
Posta
szakmai folyóirat IX. évfolyam

3-4.
szám

2007.
október

Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete

Különszám a Magyar Posta önálló nemzeti
közintézménnyé válásának 140. évfordulójára

• Nincs pihenés 

• A 2007. évi PS

• Nemzetközi po

• PSZE  hírek

A
TA

R
TA

LO
M

B
Ó

L

Posta 2007-3 Borító NEW CMYK  2007.10.24 12:49  Page 2



A MAGYAR POSTA ZÁRTKÖRÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÉS A POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA

IX. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM
2007. OKTÓBER

PostaPosta

ISSN 1419-6239

Felelôs szerkesztô: Fábics Miklós
Felelôs kiadó: Dr. Szabó Pál vezérigazgató

Nyomás: Nyomda Üzemi és Ellátási Csoport, Budapest
Felelôs vezetô: Mészáros Tamás
Szerkesztôség: Budapest, VII., Lövölde tér 7.

Telefon/fax: 06 (1) 321-6469
e-mail: olahlaszlo@posta.hu, FabicsMiklos@posta.hu és 

psze@posta.hu
Postacím: 1410 Budapest, Pf. 135

A szerkesztôbizottság elnöke: Dr. Oláh László
Társelnök: Szivi László

Tagjai: Dömötörné Dr. Ács Katalin, Dr. Horváth Sándor,
Jambrik Mihály, Képes András, Dr. Lovászi József, 
Molnár Marianna, Molnár Sándor, Pandurics Anett,
Potykiewicz Tamás, Szarka Imre, Dr. Szebeny Botond

Közlési feltételek:

A cikkeket e-mailen, illetve floppyn kérjük, kéziratot csak kivételes esetben fogadunk el.
Másodközlést nem vállalunk. Kéziratokat, rajzokat, fotókat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.

Megjelenik negyedévente. Elôfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóság.
Belföldi elôfizetés: Budapesten az LHI kerületi ügyfélszolgálati irodánál, a hírlapkézbesítôknél, a Hírlap-elôfizetési Irodában

(HELIR) Budapest, VIII., Orczy tér 1., levélcím: HELIR Budapest 1900. Vidéken a postákon és a kézbesítôknél.
Külföldi elôfizetés: Hírlap-elôfizetési Iroda (HELIR) Budapest, VIII. Orczy tér 1.,

fax: 303-3440, levélcím: HELIR Budapest 1900. Példányonkénti ár: 200 Ft, éves elôfizetési díj: 996 Ft.

Posta 2007-3-25  2007.10.29 11:31  Page 1



3

DR. OLÁH LÁSZLÓ

A Magyar Posta Zrt. nemzetközi kapcsolatai és
együttmûködése az UPU-val és az európai postai
szervezetekkel 1867-tôl napjainkig

Visszapillantás

A szerkesztôbizottság által jóváhagyott cím arra kötelezné e témát feldolgozó szerzô-
ket, hogy minden részletre kiterjedôen kellene kifejteniük mindazokat az eseményeket,
amelyek az elmúlt 140 év során történtek a Magyar Posta nemzetközi kapcsolataiban.
Azt hiszem azonban, hogy erre egy tematikus írásokat tartalmazó cikksorozatban nem
lehet vállalkozni mert ellenkezô esetben egy nagyon hosszúra nyúló postatörténeti ar-
chívumot kellene kidolgozni.

A jelen cikk szerzôje azonban arra vállalkozott, hogy felvillantson néhány fontos nem-
zetközi kapcsolati témát, amelybôl kirajzolódik hitelességgel, vajon az elmúlt évtizedek
postája jól ismerte-e föl az akkori idôk szavát s csatlakozott-e mindazokhoz a kezdemé-
nyezésekhez, amelyek elôsegítették a nemzeti postánk fejlôdését.

Örömmel tölt el, hogy az 1867-tôl 2007-ig terjedô 140 év nemzetközi postai történé-
seinek több mint 40 éven át aktív részese és szereplôje lehettem. Nem kis idôrôl van
szó, szinte egy emberöltô 2/3 részét képviseli.

Ebben az írásomban nem térek ki a legújabb kori postai kapcsolatok és együttmûkö-
dés fejlôdésére, ezzel az utódomnak titulálható Dr. Szebeny Botond nemzetközi üzlet-
ágvezetô kíván majd foglalkozni.

Nem szeretnék nagyon mélyre nyúlni a nemzetközi postatörténet gazdag tárházába,
de azt meg kell állapítani, hogy a posta története szorosan kapcsolódik a civilizáció tör-
ténetéhez. Ott ahol az emberek csak anyagi életet éltek, posta egyáltalán nem létezett,
s létezhetett vagy legalábbis csak nagyon kezdetleges formában és szinten. A könyv-
nyomtatás feltalálása, az intézményes oktatás nyomán a kultúra is gyors ütemben kez-
dett fejlôdni és fokozatosan eljutott a társadalom szélesebb rétegeihez.

A távoli földrészek felfedezésével szükségessé váltak a nemzetközi kereskedelmi kap-
csolatok s ezek pedig maguk után vonták az országhatárokon túl terjedô postaszolgá-
lat kiterjesztését. A nemzetközi postaszolgálat fejlôdése szoros összefüggésben volt a
szállítóeszközök gyors fejlôdésével. Már az 1800-as évek közepétôl kezdve konkrét ja-
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A szerkesztôbizottság álta
szerzôket, hogy minden 
az eseményeket, amelyek
nemzetközi kapcsolataiba
sokat tartalmazó cikksoroz
egy nagyon hosszúra nyú
A jelen cikk szerzôje azon
tos nemzetközi kapcsolati
elmúlt évtizedek postája j
e mindazokhoz a kezdemé
tánk fejlôdését.
Örömmel tölt el, hogy az
történéseinek több mint 4
kis idôrôl van szó, szinte e
Ebben az írásomban ne
együttmûködés fejlôdésé
tond nemzetközi üzletágv
Nem szeretnék nagyon m
házába, de azt meg kell á
dik a civilizáció történeté
posta egyáltalán nem léte
detleges formában és szi
oktatás nyomán a kultúra 

A Szerzô a Magyar Posta nemzetközi szolgálatában dolgozott 1957-tôl
2002-ig különbözô funkciókban. 1985–1990 között elnökhelyettesként
majd vezérigazgató-helyettesként ill. vezérigazgatói fôtanácsadóként irá-
nyította a posta nemzetközi kapcsolatait illetôleg vett részt azok kiépíté-
sében s fejlesztésében.

(felelôs szerkesztô)
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A MAGYAR POSTA ZRT. NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI…
tására számos javaslat kidolgozásában vettünk részt. E politikai kérdésben Magyaror-
szág küldöttsége következetesen szállt síkra az NDK jogainak elismertetése érdekében.
Hasonlóképpen támogattuk a Kínai Népköztársaság, a Koreai Népi Demokratikus Köz-
társaság és a Vietnami Demokratikus Köztársaság felvételét is.

A magyar küldöttség az 1969. évi tokiói kongresszuson olyan politikai instrukciót kapott,
hogy nem újíthatjuk meg a CE-ben viselt tagságunkat további 5 évre, s arról, éppen politikai
indíttatás miatt, szinte önként le kellett mondanunk Románia javára. S tettük ezt azért, hogy
ne alakuljon ki esetleg politikai vagy éppen szakmai konfliktus a két ország között, hiszen Ro-
mánia a 60-as, 70-es években már több alkalommal a Szovjetunióval szemben is külön véle-
ményt alakított ki politikai kérdésekben is. Magyarország azonban vigasztalódhatott, mivel
mindjárt megalakulásától kezdve megszerezte, viszonylag nagy szavazattöbbséggel a CCEP
tagságát, a postaforgalmi kérdésekkel foglalkozó újonnan alakult szakmai bizottságban.

A tokiói kongresszus 5 éves elôzetes tanulmányi munka után történelminek mondható
döntést hozott a nemzetközi elszámolás területén. Korábban ugyanis – abból kiindulva,
hogy általában a feladott levelekre válasz is érkezik – az indító és rendeltetési országok
között nem volt elszámolás a levélpostai forgalomban. A vizsgálatok azonban bebizonyí-
tották, hogy ez a klasszikus elv már nem állja meg a helyét, mivel a gazdasági fejlettségi
szintek differenciálódásával lényeges eltérések mutatkoznak egy-egy adott viszonylatban
az indított és érkezett levélpostai küldemények mennyisége között. (Minél fejlettebb egy
ország annál több levélpostai küldeményt indít a nemzetközi forgalomban.) A tokiói kong-
resszus ezért bevezette a többletként érkezett levélposta küldeményekért járó díjazás fo-
galmát és a gyakorlatát, amelynek rendszere az idôk során továbbfejlôdött.

CCEP tagjaként 1969-1974 között jól tudtuk hasznosítani a Végrehajtó Tanácsban
szerzett tapasztalatainkat; 6 munkacsoportban munkacsoport-tagként tevékenyked-
tünk. A postánk által kidolgozott tervek alapján gyártott bélyegárusító automatáink, fel-
keltették számos tagország érdeklôdését.

Az 1974. évi lausannei kongresszus Magyarországot ismét beválasztotta a Postai Ta-
nulmányozó Tanács (CCEP) tagjainak sorába. E szervben az 1979-ig terjedô idôszakban
két tanulmány témavezetését a Magyar Posta látta el (postahivatali hálózat számítógé-
pes tervezés és az ajánlott küldemények kézbesítési módozatai a címzett távolléte ese-
tén), s további 10 tanulmány kidolgozásában munkacsoport tagként vettünk részt. A
XVII. Kongresszus az Egyetemes Postaegyesület életében egyben egy új korszak kezde-
tét is jelentette: ettôl kezdve kapott egyre inkább erôre az a felismerés, hogy a hagyo-
mányos postaszolgálatok csak akkor maradhatnak életképesek, ha új felfogást, új szem-
léletet, kereskedelmi szellemet valósítanak meg, s valóban képesek a megújulásra. A fel-
ismerés közvetlen elôzményéhez tartozik, hogy a Postai Tanulmányozó Tanács 1977. évi
ülésszakán drámai hangú felhívás hozta izgalomba a résztvevô küldöttségeket: „…az
Amerikai Egyesület Államok postaigazgatása válságban van… a Postaszolgálat az elége-
detlenség és csalódás állandó forrásává vált…” Ezekkel a szavakkal jellemezte postaszol-
gálatának helyzetét az Amerikai Egyesület Államok postaigazgatása az ülésszakon be-
nyújtott közleményében, s a kritikus helyzet fô okait a következôkben jelölte meg:

– az üzemeltetési költségek állandó emelkedése,
– a hagyományos postai piacok hanyatlása,
– az új technikán alapuló, gyorsan fejlôdô kompetitív szolgálatok növekvô térhódítása.
– A felhívás alapján a postaszolgálat jövôjének tanulmányozását a CCEP soron kívül

napirendre tûzte, s e tanulmány összesen több, mint 40 ország postaigazgatása,

vaslatokkal kísérleteztek számos dél-amerikai és európai országban annak érdekében,
hogy mind a belföldi mind a nemzetközi forgalomban meggyorsítsák a postai küldemé-
nyek szállítását, egyszerûsítsék a formaságokat s nem utolsó sorban egységesebb szab-
ványok elfogadásával bonyolódjék le a nemzetközi postaforgalom, a küldemények cse-
réje. Ebben a folyamatban – talán sokan tudják – jelentôs szerepet játszott a német csá-
szárságban a Taxis család, késôbb az angol Rowland Hill. A Taxis családnak 1867-ben
már önálló postája volt. Az ô idejükben a posta már jelentôs közszolgálati tényezô volt,
amelynek kiemelkedô szerepe volt az ország fiskális szolgáltatásainak a fejlesztésében.
Ezt megelôzôen azonban már 1863-ban az amerikai Montgomery Blair tett konkrét javas-
latot arra, hogy jöjjön létre egységes szabályozási alapokon egy olyan szervezet, együtt-
mûködés amely a nemzetközi postaforgalmat lesz hivatva elôsegíteni illetôleg szabályoz-
ni. Ezekben a kezdeményezésekben annak idején Magyarország, a magyar posta még
nem vett részt, viszont Ausztria képviselôje Lôwenthal miniszteri tanácsos jelen volt az
1865. évi párizsi konferencián, amelyen fô vonalaiban kidolgozták a levélpostai-küldemé-
nyek súlyfokozatainak, a díjaknak, valamint az elszámolásuknak az egységes szabályait.

1863-at követôen azonban 10 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 1874-ben Bernben 22
ország – köztük Magyarország képviselôje – kísérletet tegyen az egységes nemzetközi
postai szabályok elfogadására s egy nemzetközi szervezet létrehozására. Megállapodás
született arra nézve, hogy jövôben egységes elvek alapján bonyolítják le kölcsönösen a
nemzetközi postaforgalmat és kidolgozták az alkalmazott díjakra vonatkozó szabályokat.

A berni konferencia – amely a német Heinrich von Stephan javaslatára 1874. szep-
tember 15-én ült össze –, munkájának eredményeként október 9-én írták alá ünnepé-
lyesen az Általános Postaegyesületet létrehozó nemzetközi postaszerzôdést, amelyet a
Magyar Posta részérôl Gervay Mihály posta-vezérigazgató írt alá. Ez jelentôs szerepvál-
lalás volt annakidején, mert a hajdani vezérigazgató a történeti oldalak szerint nagyon
aktívan vett részt a nemzetközi postai okiratok elôkészítésében s folyamatosan egyez-
tetett osztrák kollégájával.

Az 1874-ben létrejött általános Postaegyesület nevét késôbb 1878-ban Egyetemes
Postaegyesületre (UPU) változtatták, mert az egyetemesség elvét akarták érvényesíteni
az idôközben csatlakozott országok számának növekedése miatt, másrészt nyitva állt a
lehetôség arra, hogy újabb országok is csatlakozzanak az Egyesülethez.

A nemzetközi posta történetében eddig 23 kongresszust rendeztek. A legutóbbi
kongresszust 2004-ben Bukarestben tartották, s a 24.-ket pedig 2008-ban Kenyában
Nairobiban rendezik meg.

A Magyar Posta minden kongresszuson jelen volt, képviselôi, mint kormánymeghatalma-
zottak, a nemzetközi postajog aktív mûvelôiként dolgoztak ki javaslatokat a kongresszusok-
ra, azok megvédésében s más országok konstruktív javaslatainak támogatásával mindig is
a fejlôdést, az egyszerûbb, s átláthatóbb nemzetközi szabályok elfogadását szorgalmazták.

Az UPU és a Magyar Posta közötti kapcsolatokról szólva ki kell emelni az alábbiakat. 
Az 1964. évi bécsi kongresszust fontos állomásnak tekintjük Magyarországnak az egyete-
mes Postaegyesületben kifejtett tevékenysége szempontjából; a földrajzi körzetünkbe tar-
tozó akkori szocialista országok egyetértésével és támogatásával hazánkat elsô ízben vá-
lasztották a Végrehajtó Tanács (CE) tagjává, amelynek munkájában 1969-ig vettünk részt.

A Végrehajtó Tanácsban végzett munkánk eredményes volt; közremûködtünk mind a
nemzetközi tarifarendszer kidolgozásában, mind az UPU költségvetésének tökéletesíté-
sében. 1964-1969 között az Egyetemes Postaegyesület vezetô fórumain több, politikai
szempontból igen kényes kérdés szerepelt a napirenden. Az NDK jogainak a helyreállí-

DR. OLÁH LÁSZLÓ
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A Magyarország és az UPU közötti kapcsolatokról beszélve említést érdemel az is,
hogy az UPU számos esetben ösztöndíjat biztosított magyar postás szakemberek számá-
ra, a francia posta által Párizsban évente megszervezett postai továbbképzô tanfolyamon
való részvételre. Ez a lehetôség az érdekeltek számára nemcsak szakmai szempontból
volt hasznos, hanem a postánál annyira fontos francia nyelvismeret tökéletesítését is szol-
gálta. Ezt az UPU-val és a francia postával fennálló kiváló kapcsolatok tették lehetôvé.

Az UPU tevékenységének értékelése és a Magyarországgal való együttmûködése

Magyarország kezdettôl fogva az UPU-val fennálló együttmûködés során lényegében
négy alapelv kihangsúlyozását tartotta szükségesnek. Ezek közül nevezetesen elsôként
kell megemlíteni, hogy a taglétszám folyamatos és gyors emelkedése bebizonyította az
egyetemesség elvének gyakorlati megvalósítását.

Az egységes postaterület elvének a megvalósítása és egyetemesség elvébôl adó-
dik ugyan, de ennek az érvényesülése akkor domborodott ki az UPU fennállása során,
amikor az egységes postaterület körébe tartozónak tekintettük azokat a területeket,
országokat is, amelyek bizonyos politikai okok érvényesítése miatt még nem voltak
tagjai az Postaegyesületnek, de biztosították területükön a harmadik országból eredô
anyag átszállítását és nem történt diszkrimináció amiatt, hogy az illetô ország de jure
tagja volt-e a Postauniónak.

Külön ki kell emelni azt a nemzetközi jogi elvet, amely a nemzetközi szerzôdések ese-
tén az UPU esetében speciális helyzetet teremt az UPU okiratok és az azokat végrehaj-
tó, illetôleg alkalmazó tagállamok között. Itt elsôsorban arra a jogi helyzetre gondolunk,
amely akkor áll fenn, amikor valamely tagország ugyan nem ratifikálja vagy nem hagy-
ja jóvá törvényileg a kongresszusok által kidolgozott határozatokat, de mivel azok ér-
vénybe lépése idôközben már megtörtént, ezen tagállamoknak is kötelessége a hozott
nemzetközi jogi határozatoknak a végrehajtása és alkalmazása. Ez az un. „ratificatio tac-
itus” (hallgatólagos ratifikáció) elve.

Végül szükséges megjegyezni, hogy az UPU szervezetében és mûködésében az el-
múlt években változások történtek, amelyeket a megváltozott környezet kényszerített
ki, mivel korábban az volt a tagállamok tapasztalata, hogy az Egyetemes Postaegyesü-
let csak nehezen dolgozta fel azokat az új információkat, amelyek például a technológi-
ai forradalomból adódóan végbementek az egész világon (pl. évben az informatika tér-
hódítása). Azóta radikális változások mentek végbe az UPU szervezeti mûködési vala-
mint kapcsolati tevékenységében.

