-
es tetején 496 kilowatt peak (csúcsteljesítmény) teljesítményû fotovoltaikus berendezést
helyeztek el, melynek segítségével csak augusztus óta már 37000 kw óra áramot nyertek. 

A DHL kombinált szállítási szolgáltatása Európa és Észak-Ázsia között
www.dpdhl.com – A DHL Global Forwarding, Freight kiterjesztette multimodális szállí-
tási szolgáltatását és ezzel az Európa és Kína között kialakított vasúti összeköttetésbe Ja-
pánt is bekapcsolta. A sínen, közúton és tengeren megvalósított kombinált szállítás se-
gítségével a DHL-nek egységes útvonalat sikerült kialakítania az európai és japán ügyfe-
lek számára. Így mindkét kontinens országaiban kedvezô költségek mellett környezetkí-
mélô módon történik az áruszállítás. A meghatározott árukat tehergépjármûvel veszik föl
Japánban és szállítják Tokió, Nagoya, Osaka, vagy Hakata kikötôjébe. Ott konténerekbe
rakják, és tengeri úton szállítják tovább, innen a DHL közvetlen Európa és Ázsia közötti
vasúti hálózatán folytatódik a szállítás, majd a célországoknak megfelelôen osztják szét a
küldeményeket. Az Európából Japánba történô szállítás is hasonlóképpen történik.

A DHL gyorsabb kapcsolatot fejlesztett ki Svédország és Közép-Európa között
www.dpdhl.com – A DHL Freight napi szállítási lehetôséget alakított ki Svédország és a
Cseh Köztársaság, valamint Ausztria közötti kereskedelmi áruszállításra. Azok a küldemé-
nyek, melyeket a DHL Freight a svédországi Helsingborgban található raktárában gyûjt
össze, már másnap a csehországi Brnoba, s néhány órával késôbb Bécsbe érkeznek. A na-
pi szállítás indoka, hogy így az átfutási idô öt napról három napra csökken. A jobb szállítá-
si lehetôség kialakításával a DHL Freight a piaci követelményeknek és az ügyféligényeknek
kíván eleget tenni a szállítási idô lerövidítésével. A Brnoba és Bécsbe beérkezô áru már
másnap a címzettnél lehet. A Szlovákiából, illetve Szlovákiába, valamint Magyarországról,
illetve Magyarországra szóló küldemények átfutási ideje is rövidül az új megoldás igénybe-
vételével. Ez az új lehetôség leginkább a kis és közepes vállalkozások számára kedvezô.

A DHL lipcsei légi csomópontjának kibôvítése
www.dpdhl.com – A DHL legnagyobb légi csomópontja tovább bôvül a lipcsei repü-
lôtérnél, melynek köszönhetôen több mint 50%-kal, óránként 150 000 darab expressz
küldemény feldolgozására emelkedik a lipcsei Air Hub teljesítménye. A létesítménybô-
vítéssel egy idôben 400 új munkahelyet hoznak létre. Jelenleg 3800 munkatárs dolgo-
zik a DHL lipcsei légi bázisán. A 2008-as indulás óta a DHL 510 millió eurót fektetett be
a telephely kialakításába, melynek legutóbbi bôvítésekor egy kb. 40 000 nm-es feldol-
gozó csarnok kialakítását tervezték be, melynek elsô harmada már el is készült. Az új le-
hetôségekkel a légi szállítás elôkészítése még gyorsabb lesz, a repülôket hatékonyab-
ban lehet megrakni, így a környezetre gyakorolt káros hatás is mérsékeltebb. A telep-
helyet úgy alakították ki, hogy a világítórendszer áramfelhasználása a minimum legyen. 

A DHL Eurapid hálózata kibôvül
www.dpdhl.com – 2013-ban a DHL Freight Eurapid néven új, megbízható és gyors, na-
pi sûrûségû áruszállítási szolgáltatást vezetett be üzleti ügyfelei számára. A szolgáltatás
része az átfogó monitoring és az átlátható díjszabás. A DHL Eurapid lehetôvé teszi ügy-
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feleinek, hogy Európa legjelentôsebb piacain alakítsák ki üzleti tevékenységüket. A
szolgáltatás eddig az alábbi országokban volt elérhetô: Belgium, Dánia, Németország,
Franciaország, Finnország, Nagy-Britannia, Olaszország, Hollandia, Ausztria, Lengyelor-
szág, Spanyolország, Svédország, Svájc és Csehország. 2014 decemberétôl további 1-
1 terminállal bôvül a DHL minôségi szállítási hálózata: Franciaországban, Nagy-Britan-
niában, Olaszországban, Magyarországon, Lengyelországban, Spanyolországban és
Szlovákiában. Két új telephelyet alakítanak ki Portugáliában (Lisszabon, Porto). A DHL
további terminálok kiépítését tervezi a piaci igények függvényében 2015 végéig. Az
Eurapid küldeményeket külön kezelik, az ügyfelek számára ez rövidebb szállítási idôt je-
lent. A DHL Freight folyamatosan felügyeli a pontos kiszállítást, mindenrôl informálja az
ügyfeleket a teljes átláthatóság biztosítása mellett.

A DHL új kézbesítési szolgáltatása Londonban

www.dpdhl.com – A DHL Express beindította elsô rendszeres helikopteres szállítási
szolgáltatását Londonban. Az elsôsorban sürgôs dokumentumok gyors kézbesítésére
kialakított szállítási szolgáltatással kikerülhetôk a forgalmi dugók és jelentôsen javítható
az összeköttetés az USA és Nagy-Britannia pénzügyi központjai között. Az új szolgálta-
tás garantálja a New Yorkból, Bostonból, Chicagóból Londonba küldött fontos doku-
mentumok másnapi kézbesítését. A DHL a londoni Heathrow repülôtérnél található bá-
zisáról – ahová természetesen repülôvel szállítják a küldeményeket - a közúti közleke-
dés kikerülésével helikopteren jutnak el a dokumentumok a „Canary Wharf” üzleti ne-
gyedbe, majd egy DHL Express futár veszi gondjaiba azokat, s juttatja el a végsô cím-
zetthez. A pénzügyi szektorban az idô valóban pénz, s igazán nem mindegy, hogy men-
nyi idô alatt jut egy fontos dokumentum a rendeltetési helyére. Az új londoni helikop-
teres szállítással a DHL biztosítja a brit vállalatoknak, hogy közvetlen kapcsolatot alakít-
sanak ki a globális piacon, támogatja nemzetközi kereskedelmi aktivitásukat. Ezt a heli-
kopteres kézbesítést New York és Los Angeles után már a harmadik helyszínen, London-
ban valósította meg a DHL.

