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Kedves Kollegák!
Én néhány héttel ezelőtt az egyesület főtitkárától azt a feladatot kaptam, hogy
hozzászólásomban emlékezzek meg a régi postás konferenciáról, az egyesület és a
Debreceni Postaigazgatóság kapcsolatáról. Emlékeim alapján a következőket mondhatom el.
Régen és manapság is oly sokat beszélünk arról, hogy a posta szolgáltatási erőssége a
postás dolgozók szakmai szeretete, összefogása és összetartozása milyen jelentős erő a
feladatok megoldásában. Ez egyrészt a postai szervezeten, a munkahelyi kollektívákon,
vezetőkön és dolgozókon múlik. Ez ma az irányítás részét képező, tanfolyamokon,
teamekben, versenyekben és a napi munka során valósul meg. Másrészt pedig a postai
dolgozók önszerveződésén, társadalmi tevékenységén, magatartásán is sok múlik a
szolgáltatások ellátása terén.
Ezt régen és ma is felismerte a posta felső vezetése és támogatta a szakmai feladatok
mellett a postás dolgozók önszerveződését is.
Így az 1960-as évek közepétől a Posta tagja lett a Közlekedés Tudományi Egyesületnek.
Ezen belül létrehozták a Postai és Távközlési Tagozatot. A postai dolgozók önkéntes alapon
tagjai lehettek a tagozatnak. Felmerült a kérdés, hogy milyen működési forma felelne meg a
tagozat céljai megvalósításának. Így alakult ki az a gyakorlat általában kétévente 2-3 napos
konferenciát tartsanak, és ennek keretében vitassák meg a Posta előtt álló legfontosabb
feladatokat.
Az első ilyen konferencia – éppen 50 éve – 1967-ben volt Szombathelyen. Ezt követőn 1968ban Debrecenben, az igazgató Dr. Deák Ignác volt, a nyitó előadást Rontó Tibor műszaki
vezérigazgató-helyettes tartotta 1969-ben Pécsen, 1970-ben Szegeden, 1971-ben
Miskolcon, 1972-ben Gödöllőn, 1973-ban Sopronban, 1975-ben ismét Debrecenben
igazgató Dr. Szilágyi Gábor volt, a bevezető előadást Horn Dezső vezérigazgató,
miniszterhelyettes tartotta. 1977-ben Pécsen, 1979-ben Szegeden, 1981-ben Miskolcon és
1968-ban Sopronban tartottak Országos Postás Konferenciát. E rendezvények tartalmára
rányomta bélyegét a krónikus vezetékes telefonhiány, amellyel a posta nem tudott
megbirkózni, mobiltelefonnak pedig akkor még híre hamva sem volt.
Az 1980-as évek második felében a Posta várható átszervezése, a rendszerváltás
gazdasági, társadalmi hatása miatt az egyesület tevékenysége is megváltozott, részben
átalakult és az Országos Postás Konferenciák is megszűntek.
1989-ben a nagy Magyar Posta átszervezése megtörtén és megalakult az önálló Magyar
Posta Vállalat, amely többszöri átszervezés után ma is működik Magyar Posta Zrt. néven.
Mint közszolgáltató intézmény ellátja a klasszikus postai szolgáltatásokat és az újonnan
felvállalt postához kapcsolódó feladatokat.
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Az önállóság után ismét felmerült a postás dolgozókat tömörítő egyesület létrehozásának
szükségessége. Így alakult meg – 25 évvel ezelőtt – 1992. január 23-án a Postások Szakmai
Egyesülete (PSZE). Új célkitűzésekkel és feladatokkal, kezdte meg szervező és szakmai
társadalmi munkáját. Az egyesület tagjai a postás dolgozókból verbuválódnak, de részt
vesznek benne a Posta nagy üzletfelei is: így: a Postabank – Erste bank, Hírközlési Hatóság,
Generáli Biztosító, Posta Biztosító stb. Az egyesületnek ma több mint 1300 tagja van.
Az új egyesület működésében megtartotta a korábbi haladó hagyományokat, Országos
Konferenciákon és egyéb rendezvényeken ismertette a Posta helyzetét, célkitűzéseit és
jövőbeni feladatait, társadalmi vitákkal segítette a szakmai vezetés munkáját. Az egyesület
elnöke dr. Oláh László lett, aki örökös tiszteletbeli elnökként ma is közöttünk van.