Az UPU egész mûködésének a szellemiségét az utóbbi 10 évben az a felismerés jel-
lemzi, hogy csak abban az esetben tudja betölteni hivatását, abban a versenyhelyzetben,
amely egyre jobban erôsödik, ha nemcsak belsô szervezete, hanem a tagországokkal va-
ló kapcsolattartás területén is teljesen új stratégiát dolgoz ki. Ez utóbbi kérdésben az
egész UPU történelmében meghatározó jelentôségû okirat látott napvilágot, amely a
már korábban említettek alapján, az 1994. évi, Szöulban tartott Postakongresszus által ki-
dolgozott Szöuli Stratégiában került elôször megfogalmazásra. Ez az okirat határozta
meg egészen 2000-ig a posták legfontosabb feladatait, de egyben választ is adott azok-
ra, a postai piacon belül felvetôdött kihívásokra, amelyekkel a postáknak most már nap,
mint nap az egyre jobban liberalizálódó postai piacon szembe kell nézniük.

A MAGYAR POSTA ZRT. NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI…
köztük Magyarország nyújtott be expozét. Az expozékról készült szintézis legfonto-
sabb következtetés, hogy a posta továbbra is tartani tudja az ôt megilletô helyet a
hírközlés piacán, alapkövetelmény a szolgáltatások minôségének állandó javítása és
az új iránti fogékonysággal és dinamizmussal párosuló üzleti szellem meghonosítás.

Nem sokkal az UPU XVII. Kongresszusa után, 1975. január 1-jén az Egyetemes Posta-
egyesület és a Magyar Posta történetében elsô ízben került magyar tisztviselô a Nem-
zetközi Irodához; e sorok írója személyében, aki – kezdetben elsô titkárként, majd taná-
csos-helyettesként, s jogi fôosztály helyettes vezetôjeként- hétéves berni tevékenysége
alatt aktív részese volt az UPU megújhodása területén tett elsô lépéseknek, s az Egye-
sület szervei és a Magyar Posta közötti kapcsolatok szorosabbá tételének. Az 1984. évi
hamburgi XIX. Egyetemes Postakongresszuson az UPU Nemzetközi Irodája stábjában is-
mét találkozhattunk magyar tisztségviselôvel, aki tevékenységét nézve 1983. január 1-
jétôl titkárként dolgozott a Nemzetközi Iroda jogi fôosztályán.

A XIX. kongresszuson a magyar kormányküldöttség két megtisztelô feladatot látott
el: a Mandátumvizsgáló Bizottság alelnöki tisztségét, és az általános vita elôadó és vi-
tavezetôi teendôit, „A postákon végbemenô változások a hírközlés piacának fejlôdésé-
vel összefüggésben” c. témakörben szintén e sorok szerzôje, a küldöttség helyettes ve-
zetôje látta el. Forró hangulatú vitában szinte majdnem minden küldöttség részt vett,
amelyek eredményét egy nagyon éles hangú okiratba foglalták.

Magyarország számára további elismerést jelentett, hogy a XIX. kongresszus beválasz-
totta a Végrehajtó Tanács tagjainak sorába, s a Tanács a kongresszus alatt tartott alakuló
ülésén megválasztotta a CE Személyzeti Bizottsága elnöki tisztségére. E tisztséget is jó-
magam töltöttem be 1984-1989 között, a CE tagországok általános megelégedésére.

A XIX. kongresszus kidolgozta és elfogadta az ún. Hamburgi Nyilatkozatot, amely elsô ízben
határozta a továbbfejlôdés alapvetô feltételeit. Ezek közül a legfontosabbak a következôk:

– a tagországok, a kormányok és a közönség figyelmének felhívása annak szükséges-
ségére, hogy a postának – mint a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlôdés fon-
tos tényezôjének – dinamikus vállalattá kell válni, amely hozzájárul a gazdasági te-
vékenység jó viteléhez és hogy biztosítani kell számára az átalakuláshoz szükséges
szervezeti és pénzügyi eszközöket;

– a postai szolgáltatásoknak jobban kell igazodniuk a közönség igényeihez, s ennek
érdekében élni kell az új postakezelési technológiák által nyújtott lehetôségekkel;

– különös figyelmet kell szentelni a posta és a közönség közötti kapcsolatok fejlesz-
tésének és erôsítésének, a közönség bizalma megnyerésének és a postai márka-
kép javításának;

– a posta tevékenységét hatékonyabbá, gyorsabbá és megbízhatóbbá kell tenni, en-
nek érdekében fel kell tárni a világ postahálózatának gyenge láncszemeit és aján-
lásokat kell kidolgozni a helyzet javítására.

Az Egyetemes Postaegyesület különbözô szervei és a Magyar Posta közötti kapcso-
latok a hamburgi kongresszus után tovább erôsödtek. 1985-ben Budapestre látogatott
a Nemzetközi iroda új vezérigazgatója, a brazil származású Adwaldo Cardoso Botto de
Barros, a PKI Tudományos Napok keretében. A Végrehajtó Tanács tagjaként a Magyar
Posta aktívan kapcsolódott be az UPU mûködésének és a nemzetközi postaszolgálatnak
a korszerûsítését vizsgáló munkacsoport tevékenységébe (azóta egyébként az UPU
megválasztott vezérigazgatói hivatalos látogatást tettek hazánkban, akiket minden
esetben a kormányfôk is fogadtak.
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kenységének javításában nagy jelentôséggel bírt a XVI. Miniszteri Értekezlet (1988.
szeptember Koreai NDK, Phenjan) Itt többek között konkrétan meghatározták azokat a
fô irányokat, amelyekre a szervezet a továbbiakban kiemelt figyelmet fog fordítani a
postaforgalom, a távközlés, a postagazdálkodás, valamint a mûszaki-tudományos
együttmûködés területén. Deklaráltan kiemelt figyelmet kapott a hasonló nemzetközi
szervezetekkel (UPU, UIT, CEPT stb.) való együttmûködés kérdése. Döntés született az
adott ülésszakon az OSzSz szervezeti kereteinek korszerûsítésére is. Az OSzSz megújho-
dására vonatkozó javaslatokat a Magyar Posta dolgozta ki, de számos tagország, így
Szovjetunió, NDK, Kuba, Koreai NDK stb. ezzel nem értettek egyet s az 1989-ben be-
következett rendszerváltás már más politikai kereteket teremtett, s az OSzSz, mint szer-
vezet megszûnt mûködni.

A KGST-tagországok közötti gazdasági és integrációs törekvések erôsödése a 70-es
évek elejére a posta és a távközlés területén is szükségessé tette a sokoldalú nemzetkö-
zi mûszaki fejlesztési munkák összehangolását. Ennek érdekében 1971-ben létrehozták a
KGST Postai és Távközlési Állandó Bizottságát (POTÁB) és e Kormánybizottság fô felada-
taként a KGST-tagországok egységes távközlési és hírlapterjesztési munkafolyamatok
gépesítéséhez és automatizálásához szükséges eszközpark kifejlesztését jelölték meg.

A Magyar Posta nemzetközi tevékenységében az elôzôekben felsoroltakon kívül ki-
emelkedô szerepet játszott az un. Interszputnyik Nemzetközi Ûrtávközlési Szervezet is,
amelynek 1971. évi megalakulásától kezdve Magyarország is tagja volt. Fô célkitûzés-
ként megfogalmazásra került az alapító okiratban, hogy közösen megtesznek mindent
annak érdekében, hogy megfelelô technikai színvonalon biztosítsák a TV- és a rádiómû-
sor-cserék és más jellegû információk továbbítását stb.

Új idôk, új postai kapcsolatok

Az Európai Postai és Távközlési Igazgatások konferenciája (CEPT)

Ezt a szervezetet 19 nyugat-európai ország postai és távközlési igazgatása hozta létre a
svájci Montreux-ban 1959. június 26-án. 1970-re már valamennyi európai ország tagjá-
vá vált a CEPT-nek, kivéve a kelet-európai országokat, amelyek akkor még saját maguk
által létrehozott valamennyi szocialista országot tömörítô posta és távközlési szervezet-
nek az OSzSz-nek voltak a tagjai. 1990 és 1992 között azonban az idôközben bekövet-
kezett politikai, társadalmi változások következtében, Albánia, Bulgária, Csehszlovákia,
Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország és Románia is csatlakoztak a
CEPT-hez. Azóta több közép-kelet-európai ország is tagjává vált a CEPT-nek, s így a
CEPT lényegében egy teljesen európai szervezetté vált.

Az 1959-ben elfogadott alapokmány azt a célt fogalmazta meg, hogy az európai or-
szágok tagigazgatásai elmélyítsék egymás között a postai és a távközlési kapcsolatokat
és folyamatosan javítsák szolgáltatásaikat, s ezzel egyidejûleg a technikai fejlesztések
felgyorsításával korszerûsítsék szolgáltatásaik színvonalát. A 80-as években azonban
már a távközlés területén jelentkezô liberalizációs elképzelések hatására új szabályozá-
si elvek jelentek meg, illetôleg vetôdtek fel, mind a távközlés mind a posta területén.
Ennek következtében a CEPT tagországokban felgyorsultak a postai és távközlési tevé-
kenységek szervezeti szétválasztása, valamint annak megfelelôen a postai és a távköz-
lési hatáskörök jogi szempontból külön szervezetek keretein belül történô intézése.

Hasonló postai stratégiát dolgozott ki és fogadott el az 1999-ben Pekingben tartott
kongresszus, amely az elôzô programokkal ellentétben már sokkal konkrétabban fogal-
mazta meg valamennyi tagország feladatait a szükséges reformok halaszthatatlan vég-
rehajtása, minôségi szolgáltatásnak minden áron történô biztosítása, az új ügyfélkap-
csolatok megteremtése stb. érdekében. Hasonló nagy jelentôségû stratégiai okiratot
fogadott el a 2004. évi bukaresti kongresszus és az UPU a posták jövôjét illetôen.

Külön feladatot jelent valamennyi posta számára, hogy kidolgozzák az egyetemes pos-
tai szolgáltatások tartalmi elemeit, tekintettel arra, hogy ez az új elv részévé vált a nem-
zetközi postaegyezmények s így ezek végrehajtása szerzôdési kötelezettséget jelent
mind a postai szabályozás, mind pedig a postai közszolgálati üzemeltetôk számára.

Magyarország, illetve a Magyar Posta számára jelenleg az egyik legfontosabb feladat ab-
ban foglalható össze hogy az UPU által elfogadott okiratokban megfogalmazott új koncep-
cionális elveknek megfelelôen dolgozza ki azt a postai stratégiát, amely megfelel a 2000.
után követendô korszerû postai elveknek, de ugyanakkor számol azokkal a liberalizációs tö-
rekvésekkel, amelyeket az EU fogalmazott meg az ún. Zöld Könyvben az európai posták szá-
mára. Az 1997-ben majd késôbb több alkalommal átdolgozott ún. direktívák kilátásba he-
lyezik a postai piac liberalizálását. Ez jelenleg a legnagyobb kihívás az európai posták – így
a Magyar Posta számára is. (Errôl egyébként külön ír Dr. Szebeny Botond üzletágvezetô.)

Néhány postatörténeti szerepvállalás

A hiteles postai történetírás feltétlenül hozzátartozik az az idôszak is amely a rendszer-
váltás elôtti évtizedek nemzetközi postai tevékenységét jelentette.

Az akkori szocialista országok egyeztetett politikájára és gazdasági integrációjára va-
ló törekvés az 1950-es években elengedhetetlenné tett a postaforgalom és a távközlés
területén is a tevékenység bizonyos mértékû összehangolását. Ez kezdetben kétoldalú
alapon folyt, majd 1957-ben a sokoldalú együttmûködés szervezeti feltételeként létre-
jött a Szocialista Országok Postai és Távközlési Együttmûködési Szervezete (az orosz
nyelvû elnevezés rövidítéseként OSzSz).

Az OSzSz létrehozásáról szóló megállapodást kormány meghatalmazás alapján a kö-
vetkezô országok postaigazgatóságai írták alá 1957. december 17-én Moszkvában: Al-
bánia, Bulgária, Magyarország, Német Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Lengyel-
ország, Románia, Szovjetunió, Csehszlovákia. 1978. októberében csatlakozott a Laoszi
Népi Demokratikus Köztársaság a szervezethez. Albánia és Kína de facto nem végzett
munkát az OSzSz-ben.

Az OSzSz megállapodás viszonylag tág keretek között szabályozta a tagigazgatások
együttmûködését. Így a fejlesztési feladatok összehangolása érdekében ajánlásokat fo-
gad el egységes üzemviteli módszerekre vonatkozóan, összesíti a nemzetközi hálózatok
egyes távlati fejlesztési igényeit és széleskörû lehetôségeket biztosított a különbözô
szakterületeken folyó munkák során szerzett tapasztalatok cseréjére, összehangolt alap-
elveket fogadott el tarifapolitikai és nemzetközi elszámolási kérdésekben.

A közép-kelet európai országokban az 1980-as években csak csírájában bekövetke-
zett politikai, gazdasági, társadalmi változások, másként gondolkodás eredményeként
azonban viszonylag hamar túlhaladottá vált az OSzSz-en belüli együttmûködés. A Ma-
gyar Posta aktív kezdeményezôje volt az egész „szocialista” együttmûködési szervezet
megreformálásának, amely egyébként nagyon heves vitákat váltott ki. Az OSzSz tevé-
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A Magyar Posta 140 éve a nemzetközi színtéren

És kezdetben volt az UPU

Visszatekintve a kezdetekre, a Magyar Királyi Posta, azaz Magyarország élen járt a nem-
zetközi postai kapcsolatok kiépítésében, hiszen már az elsô postai világszervezet böl-
csôjénél bábáskodott, amikor is az elsô országos postafôigazgató1, Gervay Mihály és
helyettese, Heim Péter 1874. október 9-én a svájci Bernben aláírta az UPU, azaz Egye-
temes Postaegyesület jogelôdjének, az Általános Postaegyesületnek a megalakításáról
szóló Berni Szerzôdést. Az aláíró 22 ország Ausztria, Belgium, Dánia, Egyiptom, Fran-
ciaország, Görögország, Hollandia, Luxemburg, Magyarország, Nagy-Britannia, Német-
ország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szerbia, Törökország és az USA volt. Magyarország tehát alapító
tagja volt a posta nemzetközivé válását jelzô elsô nemzetközi szervezetnek, amely az-
óta a postai világ központjává vált.

A megalakulást követô számos csatlakozás eredményeként az Egyesület neve már
1878-ban Egyetemes Postaegyesületre változott. Az Egyesületnek – amely 1947. óta az
ENSZ szakosított intézménye – ma már 191 ország a tagja. Szûkebb körû regionális
szervezeteket is létrehozott. Az európai közszolgálati postai üzemeltetôk regionális szer-
vezete a PostEurop (l. errôl szóló fejezetünket).

Az Egyesület célja

a postaszolgálat megszervezésének és tökéletesítésének a biztosítása, és ezen a téren
a nemzetközi együttmûködés fejlesztésének elôsegítése.

Az UPU Alapokmányának rendelkezései szerint a tagországok a levélpostai küldemé-
nyek kölcsönös kicserélése céljából Egyetemes Postaegyesület elnevezéssel egységes
postaterületet alkotnak, amelynek egész területén biztosított az átszállítás szabadsága.

Az Egyetemes Postaegyesület fô szervei:

• a kongresszus,
• az Igazgatási Tanács,
• a Postaforgalmi Tanács,
• és a Nemzetközi Iroda.
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Több mint egyéves elôkészítô munkát követôen 1993. január 12-én 26 alapító ország,
köztük Magyarország részvételével alakult meg a Posteurop, az Európai Postai Közszol-
gálati Üzemeltetôk Egyesülete, amelynek alapító okiratát Londonban írták alá az alapí-
tó országok. Ebben a bizottságban a Magyar Posta képviselôje, (e sorok szerzôje) is te-
vékenyen részt vett. Magyar javaslatra fogadták el a Posteurop elnevezést is.

A Posteurop célul tûzte ki, hogy a tagországok postáinak együttmûködésével elôse-
gíti a postahálózatok és a szolgáltatások optimális mûködését s mindezt az ügyfelek
jobb, magasabb szinten történô kiszolgálása érdekében. (Természetesen egyéb felada-
tok is megfogalmazásra kerültek, de errôl egy másik írásban szólunk.)

Ez a szervezet az alábbi években nagyon dinamikus tevékenységet fejt ki, s a tagor-
szágok postáinak részvételével jelenleg egyik legfontosabb feladata az európai postai
küldeményforgalmi piac liberalizációjának az elôkészítése az EU irányelvek alapján.

Természetesen számos egyéb európai postai szervezettel is kapcsolatot épített ki a
Magyar Posta, amelyek nemcsak üzemeltetési, hanem szabályozási stb. kérdéssel fog-
lalkoztak. De ezek ismertetését csak egy részletesebb tanulmányban volna lehetséges
és célszerû megtenni.

Záró gondolatok
Úgy vélem, hogy a kapott feladatot csak részben tudtam teljesíteni, mert óriási, nagyon
hosszú idôszakot kellett volna áttekinteni a hitelesség és a teljesség igényével. Azt gondo-
lom azonban, hogy a felvillantott nemzetközi postai események alátámaszthatják és igazol-
hatják, hogy a Magyar Posta minden korszakban és idôben, függetlenül a politikai és tár-
sadalmi berendezkedéstôl, viszonyoktól mindig a haladás oldalán állt. Több esetben is kez-
deményezôje volt olyan javaslatoknak, amelyek megvalósításainak bevezetésére, abban az
idôben még nem voltak meg a feltételei. Ebben a nemzetközi tevékenységünkben elônyt
jelentett számunkra nemcsak a földrajzi elhelyezkedésünk, hanem az a tény is, hogy közép-
európai országként privilegizált kapcsolatokat tartottunk fenn és ápoltunk számos fejlett
nyugat-európai ország postájával, amelyek hosszú éveken keresztül fogadták postai kül-
döttségeinket tanulmányutakra, amelyek során szakembereink közelrôl is megismerhették
ezen országok nálunknál sokkal fejlettebb, – talán technológiai oldalról – postaszolgálatát.