A Belga Posta „City Logistics” projektje

www.bpost2.be – Az Antwerpenben lefolytatott öthónapos sikeres tesztidôszak után a
bpost bejelentette, hogy kiterjeszti „City Logistics” projektjét más városokra is, kezdetben
a fôvárosra, Brüsszelre. A „City Logistics” projekt kidolgozására azért volt szükség, mert a
nagyvárosokban egyre növekvô forgalom folyamatosan nehezebbé teszi az elôbbre jutást
és komoly veszélyt jelent a környezetre. A szállítók sok idôt veszítenek, amikor áruikat el
akarják juttatni a rendeltetési helyükre. A „City Logistics” egy olyan szállítási szolgáltatás,
amely leegyszerûsíti a szállítók munkáját és a városokban megtett kilométerszámot jelen-
tôsen csökkenti. A szállítóknak lehetôségük van egy, a város határában kialakított raktár-
ba letenni a szállítmányt, melyet azután a bpost összegyûjt és saját jármûivel csoportosít-
va kiszállít a végsô címzetteknek. Mindez hasznos és elôremutató mind a mobilitás, mind
a környezet védelme szempontjából. Antwerpenben több mint 4000 küldeményt sikerült
az eddigieknél hatékonyabban, magas minôségi elvárások betartásával (99,5%) a váro-
son belül, illetve a kikötôbe szállítani. Egy a tesztidôszak elôtt és után végzett felmérés
szerint a megtett kilométer és ezáltal a károsanyag kibocsátás 30%-kal csökkent. Tehát
ez a szolgáltatás mindenkinek jó, a szállítóknak, a kereskedôknek és a városlakóknak.
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Csomagautomaták, csomagátvételi lehetôségek

A Szingapúri Posta privát csomagterminálokat helyez üzembe

www.cep-research.com – A Szingapúri Posta az egyre növekvô e-kereskedelem által kí-
nált lehetôségeket kihasználva, egyrészt bôvíti önkiszolgáló csomagautomata hálózatát,
másrészt újfajta, ún. privát vagy lakossági csomagboxokat helyez üzembe. A POP Station
névre hallgató csomagterminál hálózat további 60 helyszínnel bôvül év végéig a sziget-
országban, elérve ezzel a 100-at. Az automaták gyártója az ausztrál TZ Ltd vállalat. A jö-
vô év elején pedig teszt jelleggel kisebb csomagautomatákat fog telepíteni magánhá-
zak elé, KKV-k telephelyén és egyéb helyszíneken. Ezek a P-POP (personal POP állomás)
automaták négy csomagszekrénnyel rendelkeznek, köztük egy hûtött rekesszel is, ahová
a vásárolt élelmiszereket lehet kézbesíteni. Ezen kívül a normálméretû terminál minden
funkcióját kínálja. A Szingapúri Posta jelenleg egy 100 millió szingapúri dolláros beru-
házás keretében korszerûsíti postai és kézbesítési infrastruktúráját, ügyfélszolgálati
pontjait és küldeményforgalmi folyamatait, beleértve a 45 millió SGD-ért vásárolt új fel-
dolgozó gépeket is. A beruházás kiterjed még a csomagterminálokra, a postahivatalok
modernizációjára és a jármûflottára. A posta az e-kereskedelem területén egy széles
szolgáltatás portfóliót is kialakított a webshopoktól a logisztikáig és a kézbesítésig. 

Csomagátvételi lehetôségek a Belga Postánál

www.bpost2.be – A Belga Posta (bpost) csomagátvételi lehetôségek maximális alter-
natíváit kínálja az ügyfeleinek. A legnépszerûbb és leggyakrabban igénybe vett szolgál-
tatás továbbra is a házhoz vagy munkahelyre történô kézbesítés. Novembertôl a bpost
a legtöbb feladó számára biztosítja a szombati szállítást, illetve kézbesítést is. A másik
ismert megoldás Belgiumban a csomagok átvétele az 1250 postahivatalban vagy pos-
taponton található csomagátvételi pont valamelyikén, ahol akár a címzett, akár egy
megbízottja hozzájuthat a küldeményhez. A harmadik lehetôség, hogy a nemzeti szin-
ten már 100 csomagautomata valamelyikébe kérje az ügyfél a csomagját, ahonnan azu-
tán a hét minden napján idôkorlát nélkül át lehet venni a küldeményt. Ezeket az auto-
matákat forgalmas helyeken helyezték el: pályaudvarokon, kereskedelmi központok
parkolójában, nagyobb postahivatalokban, stb.

A Francia Posta csomagautomatákat helyez üzembe

www.legroupe.laposte.fr – A GeoPost (Francia Posta csomagszállítással foglalkozó le-
ányvállalata) és a Neopost (logisztikai és csomagfeldolgozási megoldások szakértôje)
2014 elején létrejött partnerségének köszönhetôen a Francia Posta Csoport üzembe
helyezi az elsô Pickup Station-okat (csomagautomatákat) Franciaországban. Az e-keres-
kedelem gyors fejlôdése a Francia Postát is arra késztette, hogy bôvítse eddigi kézbe-
sítési és csomagátvételi lehetôségeit. A Pickup Station egyszerû és rugalmas, valamint
teljesen biztonságos csomagkézbesítési mód. Egyelôre az Ile de France területén (Pá-
rizs és környéke) állítják fel 2014 végéig az elsô 100 csomagautomatát. Elhelyezésük a
legforgalmasabb helyeken lesz, pályaudvarokon és kereskedelmi központokban. A La
Poste tervei szerint 2016 végére már 1000 csomagautomatát állítanak fel szerte Franci-
aországban a települések legforgalmasabb helyein, pályaudvarokon, kereskedelmi köz-
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pontokban, sûrûn lakott területeken. A Pickup Station-ok használata nagyon egyszerû.
Amennyiben az ügyfél kézbesítési pontként Pickup Station-t jelöl meg, akkor csomag
beérkezése után két kódot kap e-mailben és / vagy sms-ben, melyet a csomagautoma-
ta érintôképernyôs felületén beír, a szekrény ezután automatikusan kinyílik. Az automa-
ták a pályaudvarok és kereskedelmi központok nyitvatartási idejében hozzáférhetôk,
maximum három napig ôrzik itt a csomagokat.

A GLS megnyitotta 500. holland csomagshopját

www.postandparcel.info – A GLS folyamatosan bôvíti B2C szolgáltatásait Európában,
amelynek eredményeként megnyitotta 500. csomagshopját Hollandiában. A legújabb
szolgáltató pont Breda városában, egy partner üzletben nyílt meg. A 2006-ban útnak
indított „üzlet az üzletben” koncepció számos kiskereskedelmi egységben mûködik si-
keresen, mint pl. hírlapárusoknál és vegyesboltokban. A holland csomagshopok kihasz-
náltsága igen nagy, a tavalyi évben feladott csomagok száma megduplázódott az azt
megelôzô évhez képest. Az ügyfelek egyaránt használhatják a csomagshopokat az
online rendelések átvételére, magáncsomagok feladására, valamint visszáru küldésre. A
GLS folyamatosan bôvíti a gondosan kiválasztott helyszínek számát, valamint csomag-
kezelési képzéseket szervez az alkalmazottak számára. 

Az InPost üzembe helyezte 1000. csomagterminálját az Egyesült Királyságban

www.cep-research.com – A karácsonyi vásárlás idôszakára készülve az InPost üzembe
helyezte 1000. csomagterminálját az Egyesült Királyságban. Ezzel egy idôben kinevez-
te a vállalat új elnökének Jonathan Smith-t, aki a Yodelnek (csomagfutár cég) volt a ve-
zérigazgatója. Az új elnök tervei szerint 2015-re megduplázza a vállalat automata háló-
zatát. Az 1000. csomagautomata üzembe helyezésével az InPost rendelkezik az Egye-
sült Királyság legnagyobb 24/7 terminál hálózatával. A lengyel vállalat nyilatkozata sze-
rint bár a click&collect szolgáltatások a szigetországban egyre nagyobb népszerûség-
nek örvendenek, sok ügyfél még mindig kényelmetlennek tartja ôket, mert a küldemé-
nyek begyûjtésére sok esetben csak az üzletek nyitvatartási idejében van lehetôség. A
PlanetRetail tanácsadó cég kimutatása szerint az online feladók 35%-a használja ezt a
megoldást, de a szám 2017-re várhatóan eléri a 76%-ot. Az InPost automatáit az Egye-
sült Királyságban kényelmes és biztonságos helyeken állította fel, amelyek gyalogosan
könnyen és gyorsan megközelíthetôk, mint pl. Morrisons szupermarketek, benzinkutak,
vasúti pályaudvarok, tömegközlekedési pontok, valamint egyre több helyi kisüzlet.

