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TERVEZET

Kedves kongresszusi résztvevők, kedves kollégák! 

A Magyar Postások Szakmai Egyesülete elnöke, elnöksége és a magam nevében
megkülönböztetett szeretettel üdvözlöm a XI. kongresszus valamennyi résztvevőjét.

Külön is szeretném megköszönni a máltai szervezetnek és elnökének a meghívását,
hogy vállalta a jelen közgyűlés megrendezését.

A Magyar  Postások Szakmai  Egyesülete  (PSZE)  2000-ben a  berlini  közgyűlésen
nyert  felvételt  a  szervezetbe.  A  csatlakozás  óta  arra  törekedtünk,  hogy
lehetőségekhez mérten elsősorban,  mint az Igazgató Tanács tagjai  elősegítse az
Eurojumelages  alapszabályában  megfogalmazott  célkitűzések  sikeres
megvalósítását.  Csatlakozásunk megvalósításában kiemelkedő szerepet  játszott  a
francia  szervezet  elnöke  és  főtitkárok,  akik  közvetlen  kétoldalú  megbeszélésen
nyújtottak szervezetünknek nagyon hasznos információkat.

2000  óta  immár  a  6.  közgyűlésen  vehetünk  részt  és  a  közbeeső  időszakban
figyelemmel  kísérjük  a  különböző  nemzeti  egyesületek  tevékenységét  s
javaslatainkkal pedig szeretnénk a működés különböző területein szükségessé váló
korszerűsítések és változások bevezetését.

Ugyanakkor  az  elmúlt  időszak  alkalmat  adott  arra,  hogy  alaposan  megismerjük
azoknak  az  elveknek  a  megvalósítását,  amelyeket  több  mint  50  éve,  a
megalakuláskor a francia és a német posta és távközlés akkori vezetői fogalmaztak
meg.

Úgy látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szervezet és a tagországok
egyesületei igyekeztek megvalósítani és erősíteni a nemes célokat a kétoldalú és a
sokoldalú együttműködés során. Az elmúlt időszakot tehát sikeresnek ítéljük.

Ugyanakkor  azt  is  látnunk  kell,  hogy  az  utóbbi  években  a  postákon  a  távközlés
területein,  a  világgazdaság  működésében  bekövetkezett  nem  mindig  pozitív
változások  jelentősen  befolyásolták  a  tagországok  nemzeti  egyesületeink
működését,  tevékenységét.  Ennek  ellenére  az  Eurojumelages  elnökségének
aktivitása  elősegítette  az  eredeti  célkitűzések  megvalósítását,  a  nyelvtanulás
területen, a családi és emberbaráti kapcsolatok erősítésében és még sorolhatnám.

Ami  szakmai  Egyesületünket  illeti  az  Alapszabályában  megfogalmazott
célkitűzésének megfelelően,  különös hangsúlyt  helyez a szakmai  információcsere
rendszeres megszervezésére,  mivel  úgy látjuk,  hogy ebben a változó világban,  a
liberalizáció  következtében  elsősorban  a  postáknak  egyre  több  kihívással  kell
szembenézniük  elengedhetetlen,  hogy  szakembereink  megismerjék  azokat  a



terveket,  amelyek  elősegítik  a  posták  fejlődését  az  egyre  erősödő
versenyhelyzetben.  Ugyanakkor  lehetőségeink  határain  belül  erősítjük
együttműködésünket  több  egyesülettel,  így  kiváló  kapcsolatot  alakítottunk  ki  a
Francia szövetség Limoges-i szervezetével, amelynek során az összeállított program
révén megismertettük a két szervezet életét  mind családon belül  mind a szakmai
ismeretek és a kultúra terén. Itt szeretném megemlíteni, hogy a PSZE Szenior és
aktív  tagjai  is  kapcsolatot  tartanak  fenn  a  szlovák-,  szerb-  és  a  horvát  postás
kollégákkal,  szeniorokkal,  amelynek  során  kölcsönös  élménybeszámolót  tartottak.
Egyesületünk nagyra értékeli  a francia, az angol, a német,  az olasz, spanyol stb.
szervezetek által évenként rendezett 1 hetes nyelvtanfolyamokat. Jóllehet az azokon
való részvétel nem minden egyesület tagjai számára – a viszonylag magas költség
miatt – nem elérhető.

Annak  ellenére,  hogy  a  jelenlegi  gazdasági  helyzetben  a  nemzeti  egyesületek
pénzügyi  nehézségekkel  küzdenek,  úgy  véljük,  hogy  az  Eurojumelages
tevékenységét a fejlődés szempontjából meg kellene vizsgálni.

A további  kapcsolatok bővítését tervezzük,  de a költségek vállalása,  sok esetben
határt  szab  terveink  megvalósításában  és  az  egyre  csökkenő  szponzorálási
lehetőségek is egyre inkább csökkennek.

A mi Egyesületünk úgy véli, hogy az Alapokmányában foglalt célkitűzések gyakorlati
megvalósítása során, lehetőséget kell adni arra is, hogy a kölcsönös látogatások és
találkozások  során  az  éppen  aktuális  szakmai  kérdésekről  is  véleménycserét
lehessen folytatni postai és távközlési intézmények látogatása pl. Limoges-ban vagy
Varsóban nagyon hasznosnak bizonyultak.  A szándékot az Eurojumelages-nak elő
kellene segíteni a jövőben is. 

Egyesületünk  jelenleg  1320  tagot  számlál,  amely  kis  mértékű  csökkenést  mutat,
ennek ellenére jelentős azoknak a fiataloknak a száma, akik 40 éves korhatár alatt
támogatják  egyesületünket  és  csatlakozásukkal  a  közösen  kidolgozott  sokszínű
programok  megvalósítását  segítik.  A  fiatalok  bevonása  azonban  tapasztalataink
szerint  nem  megy  olyan  intenzitással,  mint  ahogy  szeretnénk.  Ezt  a  kérdést  a
jövőben  is  napirenden  kell  tartani,  s  olyan  programok  szervezésére  törekedni,
amelyek felkeltik a fiatalok érdeklődését. Erre már néhány egyesületnél vannak jó
példák.

Kívánok  a  kongresszusnak  és  az  Eurojumelages  által  irányított  nemzetközi
együttműködéshez  további  sikereket,  újabb  terveket  és  azok  megvalósításához
eredményes munkát.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Dr. Oláh László

PSZE