Az elmúlt 40-45 évben nemcsak különbözô beosztásban, de a Posta egyik vezetô funk-
cionáriusaként is a lehetôségek határain belül sikerült nemzetközi megbecsülést és elisme-
rést szerezni a Magyar Postának. Az utánunk érkezett új generációra hasonló feladat vár, s
látom pozitív jeleit annak, hogy ezek az elvárások munkálkodásuk során megvalósulnak.
Már évek óta látható s a gyakorlatban is tapasztalhatjuk, hogy az elmúlt 10-15 évben a
posták teljesen átalakultak. Ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni az ügyfelek jogos, emel-
kedô elvárásainak, a egyidejûleg megfelelô jövedelem termelô intézményként nyújthas-
sák szolgáltatásaikat, nemcsak új stratégiára, koncepcióra, új szabályozásra hanem egé-
szen más mentalitású emberi tényezôkre van szükség. A kihívások nagyok amelyekre va-
ló felkészülés nem egyszerû feladat. Ebben az új környezetben át kell alakítani és még
inkább tovább fejleszteni a posta nemzetközi kapcsolati rendszerét is, amely elôsegíthe-
ti s kell, hogy elô segítse az újonnan megfogalmazott célkitûzések megvalósítását. Ez pe-
dig már egy új idôszámítás kezdetét jelenti amelynek eseményei az újkori postai törté-
net írás fejezeteibe kerülnek majd. Éljünk a lehetôséggel, hogy az utókor postásai meg-
ismerhessék a XXI. Század elsô évtizedeinek eseményekben gazdag postatörténetét.
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A MAGYAR POSTA 140 ÉVE A NEMZETKÖZI SZÍNTÉREN
s a jelenleg érvényes UPU okiratokban is több olyan rendelkezés van, amelynek be-
vezetését a kongresszus magyar javaslat alapján határozta el;

– Magyarország 1964-1969 és 1984-1994 között tagja volt az Igazgatási Tanács jog-
elôdjének, a Végrehajtó Tanácsnak, amelyben bizottsági elnöki és alelnöki tisztsé-
geket töltött be;

– 1969-1979 között a Postai Tanulmányozó Tanácsnak, 1994-1999 között pedig jog-
utódjának, a Postaforgalmi Tanácsnak volt tagja;

– a Nemzetközi Irodánál 1975-1981 között elsô titkárként, majd tanácsoshe-
lyettesként és egyben a Jogi fôosztály helyettes vezetôjeként dolgozott magyar
tisztviselô (a Magyar Posta korábbi nemzetközi vezetôje, Dr. Oláh László);

– az elmúlt évtizedek során jó kapcsolatokat alakítottunk ki az UPU Nemzetközi Irodá-
jával, és hagyománnyá vált a párbeszéd a Magyar Posta vezetése és a Nemzetközi
Iroda vezérigazgatója között. Ennek keretében hívtuk meg Magyarországra a Nem-
zetközi Iroda 1984-ben leköszönt vezérigazgatóját, M. I. Sobhit (egyiptomi állam-
polgár), és látogatott el Budapestre a brazil A. C. Botto de Barros, aki 1985-tôl
1994-ig volt a Nemzetközi Iroda vezérigazgatója. Kitûnôek voltak kapcsolataink a
pekingi kongresszuson újraválasztott Thomas E. Leavey-vel is, aki a Magyar Posta
Rt. vezérigazgatójának meghívására 1996. július 4-8. és 1999. március 30-április 1-
je között tett hivatalos látogatást Magyarországon. Kiválóak a kapcsolataink a jelen-
legi vezérigazgatóval, Edouard Dayannal és helyettesével, Huang Guozhonggal is,
aki részt vett 2007 októberében a postai világnapi, valamint a Magyar Posta meg-
alakulásának 140. évfordulójára rendezett jubileumi ünnepségen.

– a Magyar Posta Rt. csatlakozott az UPU égisze alatt folyó Telematikai Kooperációhoz
és EMS Kooperációhoz, amelyek célja a résztvevô országok tartósabb elkötelezett-
ségének biztosítása az adott területeken a projektek finanszírozásában, és a beveze-
tendô fôbb termékek igénybevételének könnyebbé és gazdaságosabbá tételében;

– 2000. január 1-jétôl a Magyar Posta Rt. bekapcsolódott az UPU Direct Mail Marke-
ting Fejlesztési Programja keretében 1995-ben létrejött Direct Mail Tanácsadó Tes-
tület tevékenységébe;

– a pekingi kongresszuson (1999) Magyarországot beválasztották az UPU Igazgatási
Tanácsába (CA), amelynek a bukaresti kongresszusig terjedô idôszakban a két leg-
fontosabb feladata a szervezet reformjának továbbvitele és a pénzügyi-költségve-
tési rendszer korszerûsítése volt.

– a pekingi kongresszust követôen Magyarországot megbízták az Igazgatási Tanács
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának elnöki tisztségével. A Bizottság feladata az
UPU költségvetésének felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatala, illetve
a költségvetési reform irányítása volt. Az elnöki tisztség a CA Igazgató Bizottságá-
ban való tagsággal is járt. Az elnöki tisztséget az öt év során Szivi László, a Magyar
Posta Rt. (MPRt.) vezérigazgató-helyettese látta el, a bizottság titkára dr. Szebeny
Botond volt (jelenleg az MPRt. Nemzetközi Üzletágának vezetôje).

– a kongresszuson Magyarországot beválasztották abba a 24 tagú Magas Szintû Mun-
kacsoportba (HLG), amelynek feladata volt részletes javaslatok kidolgozása az UPU
strukturális reformjának továbbvitelére; a HLG-n belül a pénzügyi reformért felelôs
bizottságot Budai Iván, az MPRt. akkori nemzetközi igazgatója vezette.
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A kongresszus az UPU legfelsôbb szerve, a tagországok kormánymeghatalmazottainak
értekezlete. Kezdetben ötévente, s a Bukaresti Kongresszus óta négyévente ül össze.

Az egyesület eddig tartott kongresszusai:

1874 – Bern 1929 – London 1974 – Lausanne
1878 – Párizs 1934 – Kairó 1979 – Rio de Janeiro
1885 – Lisszabon 1939 – Buenos Aires 1984 – Hamburg
1891 – Bécs 1947 – Párizs 1989 – Washington
1897 – Washington 1952 – Brüsszel 1994 – Szöul
1906 – Róma 1957 – Ottawa 1999 – Peking
1920 – Madrid 1964 – Bécs 2004 – Bukarest
1924 – Stockholm 1969 – Tokió 2008 – Nairobi 

A kongresszus legfontosabb feladata, hogy a következô kongresszusig meghatároz-
za az Egyesület stratégiáját, mûködésének és tevékenységének fô irányait, és hogy vá-
lasztás útján döntsön a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójának és a vezérigazgató elsô
helyettesének személyérôl, valamint az UPU állandó szerveiként mûködô Igazgatási Ta-
nács és Postaforgalmi Tanács összetételérôl.

Ezen túlmenôen, a kongresszus megvitatja az UPU tagországok és a két Tanács által
kidolgozott javaslatokat, és azok alapján felülvizsgálja és a fejlôdés követelményeinek
megfelelôen kiegészíti és módosítja az Egyesület mûködését és a nemzetközi postai
szolgáltatásokat szabályozó okiratokat, amelyek a következôk:
• Alapokmány (az Egyesület alapokirata, annak szervezeti szabályait tartalmazza), amely-

nek módosításait a kongresszus Pótjegyzôkönyv formájában dolgozza ki és fogadja el;
• Általános Szabályzat, amely az Egyesület mûködését szabályozza;

• Kongresszusok Ügyrendi Szabályzata, amely a kongresszusok lebonyolítására vo-
natkozó rendelkezéseket tartalmazza;

• Egyetemes Postaegyezmény, amely az okiratok korszerûsítése eredményeként csak
az olyan, alapvetô rendelkezéseket tartalmazza, amelyek kormányközi szabályozást
és döntést tesznek szükségessé a levélposta, a postacsomag, és – a küldeményfor-
galmat illetôen – az utánvételi szolgálat területén;

• Postai Pénzforgalmi Megállapodás, amely valamennyi nemzetközi postai pénzfor-
galmi szolgáltatás alapvetô szabályozását tartalmazza.

Ugyancsak a kongresszus határozza meg az Egyesület szerveinek mûködésével járó
éves kiadások felsô határát a kongresszust követô ötéves idôszakra.

A Magyar Posta UPU-beli tagságának néhány fôbb mozzanata:

– a Magyar Posta valamennyi eddig tartott kongresszuson részt vett;
– az 1989-ben Washingtonban tartott 20. Kongresszuson magyar elnök irányította a

Postacsomag Bizottság munkáját;
– Magyarország a kongresszusokon számos olyan javaslatot terjesztett elô, amelyek

célja a posta munkájának, és a szolgáltatások igénybevételének egyszerûsítése volt,
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A PVPS által felvázolt célok hat fô eleme:

1. egyetemes postai szolgáltatás;
2. a szolgáltatások minôségének javítása megbízható és hatékony szolgáltatások

nyújtásával;
3. a nemzetközi postai hálózat gazdasági életképességének növelése a hálózat

költséghatékonyságának javítása és az ügyfelek által elérhetô szolgáltatások
biztosítása útján;

4. a fogyasztók szükségleteinek és elvárásainak történô hatékony megfelelés a pi-
aci ismeretek és a termékek fejlesztésével;

5. postai reform és fejlôdés, amely megteremti annak a lehetôségét, hogy a pos-
tai szolgáltatások igénybevevôje a lehetô legnagyobb mértékben profitálhas-
son a postai világban végbemenô technológiai, gazdasági és szabályozási vál-
tozásokból;

6. együttmûködés a postai szektorban érdekelt felek között.

A 2000-2004-es idôszakra szóló postai stratégia meghatározza az egyetemes postai
szolgáltatás fogalmát. A dokumentumban felvázolt egyetemes szolgáltatás fogalom lé-
nyegesen általánosabb, mint amit az Európai Uniós irányelv meghatároz, vagy amit a
magyarországi szabályozás tartalmazni fog. Ez ugyanis lényegében csak annyit mond ki,
hogy az egyetemes postai szolgáltatás keretében biztosítani kell a fogyasztók számára,
hogy feladjanak és fogadjanak javakat és üzeneteket a világon bárhol. Kiemeli továbbá
azt is, hogy a szolgáltatási kör konkrét meghatározását – az ország gazdasági, társadal-
mi paramétereinek megfelelôen – nemzeti szinten kell elvégezni, szem elôtt tartva azt a
kívánalmat, hogy a lehetô legjobb szolgáltatást nyújtsák a lehetô legalacsonyabb áron.

Az egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban is hangsúlyozza a doku-
mentum a kormányok szerepét. Az államnak ugyanis az egyetemes szolgáltatást nyújtó
postai üzemeltetôvel kötött szerzôdésben meg kell teremtenie azokat a pénzügyi felté-
teleket, amelyek a piaci versenyben is biztosítják a szolgáltató számára a fennmaradást.

A PVPS kiemeli, hogy a fejlôdésnek az egyik mozgatórugója a szervezeti megújulás.
Egyre több országban vállalkozik ugyanis a kormányzat arra, hogy az államigazgatás
szervezeti keretéhez kapcsolódó postákat az üzleti élet valódi szereplôivé tegye, meg-
növelve a vállalatvezetés autonómiáját és a cég pénzügyi önállóságát. Ebbe a fejlôdé-
si irányba szervesen illeszkedik a postai piac liberalizálása, valamint a posták részleges
vagy teljes körû privatizálása.

A megújulásnak természetesen nem csak a szervezeti keretekben, hanem az üzleti te-
vékenységnek a területén is jelentkeznie kell, ahol kitörési lehetôséget kínálhat a fo-
gyasztóorientált magatartási mód fokozott hangsúlyozása.

A PVPS azt is megállapítja, hogy ehhez a fejlôdési pályához az egyik erôforrást az
elektronikus kereskedelemben való részvétel jelentheti. A világot lefedô hálózattal ren-
delkezô posták alkalmasak ugyanis a leginkább arra, hogy az Interneten, vagy más mo-
dern kommunikációs csatornán érkezô megrendeléseket teljesítsék, mivel a több mint
700 000 postahivatalt magában foglaló hálózat tekinthetô a világ legnagyobb fizikai el-
osztó hálózatának.
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– az UPU Nemzetközi Irodájának szervezeti reformja és átalakítása céljából létreho-

zott ad hoc tanácsadó testületben – amely 2000. január-június között Bernben sike-
resen elvégezte a rábízott feladatot – Szivi László, az MPRt. vezérigazgató-helyette-
se is részt vett.

– részt veszünk az UPU legfontosabb projektjeiben: EMS Kooperáció, Telematikai Ko-
operáció, Végdíj, Biztonsági, Szolgáltatásminôségi projektcsoportok, IATA/UPU
kontaktbizottság, Postaigazgatások felelôssége munkacsoport, DM Felügyelô Bi-
zottság, Postai pénzforgalmi szolgáltatások munkacsoport és Filatéliafejlesztési Bi-
zottság Az UPU felkérésére az MP Zrt. EMS ügyfélszolgálatának vezetôje 2003 nya-
rán 2 hónapot Bernben, az EMS Kooperációnál dolgozott fejlesztési témákban.

Az utóbbi két UPU-kongresszus fôbb eredményei

A pekingi kongresszus eredményei

A 22. UPU Kongresszust 1999. augusztus 23. és szeptember 15. között rendezték meg
a Kínai Népköztársaság fôvárosában, Pekingben.

A 22. Kongresszus határozatai közül kiemelkedô jelentôségû a Pekingi Világpostai
Stratégia (PVPS), amely az Egyetemes Postaegyesület stratégiai terve a 2000-tôl 2004-
ig terjedô idôszakra. A pekingi UPU stratégia célokat határoz meg a postai világ külön-
bözô szereplôi, így többek között a kormányok, a postai vállalatok, valamint az Egyesü-
let állandó szervei számára.

A PVPS részletesen elemzi a postai szférában lezajló változásokat. A dokumentum
kiemeli a globalizáció, a liberalizáció és a verseny hatásait, hangsúlyozva, hogy a vám-
korlátok leépülésével, a hírközlési infrastruktúra dinamikus fejlôdésével, valamint a
multinacionális vállalatok szállítási piacon történô megjelenésével párhuzamosan a
postai, ezen belül pedig az állami postai szolgáltatók világában is gyökeres változá-
sok történtek a közelmúltban, és fognak bekövetkezni a jövôben. A változások között
két ellentétes folyamatot érdemes kiemelni: egyes postai szervezetek stratégiai szö-
vetsége regionális szinten, illetve a postai szolgáltatók egymás közötti versenye más
piacokon.

A PVPS mindezek alapján kiemeli, hogy az állami szabályozó hatóságokra nagy fele-
lôsség hárul. Ez a felelôsség kettôs: a jelen pillanatban még tulajdonosi pozícióban lé-
vô államnak egyrészrôl meg kell teremtenie annak a feltételeit, hogy a posták a libera-
lizált postai környezetben is jó eséllyel vehessék fel a versenyt, másrészrôl azonban az
általános társadalmi igények kielégítését is szem elôtt kell tartaniuk. A liberalizált pos-
tai piacon megjelenô versenytársak által támasztott követelményeknek való megfelelést
szolgálhatják a következô – szabályozói és vállalati szinten megteendô – lépések:

– az állami tulajdonban lévô postai szolgáltatókkal szemben fennálló ésszerûtlen pia-
ci korlátok eltörlése;

– a vállalati mûködés dinamizálása, a rugalmasság növelése a piaci igényeknek törté-
nô megfelelés érdekében;

– a postai szolgáltatók pénzügyi függetlenségének megteremtése;
– a modern menedzsment-módszerek és elvek alkalmazása a vállalatok irányítása, va-

lamint emberi erôforrás felhasználása területén.
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• a két Tanács szervezetének ésszerûsítése, a szabályozói és postaforgalmi funk-
ciók jelenleginél markánsabb szétválasztása;

• a Nemzetközi Iroda szervezetének átalakítása, horizontális irányítási struktúra
létrehozása;

• a szervezet finanszírozásában a kötelezô tagdíjfizetési rendszer mellett az érde-
keltségi, illetve részvételi alapon történô projektfinanszírozás bevezetése;

• a teljes jogú tagság mellett konzultatív státusz lehetôvé tétele a posták érdek-
körébe tartozó nem kormányzati nemzetközi szervezetek (fogyasztók, nagyfel-
adók szervezetei) számára.

A szervezeti reform, a Tanácsokon belül az állandó testületek, bizottságok és munka-
csoportok számának jelentôs csökkentésével és a tényleges igények szerint projekt-jel-
leggel, meghatározott feladattal és meghatározott ideig mûködô munkacsoportok lét-
rehozásával jár. Finanszírozási oldalon a reformok az UPU költségvetés „zéró-növekedé-
se” elmúlt kétévi tendenciájának fenntartására irányulnak.

Az átfogó reform természetszerûleg kiterjed az UPU szervei hatáskörének és okirata-
inak átalakítására is.

Az elôterjesztett javaslatcsomag szerint a kongresszusok a jövôben kizárólag olyan,
stratégiai és egyéb nagy jelentôségû kérdésekkel fognak foglalkozni, amelyek kor-
mányközi döntést és jóváhagyást igényelnek. Ebbôl adódóan jelentôsen bôvül az Igaz-
gatási Tanács hatásköre.

A 2004. évi bukaresti kongresszus eredményei és a kongresszus utáni tevékenység:

– Nagy sikernek tekinthetô, hogy Magyarországot beválasztották az UPU mindkét
döntéshozó testületébe, az Igazgatási Tanácsba (CA) és a Postaforgalmi Tanácsba
(POC), aminek köszönhetôen tevékenyen kiveheti részét az UPU stratégiai munká-
jában. A CA-ban immár második mandátumát nyerte el hazánk. A választásokat a
jelöltek részérôl aktív lobbitevékenység elôzte meg.

– A magyar postaigazgatás 6 javaslata bekerült a kongresszus elé jóváhagyásra elô-
terjesztendô javaslatok közé, melybôl 5 javaslat elfogadásra került. Ezek elsôsorban
a levélpostai és postacsomag szolgáltatásokra, s az Egyetemes Postaegyezményre
(végdíjak) vonatkoztak. A magyar javaslatok a nemzetközi küldemények kezelésé-
nek könnyebbé és biztonságosabbá tételét szolgálják.

– A 2. sz. Pénzügyi Bizottság elnöki teendôit a kongresszuson Magyarország látta el
Szivi László, az MPRt. üzleti vezérigazgató-helyettese személyében. A bizottság tit-
kára Dr. Szebeny Botond, az MPRt. nemzetközi üzletágvezetôje volt.