A PostNL a pályaudvarokon és a repülôtéren helyezi üzembe csomagautomatáit

www.postaltechnologyinternational.com – A PostNL bejelentette, hogy kilenc hol-
land vasúti pályaudvaron és az amszterdami Schiphol repülôtéren helyez üzembe cso-
magautomatákat. Valamennyi csomagterminált felszerelik megfigyelô kamerával és biz-
tonsági rendszerrel is. Azt követôen döntött a bevezetés mellett a holland postai szol-
gáltató, hogy az Almere vasúti pályaudvaron sikeresen tesztelte az automatákat. Az
eredmények alapján a felhasználók 89%-a teljes mértékben, vagy nagyon elégedett
volt a szolgáltatással, 95%-uk pedig újra használná a terminálokat a jövôben. A vasúti
pályaudvarok azért bizonyulnak jó választásnak, mert naponta több mint 400 000 utas
halad rajtuk keresztül. A csomagautomaták használata nagyon egyszerû. Az ügyfelek
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egy egyedi kódot kapnak szöveges üzenetben, amint a csomagot az automatába kéz-
besítették. A csomagszekrény kinyitásához szükséges kód az ügyfél mobiltelefonszámá-
hoz van rendelve, így biztosítható, hogy csak a megfelelô és jogos átvevô férjen hozzá
a küldeményhez. A csomagokat munkanapokon délután 3 óra után lehet átvenni, és ha
ez nem történik meg 24 órán belül, az ügyfél egy emlékeztetô sms-t kap. Ha a csoma-
got 3 nap után sem veszik át, akkor azokat automatikusan vagy egy postahivatalba,
vagy egy az automatához közeli csomagpontra szállítják. Ezután a címzettnek 21 napja
van az átvételre.

Az InPost francia bevásárlóközpontokon keresztül bôvíti hálózatát

www.postandparcel.info – A lengyel csomagautomata cég, az InPost a francia bevá-
sárlóközpontokat üzemeltetô Marcialys vállalattal kötött együttmûködési megállapo-
dást hálózatának bôvítésérôl. A partnerek a „Village.Services” projekt keretében nem-
rég helyezték üzembe az elsô csomagterminált Clermont-Ferrand-ban a Nacarat bevá-
sárlóközpontnál. A közeljövôben a projekt keretében összesen 50 automata kihelyezé-
sét tervezik. 2016-ig pedig újabb helyszínekkel és összesen 2500 automatára szeretné
az InPost franciaországi hálózatát bôvíteni. A „Village.Services” projekt célja, hogy az
ügyfeleknek eggyel több oka legyen a Marcialys bevásárlóközpontokba ellátogatni és
a bevásárláson túl az online rendelt árukat is kényelmesen és egyszerûen át tudják ven-
ni. Az InPost a Colis-Privé logisztikai vállalattal mûködik együtt Franciaországban a click
and collect szolgáltatás nyújtásában. Az Integer.pl Group elsô háromnegyed éves ered-
ményét is nyilvánosságra hozta, amely szerint árbevétele 82%-kal 103,9 millió euróra
nôtt, nyeresége pedig elérte a 2,25 millió eurót. 

Az Osztrák Posta és az OMV együttmûködése folyamatosan bôvül

www.post.at – Az Osztrák Posta és az OMV már 2006 óta dolgozik partnerségben.
Ausztriában sok OMV benzinkútnál lehet egyszerûen, kényelmesen és ügyfélbarát nyit-
vatartási idô mellett csomagot átvenni. Ezen kívül már 24 csomagautomata is üzemel a
benzinkutaknál, melyet az elkövetkezô két évben 40-re akarnak bôvíteni, hogy az ügy-
feleknek jobb, teljes területet lefedô szolgáltatást nyújtsanak. A postákon található
több mint 200 önkiszolgáló zónát egészítik ki az OMV benzinkút hálózat adta lehetôsé-
gek. Az OMV és az Osztrák Posta tovább kívánja bôvíteni együttmûködését. A csomag
üzleti területen már évek óta tartó sikeres együttmûködésre alapozva újabb lehetôsé-
geket keres a két vállalat az ausztriai és kelet-, illetve közép-európai ügyfelei jobb kiszol-
gálása érdekében. 

A Spanyol Posta megkezdi csomagterminál hálózatának kiépítését

www.cep-research.com – A Spanyol Posta e-kereskedelmi stratégiájának fellendítése
érdekében az osztrák KEBA által gyártott, 60 db, ún. CityPaq csomagautomatából álló
hálózat kiépítését tervezi az elkövetkezô hónapokban. A Correos aláírta elsô szerzôdését
is a katalán regionális vasúti szolgáltatóval, az FGC-vel, amelynek keretében az elsô öt
önkiszolgáló automatát Barcelona vasútállomásain helyezik üzembe. Ezzel az utasoknak
és az ügyfeleknek lehetôségük nyílik arra, az állomásokon nyitvatartási idôben, a hét hét
napján használják a 80 különféle méretû csomagrekeszt tartalmazó terminálokat. A pos-
ta a tervek szerint 2015 folyamán összesen 60 automatát szeretne felállítani Madridban
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és egyéb spanyol városokban is, elsôsorban metróállomásoknál, benzinkutaknál és más
hasonló, sokak által könnyen megközelíthetô helyszínen. 2015 elsô negyedévétôl kérhe-
tik a spanyol online vásárlók azoktól az e-kereskedôktôl, akik a programban részt vesz-
nek, hogy küldeményeiket az általuk kiválasztott CityPaq terminálba kézbesítsék. 

A Finn Posta kibôvítette csomagterminál hálózatát

www.postandparcel.info – A Finn Posta a karácsonyi idôszakban 150 csomagau-
tomatával bôvítette már meglévô hálózatát. Ezzel 460-ra nôtt azoknak a helyszíneknek
a száma, ahol automata csomagátvételi pontok állnak az ügyfelek rendelkezésére, így a
postai szolgáltató pontok száma Finnország-szerte elérte az 1400-at. A finn szolgáltató
a fejlesztések szükségességét azzal indokolta, hogy az elôzetes felmérések szerint az
ügyfelek több mint fele online vásárolja meg a karácsonyi ajándékokat. 2013-ban az azt
megelôzô évhez képest megháromszorozódott a csomagautomata használók száma. Az
eredmények arra is rámutatnak, hogy az összes csomag 10%-át már csomagautomatá-
ba kérik a vásárlók. Ezzel egy idôben az Itella új mobilapplikációt is kifejlesztett, amely
arról küld elôzetes becslést a címzetteknek, hogy mikor érkezik meg a csomag a legkö-
zelebbi terminálba. Az alkalmazás a küldemény tényleges megérkezésérôl is küld érte-
sítést, valamint megadja a csomag átvételéhez szükséges kódot. A posta nyilatkozata
szerint karácsony körül megduplázódik a feladott csomagok száma, a legforgalmasabb
napon akár 250 000 küldeményt is kezel a Finn Posta. 