Nyolc év szünet után sorrendben a XIV., de a Postások Szakmai Egyesülete életében az
első konferenciára került sor. Nagy megtiszteltetés érte a Debreceni Postaigazgatóságot,
hogy ezt a konferenciát éppen Debrecenben rendeztük meg 1994-ben. De erről még később
szólni szeretnék. Ebben az időben Doros Béla volt a vezérigazgató. Ezt követően 1998-ban
Miskolcon, 2000-ben Pécsen, 2011-ben Balatonkenesén, 2012-ben Visegrádon, 2014-ben
Budapesten a Járműtelepen volt 2-3-napos Országos Postás Konferencia. Sajnos 2014 óta
országos konferenciára nem került sor. Ma is érdemes lenne a konferenciákat feleleveníteni,
az aktív és nyugdíjas postás dolgozók szakmai és társadalmi rendezvényét 2-3 évenként
megszervezni. Évente 2-3 alkalommal szakmai fórumot is szervezett az Egyesület;
Kecskeméten, Piliscsabán, Kiskörösön, Sopronban és Lakitelken voltak ilyen fórumok. Ezen
túlmenően üzemlátogatásokat, előadásokat és szerveztek. Az egyesület működéséhez
nagyban hozzájárultak az igazgatóságon szervezett csoportok is. 1998 óta az egyesület
gondozza a Posta című lap kiadását is.
Az egyesület különböző rendezvényein és a folyóiratban is rendszeresen a Posta vezetését
foglalkoztató új szakmai feladatok kerülnek megvitatásra.
Így: - a Posta átszervezése, - a gépi levélfeldolgozási (NEC) rendszer, - gépjármű park
korszerűsítése Barkas helyett nyugati gépkocsik, - belföldi gyorsposta (ÉMS) szolgáltatás, számítógépes rendszerek a postai szolgáltatásban, - napi pénztárjelentés rendszere (NER), hírlapterjesztés piaci változásai (árusítási önálló szervezet, eladás, előfizetés elvesztés stb.),
- postai hálózat változásai, (ügynökség, postamesterség, mobilposta stb.) – integrált
postahálózat (IPH), - új postatörvény ismertetése, - elsőbbségi levél bevezetése, - Posta
Logisztikai Központ működése, - a küldemény feldolgozás átszervezése stb. – mind-mint
érintették az egyesület működését is. Ezen túlmenően az áruértékesítési, a biztosítási, a
befektetési és a csomag, illetve áruküldő szolgálat is jelentős változáson ment keresztül.
Ezen intézkedések és az új szolgáltatások bevezetése mind azt a célt szolgálták, hogy a
Magyar Posta Zrt. a hagyományos szolgáltatásainak csökkentése mellett rentábilisan
fennmaradjon, és eleget tegyen a lakossági és vállalati elvárásoknak a nemzetgazdasági és
nemzetközi követelményeknek.

De most térjünk vissza Debrecenbe!
Számomra azért is kedves volt az 1994. augusztus 4-6-án megtartott hétvégi 14-diki
Országos Konferencia, mert magam résztvevője voltam a rendezvénynek. Ezt megelőzően a
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Szakmai Egyesület februárban Budapesten küldöttgyűlést tartott, amelyen Doros Béla
vezérigazgató tájékoztatást adott a postai áruszállítás (küldeményforgalom) piacának a
bankszolgáltatások piacának, a hírlappiac és a gazdálkodás alakulásáról. Majd a résztvevők
elnökségi beszámolót hallgattak meg az egyesület működéséről. Ezen a küldött gyűlésen
merült fel hivatalosan is, hogy az egyesületnek fel kellene eleveníteni a korábbi országos
konferenciák megszervezését. A választás megfelelő előkészítés és kezdeményezés után a
Debreceni Postaigazgatóságra esett. Akkor fel sem fogtuk, hogy mekkora munkát vállaltunk
magunkra 400-450 fős rendezvény megszervezésével. Tapasztalataink csak az 1968-as és a
1975-ös konferenciák eseményei voltak.
A konferencia lebonyolítására 20 fő előkészítő bizottságot hoztunk létre. A bizottság tartotta a
kapcsolatot az egyesülettel is. A legfontosabb volt a helyszín kiválasztása. Végül az akkori
Agrártudományi Egyetemre esett a választás, ahol a szállás, az étkezés, a plenáris és
szekcióülések lebonyolíthatók voltak és egyéb kiegészítő rendezvényeknek is jutott hely.
Sajnos a vendégeket csak kollégiumi szobákban tudtuk elhelyezni, ami sok esetben nem volt
ideális környezet. Az egyetem árai is elfogadhatók voltak.