– A magyar postaigazgatás jelenleg a CA és a POC számos munkabizottságának te-
vékenységében vesz részt. Az MPRt. a CA 3. Pénzügyi Bizottságának alelnöki teen-
dôit látja el (Dr. Szebeny Botond nemzetközi üzletágvezetô személyében; az elnök
Nigéria). E bizottság Kötelezô hozzájárulások reformjával foglalkozó munkacsoport
elnöki tisztét szintén dr. Szebeny Botond látja el.

– Elfogadták a Bukaresti Világpostai Stratégiát (BVPS), ami a kormányoknak, a postai
üzemeltetôknek és az UPU testületeinek szóló négyéves tevékenységi terv. A Stra-
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A pekingi kongresszus átalakította az UPU legfontosabb okiratainak rendszerét. A kü-

lönbözô postai és pénzforgalmi szolgáltatásokat szabályozó eddigi öt multilaterális
szerzôdés helyébe két új, a tagországok által a Kongresszuson aláírt okirat lépett: az
Egyetemes Postaegyezmény (a régi – az általános elvek mellett alapvetôen a levélpos-
tára vonatkozó – Egyetemes Postaegyezmény, és a Postacsomag Megállapodás he-
lyett), valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodás (a Postautalvány Megállapodás, az
Utánvételi Megállapodás és a Postai Csekkszolgálati Megállapodás helyett). A kapcso-
lódó Szabályzatokat (a Levélpostai Szabályzatot, a Postacsomag Szabályzatot, és a Pos-
tai Pénzforgalmi Szabályzatot) a Postaforgalmi Tanács 2000. májusi ülése véglegesítet-
te, és fogadta el.

A 2001. január 1-jén hatályba lépett új Egyetemes Postaegyezmény meghatározza a
végdíjak új rendszerét, melynek egyik új eleme a fejlôdô országok számára létrehozott –
a fejlett országok 7,5 %-os befizetéseibôl finanszírozott – minôségfejlesztési alap. Az
Egyezmény az országokat fejlôdô és fejlett országok szerint osztályozza, a forgalmi irá-
nyokat és a fizetendô díjakat, valamint a feltételeket is a besorolás szerint határozza meg.

Az UPU reformja a Pekingi Kongresszus után

A Pekingi Kongresszus elismerte annak szükségességét, hogy az UPU céljait, struktúrá-
ját, módszereit, és költségvetési eljárásait állandóan felülvizsgálja, e célból létrehozta az
ún. Magas Színtû Csoportot (HLG – High Level Group), melynek feladata ajánlásokat
tenni az UPU jövôbeli küldetésére, struktúrájára, választótestületére, finanszírozására és
döntéshozatali mechanizmusára, különös tekintettel a fejlett országok igényeire, s arra
hogy mind világosabban elkülönüljenek a kormányzati/szabályozói és üzemeltetôi sze-
repei és felelôsségei az UPU testületeknek tiszteletben tartva a nemzetközi postai szol-
gáltatásokat. Az UPU-nak a jövôben szélesebb szektoriális igényeket kell kielégítenie,
ideértve a fogyasztói szervezeteket, s köz- és magán üzemeltetôket, szakszervezeteket,
társadalmi, polgári és egyéb szervezeteket.

Munkájának eredményeként az alábbi javaslatokat és ajánlásokat dolgozta ki:
A HLG által javasolt küldetési nyilatkozat kifejti, mit ért azon a célon, hogy a fogyasz-

tónak minôségi egyetemes szolgáltatást kell nyújtani. Elismeri hogy
– az ügyféligények állandóan változnak
– az érdekeltek közti együttmûködés az UPU jövôjének része
– a közös normákra és technológiákra van szükség a hálózat egységessé tételé-

hez, amely az egységes postaterület megvalósulásának záloga.
– Az UPU elsôdleges fóruma a fejlôdô országoknak a valós technikai együttmû-

ködés iránti igény megvalósításának
– Az UPU testületeinek reformja keretében javasolt a Postaforgalmi Tanács átala-

kítása Postai Üzemeltetôk Tanácsává.

Az UPU átfogó reformja

Az UPU Nemzetközi Irodája megbízásából az Arthur D. Little tanácsadó cég ajánlásait
figyelembe véve 1999. februárban az UPU Postaforgalmi Tanács és az Igazgatási Tanács
ülésén megkezdôdött a szervezet gyökeres strukturális reformjának elôkészítése, amely
az alábbiak szerint körvonalazódik:
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A 2008-ban sorra kerülô következô, 24. UPU kongresszus házigazdájául Kenya fôváro-
sát, Nairobit választotta a bukaresti kongresszus.

Bukaresti Világpostai Stratégia 2005–2008

Bukaresti Világpostai Stratégia (BVPS) címen a kongresszuson elôterjesztésre kerül az
Egyesület 2005–2008 közötti stratégiájára vonatkozó határozattervezet.

A BVPS az elmúlt öt évben a postai világban lezajlott változásoknak megfelelôen stra-
tégia célokat határoz meg a postai világ különbözô szereplôi, így többek között a kor-
mányok, a postai vállalatok, valamint az Egyesület állandó szervei számára.

A BVPS céljai meghatározását az UPU küldetésének s az UPU 2002. évi Genfi Stra-
tégiai Konferenciáján azonosított céloknak a teljesítéséhez való hozzájárulás vezérelte.

A dokumentum a Pekingi Világpostai Stratégia korszerûsített változatának tekinthetô,
s a PVPS 6 célja jelentette a kiinduló pontot a BVPS 5 célfeladatának megfogalmazásá-
hoz. Két cél változatlan maradt (egyetemes postai szolgáltatás és az érdekeltek együtt-
mûködése). A szolgáltatásminôség és a nemzetközi postai hálózat gazdasági életképes-
sége összevonásra került egy célkitûzés alatt, mivel szoros a kapcsolat a szolgáltatásmi-
nôség és a hálózati hatékonyság koncepciója között, mely szintén magában foglalja a
költségeknek és a postai szolgáltatók között nyújtott szolgáltatások tisztes javadalmazá-
sának a koncepcióját. A reform tartalmazza a postai infrastruktúra modernizációját és a
humán erôforrások fejlesztését. A piaci átalakulásra vonatkozó cél a postai ügyfelek vál-
tozó igényeinek megfelelô kielégítésére vonatkozik. Fontos megjegyezni, hogy bizo-
nyos jelentôs tényezôk, mint a technikai együttmûködés, vagy az új technológia alkal-
mazása nem célként, hanem eszközként szerepelnek a cél eléréséhez.

A célokhoz programok társulnak. Eléggé átfogónak kell lenniük ahhoz, hogy minden
postai tevékenységre alkalmazhatók legyenek tekintet nélkül arra, milyen termékrôl
vagy szolgáltatásról legyen is szó.

A Bukaresti Világpostai Stratégia által kitûzött öt cél és a társított programok:

1. Egyetemes postai szolgáltatás: Jó szolgáltatásminôség, elérhetô egyetemes postai
szolgáltatás biztosítása, lehetôvé téve a világ népeinek hatékony kommunikációját.
Programok: 1. Program: Egyetemes postai szolgáltatás szabályozása és ismérvei.

Engedélyezés/licencek
2. Program: Az egyetemes postai szolgáltatás finanszírozása
3. Program: Az egyetemes postai szolgáltatás státusa

2. Szolgáltatásminôség és a postai hálózat hatékonysága: Minôségjavítás és a nem-
zetközi postai hálózat hatékonyságának emelése az ügyfeleknek való megbízható,
hozzáférhetô és biztonságos szolgáltatás nyújtása érdekében.
Programok: 1. Program: a nemzeti postai hálózatok közötti együttmûködés és

kapcsolat.
2. Program: A szolgáltatásminôség mérése és javítása
3. Program: A postai hálózat integritása és biztonsága
4. Program: Javadalmazási rendszer a postai közszolgálati üzemeltetôk

között valamint a statisztikai és számviteli eljárások között.
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tégia üzleti útmutatóul is szolgál a posták számára, felvázolva a többi érdekelttel va-
ló együttmûködés módozatait. A versenykörnyezet kihívásaira is megpróbál választ
adni, a fogyasztói igények szem elôtt tartásával.
A BVPS által kitûzött öt stratégiai cél: egyetemes postai szolgáltatás; szolgáltatás-
minôség és a postai hálózat hatékonysága; piacok és az ügyféligényeknek való
megfelelés; postai reform és fenntartható fejlôdés; az érdekeltek közötti együttmû-
ködés és kölcsönhatás (l. bôvebben a fejezet végén).

– Megalakult az új ún. Consultative Committee (Tanácsadó Bizottság), olyan új UPU tes-
tület, amely az egyesület munkájában partner külsô szereplôk és a privát szektor ér-
dekeit hivatott megjeleníteni. Ezzel az UPU az eddigieknél nyitottabb szervezetté vált.

– Edouard Dayant, a Francia Posta nemzetközi igazgatóját választották meg az UPU
Nemzetközi Iroda új vezérigazgatójának, helyettese pedig a kínai Huang Guozhong
lesz 2005. január 1-jétôl.

– Komplett végdíj-javaslatcsomag került elfogadása, amely azt célozza, hogy a rend-
szer jobban tükrözze a valós költségeket és országspecifikus legyen.

– Az új országbesorolási rendszer elfogadása összhangban van az ENSZ fejlesztési
programjával (UNDP). Magyarország az UPU besorolás szerint fejlôdô országnak mi-
nôsül. Ez teszi lehetôvé, hogy élhessünk a Szolgáltatásminôség Fejlesztési Alap
(QSF) nyújtotta elônyökkel.

– A QSF tökéletesítésével lehetôvé válik, hogy a leginkább rászorult országok több
segítséget kapjanak a postai infrastruktúra és a szolgáltatásminôség fejlesztésére.
Hazánk 2001. óta tagja az Alapnak, amely pályázat útján támogatást nyújt a nem-
zetközi küldeményforgalom szolgáltatásminôségének fejlesztését célzó projektek-
hez. Számos projekttervünk és pályázatunk nyert eddig pozitív elbírálást, illetve van
jelenleg is elbírálás alatt.

– Nagy jelentôségû a nemzetközi küldeményforgalmi szolgáltatásokat tekintve a vi-
lágszerte is elismert szolgáltatásminôségi normák és célok elfogadása.

– Jóváhagyásra került számos határozat a postai biztonság, a terror elleni küzdelem
és a pénzszállítás területét illetôen.

– Határozatok születtek a postai pénzforgalmi szolgáltatások modernizálása és nép-
szerûsítése terén, amely a modern technológia használatát segítik elô (elektronikus
pénzátutalás és komputerizált számviteli módszerek bevezetése).

– Az Egyetemes Postaegyezmény módosítását célzó számos javaslat került elfoga-
dásra. Nagy jelentôségû egyebek között az elektronikus postai bélyegzôre (EPM)
vonatkozó módosítás, amely formálisan elismeri az EPM-et, mint új opcionális pos-
tai szolgáltatást.

– A területen kívüli kicserélô hivatalokat illetôen (ETOEs) határozat született, mely
szerint a területen kívüli kicserélô hivatalokon keresztül küldött küldemények keres-
kedelmi küldeményeknek minôsülnek, s mint ilyenek, nem tárgyai az UPU doku-
mentumoknak. Bármely ország vagy üzemeltetô, amely területen kívüli kicserélô hi-
vatalt kíván létrehozni, a fogadó ország engedélylét köteles megszerezni.

– Intézkedések születtek a postai csomagok versenyképességének növelésére.
– Jelentôsek a környezetvédelemi tudatosság fejlesztésére szolgáló dokumentumok.
– A kongresszus módosította az UPU Alapszabályát is, annak érdekében, hogy a szabá-

lyozás és eljárások megfeleljenek a változó versenypiaci környezet napi igényeinek.
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A konferencián lezajlott vitákból azonosítható néhány olyan irányvonal, amelyek erô-
teljes elkötelezettséget követlenek meg a jövôben a postai szektortól: egyre nagyobb
a szükség az egymás közötti kölcsönös összekapcsolódásra és a fejlôdésre.

Az egyre nyitottabb világban, amelyben élünk szükségessé vált elômozdítani a fizikai,
elektronikus és pénzügyi hálózatnak (ún. háromdimenziós hálózatnak) az egész világra
kiterjedô összekapcsolhatóságát és megerôsítését. Az UPU semlegességénél és képes-
ségeinél fogva alkalmas ennek a nemzetközi postai szektorban végbemenô összekap-
csolódásnak az elôsegítésére nyitott és áttekinthetô szabványosítási politikával és glo-
bális tanúsítványrendszerrel, a világméretû elektronikus hálózat fejlesztésével s a postai
szektor információs társadalmon belüli megfelelô szerepével.

A másik fontos elem a fejlôdés. A Stratégai Konferencia lehetôvé tette, hogy ezt a té-
nyezôt alaposan górcsô alá vegyék a részvevôk: a postai szektor és a piacok fejlôdését,
a szektornak az egyes tagországok és nemzeti stratégiák gazdasági és társadalmi fejlô-
désében betöltött szerepét az ENSZ által elfogadott Millenniumi Fejlesztési Célok tük-
rében. Ennek érdekében a konferencia zöld fényt adott az UPU szolgáltatásminôségi
akcióihoz, amelyek a szektor növekedésének valódi motorját jelentik, valamint az igé-
nyekhez szabott regionális jellegû fejlesztési együttmûködéshez. A fejlôdés fontos ele-
me a postai szektor jobb irányításának. Ezen belül nagy hangsúlyt kapott az egyetemes
szolgáltatások fejlesztése is, amely mindenki javát szolgálja, a polgárokét, az üzemelte-
tôkét, a piaci szereplôkét és a kormányzatokét egyaránt. A viták során kikristályosodott
a reformok és a postai szabályozás korszerûsítésének a szükségessége is.

A konferencia az Egyetemes Postaegyesület számára pedig azért volt nagyfontosságú,
mert megerôsítette az UPU-t mint kormányközi szervezetet és mint az ENSZ szakosított
szervezetét a sokszínû nemzetközi postai szektor képviseletében. A dubai stratégiai kon-
ferencia minden elôadója és felszólalója, a különbözô nemzetközi szervezeteket is ide-
értve, lehetôvé tette az UPU-nak, hogy központi szerepet játsszon a postai szektorról szó-
ló vitában, ami azért is fontos, mert az egyesület egyszersmind a postai szektor elôtt ál-
ló legnagyobb politikai és gazdasági kihívások egyik legfontosabb érintettje is, különö-
sen a szolgáltatások kereskedelme, a migráció és a pénzforgalmi szolgáltatások terén.

A növekvô költségvetési korlátok ellenére az UPU a jelenben is, és a jövôben is mind
aktívabb szerepet kíván betölteni minden egyes említett stratégiai területen tagjainak
és az egész nemzetközi postai szektornak a javára.

A Dubaiban bemutatott elképzeléseket és megoldási javaslatokat az UPU Stratégiai
Tervezési Csoport felhasználja a Nairobi Világpostai Stratégia (NVPS) kidolgozása során.

Az UPU Stratégiai Tervezési Csoportja (STCS) már kidolgozta a Nairobi Világpostai
Stratégia (NVS) tervezetét, amelynek a vitája jelenleg folyik mind az UPU különbözô tes-
tületeiben, mind pedig regionális szinten, a szûkebb körû egyesületek keretén belül.

Az európai régió postai egyesülete, a PostEurop Nemzetközi Ügyek Bizottsága külön
munkacsoportot hozott létre az NVPS regionális vonatkozásainak összegyûjtésére és
közös álláspont kialakítására. Ennek tagja a Magyar Posta képviseletében dr. Szebeny
Botond nemzetközi üzletágvezetô. Ezáltal társaságunk közvetlenül is aktívan közremû-
ködik az UPU stratégiaformáló irányító munkájában. Ide kapcsolódik a fenti PostEurop-
bizottság másik újonnan alakított alcsoportja is, az Unió Reformja munkabizottság,
amely a NVPS-hoz kapcsolódóan az egyesület jövôbeni reformjának sarokpontjait hiva-
tott tanulmányozni és közös álláspontot kidolgozni a kérdésben. E munkacsoportnak
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3. Piacok és az ügyféligényeknek való megfelelés

Programok: 1. program: Piacok fejlesztése
2. program: Ügyfélkapcsolatok.

4. Postai reform és fenntartható fejlôdés: A postai szektor reformjának megvalósítása
a postai szolgáltatások fenntartható fejlôdésének biztosítására lehetôvé téve a
technológiai, társadalmi-gazdasági, ökológiai és szabályozói változásokat.
Programok: 1 Program: A postai struktúrák átalakítása és modernizálása

2. Program: Az emberi erôforrási képességek növelése
3. Program: Környezetvédelem és fenntartható fejlôdés

5. Az érdekeltek közötti együttmûködés és kölcsönhatás: A postai szektor érdekeltjei
közötti együttmûködés és kölcsönhatás erôsítése és szélesítése.
Programok: 1. Program: Az érdekeltek közötti kommunikáció és párbeszéd.

2. Program: Az UPU átalakítása és korszerûsítése
3. Program: Keret a vitára és a postai témák jobbító igényû megtárgyalása
4. Program: Kapcsolatok az Egyesült Nemzetek együttes rendszerének

szervezeteivel és más kormányhivatalokkal és kormányon
kívüli szervezetekkel.

A Bukaresti Világpostai Stratégia felépítésének meghatározására irányuló konzultáció-
ban, a PostEuropon belüli egyeztetésében a Magyar Posta Rt. Munkatársai is részt vettek.

A következô UPU Kongresszusra való felkészülés (Nairobi, Kenya, 2008. augusztus 13
– szeptember 3.)

A kongresszusok közötti félidôben immár hagyományosan átfogó mérlegelést, ún.
stratégiai konferenciát rendez az Egyetemes Postaegyesület. A tagállamok vezetôi és
szaktekintélyei értékelést készítenek az eltelt idôszak munkájáról, az elfogadott straté-
gia teljesítésérôl, annak eredményeirôl és problémáiról, valamint ezeknek az informáci-
óknak a birtokában s alapos felkészültséget igénylô helyzet- és piacelemzések alapján
felvázolják a jövôbeni fejlôdés tendenciáit, trendjeit.

A 23. bukaresti és a 24. nairobi kongresszus közötti félidôben, 2007. november 14.
és 16. között ezúttal Dubai, az Egyesült Arab Emírségek metropolisa látta vendégül a
legutóbbi ilyen stratégiai seregszemlét, mint az intézményesített világpostai együttgon-
dolkodás legmagasabb szintû fórumát.