Az Izlandi Posta csomagautomata hálózatot indított útjára

www.postandparcel.info – Az Izlandi Posta „Póstbox” néven indította útjára automata
csomagterminál hálózatát, amely egyaránt alkalmas csomagok átvételére és feladására.
Az automatákat Izland legnagyobb városaiban vehetik igénybe az ügyfelek, kisebb vá-
rosokban pedig benzinkutakon kínálja 24/7 kézbesítési szolgáltatását a posta. A cso-
magterminálokat az InPost tulajdonosa, az Integer.pl Group biztosította és helyezte
üzembe. Az Izlandi Posta az Integer.pl legújabb technológiáját, a QR kódokat alkalma-
zó automatákat vásárolta meg, amelyek sokkal gyorsabb csomagátvételi lehetôséget
kínálnak az ügyfeleknek. A korszerû mobilalkalmazásnak és a CodeWise technológiának
köszönhetôen a csomagátvételi idô több mint a felére, 15 másodpercrôl 7 másodperc-
re csökkent. Az együttmûködô partnerek biztosak a terminálok sikerében, már csak
azért is, mert az izlandi e-kereskedelem kétszámjegyû növekedést ért el, egyre fokozó-
dó igénnyel a kényelmes kézbesítési módszerek iránt. 

Európai csomagautomata piaci szereplôk

CEP News, 04/15 – Az európai csomagautomata piacon számos szolgáltató jelent már
meg szolgáltatásaival, ezekrôl készített egy rövid jelentést a CEP News saját hírlevelé-
ben. A két legnagyobb gyártó az osztrák Keba, amelynek 2013/14-es árbevétele 181
millió euró volt, valamint a lengyel levél és CEP szolgáltató, az Integer.pl csoporthoz tar-
tozó InPost, amelynek 2013-as árbevétele 83 millió euró volt. A Keba ügyfelei között
tudhatja a Német, a Spanyol és az Osztrák Postát. Az InPost számos országban saját há-
lózatát üzemelteti, de a holland postai szolgáltatóval is van megállapodása. Az Egye-
sült Királyságban a ByBox (2013-as árbevétele 65 millió euró volt) fedi le a B2B szeg-
menst csomagautomatáival. A ByBox hálózatát azonban magánügyfelek is használhat-
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ják, amelyet pl. a Hermes-szel kötött együttmûködési megállapodás keretében tehet-
nek meg. További, saját hálózatot üzemeltetô gyártók pl. a De Buren Hollandiában,
amely 50 terminált mûködtet és a TNT Innight, valamint a DHL Parcel vállalatokkal mû-
ködik együtt. A Swipbox Dániában közel 370 csomagautomatával rendelkezik és a TNT
Express-szel lépett partnerségre. A Swipbox bejelentette, hogy hamarosan Svédország-
ban is terjeszkedni fog, ahol a DHL Express-szel mûködik majd együtt. Az Olasz Posta
az ausztrál start-up vállalat, a TZ Limited automatáit használja.

Új szolgáltatások

Az Osztrák Posta megkönnyíti az online vásárlást az USA-ból és Nagy-Britanniából
www.post.at – Az Osztrák Posta új online szolgáltatással segíti azokat az ügyfeleit, akik
az USA-ból és Nagy-Britanniából rendelnek vámköteles árut. Gyakran nehézségekbe
ütközik ausztriai címre rendelést lebonyolítani, vannak olyan online shopok, melyek
osztrák címre nem vesznek fel rendelést, illetve a szükséges vám és adóformaságok el-
lehetetlenítik a rendelést. A www.buybuy.at segítségével az Osztrák Posta egy olyan
platformot bocsát ügyfelei rendelkezésére, amelyen egyszeri ingyenes regisztráció után
azonnal egy amerikai, illetve nagy-britanniai fizikai kézbesítési címhez jutnak, amit azon-
nal használhatnak is az online rendelésnél. A megrendelt áru ezután a posta helyi rak-
tárába kerül, ahol addig tárolják, amíg a vám- és egyéb formaságokat elintézik. Lehe-
tôség van a vásárlás összköltségének ellenôrzô számítására is. A www.buybuy.at –én
keresztül egyszerû és kényelmes az ügyintézés, melyet követôen a küldemény Ausztri-
ába kerül, ahol kézbesítik a címzettnek. A csomagokat 8-10 munkanap alatt kézbesítik
az USA-ból és 4-6 munkanap alatt Nagy-Britanniából.

A Hermes új visszáru szolgáltatást vezetett be
www.postandparcel.info – A Hermes bevezette új, 3 Click Returns Service elnevezésû
visszáru szolgáltatását, amelynek segítségével az ügyfelek gyorsabban intézhetik ügyei-
ket. A Hermes legújabb innovációja válasz arra az ügyféligényre, hogy minél egyszerûb-
ben és gyorsabban lehessen a nem kívánt, vagy nem megfelelô árukat visszaküldeni. Az
ügyfeleknek be kell jelentkezni a www.hermesparcelreturn.co.uk oldalon, ahol három
kattintással meg tudják szervezni a visszáru küldést. Egyszerûen csak be kell gépelni az
e-mail címet, vagy a csomag vonalkódját, ki kell választani a feladás (csomagpont eseté-
ben) vagy a begyûjtés (futár esetében) helyét és ki kell nyomtatni a csomagcímkét. Egy-
szerre akár több csomag visszaküldésére is van lehetôség, ezen kívül kérhetô a Hermes
3 napos futár, vagy a 2 napos myHermes ParcelShop csomagkézbesítési szolgáltatása,
amely end-to-end nyomkövetést foglal magában. Az új szolgáltatás megjelenésével
egy napon a Hermes egy mérföldkôhöz is érkezett, mert 2007 óta azon a napon dol-
gozta fel az egymilliárdodik csomagját. Ez idô alatt a Hermes 69 millió visszárut kezelt,
egyrészt a futárjainak, másrészt a myHermes Parcel Shop hálózatának segítségével.

A Belga Posta új szolgáltatása
www.bpost2.be – Már 2012 óta tart a „bpost rendelésre” elnevezésû projekt tesztelé-
se a Belga Postánál, melynek lényege, hogy a helyi kereskedôknél, szupermarketekben
illetve online rendelt árukat a Belga Posta házhoz szállítja az ügyfeleknek. A tesztek be-
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bizonyították, hogy a bpost rendelkezik azzal a személyi állománnyal, tudással, logiszti-
kai rendszerrel, melynek segítségével maximálisan és az elvárt minôségben megfelel az
ügyfelek igényeinek. Ezért a bpost mostantól új szolgáltatást, a www.combo.be-t ve-
zette be, mely olyan online kereskedelmi platform, amelyen az ügyfeleknek teljes rálá-
tása van a posta platformjához csatlakozott kereskedôkre, illetve ahol a megrendelése-
ket egy helyen lehet bonyolítani. A rendelés folyamán az ügyfél megjelöli a bpost-tól
igényelt szállítás dátumát, a Belga Posta összegyûjti az ügyfél rendeléseit. A kiszállítás-
ra minden nap 18 és 20 óra között van lehetôség, illetve vidéki területeken 21 óráig. Az
ügyfél egyszerre egyenlítheti ki a vásárolt áruk és a szállítás árát elektronikus úton. A
rendelést a másnapi szállításra éjfélig lehet leadni. 

A Svájci Posta elôzetes értesítés szolgáltatása
www.post.ch – Decemberben a Svájci Posta különösen sok csomagot kezel, elôfordul,
hogy számuk meghaladja a napi egymillió darabot. Pontosan a karácsonyi idôszak kö-
zeledtével vezette be a Svájci Posta azt a szolgáltatást, mellyel még átláthatóbbá teszi
a csomagátvételt. Az ingyenes „Mes envois / Meine Sendungen” („Küldeményeim”)
szolgáltatás igénybevételével az ügyfél sms vagy e-mail értesítést kap a küldeményérôl,
arról, hogy várhatóan mikor kézbesítik számára a csomagot, mekkora a csomag mére-
te, hogy belefér-e a levélszekrénybe, kell-e esetlegesen fizetni érte, és hogy aláírással
kell-e igazolni az átvételt. Amennyiben az ügyfél nem tartózkodik otthon a kézbesítés
idôpontjában, akkor interneten vagy a letölthetô PostApp útján tájékoztathatja a pos-
tát arról, hogy milyen módon kéri a kézbesítést. Az új szolgáltatás igénybevételével az
utánküldés is egyszerûbb lesz.