A vendégek szerencsésen megérkeztek autóval, autóbusszal, vonattal, vártuk őket az
állomáson és az egyetemen. Mint házigazdák örömmel üdvözöltük őket. Augusztus 4-én
délután helyfoglalás, regisztráció, vacsora, majd beszélgetéssel, zenével telt el az este.
Megérkeztek a külföldi vendégek is Romániából, Ukrajnából és Szlovákiából. Abban az
időben ugyanis a szomszédos külföldi igazgatóságokkal is kapcsolatot tartottunk
Augusztus 5-én reggeli után volt a Konferencia megnyitása. Az elnökségben a
minisztériumot Dr. Táth Judit főosztályvezető, a magyar Postát Doros Béla vezérigazgató, az
Egyesületet dr. Oláh László elnök, a Megyei Önkormányzatot dr. Matolcsi Lajos alelnök
képviselte. Üdvözöltem a vendégeket és a konferencia résztvevőit.
A plenáris ülésen dr. Oláh László tartotta az első előadást „A világ postáinak átalakulása és
fejlődése, ennek hatása a Magyar Postára” címmel. Az előadás igazi kitekintés volt és
nemzetközi értékelést adott a posták működéséről. Ezt követően Doros Béla egy Győri
Főiskolás levelező tagozatos hallgató „Szakdolgozatán” keresztül ismertette és elemezte a
Posta működésének eredményeit és gondjait.
A plenáris ülések 6-án is folytatódtak és dr. Molnár Csabáné a Fejlesztési Intézet igazgatója
„A postahivatali hálózat kapacitásának vizsgálatát” ismertette, kiemelve a várakozási idő
alakulását a létszám és munkahelyek számának fontosságát. Fucskó György az intézet
dolgozója „A jövő levelei, hibrid levél, elektronikus levél” címmel tartott előadást. Kovács
Zoltán vezérigazgatósági osztályvezető „A postai pénzforgalom helyzetét és a tervezett
változásokat” ismertette, (informatikai rendszerek alkalmazása, napi pénztárjelentés (NER),
egységes sárga pénzforgalmi bizonylatok bevezetése és feldolgozása stb.). Murányi Róbert
a Postabank vezérigazgató-helyettes a Posta és a Bank együttműködéséről, az
eredményekről és feladatokról tartott előadást. Hasonló tartalommal tartott ismertetőt dr.
Pálvölgyi Mátyás a Providencia Biztosító vezérigazgatója is. Mindketten az együttműködés
és az eredmények fokozását kérték a Postától.
A konferencia a plenáris ülések mellett – kisebb létszámmal - szekciókban is tanácskozott.
Hét szekció alakult: - Postaforgalmi, - Marketing, - Bank és pénzforgalmi, - Hírlap, Postaszállítási, - Postagazdasági, - Biztosítási témakörben tanácskoztak a résztvevők.
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A konferencia szünetében és esténként vég nélkül folytatódtak a baráti beszélgetések és a
korábbi élmények felelevenítése.
A konferencia idejére kiállítást is szerveztünk a postai kezelési kisgépekből és egyéb banki
eszközökből.
A konferencia dr. Oláh László összefoglalójával és zárszavával ért véget, majd Kertész
István miskolci postaigazgató a következő konferenciára hívta meg a résztvevőket.
Ezt követően sajtótájékoztatót tartottunk, amelyen a megyei és központi médiumok helyi
képviselői vettek részt.
A konferencia harmadik napján ebéd után Hortobágyra utaztunk, ahol megtekintettük a
Kilenclyukú hidat, a Csárdát, a Múzeumot, az Epona lovasfalut és a község központját.
Meghajtották kedvünkért a ménest és a gulyát, majd lovas kocsikázáson vettünk részt a
pusztán. Ezt követően a Csárdában zenés vacsorával zártuk a konferenciát.
Amikor elutaztak a vendégek a szervezőbizottság értékelte a konferencia lebonyolítását, az
eredményeket és a hibákat. Megdicsértem lelkes munkatársaimat a háromnapos,
szervezőmunkáért. Sokat dolgozott a konferencia sikeréért Makó Albert igazgatóhelyettes,
Dinda Gyula akkori csoportvezető, választmányi tag és Nagyné Haja Mária az egyesület
helyi titkára. Fáradtan, de elégedetten nyugtáztuk, hogy megtettünk minden tőlünk telhetőt a
konferencia sikeréért. Ma is szívesen emlékszem az 1994-es év rendezvényére, - és örülök,
hogy mindezt most a 25 éves évforduló alkalmával elmondhattam Önöknek.
Köszönöm a figyelmüket!

Dr. Kovács József
ny. postaigazgató, Debrecen
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