A stratégiai konferencia vezérgondolata az volt, hogy a világ postai hálózatának se-
gítségével kell felvenni a harcot a társadalmi, pénzügyi és technológiai kirekesztéssel
szemben.

Az értekezlet azért is mérföldkônek tekinthetô, mivel lehetôséget teremtett a postai
szektort jelenleg foglalkoztató fôbb kérdések elemzésére, a szervezet fejlôdésének érté-
kelésére és a jövôbeni stratégia alapját képezô témák megtárgyalására. Célja a BVPS tel-
jesítésének megvitatásán kívül a postai világ elôtt álló legfontosabb stratégiai kérdések
számbavétele olyan pillanatban, amikor a hírközlési szektort folyamatos változás jellemzi.

Ezért létfontosságú a folyamatos és eredményes véleménycsere a piacosodó postai
környezetrôl, az ott végbemenô egyre gyorsuló folyamatokról, a globalizációról és egy
dinamikus, világméretû infrastruktúra kiépítésének gyakorlati kérdéseirôl a fogyasztói
elvárások mind jobb kielégítése érdekében.
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sa tölti be. Az EU-csatlakozás elôtt pedig részt vettünk az EU-hoz való felzárkózást szol-
gáló, s a csatlakozás elôtt álló országok részére szervezett projektekben (Twinning pro-
jektek a Brüsszeli Egyezmény keretében, majd Accord II egyezmény projekttevékenysé-
ge), s a mai napig is részt veszünk az újonnan csatlakozott országok részére is szerve-
zett hasonló tevékenységekben.

A PostEurop alapszabályzata, a Statútum és az Ügyrend. Ez a dokumentum rögzíti a
szervezet célját, mûködési és kapcsolatrendszerét, a tagok felvételével és a tagsági vi-
szonnyal kapcsolatos kérdéseket. A dokumentumot az igényeknek megfelelôen folya-
matosan korszerûsítik. 2004-ben az Igazgató Tanács (IT) választásával kapcsolatosan ke-
rült sor fontosabb módosításra, mely szerint az addigi kétéves periódus helyett három-
évenkénti IT-választás került bevezetésre. A 9 tagú IT 11 tagúra bôvült, s a választáso-
kat az addigi egy ország egy szavazatnak megfelelô rendszerrôl vegyes rendszerben
bonyolítják (kétfordulós rendszer, az elsô forduló súlyozott rendszerben folyik a tagok
hozzájárulási egységpontjával súlyozva a szavazatok számát). Az IT évi ülések száma is
csökkent 6-ról 4-re. 2007-ben pedig a 2005-i vilamourai stratégiának megfelelôen mó-
dosították a dokumentumot.

A szervezet másik fontos alapdokumentuma a stratégia, amely a legfontosabb tevé-
kenységi területeket jelöli ki. Az Igazgató Tanács megfelelô albizottsága évente felül-
vizsgálja és aktualizálja, s a plenáris értekezlet elé terjeszt elfogadásra. Az egyesület je-
lenleg a 2005-ben megrendezett Vilamourai Plenáris Értekezleten elfogadott stratégia
alapján végzi tevékenységét.

Ezt megelôzôen a 2000/2001 évi Stratégiát és Akciótervet a 2000. november 30-án
Brüsszelben rendezett közgyûlés hagyta jóvá. Ez az Isztambulban 1999-ben jóváha-
gyott 1999/2000 évi Stratégia és Akcióterv (negyedik változat az egyesület megalaku-
lása óta) aktualizált változata volt. E stratégia a PostEurop céljainak, szempontjainak, s
az 1998. évi monacói közgyûlésen elôterjesztett, és az 1999. évi isztambuli közgyûlé-
sen elfogadott határozatának megfelelôen három ún. stratégiai folyosó mentén szer-
vezte át tevékenységét:

1. A fogyasztói igények jobb kielégítése
2. A közös érdekek elômozdítása
3. A hatékonyság növelése

Az egyesület összes tevékenységét e három rendezô elvnek megfelelôen szervezte
meg. Az egyes tevékenységeket egyértelmû célokkal és mérhetô kritériumokkal kellett
végeznie. Csak olyan feladatokat vállalhatott magára, amelyeket hatékonyabban képes
megvalósítani, mint más szervezetek.

Prioritást élvezett az egyesület szerteágazó tevékenységére vonatkozó kommunikáció.
A 2001. évi stratégiai feladatok között kiemelt helyen szerepelt az on-line reporting

és monitoring rendszer kiépítése, az akciócsoportok és projektcsoportok számára az ál-
landó kapcsolattartás, a növekvô átláthatóság és interakció jegyében, a PC útján törté-
nô videokonferencia lehetôség, mint modern értekezleti technika alkalmazása a
USENET rendszeren keresztül.

Az egyesület e stratégiának megfelelôen tevékenységét akciócsoportokban és projek-
tek keretében fejtette ki. Megalakulásakor 12 munkabizottság jött létre (EU összekötô bi-
zottság, UPU koordinációs bizottság, UPU struktúra munkacsoport, Ügyfélkapcsolatok, 
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szintén tagja a Magyar Posta Zrt. Cservenka Anikónak, a Nemzetközi küldeményforgal-
mi osztály vezetôjének a képviseletében.

A stratégiai tervezési munka során az UPU a szûkebb körû egyesületeinek keretén be-
lül a régiók szintjén regionális kerekasztal-konferenciákon vitatja meg az NVS tervezete-
it, s az ilyen széles körben megvitatott végleges NVPS-tervezet kerül majd a Nairobi
UPU Kongresszus elé jóváhagyásra. A kongresszuson elfogadott dokumentum azután
2009. január elsejével lép életbe, s kezdôdik teljesítse az UPU tagállamaiban.

PostEurop, az Európai Postai Közszolgálati Üzemeltetôk Egyesülete
Az európai posták számára a legjelentôsebb postai nemzetközi szervezet, a PostEurop,
az Európai Postai Közszolgálati Üzemeltetôk Egyesülete, az UPU szûkebb körû regioná-
lis egyesülete 1993. január 12-én alakult meg 26 alapító ország, köztük Magyarország
részvételével. Jogelôdje a CEPT, az Európai Postai és Távközlési Igazgatások Értekezlete
volt. A kilencvenes évek elején a megváltozott körülmények s az ezekhez való gyorsabb
alkalmazkodás szükségessége hívta életre azt a gondolatot, hogy a CEPT-bôl két szerve-
zetet hozzanak létre, egyiket az üzemeltetôk, másikat a szabályozók részére. Ennek nyo-
mán jött létre a CERP, az Európai Postai Szabályozók Tanácsa, valamint a PostEurop. Ez-
zel szinte egyidejûleg történt Európa-szerte a posta és a távközlés szétválasztása is.

A PostEurop célja az, hogy biztosítsa az európai közszolgálati postahálózatok és szol-
gálatok optimális mûködését, a fogyasztók igényeinek minél szakszerûbb kielégítését,
elôsegítse közös érdekek érvényesítését, közös álláspontok, határozatok kidolgozását
és védelmét, harmadik fél felé a tagok képviseletét, az együttmûködést tagjai között és
tevékenységük koordinálását az egyetemes postahálózatok és szolgálatok harmonikus
fejlôdésének és minôségének biztosítása érdekében. Céljának megvalósításához szük-
séges mértékben az egyesület kapcsolatokat tart más belföldi vagy nemzetközi egye-
sületekkel és intézményekkel, s azok tagjává válhat.

A PostEurop az UPU (Egyetemes Postaegyesület) ún. szûkebb körû regionális szerve-
zete, s mint ilyen az UPU Alapokmány, Egyezmény, valamint a kongresszusain elfogadott
postai stratégia az irányadó dokumentum tevékenységében. Rendszeres a kapcsolattar-
tás az UPU szerveivel, vezetôivel s a pozsonyi székhelyû Regionális Tanácsosi Irodával.

Az alapítás óta eltelt idôszakban a tagországok száma 26-ról 44-re emelkedett, leg-
újabb tagja a legutóbbi bécsi közgyûlésen tagságot nyert Fehéroroszország (Andorra és
a Vatikán, valamint Szerbia-Montenegro szétválásával Montenegro kivételével minden
európai ország tagja). Ezzel egyrészt megnôtt a súlya, másrészt azonban ez nagyobb fe-
lelôsséget is ró a szervezetre, s nehezebb a tagországok minden igényének megfelelni.

A Magyar Posta a megalapítása óta tagja, 1993-98 között az Igazgató Tanács tagja-
ként is tevékenykedett. Dr. Oláh László, akkori nemzetközi igazgató, mint az IT tagja a
Legjobb gyakorlatok akciócsoport elnöki tisztét is betöltötte. Elnöksége alatt e munka-
csoport megszerkesztette a Legjobb gyakorlatok katalógusa címû kiadványt, s elôkészí-
tette a Brüsszeli Egyezmény létrejöttét, s e dokumentum aláírását (1998. évi monacói
plenáris értekezleten).

A Magyar Posta folyamatosan aktív szerepet játszik az egyesület tevékenységében,
amelyet bizottságok és munkacsoportok keretében fejt ki. Tagjai vagyunk legfontosabb
bizottságainak és munkacsoportjainak, s a Piac Bizottságon belül a Termékfejlesztés
munkacsoport elnöki tisztét dr. László Levente személyében a Magyar Posta munkatár-
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Összegezve a PostEurop megalakulása, 1993. óta az Alapokmány célkitûzéseinek
megfelelôen fejtette ki tevékenységét, és jelentôsen hozzájárult a tagországok közötti
együttmûködés fejlesztéséhez. Az elért eredmények közül kiemeljük, hogy:
• jelentôsen hozzájárult a szolgáltatás minôségének növeléséhez, a minôségi kritériu-

mok meghatározásához;
• az ügyfélkapcsolatok új rendszerének kidolgozásához;
• az EU intézményeivel való folyamatos kommunikáció kiépítéséhez;
• az UPU-val való kapcsolattartáshoz, aminek köszönhetôen sok javaslata került be az

UPU Alapokmányba és az Egyezménybe;
• más intézményekkel és partnerszervezetekkel való eredményes kapcsolatok kialakí-

tásához;
• jelentôs szerepet játszik új termékek kifejlesztésében is;
• katalógus formájában összegyûjtötte, rendszerezte és közreadta a fejlett országok

legjobb gyakorlatait a közép-kelet-európai posták megsegítésére, segélyprogramo-
kat dolgozott ki ezen országok számára, s az EU-hoz csatlakozni kívánó tagországok
postáinak felzárkóztatására;

• ajánlásokat dolgozott ki nemzeti postai-vámügyi bizottságok létrehozására;
• a hibrid levél és az elektronikus kereskedelem fejlesztésében is kiemelkedô szerepet

tölt be;
• a végdíjak terén hozzájárul az új végdíjrendszer kidolgozásához;
• jelentôs a szerepe az egységes európai valuta (euró) bevezetése okozta problémák

megoldásában;
• segítséget nyújt az EU direktíva alkalmazásában; az új EU direktívával kapcsolatos

vélemények összegyûjtésében és kommunikálásban, a postai szabályozásnak s a
kapcsolódó területek szabályozásának megismertetésében, az EU megfelelô igazga-
tóságaival és szakértôivel való szoros kapcsolattartásban;

• az EU-hoz csatlakozni szándékozó országok és a többi közép-kelet-európai ország
felzárkóztatásához, s az EU-hoz újonnan csatlakozott postáknak is nyújt folyamato-
san technikai, oktatási stb. segítséget megfelelô projekttevékenység, szemináriu-
mok révén (Brüsszeli Egyezmény, Accord II);

• az új piacorientált postai környezetben az üzemeltetési területet és a piaci szegmen-
seket illetôen új projektekkel segíti a tagpostákat a megújulásban, hatékonyságnö-
velésben, termékfejlesztésben, innovációban, IT technika elterjesztésében;

• A Társadalmi felelôsség bizottságán keresztül fejleszti a tagposták szociális érzékeny-
ségét, s részt vesz az EU ágazati párbeszéd bizottságainak munkájában, s a környe-
zettudatos gondolkodásra is felhívja a figyelmet.

• Nagy figyelmet fordít a nem EU-tagposták megfelelô tájékoztatására, s a projektek-
be való bevonására.

• Új kommunikációs és tájékoztatási tevékenységével, a kutatási hálózatának megszer-
vezésével és adatbázisának megteremtésével megteremtette és folyamatosan bôví-
ti kommunikációs hálózatát.

• közös Európa-bélyeg kiadásával az európai posták együvé tartozását hangsúlyozza.

Az egyesület a körülmények változásával párhuzamosan állandóan felülvizsgálja szer-
vezetét és tevékenységét, alkalmazkodik a tagországok és az ôket körülvevô gazdasági
környezet igényeihez. Megújulásra képes, ezzel megújulásra ösztönöz, s ezáltal meg
tud felelni a jövô évezred kibontakozó kihívásainak.
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Levélpiac fejlôdése, Szolgáltatásminôség, Végdíjak, Postacsomag, Elektronikus információ,
Vámeljárások, Legjobb gyakorlatok, EUROPA bélyeg akciócsoportok). Az 1999. évi isztam-
buli plenáris értekezlet határozata nyomán ésszerûsítették az akciócsoportok munkáját, s
csökkentették a létszámukat a hatékonyság növelése érdekében. 12 helyett 3 akciócsoport
mûködött tovább, a többi tevékenységet konkrét feladatok mentén projektek váltották fel.

A vilamourai stratégia 5 fô pillérre támaszkodik, amelyeket ún. transzverzális tevékeny-
ségek erôsítenek. Ennek az 5 pillérnek öt bizottság felel meg: az Európai Ügyek, a Nem-
zetközi Ügyek, a Szociális Felelôsség, az Üzemeltetési Ügyek és a Piaci Ügyek Bizottsá-
ga. A transzverzális tevékenységek pedig a kommunikációs, a kutatási és a forrásügyi te-
vékenységek. A fôbb pillérek és transzverzális vonalak keretében pedig szakmunkacso-
portok tevékenykednek. Ezt egészíti ki az Accord II projekttevékenység (UNEX 2007,
PRO ACTIN, Green Post project, stb.). A Magyar Posta aktívan kiveszi részét a PostEurop
mindhárom bizottságának és fôbb munkacsoportjainak tevékenységében, s többször
rendezett Magyarországon is PostEurop-munkabizottsági üléseket, fórumokat.

A PostEurop legfôbb testületei a közgyûlés, az Igazgató Tanács, a vezérigazgatóság és
a munkabizottságok.
A közgyûlés évente tart ülést, az Igazgató Tanácsot pedig háromévente választják újra. Az
Igazgató Tanács 11 tagú testület és évente négyszer ülésezik. Munkáját elnök irányítja és
képviseli a szervezetet. Az IT jelenlegi elnöke Bernard Damiens (Belga Posta stratégiai és
szabályozási igazgatója), a szervezet fôtitkára pedig a svéd Ingemar Persson. A közgyûlés
feladata az egyesület általános politikájának, stratégiájának, és munkaprogramjának a
meghatározása, az Alapszabályzat és az Ügyrend esetleges módosítása, beszámolók meg-
hallgatása, az Igazgató Tanács tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, tagok felvéte-
le vagy kizárása, a költségvetés és az éves beszámoló jóváhagyása, a tagdíj meghatározá-
sa, a közgyûlés következô ülésszakának megszervezésével megbízott tagok kijelölése.

A PostEurop idei közgyûlése 2007. szeptember 12-13 között került megrendezésre
Bécsben, ahol megválasztották a következô, 2008-2010 közötti periódusra az új, immár
nyolcadik Igazgató Tanácsot. Az idei választásokra 13 ország postája állított jelöltet. A
szavazás kétfordulós, és vegyes rendszerben történt. Az elsô fordulóban három
országcsoportban történt a súlyozott szavazás (a hozzájárulási egységponttal súlyozták
a szavazatokat); az EU országok csoportjában 8 jelölt kandidált 6 helyre, a nem EU-
országok csoportjában 4 jelölt versenyzett 3 helyért és az ún. 1-5 hozzájárulási egység-
pontú országok csoportjában mindössze 1 jelölt jelentkezett a lehetséges 1 helyre. Az
elsô fordulóban a 13 jelöltbôl 10-et választottak meg. A 11. IT-tagot a második fordu-
lóban választották meg egy ország egy szavazat alapon.

A Magyar Posta részérôl dr. Szebeny Botond nemzetközi üzletágvezetô jelentkezett
az EU-országok csoportjában a PostEurop Igazgató Tanácsába, s már az elsô forduló-
ban beválasztották a testületbe. Megválasztásának az ad különös jelentôséget, hogy
személyében megfelelô súlyt és képviseletet nyer a közép- és kelet-európai régió a
postai szektorban, olyan idôpontban, amikor a szektor a teljes piacnyitás elôtt áll, s egy-
re erôsödik a piaci verseny. 1998 óta ez az elsô eset, hogy a Magyar Posta képviselôje
tagja lesz a PostEurop irányító testületének. A PostEurop Igazgató Tanácsának új tagjai
2008-tól: a belga, a brit, a francia, a holland, az izlandi, a magyar, a máltai, a német, az
orosz, a portugál és a svájci és posta képviselôi.
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Az IPC stratégiája, üzleti terve és mûködése
2007-tôl az IPC új stratégiát dolgozott ki a következô öt évre. A tagpostáknak megfelelô
platformot kíván biztosítani a nemzetközi szolgáltatásminôség fejlesztéséhez és végdíjel-
számolás megoldásához. Az IPC tudatában a változó és gyorsan liberalizálódó postai kör-
nyezetnek, s annak, hogy a posták fokozatosan versenytársaivá válnak egymásnak, megpró-
bálja egyúttal a posták közötti együttmûködést is erôsíteni. Az IPC tagságának strukturál-
tabb bôvítésére megfelelô megoldást kínál azzal, hogy bevezette a nem-részvényes tagság
kategóriáját Alapszabályának megfelelô módosításával. A nem-részvényes tagoknak köte-
lezô részt venni a szolgáltatásminôségi projektekben, de választhatnak opcionális projekte-
ket is. Más postai üzemeltetôkkel pedig továbbra is folytatódik a projektalapú együttmûkö-
dés. Megszûnt a társult tagság intézménye, s ezáltal a Magyar Posta Zrt. többé nem társult
tagja, hanem teljes jogú tagja, részvényese lett a szervezetnek 2007. január 23-tól, s ezáltal
szavazati jogot is kapott az Igazgató Tanácsban, s jelöltetheti képviselôjét IT tagságra is.