A Litván Posta autólízing szolgáltatást kínál ügyfeleinek
www.post.lt – A Litván Posta autólízing szolgáltatást kínál ügyfeleinek a PayPost out-
leteken keresztül. A posta nyilatkozata szerint egyre több ügyfél várja el a komplex
pénzügyi szolgáltatásokat. Ha a PayPost outleteket más pénzügyi intézetekkel összeha-
sonlítják, akkor egy olyan szolgáltató pontról lehet beszélni, amely a különféle vállala-
tok szolgáltatásait kínálja egy helyen. Így a PayPost alkalmazottak a legmegfelelôbb
szolgáltatást tudják az ügyfeleknek ajánlani. Litvániában a PayPost outletek jelentik az
egyetlen olyan helyet, ahol az ügyfelek a különféle vállalatok által kínált számos egyéb
lehetôség közül lízingszolgáltatást is választhatnak, amely egyre népszerûbb az ország-
ban. A Litván Posta jelenleg két vállalattal áll kapcsolatban (Mogo, General Financing),
amelyet a jövôben további két együttmûködéssel kíván bôvíteni. A lakosság személy-
gépjármûre, motorkerékpárra, robogóra, mezôgazdasági jármûre és egyéb jármûvekre
is igénybe veheti a lízingszolgáltatást. A maximális lízingdíj 14 481 euró lehet. 

Az Orosz Posta együttmûködése a „VTB Biztosítás” biztosító társasággal
www.russianpost.ru – Mostantól az Orosz Posta honlapján online lehet a „VTB Biztosí-
tás” biztosító társaság termékeit igénybe venni. Néhány kattintással eléri az érdeklôdô
az insurance.russianpost.ru internetes oldalt, itt kiválasztja a számára megfelelô biztosí-
tást, kiállítja a biztosítási kötvényt, majd online fizet. A biztosítások közül a legnépsze-
rûbbek az élet és egészség, a vagyon, a külföldi utazási biztosítások, valamint a biztosí-
tás munkahely megszûnése esetére. Az Orosz Posta is megpróbálja követni a nemzet-
közi trendeket és ügyfelei számára a legegyszerûbb és legkényelmesebb módját kínál-
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ja a szolgáltatások igénybe vételének. 2014 elsô felében még a postahivatali hálózaton
keresztül értékesítették a biztosítási termékeket, azonban mostantól új értékesítési csa-
tornát nyitottak meg az ügyfelek számára. Figyelembe véve, hogy naponta 750-850
ezer ember látogatja meg az Orosz Posta honlapját, arra számítanak, hogy az új bizto-
sításkötési lehetôség nagyon népszerû lesz.

A Lengyel Posta e-kormányzati szolgáltatást vezetett be

www.postandparcel.info – A Lengyel Posta bevezette elsô e-kormányzati szolgáltatá-
sát. A Trusted Profile (Megbízható Profil) névre hallgató személyazonosító szolgáltatás ré-
sze a kormány elektronikus közszolgáltatói szolgáltatás platformjának. A kezdetben
tesztprogramként futó megoldásnak köszönhetôen a lengyel állampolgárok létrehozhat-
ják saját megbízható digitális profiljukat. Ehhez elegendô egyetlen egyszer bemenni egy
postahivatalba és ott a személyazonosságukat egy arra megfelelô okmánnyal igazolni. A
Trusted Profile kialakítását követôen a lakosok olyan kormányzati szolgáltatásokhoz fér-
hetnek hozzá online, mint pl. társadalombiztosítási ellátások, vagy saját vállalkozás alapí-
tása. A Lengyel Posta a tesztfolyamat alatt öt varsói postahivatalban biztosít hozzáférést
az új szolgáltatáshoz, de a tesztek befejezését követôen országszerte több száz postán
lesz elérhetô a Trusted Profile. A Lengyel Posta már néhány éve a digitális szolgáltatás-
nyújtás útjára lépett. 2013-ban pl. kialakította Envelo digitális szolgáltatási platformját,
amely több különféle digitális szolgáltatást nyújt ügyfelek legkülönfélébb csoportjának,
kezdve a biztonságos elektronikus, valamint hibrid levéllel, az e-aláíráson át, a hitelesíté-
si szolgáltatásokig, ezen kívül számos okostelefon alkalmazást is kifejlesztett már.

A Német Posta tovább bôvíti szolgáltatási körét

www.verkehrsrundschau.de – Az elmúlt évben a Deutsche Post a német autóklubbal
(ADAC) közösen üzemeltetett Postbus tevékenységi területbôl megvásárolta a teljes tu-
lajdonosi részt. Mivel a távolsági személyszállítás sikeresnek bizonyult, úgy döntöttek,
hogy a személyszállítás mellett a turizmus területén bôvítik tovább tevékenységi körü-
ket, ennek megvalósításához a Német Posta partnerségre lépett a nemzetközi szinten
is jól ismert Eurotours utazásszervezô céggel. A „Post Reisen” személyre szabott utazá-
si, nyaralási csomagokat, illetve vonzó városnézô és körutakat kínál a jövôben, melye-
ket a Német Posta fog értékesíteni. A belföldi utazásokhoz a postabuszokat fogják
igénybe venni. Az utazásokat kényelmesen otthonról, online vagy telefonon az
Eurotours Post Reisen Call Centeren keresztül lehet lefoglalni. A Német Posta pontos,
megbízható és kedvezô árú szolgáltatásai, valamint az Eurotours szakmai tudása komoly
üzleti lehetôséget rejt magában a turizmus üzleti területen is. Németországban egyéb-
ként is jelentôs ez a piaci szegmens, mivel a német állampolgárok „világbajnoknak”
számítanak utazásban úgy külföldön, mint belföldön. 

Új szolgáltatást vezetett be az InPost az Egyesült Királyságban

www.cep-research.com – Az InPost bevezette új innovatív InPost Direct szolgáltatását az
Egyesült Királyságban, amellyel egyszerûbbé és kényelmesebbé teszi a kisvállalkozások,
üzletek, online piacterek és fogyasztók számára a csomagfeladást 24/7 automata csomag-
terminál hálózatán keresztül. A forgalmas karácsonyi idôszakban kikerülhetô a sorban ál-
lás, mert az InPost Direct lehetôvé teszi, hogy a feladó otthonról vásárolja meg és nyom-
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tassa ki a címiratot, majd azt a csomagautomatánál néhány másodperc alatt beszkennel-
je és a küldeményt feladja. A feladónak nem kell mást tennie, mint felkeresni az inpostdi-
rect.co.uk honlapot, megadni a csomag súlyát és méretét, kinyomtatni a címiratot és hoz-
záilleszteni azt a küldeményhez, végül a számára legkényelmesebben megközelíthetô au-
tomatánál a csomagot feladni. A küldemények a rendszeren keresztül nyomon követhe-
tôk és az Egyesült Királyságban 48 órán belül megkapják a címzettek. Ha valaki egyszer-
re több csomagot szeretne feladni, akkor a Parcel Manager funkcióval ezt is megteheti.
Az alkalmazásnak köszönhetôen nem szükséges a csomag adatait és a címeket külön fel-
vinni a rendszerbe, hanem egy excel dokumentumba egyszerûen fel lehet tölteni, így min-
den címiratot automatikusan egyszerre lehet elôállítani. Az online értékesítôknek arra is le-
hetôségük van, hogy az Amazonon vagy az eBay-en tárolt csomagkézbesítési adataikat
feltöltsék a rendszerbe, még gyorsabbá téve ezzel a csomagfeladást. 