Az IPC tovább kívánja fejleszteni a postai szektor egészét képviselô karakterét, s en-
nek érdekében információkutatási központot kíván létrehozni. Ez magában foglal egy
tanácsadó testület megalakítását, szintmérést (benchmarking) és kutatási tevékenysé-
get. A jövôben széleskörûbb és célzottabb új küldetést fog követni, hogy „tagjai olyan
természetes partnerként és a postai szektor olyan szervezetként ismerjék el, amely a
szolgáltatásminôség fejlesztésében, az együttmûködés és interoperabilitás elôsegítésé-
ben s a postai és kapcsolódó piacok kutatásában kíván segítséget nyújtani”.

Az IPC 2007-2009. évi Üzleti tervének elsô számú stratégiai célja az alaptevékenység
és -kompetencia megôrzése és fejlesztése. Ennek elérésére hét fô területet emel ki
(üzemviteli szolgáltatások; külsô szolgáltatásminôségi monitoring – UNEX; technikai inf-
rastruktúra; CAPE zárlat- és küldeménymonitoring; végdíj; szabályozási ügyek; marke-
ting szolgáltatások). A második stratégiai cél a változó postai környezet tudatában meg-
felelô kapcsolatok kialakítása azokkal a postai szereplôkkel, amelyek a leginkább hatás-
sal vannak a postai minôségre és szabályozói környezetre.

Az Üzleti tervben 2007-re is a minôségi kezdeményezések állnak majd a gyújtópontban.
Az alapcél a postai termékek, normál levelek, könyvelt küldemények szolgáltatásminôsé-
gének, valamint a fogyasztói elégedettségnek a javítása. Az ehhez szükséges minôség-
mérési és az üzemviteli ellenôrzési rendszert az IPC technikai infrastruktúra szolgálata biz-
tosítja. Az alapkompetenciára építve egy sor minôségközpontú kezdeményezés a posták,
légitársaságok, vám- és biztonsági szolgálatok folyamatainak integrálását célozza, s a
nemzetközi levélfeldolgozásban a Kiváló Minôségteljesítményi Tanúsítvány megszerzését
minden kicserélô hivatalban 2009-ig. Az IPC Kiváló Minôségteljesítményi Tanúsítványa a
nemzetközi kicserélô hivatalok tevékenységét minôsíti, s a nemzetközi elsôbbségi levelek
kezelésére irányul. A Magyar Posta Nemzetközi Posta Kicserélô Üzeme számára 2008. IV.
negyedévére tûzték ki a Kiváló Minôségteljesítményi Tanúsítvány megszerzését.

A vállalatközi elszámolás is a tagposták fejlôdésének egyik legfôbb letéteményese.
Ezért jött létre az üzemeltetôk közötti elszámolást szolgáló REIMS (EAST) Egyezmény.
Közös cél a posták közötti kölcsönös végdíj egyezménytôl függetlenül minden kifizetést
elektronikus adatcserén alapuló rendszerre helyezni. Ezt segíti elô a CAPE rendszer be-
vezetése és tökéletesítése 2007-ben. Váminformációs rendszer bevezetése és tökélete-
sítése is segíti a gyorsabb és biztosabb szolgáltatást a kimenô és bejövô küldemények
elôrejelzésével. A következô három évben az IPC tovább folytatja küldetését a folyton
változó postai piaci, tulajdonosi, szabályozói, postaforgalmi és technológiai környezet-
ben, vezetô szerepet játszva egyrészt tagjai körében, másrészt a partnerségi kapcsola-
tokban más szervezetek körében is (UPU, PostEurop).
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A MAGYAR POSTA 140 ÉVE A NEMZETKÖZI SZÍNTÉREN
Az IPC
A Magyar Posta 2002 január 1-jén lett társult tagja az IPC-nek (International Post
Corporation), amely 1989-ben brüsszeli székhellyel alakult, s 24 nemzeti postai szolgálta-
tót (a 20 legfejlettebb európai és 4 tengerentúli – az Amerikai, a Kanadai, az Ausztrál és
Új-Zélandi Postákat) tömörít. 2007. január óta a Magyar Posta a szervezet rendes tagja.

IPC tagságunkat megelôzôen a PostEurop tagjaként a PostEurop projektjein keresz-
tül kapcsolódtunk az IPC-projektekhez is: a PostEuroppal együttmûködésben az IPC je-
lentôs szerepet töltött be a Brüsszeli Egyezmény végrehajtásában, a csatlakozó tagpos-
ták szolgáltatásminôsének javításában és az európai szintû végponttól végpontig terje-
dô minôségmérési rendszer, nyomkövetô rendszerek bevezetésében (UNEX/UNEX Lite;
CAPE/CAPERS; SAMPLE stb. projektek).

Az IPC a világ postai forgalmának több mint 80%-át adó (ami mintegy 330 milliárd le-
velet jelent) postai társaságok szoros együttmûködése. A szervezet elsôdleges célkitû-
zése a nemzetközi postai minôségi követelmények teljesítésében való segítségnyújtás
konkrét, üzleti alapú projektek végrehajtásával.

Legfôbb irányító testületei:
Igazgató Tanács. Jelenlegi elnöke: Jean-Paul Bailly (a Francia Posta elnök-vezérigazga-
tója), alelnöke, John E. Potter, a USPS vezérigazgatója.

A tizenegy tagú testület a tagposták vezérigazgatóiból áll az alábbi összetételben: öt
európai postai üzemeltetô az Alpoktól északra fekvô országokból (ide tartozik a Magyar
Posta is), két tagposta az Alpoktól délre fekvô országokból, két tagposta az észak-ame-
rikai és óceániai térségbôl, és egy skandináv tagposta, valamint az IPC vezérigazgató-
ja. Az Igazgató Tanácsot az IPC-tagok választják meg.

Az IT jelenlegi tagjai: Ausztria, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görög-
ország, Hollandia, Kanada, Németország, Spanyolország és az USA postáinak vezér-
igazgatói, valamint az IPC vezérigazgatója, Herbert-Michael Zapf.

Az Igazgatóság élén vezérigazgató áll. Jelenlegi vezérigazgató: Herbert-Michael
Zapf. Munkáját négy igazgató segíti: Piac és kommunikációs igazgató (Jane Dyer), Üze-
meltetés és technológiai igazgató (Ross Hinds), Végdíjigazgató (Helmuth Bruhn-
Hansen), Pénzügyi és titkársági igazgató (Chris Kalla-Bishop). Az igazgatóság állandó
projekt-szakembergárdával és adminisztrációs személyzettel dolgozik.

Tevékenységi köre
Az IPC a postai, elsôsorban a nemzetközi levélpostai szolgáltatások javítását és fejlesz-
tését tûzte zászlajára, az ügyfelek igényeinek jobb kielégítése érdekében. Tevékenysé-
gi körébe tartozik a normameghatározás, a minôségmérés és minôségfejlesztés, a piac-
kutatás és marketingszolgáltatás, a vevôszolgálati rendszer, a termékfejlesztés, az átfu-
tási idô (UNEX-rendszer) és a diagnosztikai mérések, valamint a végdíjak kérdése. Eh-
hez kíván segítséget és szaktudást nyújtani.

Tevékenységének költségét az IPC a tagdíjakból fedezi, amelyet a nemzetközi külde-
mény-forgalom alapján, valamint az egyes projektekben való részvétel arányában szá-
mított hozzájárulási rendszer alapján fizetnek a tagok. A Magyar Posta részt vesz az IPC
legfontosabb, nemzetközi szolgáltatásminôség-fejlesztési projektjeiben.
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A Magyar Posta vezetôinek arcképcsarnoka
1867–1944.

Gervay Mihály miniszteri tanácsos, 
országos postafôigazgató

(1867–1887)

Koller Lajos hadmérnök, miniszteri
tanácsos, országos posta- és

távírdafôigazgató (1887–1891)

Takács János jogász, miniszteri 
tanácsos, országos távírda-

fôigazgató (1867–1881)

Heim Péter jogász, miniszteri 
tanácsos, országos posta- és

távírdafôigazgató (1892–1895)

Szalay Péter jogász, államtitkár, 
elnökigazgató 
(1895–1908)

Hollós József gépészmérnök, 
államtitkár, posta- és távírda-
vezérigazgató (1918–1919)

Follért Károly jogász, helyettes 
államtitkár, posta- és távírda-
vezérigazgató (1909–1918)

Demény Károly jogász, 
államtitkár, postavezérigazgató

(1919–1928)
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Az önálló magyar posta fejlôdése 
1867 és 1944 között

Mivel az Ausztriával kötött vám- és kereskedelmi szövetség határozatai országunkat to-
vábbra is gyámság alatt tartották, az 1867. évi kiegyezés nem hozta meg az amúgy is a
közös egyetértéssel intézendô ügyek közé sorolt Magyar Királyi Posta teljes önállósá-
gát. Mégis a korra jellemzô óriási forgalomnövekedés, az ipari fellendülés, a vasút tér-
hódítása, a távíró, a bélyeg megjelenése Magyarország önálló államiságának visszaállí-
tásával az ország óriási gazdasági és kulturális fejlôdését indította el, s egyidejûleg egy
jól szervezett postaintézmény létrejöttéhez vezetett, amely lassanként a teljes önállósá-
gát is kivívta.

A kiegyezés után a magyar kormányra a postaintézmény vonatkozásában is óriási fel-
adatok hárultak, legelsô sorban az elnémetesedett szolgálat nemzetivé tétele, az elha-
nyagolt postahálózat és közutak fejlesztése, az új központot jelentô Budapest felé irá-
nyítása, illetve a korszerû berendezések biztosítása várt sürgôs megoldásra. Gorove Ist-
ván földmûvelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter felhívása a magyarországi és er-
délyi posták és távírdák igazgatásának átvételérôl 1867. május 1-jén jelent meg a Pos-
tai Rendeletek Tára elsô számában, amely folyóirat többször módosított, ma Postaügyi
Értesítô címmel ismerteti a szakmatörténet eseményeit. A miniszter a postaszakosztály
megszervezésével május 4-én Gervay Mihályt (1819–1896) bízta meg, aki miniszteri ta-
nácsosként, illetve országos postafôigazgatóként 20 éven keresztül vezette a magyar
postát. Az utókor által az önálló magyar posta megteremtôjének is nevezett kitûnô szak-
ember a kiegyezés szellemében, de a kötöttségek korlátain belül hajtotta végre a ma-
gyar posta külsô és belsô elkülönítését. Kiváló szervezôkészségérôl tanúságot téve, már
az intézmény belsô berendezésének elkezdésekor a posta és a távíró egyesítését java-
solta, amire azonban csak nyugalomba vonulása után, Baross Gábor minisztersége alatt
kerülhetett sor. Hosszú vezetôi pályafutása alatt több országos és nemzetközi jelentô-
ségû, a postaintézmény sorsát befolyásoló fejlesztésben vett részt. Az 1869. október 1-
jén forgalomba hozott új küldeményfajta, az általános forgalmi levelezôlap alacsony, 2
krajcáros díjtételét is az ô javaslatára fogadták el. 1870-ben távírda mellékállomás vete-
tôi minôségben megengedték a nôk alkalmazását, majd arról is rendelet jelent meg,
hogy kisebb forgalmú, nem kincstári hivataloknál a postamester családjához tartozó,
kellôen képzett nôk a postaszolgálatban alkalmazhatók, s kiadói vizsgát is tehetnek.
1872-ben a nôk alkalmazását a távírdaállomásokon miniszteri rendelet szabályozta.
1873-ban elkészült a budapesti fôposta épülete, amelyet a késôbbiekben a vidéki igaz-
gatóságok épületei követtek, elsôként a Kolozsváron 1882-ben épült. A budapesti fô-
posta épületében a földszinten hét felvételi terem kapott helyet, az I. emeleten a kül-
demények feldolgozása folyt, a felsôbb emeleteken az irodák voltak és a távírda. Fon-
tos tudni, hogy a III. emeletre beköltöztetett távíró vezetését 1867-tôl külön minisztéri-
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A MAGYAR POSTA VEZETÔINEK ARCKÉPCSARNOKA 1867-1944.

Dr. báró Szalay Gábor jogász, 
államtitkár, postavezérigazgató

(1928–1935)

Dr. Kuzmich Gábor jogász,
postavezérigazgató 

(1939–1945)

Tersztyánszky Ákos gépészmérnök,
államtitkár, postavezérigazgató

(1935–1939)
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vény mondta ki, hogy a távírda, távbeszélô és villamos jelzôk felállítása, berendezése
és üzemben tartása az állam kizárólagos joga. A törvény értelmében Puskás Tivadarral
is szerzôdést kötöttek, amely szerint a budapesti telefonhálózat a kincstár tulajdonába
ment át amellett, hogy 30 évig még Puskás Tivadar bérelhette. Ezt követôen az állam
új távbeszélôvonalak létesítésébe kezdett. Összegzésként elmondható, hogy Koller
Lajos az egyesített intézmény fejlesztésével éppen olyan elhivatottsággal foglalkozott,
mint amilyen kötelességtudóan és nagy buzgalommal korábban a távírót szolgálta. A
kitûnô mérnökszakember, a jeles vezetô pályafutását 53 éves korában, 1891. decem-
ber 31-én bekövetkezett halála törte derékba. Így 1896-ban már nem vehetett részt a
Budapesten megrendezett nemzetközi távíróértekezleten, amelyet éppen az ô köz-
benjárásának köszönhetôen tartottak hazánkban; s a Baross miniszter által létrehozott
postamérnöki karral sem tudott szorosabb érintkezésbe jutni, amelytôl többekkel
együtt a magyar posta fellendítését remélte.

Országos posta- és távírdafôigazgatónak 1892. január 1-jétôl az utókor által csak
nagy reformernek nevezett Heim Pétert (1834–1904) nevezték ki, akit 1867-ben még
Gervay vett maga mellé minisztériumi fogalmazóként, s aki Gervay nyugalomba vonu-
lása után Koller Lajossal a posta és a távíró egyesítését végrehajtotta. Tehát 1887-tôl
Koller Lajos felülvizsgálati hatásköre alatt, 1892-tôl pedig önállóan irányította a ma-
gyar posta, távíró és telefon ügyeit. Érdemei között nem hagyható említés nélkül, hogy
postai reformeszméihez Baross Gábor támogatását is el tudta nyerni. Heim Péternek
köszönhetô ugyanis, hogy 1887-ben hazánk felmondhatta az 1868-as magyar–osztrák
postaegyezményt, s helyette 1888-ban olyan posta- és távíróegyezményt írhatott alá
Heim kidolgozásában, amely a belföldi forgalomban a rég óhajtott függetlenséget, a
nemzetközi forgalomban az egyenjogúságot biztosította a magyar postának. Az
egyezmény értelmében Heim Péter Baross Gábor felhatalmazásával s az ún. külön osz-
tály kiváló munkatársaival – mint Demény Károly, dr. Hennyey Vilmos vagy dr. Baló Gé-
za – látott hozzá a magyar posta- és távírószolgálat megreformálásához. Az eredmé-
nyes átalakítások a külföldi országok elismerését is kivívták, az újítások közül többet át-
vettek, például az általa bevezetett zsákzár, az amerikai lakat alkalmazását. Kortársa,
Demény Károly szerint e reformkorszak ugyan Baross Gábor, a vasminiszter nevéhez
fûzôdik, mert az ô bizalma és erôs akarata nélkül meg sem indulhatott volna, de a si-
keresen elvégzett reformmunka dicsôsége mindörökre Heim Péteré, a magyar posta
zseniális, bátor és gyakorlati érzékû reformátoráé marad. Heim Péter négyévi országos
posta- és távírdafôigazgatói mûködését is a szigorúság és a fáradhatatlan munkabírás
jellemezte. Ebben az idôben a telefon térhódítása miatt a távíró fejlôdése hazánkban
is inkább a technika tökéletesítésére szorítkozott. 1892-ben a Zsolnay-gyárban kiváló
minôségû porcelánszigetelôket gyártottak, illetve az új távírókészülékek és berendezé-
sek, köztük a Hughes-gépek is, már Magyarországon készültek. Közben Budapest és
Bécs között megépült az elsô magyar interurbán telefonvonal, illetve az elsô három –
Fiume, Sopron, Gyôr – állami kezelésben létesült városi telefonhálózat. 1893-ban pe-
dig nagy ünnepségek közepette nyíltak meg a belföldi interurbán távbeszélôvonalak
Pozsony, Gyôr, Budapest, Szeged, Temesvár és Arad között. Heim Péter 40 évi állami
szolgálat után 1895. augusztus 20-án egy váratlan esemény miatt saját kérésére vonult
nyugalomba. Történt ugyanis, hogy az anyagi gondokkal küszködô, túlzottan szigorú
szolgálattal, rideg hivatali bánásmóddal és folyamatos pénzbüntetésekkel sújtott bu-
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umi szakosztály, 1872-tôl a távírdafôigazgatóság látta el, élén Takács János országos
távírdafôigazgatóval. A hivataloknál alkalmazott Morse-gépek száma 1867-tôl az elsô
20 év alatt 205-rôl 1058-ra, a Hughes-gépek száma 1-rôl 25-re, a távíróhivatalok száma
1884-ben már 1387-re emelkedett. A postahivatalok száma pedig 1873-ig 941-rôl
1926-ra szaporodott. Gervay Mihály a magyar postát több nemzetközi postakongresz-
szuson képviselte, az 1874. október 9-én az egységes díjszabás érdekében megalakult
Egyetemes Postaegyesület alapokmányát is ô írta alá Magyarország képviseletében.
Miután 1878. július 29-én megkezdôdött a boszniai okkupáció, az osztrák–magyar csa-
patok Boszniába és Hercegovinába való bevonulásának idôpontjától a csapatok részé-
re tábori postaszolgálatot rendeztek be, és tábori postaigazgatóságokat állítottak fel.
Az 1880-ban kiadott, a budapesti telefonhálózat építésére vonatkozó kormányenge-
dély értelmében a Puskás fivérek, Tivadar és Ferenc közremûködésével Magyarorszá-
gon az elsô távbeszélô-hálózat 1881-ben Budapesten létesült, a második egy év múlva
Temesváron. A budapesti hálózatot 50 elôfizetôvel május 1-jén adták át a forgalomnak,
míg a bécsi telefonhálózat csak június 3-án nyílt meg. Gervay Mihály, akit 1878-ban 40
éves szolgálati évfordulója alkalmából érdemei elismeréséül a Szent István-rend kiske-
resztjével és örökös fôrendiházi tagsággal tüntették ki, 1887 márciusában, közel 49 éves
postai szolgálat után vonult nyugalomba.

Amint azt már az elôzôekben említettem, 1867-ben Gorove István a távírdasza-
kosztály vezetésével Takács Jánost (1813–1881) bízta meg, aki Gervayval párhuzamo-
san, s vele karöltve 1881. július 6-án bekövetkezett haláláig vezette a késôbbi országos
távírdafôigazgatóságot. A neves fizikusra, aki az elektromos hírszolgálattal elméletben
már korábban is sokat foglalkozott, kinevezése után nem kisebb feladat hárult, mint az,
hogy az alig 20 éves múltra visszatekintô, így a magyar gyökereket teljesen nélkülözô
távírót a magyar érdekeknek megfelelôen átalakítsa, továbbá mind személyében, mind
szellemében nemzetivé tegye, s olyan színvonalra emelje, hogy az a hazai és a nemzet-
közi viszonyoknak megfeleljen. Takács a távírós szakszemélyzet pótlására érettségizett
fiatalok számára 3 hónapos távírótiszti tanfolyamokat szervezett, illetve tartott, s arról is
gondoskodott, hogy a távíró anyag- és gépszükségletét lehetôleg a magyar ipar szol-
gáltassa. Takács és Gervay javaslata alapján kezdôdött el 1877-tôl a kis postamesteri hi-
vatalok egyesítése az ugyanott mûködô távíró-mellékállomásokkal. Takács a távírdain-
tézmény élére a fôvárosban, illetve a vidéki igazgatóságokon olyan jeles szakembergár-
dát állított, amelyre mindig bizton számíthatott. Saját helyettese 1872-tôl Koller Lajos
volt, aki munkáját nagyban segítette, s aki a hirtelen bekövetkezett halála után utódjá-
vá vált. Országos távírdafôigazgatóvá Koller Lajost 1881. július 14-én nevezték ki, aki az
elôdjével, Takács Jánossal megkezdett fejlesztési munkákat folytatta.

Gervay Mihály nyugdíjazásával egyidejûleg Baross Gábor miniszter rendeletére
Koller Lajos és Heim Péter 1887 tavaszán hozzáfogott a posta és a távírda egyesítésé-
hez. A munkálatok befejezését követôen az egyesített intézmény személyzeti és nem-
zetközi ügyeinek vezetôje Koller Lajos (1838–1891) lett, s a Heim Péter vezetése alatt
maradó többi posta- és távíróügyeknek államtitkári hatáskörrel felruházott felülvizsgá-
lója, vagyis az egyesített magyar királyi posta- és távíróintézmény legfelsôbb vezetôje
is. Nem sokkal ez után kezdôdött el az 1888-tól 1891 tavaszáig tartó, Heim-féle nagy
postai és részben távírói reformmunka, amelyet Koller Lajos tevôlegesen is elômozdí-
tott. Baross Gábor 1887-ben a távbeszélôt is egyesítette a postával, s 1888-ban tör-
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óriási munkabírására már Baross Gábor is felfigyelt, sôt a miniszter számos rendkívüli re-
formfeladattal bízta meg, például a posta és távírda egyesítésekor az egyesített sze-
mélyzeti státus rangsorozatos összeállításával, amely ezt követôen a változások figye-
lembe vételével érvrôl évre megjelent. Szalay Péter elnökigazgatói kinevezése után
Follért Károlyt az elnöki ügyosztály, azaz az elnöki és pénzügyi ügyek vezetésével bízta
meg, illetve saját maga alkalmankénti helyettesítésével. Tehát a háttérbôl minden
Szalay által kezdeményezett és végrehajtott reformmunkának részese és tevôleges tá-
mogatója volt, így nem esett nehezére a Szalay halála miatt félbeszakadt fejlesztések
folytatása. Közel tíz esztendeig volt a magyar posta vezetôje, kiváló szervezô és korsze-
rû reformokat teremtô képessége a szolgálat minden ágában újat teremtett. A posta
hatóságait és hivatalait teljesen átszervezte, a telefon államosítását befejezte, a szám-
adástételt egyszerûsítette, a hitelnyilvántartást, az Ausztriával és a külfölddel szemben
fennálló tartozások lerovásának módját rendezte és a magyar postát bevonta az
Osztrák–Magyar Bank zsíróforgalmába. Egyes vélemények szerint a posta hatalmas,
szerteágazó gépezetének megalapozása ezekben az idôkben történt. Szolgálatának
utolsó évei az I. világháború idejében teltek, amikor a súlyos felelôsséggel járó hadi ér-
dekek betartása mellett a szakszerû postai kérdéseken túl a tábori postaforgalom ellá-
tásáról, a bevonult személyzet pótlásáról kellett gondoskodni. A mozgósítás alkalmával
a magyar posta 3 tábori postaigazgatóságot, 3 tábori fôpostahivatalt, 44 tábori és 30
hadtáp postahivatalt látott el személyzettel, felszereléssel és jármûvekkel. A postai sze-
mélyzetbôl tábori távírdaépítô- és kezelôosztagokat is alakítottak, s emellett a hadügy-
minisztériumba és a tábori távíró katonai vezetôségéhez egy-egy mûszaki és forgalmi
tisztviselôt rendeltek ki szolgálatra. Follért Károly a személyzet szellemi, erkölcsi és
anyagi helyzetének javítása érdekében is sokat dolgozott. Nevéhez fûzôdik a részjuta-
lék-rendszer, azaz az üzemi jutalék megteremtése vagy a kezelési személyzet illetmé-
nyeinek rendezése is. A háború alatt postás hadikórházat szervezett, egy állandó pos-
tás kórház részére a VII. kerületben négyholdas területet vásárolt, s az Országos Postás
Kórház Alapot is megteremtette. Vezetése alatt 1909-ben az új intézményi rendszernek
megfelelô címtáblák használatát rendelték el, 1910-ben magyar postaterületen az elsô
személyszállító automobiljáratot, 1918-ban az elsô magyar repülôposta-járatot indítot-
ták el. 1913-ban felépült a József Távbeszélô Központ, 1914-ben Kolossváry Endre pos-
ta- és távírdafôigazgató és Hollós József posta- és távírdatanácsos vezetése mellett el-
készült a csepeli rádiótávíró-állomás, amelyet a forgalomnak október 15-én adtak át, s
amelyen keresztül a diplomáciai és a katonai levelezés november 1-jén indult meg.
Follért Károly a forradalom kitörésekor visszavonult, 40 évet meghaladó postai szolgá-
lat után 1918. november 6-án saját kérelmére nyugalomba vonult, ami viszont nem aka-
dályozta meg abban, hogy élete végéig ragaszkodásának szóban és tettekben hangot
adó figyelemmel kísérje a Magyar Királyi Posta életét és mûködését.

A posta- és távírdavezérigazgatói székbe az eddigi jogászvezetôk után 1918. novem-
ber 4-tôl a gépészmérnöki végzettséggel rendelkezô Hollós József (1862–1945?) ke-
rült, akit Baross Gábor miniszter a posta és távírda egyesítésekor még az intézmény mû-
szaki színvonalának emelése érdekében alkalmazott 12 postamérnök egyikeként vett
fel, akikbôl a jövô számára a posta mûszaki vezetôit kívánta kinevelni. Hollós József ki-
emelkedô munkásságával, mérnöktársaihoz hasonlóan, a miniszter elvárásainak mes-
szemenôen megfelelt. 1890-ben már a mûszaki osztályt vezette, s emellett a Zsolnay-
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dapesti levélhordók küldöttsége május végén a legfelsôbb vezetôhöz fordult, s bár
Heim meghallgatta ôket, kéréseiket mereven elutasította, ezért másnap a levélhordók
sztrájkba léptek.

Heim Péter nyugalomba vonulása után Szalay Pétert (1846–1908) 1895. augusztus
20-án már nem országos posta- és távírdafôigazgatóvá, hanem a posta, a távíró és a
távbeszélô elnökigazgatójává nevezték ki. Az új elnökigazgató az intézmény legfelsô
vezetését átszervezte, a minisztériumi szakosztályt 1896. június 1-jétôl szélesebb hatás-
körrel rendelkezô Posta- és Távírdavezérigazgatósággá alakította át. Vezetése alatt a
postának új korszaka kezdôdött. A szolgálat egyszerûsítése, a személyzet szolgálati ide-
jének rövidítése, munkaterheinek enyhítése, egészségügyi viszonyainak javítása, anya-
gi és társadalmi jólétének emelése, továbbá a közönség érdekeinek minél hathatósabb
szolgálata, illetve a magyar posta teljes függetlenítése volt legfôbb törekvése. Kiváló
vezetôi rátermettségérôl többször tanúbizonyságot tett. A millenniumi kiállítás, vala-
mint a kiállítás alkalmából Budapestre összehívott nemzetközi távíróértekezlet szervezé-
sét és vezetését a várakozáson felül teljesítette. Lankadatlan buzgósága és a vezetése
alatt mûködô szervezôbizottság az ezredéves kiállítás postapavilonját a legsikeresebb
csoportok egyikévé tette, amely tetszetôs környezetben és tanulságos csoportosítás-
ban mutatta be az akkor már európai színvonalú hazai posta, távíró és távbeszélô fejlô-
dését. A Budapesten elsô ízben tartott nemzetközi távíróértekezlet pedig nem csupán
a Magyar Királyi Postának, hanem az egész országnak dicsôséget hozott. Elnökigazga-
tónk közel hat héten át vezette az értekezlet tanácskozásait. Az ô kezdeményezésére
adták ki 1897-ben az 1867 és 1897 között megjelent szabályrendeletek gyûjteményét
is, amely rendszerbe foglalta a sokszor egymásnak ellentmondó intézkedéseket. Nevé-
hez fûzôdik még a távíró- és távbeszélô-szolgálat újjászervezése, az országos és tör-
vényhatósági távbeszélô-hálózat kiépítése, a budapesti városi telefonhálózat megváltá-
sa, állami kezelésbe vétele és modern új palotába, a Teréz Távbeszélô Központba való
elhelyezése, illetve a központi távíróhivatal átalakítása. Vezetése alatt, 1906. szeptem-
ber 1-jén jött létre az Elôre hajó mozgó állomása és a fiumei tengerparton berendezett
fix állomás között a magyar rádiózás születésének tekintett elsô sikeres rádiókísérlet is.
A postaszemélyzet anyagi helyzetének javítása érdekében is igen sokat tett, különbözô
pótlékok létesítését és a részjutalék rendszeresítését érte el. Legnagyobb érdemének
azonban az 1907. október 8-án Ausztriával megkötött vám- és kereskedelmi szerzôdés
tárgyalásai során nyújtott teljesítményét tartják, ugyanis 40 évvel a kiegyezés után a ma-
gyar posta teljes önállóságát csak ez az egyezmény hozta meg, amely végre kimondta,
hogy „a postát, távírdát és távbeszélôt a két állam mindegyike saját területén önállóan
szabályozza és igazgatja”. A kortársai által is nagyformátumú, humánus és igazságos
elöljárónak tartott Szalay Péter 1908. november 9-én életének 62. évében váratlanul
hunyt el. Pár hónappal a halála elôtt, postai szolgálatának 40. évfordulója alkalmából ír-
ták róla a következôket: „Azok a fényes eredmények, amelyek a magyar postát, távíró
és távbeszélôt a nagy kultúrnemzetek hasonló intézményeinek magaslatára emelték,
úgyszólván mind az ô tiszta, fényes nevéhez fûzôdnek. Az ô vezetése alatt kerültek en-
nek az intézetnek az élére olyan férfiak, akik vele karöltve a magyar posta intézményét
a megbízhatóság és a tökéletesség szinte utolérhetetlen fokára emelték.”

E vezérférfiak közül nevezték ki 1909. február 26-án utódát, Follért Károly
(1859–1942) posta- és távírdavezérigazgatót is, akinek tehetségére, széles látókörére,
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véhez. Érdemei között említhetjük a világháború ideje alatt a tábori posta fenntartását
és fejlesztését, a háborús telefonvezetékek gyors létesítését, a hadi érdekeket kiszolgá-
ló távbeszélô-összeköttetések fenntartását is. Pályája csúcsán, a háború végén, a forra-
dalom kitörése után kortársával, Follért Károllyal együtt, egy napon, 1918. november 6-
án saját kérelmére nyugalomba vonult. Az alkotmányos és törvényes állapot helyreállí-
tása után azonban elfogadta Hegyeshalmy Lajos miniszter hívását, aki 1919. november
24-én államtitkári címmel és jelleggel a magyar királyi posta és távírda vezérigazgatójá-
vá nevezte ki, s pár napra rá, december 4-én Kolossváry Endrét vezérigazgató-helyet-
tessé. Ezt azért szükséges megjegyezni, mert a háború és a forradalom alatt tönkretett,
a román megszállás alatt elhurcolt berendezések pótlását, a szétzilált személyzet fegyel-
mének helyreállítását, tehát a magyar posta újjáteremtését és továbbfejlesztését e két
vezetô együttes erôvel, hosszú szolgálatuk alatt szerzett gazdag és értékes szaktudásuk-
kal kezdték el. S szívós munkával dacára az országot béklyóban tartó szûkös pénzügyi
helyzetnek a magyar postának meg tudták nyitni a fejlôdés korszakát. Országszerte el-
maradt építkezések indultak meg, például Szombathelyen, Nagykanizsán, Zalaegersze-
gen, Kaposváron, Miskolcon postahivatalok épültek, Budapesten pedig elkészült a Bu-
dai Postapalota, amelyben a Krisztina Távbeszélô Központ is helyet kapott. Az egyre
gyorsabban fejlôdô postaforgalom ellátása érdekében új mozgópostakocsikat, posta-
autókat és motorkerékpárokat szereztek be és postai autóbuszjáratokat rendszeresítet-
tek. Demény Károly vezérigazgatósága alatt valósult meg, s így nevéhez fûzôdik még a
rádiószolgálat bevezetése, a telefonközpontok automatizálása, az utcai telefonállomás-
ok engedélyezése, az üzletszabályzatok és a Postakezelési Utasítás kiadása, a Magyar
Királyi Posta Országos Betegségi Biztosító Intézetének megszervezése, székházának
megszerzése, a Magyar Vöröskereszt Erzsébet Kórházának 30 éves bérbevétele, a bu-
dafoki szanatórium megalkotása és számos jóléti intézmény, üdülô-, fürdô- és nyaraló-
hely létesítése. 1919 és 1925 között a magyar repülés ügyének is ô volt az államtitkári
vezetôje és irányítója, hiszen akkor annak költségvetése is a postáéba volt beolvasztva.
Demény Károly 46 postai szolgálatban eltöltött esztendô után 1928. május 1-jén vonult
nyugalomba vezetôtársával, Kolossváry Endrével együtt, egy napon.

A Magyar Királyi Posta 1928. május 1-jével kinevezett új vezérigazgatója szintén nem
volt ismeretlen a postás szakma elôtt, hiszen a több idegen nyelvet beszélô, jogász vég-
zettségû dr. báró Szalay Gábor (1878–1956) postai pályafutását 1900-ban a vezérigaz-
gatóság nemzetközi ügyosztályán kezdte, amelynek 1919-tôl, a személyzetei ügyosz-
tálynak 1925-tôl, a postai fôosztálynak 1926-tól volt a vezetôje. Már a kezdeti idôkben
is számos nemzetközi tárgyaláson képviselte hazánkat, késôbb az Egyetemes Posta-
egyesület értekezletein és kongresszusain vetette latba nyelv- és szaktudását. Csak né-
hány fontosabb nemzetközi eseményt említve: 1920-ban a Párizsban rendezett közleke-
dési konferencián és a madridi egyetemes postakongresszuson vett részt, 1921-ben
Portroséban az utódállamokkal megkötötte a postaegyezményt, 1922-ben pedig a Ró-
mában, illetve Budapesten tartott konferenciákon tárgyalt az utódállamokkal kapcsola-
tos kérdések rendezésérôl. Egyetemes postakongresszuson 1924-ben Stockholmban,
1929-ben Londonban, 1934-ben Kairóban – utóbbiakon már postavezérigazgatóként –
képviselte eredményesen a Magyar Királyi Postát. S bár kinevezése után az ötéves vi-
lágháború s az azt követô forradalmak alatt sokat nélkülözô személyzet igényeinek ki-
elégítése, a gazdasági válság következtében lecsökkent forgalom, az ország pénzügyi
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gyárban készülô porcelánszigetelôk munkálatait ellenôrizte. 1892-ben a nagykanizsai
városi telefonhálózat megépítésével, a székesfehérvári hálózat átalakításával, 1893-ban
a szombathelyi hálózat átépítésével, 1894-ben a szegedi hálózat újraépítésével, a kecs-
keméti és szabadkai rendbehozatalával és bôvítésével bízták meg. 1896-ban részt vett
a millenniumi kiállítás és a Budapesten tartott nemzetközi távíróértekezlet szervezésé-
ben, s emellett az ô felügyelete alatt folytak a Budapest és Berlin közötti, egyáramkörös
távbeszélôvonal munkálatai. Ezt követôen a távbeszélôkészülékek megreformálását, az
új készülékek gyártásának ellenôrzését kapta feladatul. Több nemzetközi konferencián
képviselte eredményesen a magyar postát, s folyómunkái mellett a különféle automata
központokat tanulmányozta, majd a mûegyetemen magántanári képesítést szerzett. A
háború évében a rádiótávíró-állomások létesítése képezte legfôbb feladatát, nevéhez
fûzôdik az elsô csepeli adóállomás építése is, amelynek fontos stratégiai szerepe volt az
I. világháborúban, az egyetlen kapocs volt a szövetséges Bulgária és Törökország felé.
Egyébként megbízatása révén a katonaság és a polgári közigazgatás közötti távíró- és
távbeszélô-kapcsolatok fenntartása is Hollós Józsefre hárult. Garami Ernô miniszter e ki-
emelkedô munkásság ismeretében nevezte ki 1919-ben Hollós Józsefet, aki a válságos
forradalmi idôben csak kollegái rábeszélése nyomán fogadta el vezérigazgatói kineve-
zését, de nagy ambícióval és sok mûszaki fejlesztési tervvel – az automata telefon, a te-
lefonvonalak kábelbe fektetése, az autó általános bevezetése, postapályaudvar létesí-
tése – fogott hozzá az intézmény vezetéséhez. Ezzel szemben a személyzeti ügyek csak-
nem minden idejét lekötötték, 1919. január 1-jétôl ugyanis az egész intézményt átszer-
vezte, például a budapesti lófogatú postaszállítási üzemet állami kezelésbe vette, s Pos-
taállomás elnevezéssel a posta- és távírdavezérigazgatóság felügyelete alatt mûködtet-
te. A jó szervezôkészséggel rendelkezô kitûnô szakember azonban a kommün alatt tel-
jesen magára maradt, egyedül kellett megküzdenie a postabiztosság tájékozatlanságá-
val, az idegen beavatkozásokkal, a bizalmiakkal és szakszervezetekkel. A kommün bu-
kása után a felizgatott személyzet is változásokat követelt, az önjelölt vezetôk kívánsá-
gait támogatta. Közel 43 évi postai szolgálat után 1920. február 1-jétôl saját kérelmére
nyugalomba vonult.