Környezetvédelem

A Renault és a Francia Posta partnersége
www.laposte.fr – A La Poste és a Renault partneri szerzôdést írt alá, melynek kereté-
ben folytatják és tovább erôsítik együttmûködésüket az öko-mobilitás jegyében. A szer-
zôdés aláírására abból az alkalomból került sor, hogy a Renault leszállította a Francia
Postának az ötezredik Kangoo ZE jármûvet. Tanulmányok és fejlesztések segítségével a
Renault és a La Poste a mobilitás új megoldásaira alakít ki pilot projekteket 4 fô irány-
ban: 1. a gépjármûvek hatótávolságának javítása; 2. még környezetkímélôbb gépjármû-
vek kifejlesztése a városi szállításhoz, kézbesítéshez; 3. különbözô méretû és kapacitású
elektromos jármûvek kifejlesztése; 4. a gépjármûvek távkapcsolatának, nyomkövethetô-
ségének kialakítása. Amióta 2009-ben nemzeti szinten kidolgozták a környezetkímélô
gépjármûvek kifejlesztésének és elterjesztésének programját, a Francia Posta – mely a
francia vállalatok között a legnagyobb, 69 000 jármûbôl álló flottával rendelkezik –
komplett elektromos gépjármûparkot alakított ki. Ezek kisebb haszonjármûvek, quadok,
háromkerekûek, segédmotoros biciklik, stb. Jelenleg a francia kézbesítôk 25 000 elekt-
romos jármûvet használnak kézbesítôútjaik során. 

A Svájci Posta új fotovoltaikus berendezései 
www.post.ch – A Svájci Posta Härkingenben található feldolgozó központja tetejére új
fotovoltaikus berendezéseket telepítettek. A két berendezés 6000 modulból áll, me-
lyek mintegy 10 000 nm-en terülnek el. A berendezések segítségével éves szinten
1 340 000 kwh villamosenergia nyerhetô megújuló energiából CO2 mentesen. Ez a
mennyiségû energia 350 háztartás évi elektromos áramfelhasználásának felel meg.
2008 óta a Svájci Posta elektromos áram szükségletét megújuló energiaforrásokból fe-
dezi. 2012 óta a felhasznált elektromos áram svájci forrásokból érkezik, s „naturmade
basic” tanúsítvánnyal rendelkezik. Az elektromos áramot nem csak vízi energiából nye-
rik, hanem felhasználják a szélenergiát, fotovoltaikus berendezések segítségével a
napenergiát, sôt biomassza üzemek is segítik az energiaszükséglet fedezését. A Svájci
Posta gépjármû parkjában 5000 elektromos scooter, 129 biogázzal üzemelô kézbesí-
téshez használt gépjármû található, a CarPostal hibrid és hidrogén üzemelésû buszo-
kat is üzemeltet a környezet védelme érdekében.
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A DHL környezetkímélô jármûvei Belgiumban

www.dpdhl.com – A Deutsche Post DHL tovább bôvíti a már eddig is 11500 alternatív
üzemanyaggal mûködô, illetve aerodinamikus kialakítású gépjármûbôl álló zöld flottá-
ját. Most Belgiumban helyez üzembe a DHL kettô úgynevezett „Teardrop” („Könny-
csepp”) trélert, valamint az elsô földgáz üzemeltetésû teherautót. A jármûveket a DHL
partnere, a Ninatrans fogja üzemeltetni. Az aerodinamikus cseppformájú vontatóval
rendelkezô gépjármû légellenállása jóval alacsonyabb, mint a hagyományos gépjármû-
veké, így az üzemanyag felhasználása 5-10%-kal kevesebb. A folyékony földgázzal mû-
ködô teherautó a zöld szállítási megoldások körét bôvíti.

Tovább bôvíti környezetkímélô gépjármû flottáját az Osztrák Posta

www.post.at – Az Osztrák Posta 59 darab Nissan e-NV 200 és 20 darab Mercedes Benz
E-Vitos elektromos gépjármûvel bôvíti környezetbarát jármûparkját. Az újonnan beszer-
zett jármûveket a kézbesítés területén fogják hasznosítani. Így 862-re növekszik a kör-
nyezetkímélô gépjármûvek száma az Österreichische Post-nál, ezzel az osztrák postai
szolgáltató rendelkezik a legnagyobb elektromos gépjármûparkkal Ausztriában. A cso-
magkézbesítés területén most elôször fognak elektromos gépjármûvet – 4 darab E-
Vitos-t – bevetni. Így mostantól a gyorsan fejlôdô csomag üzleti területen is élhetnek az
e-mobilitás lehetôségeivel. Az Osztrák Posta példaértékû lépéseket tett már eddig is az
e-mobilitás területén, mintegy 6 millió eurót fektetett a klímasemleges és károsanyag-
mentes kézbesítésbe.
Ingyenes CO2-semleges expressz kézbesítést kínál a TNT Németországban
www.cep-research.com – A TNT Express valamennyi belföldi expressz küldeményé-
hez ingyenes CO2-semleges kézbesítést kínál Németországban. Ezzel a KKV-k és a
nagyobb ügyfelek környezetvédelmi törekvéseit szeretné segíteni. A CO2-semleges
szállítás két lépésben valósul meg. Elôször is a TNT méri és kiszámítja, hogy az ügy-
felek küldeményeinek szállítása során mennyi CO2-kibocsátás keletkezik. Ezt követô-
en megújuló energia projekteken keresztül „semlegesíti” a kibocsátást. A teljes folya-
matot egy külsô auditor, az SGS ellenôrzi és tanúsítja. Ezzel egy idôben a TNT az ügy-
felek nemzetközi küldeményeinek 100%-ban semleges szállítását is lehetôvé teszi.
Ehhez évente tanúsítványt, negyedévente pedig kimutatást kapnak arról, hogy a TNT
mennyi CO2-t semlegesített számukra. A nemzetközi klíma-semleges szállítás plusz
költsége a számos hálózati és útvonal optimalizációnak köszönhetôen alacsonynak
mondható. A TNT pl. Németországban megújuló forrásokból nyeri, Norvégiában pe-
dig vízerômûvek adják az elektromos áramot. Az új épületeket is az ökológiai elvek-
nek megfelelôen építik meg, pl. korszerû fûtéstechnológia és újrahasznosított épület
alapanyagok felhasználásával.

A DPD Germany energiatakarékos égôkkel csökkenti energiafelhasználását

www.postandparcel.info – A DPD Germany 76 depójából 33-ban energiatakarékos
LED rendszerrel váltotta fel a korábbi világítást. A csomagszolgáltató szerint a
800 000 eurós beruházásnak köszönhetôen éves szinten 1700 tonnával csökkenthe-
tô CO2 kibocsátása. A 33 depó energiafogyasztása pedig 2,8 millió kWh-val fog
csökkenni. Az átalakítások tavaly november óta folynak anélkül, hogy a depók mû-
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ködését a munkálatok megzavarták volna. A DPD nyilatkozata szerint a világítás kor-
szerûsítése a munkakörülmények javítását is elôsegíti. A fennmaradó 43 depó világí-
tásának átalakítását szakaszosan végzi el a szolgáltató. Az átalakításra azért van szük-
ség, mert a feldolgozó üzemek világítása az energiafelhasználás egyik legnagyobb
tényezôjét adja a vállalat mûködésében. A változtatásnak köszönhetôen azonban
nem csak energiát takarítanak meg, hanem kevesebb károsanyagot is kell ellensú-
lyozni a CO2 semlegesség érdekében. 

Érdekességek

Megnyitották az elsô önkiszolgáló postahivatalt az Osztrák Postánál

www.post.at – Az elsô önkiszolgáló posta megnyitásával az Osztrák Posta tovább bô-
víti kínálatát vidéken. A sikeres tesztidôszak után (Nemzetközi Hírek 2014. július 28.) a
tervezettnél kicsit késôbb ünnepélyesen megnyitották a leutasch-i (Tirol) községházán
kialakított önkiszolgáló postát, ahol az ügyfelek a legfontosabb postai szolgáltatásokat
vehetik igénybe a hét minden napján 24/24 órában. A postán kialakítottak egy csoma-
goló asztalt, igénybe vehetô egy bérmentesítô automata, küldemények feladására szol-
gáló szekrény, valamint egy küldeményátvételre szolgáló terminál is. Az ügyfelek ma-
guk csomagolhatják be és adhatják fel küldeményüket, valamint a küldemény átvétele
is bármikor lehetséges. Az önkiszolgáló postahivatal a 220 osztrák postán kiegészítô
szolgáltatásként található önkiszolgáló zónának a továbbfejlesztett változata.

Az Osztrák Posta könyveket is árusít

www.post.at – A Thalia könyvkereskedô cég és az Osztrák Posta megerôsítette együtt-
mûködési szándékát. Mostantól a kijelölt postahelyeken a posta ügyfelei a Thalia könyv-
választékának javából válogathatnak. Az ügyfeleknek mindenképpen új és kényelmes
lehetôség lesz, hogy a hagyományos postai szolgáltatásokon túl könyvet, e-olvasót,
stb. is vásárolhatnak a postán. Kezdetben öt postán: Bécsben, Neunkirchenben,
Steyrben, Weiz-ben és Leibnitz-ben. Egyelôre annak a tesztelése folyik, hogyan fogad-
ják az ügyfelek a kiegészítô kínálatot. Amennyiben pozitív lesz a fogadtatás, további
postákra is kiterjesztik a könyvértékesítést. Egyébként már most is a posta szállítja a
Thalia könyvkereskedônél megrendelt árut a címzettekhez, ezen kívül 36 Thalia üzlet
postapartner is egyben. 

Az Orosz Postánál könyveket is lehet vásárolni

www.russianpost.ru – A közelgô Irodalom éve alkalmából az Orosz Posta és az Ekszmo
vezetô könyvkiadó cég Oroszországban közös projekt keretében a minôségi könyvek-
hez való jobb hozzáférést tûzte ki célul. 2014. október 1-jétôl a kiadó könyveit az Orosz
Posta hivatalaiban is meg lehet vásárolni. A könyvek széles választékát kínálják a postá-
kon az alkalmazott tudományoktól a tankönyvekig, az ismeretterjesztô mûvektôl a klasz-
szikus és modern irodalomig. Az Orosz Posta rendkívül szerteágazó hálózatának kö-
szönhetôen a könyvek még a legtávolabbi vidékek lakosságának is elérhetôk lesznek. A
könyvek kisformátumban és puha kötésben jelennek meg a posták erre kijelölt polcain.
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A lipcsei Gewandhaus zenekar logisztikai partnere a DHL
www.dpdhl.com – A DHL a híres lipcsei Gewandhaus zenekar logisztikai partnere volt
amerikai turnéja során. A vendégjáték sorozatra november 3. és 10. között került sor,
koncerteztek Houstonban, Washingtonban, Bostonban, Newarkban és New Yorkban. A
DHL felelt a teljes logisztika megszervezéséért és az érzékeny és értékes hangszerek
szállításáért. A DHL feladata volt a vámügyintézés is. A DHL már ötödik éve gondosko-
dik a negyven éves zenekar külföldi koncertjeihez a hangszerek szállításának megterve-
zésérôl és kivitelezésérôl. A tervezés sok esetben igen hosszú idôt vesz igénybe, hisz
gyakran csak nagyon rövid idô áll rendelkezésre, hogy az egyes helyszínekre a szállítást
zavartalanul lebonyolítsák távoli országok, sokszor földrészek között. 

Az Angol Posta bélyegekkel díszíti a kézbesítôjármûveket
www.royalmailgroup.com – Az Angol Posta most elôször helyezi el alkalmi bélyegei-
nek képét a jól ismert piros kézbesítô autóin. Elsôként november 10-tôl a karácsonyi al-
kalmi bélyegek kapnak helyet a közel 1500 gépjármûvön, amelyek országszerte 26 vá-
rosban és településen hívják fel a lakosság figyelmét a különleges bélyegekre. A no-
vember 10-tôl kapható hat bélyegbôl álló karácsonyi szett mindegyik darabjával lehet
találkozni többek között Londonban, Glasgowban, Liverpoolban és Belfastban. Az újon-
nan meghirdetett és 2015-ben is futó kampány ideje alatt valamennyi, a 2015-ös évre
tervezett alkalmi bélyeg helyet kap majd. Különösen nagy hangsúlyt kapnak azok a
helyszínek, amelyeknek valamilyen kapcsolata van a bélyegen található képpel. A képe-
ket öntapadós vinyl fóliára nyomtatják és így illesztik az autókra. 

Az Angol Posta 3D nyomtatási szolgáltatást kínál
www.cep-research.com – Az Angol Posta az iMakr 3D nyomtatási specialistával együtt-
mûködve tesztelési jelleggel 3D nyomtatási szolgáltatást kínál az ügyfeleknek a London
központi részén elhelyezkedô kézbesítô hivatalában. Az érdeklôdôk számos elôre meg-
tervezett tárgy közül választhatnak az iMakr elektronikus piacterérôl, a
myminifactory.com, valamint a royalmail.com/3d oldalakról, de saját tervezésû tárgyak
3D nyomtatását is igényelhetik. A legtöbb küldeményt az ügyfelek igényei szerint meg
is lehet személyesíteni. A végsô terméket személyesen lehet átvenni, de kérhetô kiszál-
lítás is, természetesen a Royal Mail-en keresztül. Az Angol Posta véleménye szerint az
új technológia az elkövetkezô években egyre nagyobb mértékben fog elterjedni, ame-
lyet a szolgáltató szeretne kihasználni. Az elôrejelzések szerint a 3D nyomtatók száma
2012-höz viszonyítva 2017-re 95%-kal fog növekedni. Bár a különleges nyomtatók ára
nagyon magas, számos nagyvállalat fektetett be egy-egy darabba, elsôsorban prototí-
pus tárgyak készítése céljából. Ezért a Royal Mail fôleg a KKV-kat és a lakossági ügyfe-
leket szeretné új szolgáltatásával megcélozni.
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Article summary

POSTA, Volume XVII, Number I, May 2015

ARTICLES BASED ON THE LECTURES GIVEN AT THE 19TH NATIONAL POST
CONFERENCE (26 NOVEMBER 2014)

1. IMPROVING CUSTOMER EXPERINCE AT POST OFFICES – István Kocsis, MP Zrt.
Network Manager

Customer experience is a positive condition, when customers encounter high quality
service, which makes a deep and lasting positive impression on them resulting in com-
mitment, so they will insist on using the product and they will recommend the product,
the service and the company to others too.

The experience customers using postal units have is influenced by the standard of the
service, the attitude and approach shown by customer service employees at the postal
unit, the orderliness and cleanness of the postal unit, but first of all by the length of the
waiting time, which basically determines the opinion customers form on Magyar Posta
and how they view our Company.

We have more than 2 700 postal units, which are visited by more than 170 million
customers annually on a national basis, who use the services and obtain positive or
negative customer experience. This means that on 170 million occasions a smile,
expertise and rapid service bear outstanding significance. For us our customers mean
the present and the future.

2. SENSITIVITY IN HR PRACTICE – Mrs. Pálné Takács, MP Zrt. HR Manager

This year, at the 19th National Post Conference, the HR field did not present us with an
ordinary approach of HR practice. They raised the issue of employment from a different
– but currently very relevant – aspect, which was the aspect of sensitivity. This employer
practice is the approach that leads to obtaining and strengthening loyalty, in the field of
which the Company has been able to present numerous results in the past 2-3 years.

Sensitive employment practice also involves active participation in solving overall
social problems and issues.

The Company realises its sensitive employment practice along the following focal
points of outstanding significance:

• family friendly attitude in employment and support,
• age management,
• employing people with disabilities.
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Sensitive employment practice is a profitable investment. Essential parts of it are the
harmonisation of employee and employer demands and flexibility. Sensitivity does not
simply affect the organisation in respect of a target group; sensitive approach can only
be asserted via the leaders, because they communicate directly with the employees,
they are aware of their employees' life situations and performance.

Magyar Posta is lucky: the postal culture has elements that are worth building on:

– Magyar Posta is a "sensitive" organisation, where teamwork, community, joint
problem solving and cooperation are important;

– while other companies think about creating traditions and organising events to
forge the team, this is natural for Magyar Posta.

Due to our sensitive employment practice we have devoted and loyal employees
providing postal services. Their satisfaction also appears in their capacity and work per-
formance, as well as in the efficiency of our business.

3. BANKING AND FINANCIAL LITERACY IN HUNGARY, 2014 – József Filep, MP Zrt.
Payment Product Management and Development Management

The highlights: The financial crisis of 2008 and its effects on the Hungarian banks; the
responses of the financial sector given to it; economic consolidation; the financial situ-
ation today; retail bank services; Magyar Posta as a financial service provider.

4. INVESTMENT SERVICES – CHALLENGES ON THE RETAIL SAVINGS MARKET –
György Papp, Head of Magyar Posta Befektetési Zrt.

Magyar Posta intends to play an active part in increasing the savings market, so in 2013
it started to sell dematerialised government securities within the postal network via
Magyar Posta Befektetési Zrt. being the distributor.

Today the market of retail savings means a market of HUF 20 billion, which has
been growing continuously in recent years. On this market, due to the reduction in
the banks' willingness to lend, the volume of deposit products has not changed sig-
nificantly, while the Hungarian state has been laying a greater emphasis on issuing
retail securities, which it has also supported by ensuring competitive interest rates.
In the continuously declining interest rate environment a demand for shares
occurred, as a result of which the stock of shares increased significantly. The retail
savings rate has been on the increase since 2009, which offers more favourable
opportunities for Magyar Posta.

Magyar Posta is present on a highly competitive market, where its competitors are
professional banks. The service provider's reliability is an essential aspect, in respect of
which Magyar Posta is in a favourable position. The administrators' expertise and ser-
vice quality are closely related to trust, they need to be improved continuously in order
to ensure competitive services for customers.
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OTHER SPECIAL ARTICLES:

5. MAGYAR POSTA ZRT.'S NEW AUTOMATED LETTER PROCESSING SYSTEM –
Sándor Csóka, MP Zrt. Special field coordinator, Business and logistics deputy
CEO, Tamás Ádám, MP Zrt. Processing management collaborator

During the years following the installation of the former letter processing equipment,
significant technological development took place in the field of postal automation.
First, large Western European post offices (in Germany, France and Switzerland), and
later on post offices in Central Europe also started to use new, modern technological
solutions offered by several manufacturers. Technological development was progress-
ing in the direction of the automation of the processing of letter items as much as pos-
sible, even extending to the support of activities performed by delivery employees.
Besides the rapid development of postal technology, the liberalisation of the market of
letter items also represented new challenges for Magyar Posta.

In order for Magyar Posta to remain competitive on the liberalised market – with a
growing market share, operating in a cost-efficient way and having a processing tech-
nology to support it – an investment decision was made on the replacement of the
existing equipment of the National Logistics Centre and on the installation of a new,
modern processing system with greater capacity.

6. WE ARE ON THE ROAD, OUR AIM IS ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS AND
ACCIDENT FREE DRIVING – Gyöngyi Albu, MP Zrt. Special secretary, Directorate
General for Security, Máriusz Nagy, MP Zrt. Logistics Manager

Magyar Posta has a fleet of nearly 3 500 vehicles – making it a logistics company with
one of the largest vehicle fleets in the country -, which ran more than 76 million kilo-
metres in 2014 altogether, as if one had travelled around the Earth about 1 900 times.
On considering this distance travelled – when environmental protection plays an out-
standing role – one must also think about the environment damaging effect these vehi-
cles have and the number of accidents caused during their operation. Magyar Posta
Zrt.'s economic and social position, the place it occupies in the international postal
community and its commitment to sustainable development encourage the company's
management to follow an exemplary practice in the field of eco-efficient resource man-
agement too. Within the framework of the Directorate General for Security, performing,
organising and managing environmental protection tasks form an organic part of the
complex protection system. In 2013 we achieved significant results in the field of reduc-
ing energy consumption and increasing the use of renewable energy sources. Magyar
Posta Zrt.'s commitment to sustainable development is represented by the objective to
reduce CO2 emissions deriving from its activity by 10% until 2013 as compared to the
reference year of 2008; in 2013 this reduction amounted to 15.5%!
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7. TRANSPROMO PRINTING, or there is nothing new under the sun – Gábor Jelinek,
EPDB Nyomtatási Központ Zrt., CEO

An average person is exposed to at least 3 000 marketing impulses every day coming
from the television, radio, online surfaces, billboards or direct marketing. For years, spe-
cialists have been searching for new solutions, which could help to improve the effi-
ciency of conveying marketing messages. Similarly important aspects are keeping exist-
ing customers, the continuous strengthening of the loyalty of customers, and first of all
finding efficient methods for obtaining new customers. All the above have been viewed
by enterprises as significant economic challenges.

The question arises, how marketing messages could be conveyed to customers in the
most efficient way possible? The most efficient solution is to combine transaction with
promotion, and this is TransPromo.

8. DEVELOPMENT PROGRAMS – POSTAL AGORA – Balázs Szántó, MP Zrt.
Administrative management collaborator

One of the projects financed from European Union funds is the Postal Agora outstand-
ing project with identification code EKOP-2.1.20-2012-2012-0001; the results of this
project have been described in short articles and in the electronic newsletter, and we
have even had the chance to use the results of the developments. Being the project
manager, supported by the Professional Association of Postal Workers, I would like to
inform the readers about a few special details, and introduce the results of Magyar
Posta Zrt.'s new service activity segment.

9. PSZE (Professional Organisation for Postal Workers) NEWS FROM 2014 (19th
National Postal Conference, national and regional professional days, anniversary
events, meeting for the election of officials, etc.)

10. INTERNATIONAL NEWS SELECTION (by Mrs Mária Rábai-Péntek, MP Zrt., inter-
national relations collaborator, 2014)
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