A magyar posta történetének egyik legszomorúbb korszakában, az I. világháború, a
forradalom és a román megszállás után az intézmény élére Demény Károlyt
(1859–1952) nevezték ki, aki már vezérigazgatói megbízatása elôtt is kiemelkedô és
meghatározó vezéregyénisége volt a Magyar Királyi Postának. Amint azt már az elôzô-
ekben említettem, Demény Károly már 1887-ben a Heim Péter által felállított külön osz-
tályban dolgozott, ahol társaival együtt az egyesített posta- és távírdaszolgálat megre-
formálásán munkálkodott. Majd 1895 nyarán a Budapesti Posta- és Távírdaigazgatóság
vezetôjévé nevezték ki, ahol 24 esztendôn keresztül hasznosította szaktudását, ültette
gyakorlatba a nagy elôdei által elkezdett vagy csak megálmodott reformtörekvéseket.
Hogy csak néhányat említsünk: a teljes postaszolgálat átdolgozása a levélgyûjtéstôl a
szállításon át a kézbesítésig, a közönség jobb kiszolgálása érdekében a rövid utas osz-
tály felállítása és a tudakozóiroda megszervezése, a táviratok kerékpárral való kézbesí-
tése, Európában elsôként a postai gépjármûvek használatba vétele, illetve a budapesti
távbeszélô-hálózatban a szám szerinti hívás bevezetése. A személyzet szociális helyze-
tének javításáért is sokat tett: rendszeresítette az évi szabadságidôt, a betegek részére
a távozási engedélyt, s számos szociális és kulturális intézmény létrehozása fûzôdik ne-
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nek felülvizsgálata, kivitelezésének ellenôrzése tartozott hatásköre alá, illetve a Buda-
pest és Bécs közötti távkábel üzembe helyezése, a budapesti távbeszélô-hálózat bôví-
tése és automatizálása. 1934-ben a lakihegyi nagyadó üzembe helyezése körüli mun-
kálatokban szerzett elévülhetetlen érdemeket. Fentiek mellett több társadalmi szerve-
zet választmányi és rendes tagja is volt, s elôdeihez hasonlóan tevékeny részt vállalt az
intézmény egyesületi életében is: a Magyar Királyi Posta Jogász és Mérnök Egyesüle-
tében a mérnökszakosztály elnöke, majd az egyesület elnöke volt. Tersztyánszky Ákos
vezérigazgatói kinevezésekor igen nehéz örökséget kapott, rövid négyévi mûkése alatt
a megoldandó feladatok sokaságával találta szembe magát, tehát külön érdeme, hogy
ilyen körülmények között is maradandó értékeket hagyott örökül mind szociális, mind
mûszaki téren. Nevéhez fûzôdik a Magyar Királyi Postáról szóló 1936. évi XXXV. tör-
vénycikk kihirdetése, amely Magyarország elsô postatörvénye. Kiváló mûszaki szakem-
berként a mûszaki szolgálat óriási fejlesztését érte el. Többek között átépítette a köz-
ponti távírdahivatalt, s modern távírógépekkel szereltette fel, aminek elônyei a Felvi-
dék és Kárpátalja visszacsatolásakor, forgalomba való bevonásakor mutatkoztak meg.
Az újjáépült, új helyiségbe költözött, korszerû berendezésekkel felszerelt
rádióüzemközpontot 1938. március 30-án adta át a forgalomnak. Májusban a Buda-
pesten megrendezett eucharisztikus kongresszuson képviselte a magyar postát. Hiva-
talának utolsó évében fejezôdtek be az Erzsébet Távbeszélô Központ szerelési munkái,
amelynek épületében nyert elhelyezést a Budapesti Postaigazgatóság, a Budapest 7.
számú postahivatal és a Bélyegmúzeum is. Eredményei között említhetjük a postaszál-
lítás fejlesztését, a vidéki postaházak építésének folytatását és az automata központok
bôvítését is. Tersztyánszky Ákos, aki humánus vezetôi magatartásával vezetôtársai mel-
lett az egész magyar posta személyzetének megbecsülését élvezte, 35 postai szolgá-
latban eltöltött esztendô után 1939. június végével vonult nyugalomba.

Az utolsó évek gyakorlatához híven a nyugalomba vonult mérnökvezetô után 1939.
június 26-án dr. Kuzmich Gábor (1886–1958) személyében újabb jogász végzettségû
vezérigazgatót neveztek ki a Magyar Királyi Posta élére. Dr. Kuzmich Gábor, a királyi in-
tézmény utolsó vezetôje, a szakmát, a hivatástudatot még nagy elôdei mellett szívhat-
ta magába. Az egyetem elvégzése után 1908-ban napidíjas postafogalmazóként lépett
a posta szolgálatába, s a hivatali ranglétra minden fokát végigjárva ért a legfelsôbb szin-
tig. Kezdetben a Budapesti Postaigazgatóság távíró és távbeszélô ügyosztályában dol-
gozott, majd az igazgatóság akkori vezetôjének, Demény Károlynak volt a személyi tit-
kára. 1920-tól a vezérigazgatóság postaüzleti és kezelési ügyek ügyosztályába került,
amelynek 1927-tôl helyettes, 1929-tôl önálló vezetôje volt. 1932-tôl a jogi és pénzügyi
ügyosztály helyettes vezetôjévé, 1933-tól önálló vezetôjévé nevezték ki. A vezérigazga-
tóság 1935-ös átszervezésekor a postafôosztály, illetve a fôosztály felügyelete alá ren-
delt négy ügyosztály vezetésével bízták meg. Munkája mellett rész vállalt a fiatal pos-
tásnemzedék nevelésében, 1927-tôl a tisztképzô tanfolyamon a postaüzleti szabályzat
rendes tanára, 1933-tól a tanfolyam vizsgabizottságának egyik elnöke s felügyelô-bi-
zottságának tagja volt. Jelentôs része volt az új Postaüzleti Szabályzat megalkotásában,
és a Posta Jogász és Mérnök Tisztviselôinek Országos Egyesületében is eredményesen
mûködött, elôbb a jogász szakosztály titkára, majd az egyesület fôtitkára, késôbb a jo-
gász szakosztály alelnöke, illetve elnöke lett. Számos egyesületnek és jóléti alapítvány-
nak volt támogató tisztségviselôje, s emellett élénk szakírói tevékenységet is folytatott.
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helyzete miatti fokozott takarékosság és elkerülhetetlen szanálás, a gyorsan fejlôdô
technikai haladás követése igen nehéz feladatok elé állította az új vezérigazgatót épp-
úgy, mint az intézmény egész vezetôségét, az összefogás, az ésszerû, szakmai ismere-
teken alapuló vezetésnek köszönhetôen a Magyar Királyi Posta tovább fejlôdött. Hét évi
mûködése alatt épült a lakihegyi rádióállomás nagyadója, szervezték meg a Budapest
II. és a vidéki adóállomásokat. Több kisebb alközpont mellett elkészült a Lipót és a Zug-
ló Távbeszélô Központ és a Posta Központi Jármûtelep is. Nevéhez fûzôdik a
Postavezérigazgatóság átszervezése, miszerint a Budapesti Postaigazgatóságot és a
Távíró és Távbeszélô Igazgatóságot visszaállította, illetve a mûszaki felügyelôségeket a
kerületi postaigazgatóságokba olvasztotta. A személyzet jóléti és kulturális intézménye-
inek fejlesztésére is igen nagy gondot fordított. A múzeumi ügyekre különösen fogé-
kony dr. báró Szalay Gábor – báró Szalay Imre, a Magyar Nemzeti Múzeum 1894 és
1916 közötti igazgatójának fiaként – 1930-ban létrehozta a Magyar Királyi Posta Bélyeg-
múzeumát, s 1931-ben, a magyar távbeszélô 50. évfordulója alkalmából rendezett
nagyszabású jubileumi ünnepség egyik momentumaként az 1896-tól a Közlekedési Mú-
zeum kebelében mûködô Postamúzeum gyûjteménygyarapítására is új rendeletet adott
ki, amellyel tulajdonképpen az 1955-ben újjászervezett önálló múzeum alapjait vetette
meg. A vezetése alatt megalapított, illetve megnyitott jóléti intézmények közül elég
csak a hévízi, zirci és balatonalmádi üdülôházakat említeni vagy a Benczúr utcai Postás
Mûvelôdési Központot, a hajdani Postás Otthont, amelynek gondolatát Demény Károly
vetette fel, megvalósítását dr. báró Szalay Gábor érte el. Egy sikeres, vezetôi és szakírói
tevékenységével a magyar posta jó hírnevét belföldön és külföldön egyaránt öregbítô
életpálya, 35 postai szolgálatban eltöltött esztendô után dr. báró Szalay Gábor 1935.
augusztus 1-jével vonult nyugalomba.

Az 1935. július 17-én kinevezett Tersztyánszky Ákos (1876–1956) vezérigazgató
személyében egy újabb gépészmérnök került a Magyar Királyi Posta élére, akit addigi
postai munkássága alapján pályatársai a munkában acélozott, a feltûnést soha nem ke-
resô, a felelôsséget helyesen értelmezô, azt minden körülmények között vállaló, ezért
a vezetésre elhívatott magyar tisztviselô példaképének tartottak. Tersztyánszky Ákos
1904-ben lépett a posta szolgálatába, s 1908-tól már az újonnan szervezett Mûszaki
Felügyelôségnél dolgozott, ahonnan a mûszaki fejlôdés megkívánta szakmai ismeretek
elsajátítása érdekében számos külföldi tanulmányúton vett részt Olaszországban, Né-
metországban, Svájcban, Ausztriában, Palesztinában, Törökországban, Egyiptomban,
illetve az Amerikai Egyesült Államokban. 1914-ben távíróépítô osztagvezetôként vo-
nult be, s 1915-tôl 1917 végéig mérnökhadnagyként az I. világháború különbözô harc-
terein teljesített szolgálatot. 1919. január 1-jétôl a Hollós József vezérigazgató által ek-
kor felállított Budapesti Távíró és Távbeszélô Igazgatósághoz osztották be, s az átszer-
vezések eredményeként 1921-tôl a vezérigazgatóság távíró és távbeszélô üzemi ügy-
osztályának helyettes vezetôjévé, 1926-ban vezetôjévé nevezték ki, majd 1929-tôl a
dr. báró Szalay Gábor vezérigazgató által visszaállított Budapesti Távíró és Távbeszélô
Igazgatóság vezetésével bízták meg. 1932-tôl a vezérigazgatóság távíró és távbeszé-
lô mûszaki fôosztályát vezette. Amint a fentiekbôl is kitûnik, szaktudásának köszönhe-
tôen pályája során végig bizalmi állásokat töltött be, ennek megfelelôen különleges,
felelôsségteljes megbízásoknak kellett eleget tennie. 1924-ben például a budapesti
távbeszélôközpontok automatizálása megkívánta hálózatátépítési munkálatok tervei-
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140 éves a magyar postabélyeg

Az 1867-es Kiegyezéssel, I. Ferenc József magyar királlyá koronázásával Magyarország
visszanyerte önálló államiságát.

1867. május 1-jétôl önállóvá vált, a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelmi Minisztérium
irányítása alá került a Magyar Posta, melyet legszemléletesebben az önálló bélyeg-ki-
bocsátási jog gyakorlása igazol.

140 éves hát a magyar postabélyeg, de ez a megállapítás bár egyértelmû és igaz, el-
sô postabélyegünk születésének körülményei miatt kiegészítésre szorul.

Az önállóvá válás idôszakában ugyanis nem volt biztosított a hazai bélyeggyártás mû-
szaki feltétele, nem volt bélyeggyártásra alkalmas nyomdánk, ezért az önálló bélyegki-
adási joggal rendelkezô Magyar Postaigazgatás elsô bélyegeit a bécsi Staatsdruckerei-
tól rendelte meg.

Az új bélyegek 1867. június 1-jén kerültek forgalomba. (1. sz. kép) Érdekességük,
hogy két önálló postaigazgatás, az osztrák és a magyar is saját bélyegként használta
ôket. A kettôs felhasználást lehetôvé tette az a tény, hogy az új bélyegek Ferenc József
arcképét ábrázolták, aki egy személyben volt osztrák császár és magyar király, továbbá
mindkét ország pénznemének rövidítése a kr (krajcár) volt.

1. sz. kép

A figyelmes olvasó most megkérdezhetné, hogy 1867. május 1-je és június 1-je kö-
zött milyen bélyegeket használtak a küldemények felvételekor a magyar postákon?
Nos az új bélyegek forgalomba kerüléséig eltelt egy hónap alatt Ausztria bélyegeit
használta a Magyar Posta. Az ekkor keletkezett és mai gyûjtemények értékes darabja-
iként ôrzött objektumokat nevezik a filatelisták a magyar postaigazgatás 1867-es pro-
vizóriumainak.

1870-ben a magyar Államnyomda megalapításával elhárultak az akadályok a hazai
bélyeggyártás megindítása elôl. A hazai gyártású bélyegek 1871. januárjára tervezett
forgalomba bocsátása azonban nyomdatechnológiai gondok miatt nem valósulhatott
meg. Nyolc millió darab bélyeget kellett megsemmisíteni, mert azokon az uralkodó arc-
képe foltos lett. (2. sz. kép)
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Nem csoda tehát, hogy vezérigazgatói kinevezésekor személye az egész postásság kö-
rében széles körû ismertségnek és elismertségnek örvendett. 1938-ban – Szent István
király halálának 900. évfordulóján – a Magyarországon megrendezett eucharisztikus
kongresszus elôkészítô bizottságának kirendelt tagjaként, a postai alosztály elnökeként
a kongresszus postai és távközlési szolgálatát szervezte meg, ezt követôen a vezérkari
fônökség mellé rendelt postai közigazgatási vezetôként a visszacsatolt Felvidék és Kár-
pátalja postai és távközlési szolgálatának szervezését irányította. E munka közben érte
vezérigazgatói kinevezése, s amikor az ôt köszöntôknek azt mondta, hogy új állásában
elsôsorban a feladatok súlyát és nagyságát érzi, nem tudhatta még, mily szörnyû csa-
pás éri hamarosan a II. világháború képében úgy a Magyar Királyi Postát, mint az egész
országot. Miután 1939. szeptember 1-jén kitört a háború, a legfôbb feladatot a posta
háborús szolgálatának megszervezése jelentette. A hadsereg és a hátország közi pos-
taszállítás ellátására szolgáló tábori posta, illetve a hadra kelt seregek távközlési felada-
tait kiszolgáló építô- és üzemszázadok felállítására a postai személyzetbôl és eszközök-
bôl olyan alakulatokat kellett szervezni, amelyek mozgósítás esetén teljesen a hadsereg
rendelkezése alá kerültek. S mindezt akkor, miközben a magyar posta személyzetének
egy része – a katonai alakulatok nyomában haladva, a meglévô dologi és személyzeti
erôforrások felhasználásával – azzal volt lefoglalva, hogy a visszacsatolt országrészeken
egyre több hivatalt nyisson meg. Felvidéken például 844 alkalmazottal 20 nap alatt 256,
Kárpátalján 213 alkalmazottal 6 nap alatt 78, Erdélyben és a keleti országrészeken 1444
alkalmazottal 25 nap alatt 450, Délvidéken 744 fôvel 20 nap alatt 181 postahivatalt ren-
dezett be, illetve kapcsolt be az ország hálózatába. Ennek eredményeként érhette el,
hogy ezeken a területeken a távközlési hálózat is a legrövidebb idôn belül mûködôké-
pessé vált. A megfeszített, stratégiai szempontból is fontos háborús postaszolgálat el-
látása, megfelelô szinten tartása mellett ezekben az években néhány vidéki postaház is
épült, bár ezek az évek inkább a pusztításokról szóltak. A megnôtt forgalom ellátása ér-
dekében pedig 1941-ben a Budapest 72. számú postahivatal épületének átalakítását,
berendezésének fejlesztését kezdték el, aminek következtében 1944-ben elkészült az
elsô gépesített postahivatal. 1942-ben üzembe helyezték a székesfehérvári rádióállo-
mást, az 1943-ban elkezdett diósdi azonban már csak a háború után fejezôdhetett be.
1944. október 15-én, amikor a háborús fejlemények következtében a német csapatok
megszállták a fôvárost, s elfoglalták annak fontosabb stratégiai pontjait, a hidakat, a rá-
diót, a postát, dr. Kuzmich Gábor lemondott hivataláról. Szervezômunkáját dicséri, hogy
a posta lemondása után is kielégítôen mûködött, még az ostrom alatt tartott Budapes-
ten is. A dr. Kuzmich Gábor vezette Magyar Királyi Posta életében 1944 decemberében
lezárult egy korszak, egy korszak, amelynek határkövét a II. világháború jelentette épp-
úgy, mint a következô, az ország s benne a magyar posta újjáépítését is célzó korszak-
ét, amelynek tárgyalása már egy következô fejezet alapjául szolgál.
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1900-ban Böhm János és Tull Ödön tervei alapján került forgalomba a magyar posta
elsô filléres névértékû bélyegsora. Az alföldi táj fölött repülô turulmadár elôterében a
Szent Korona, míg a sorozat másik címletén a magyar koronát viselô Ferenc József mell-
képe látható. (5. sz. kép)

5. sz. kép

1913-ban Krassó-Szörény vármegye árvízkárosultjainak megsegítését, 1914-ben az
elsô világháború hadiözvegyeit és árváit segítette a névértéknél magasabb összeggel,
azaz felárral történô bélyegértékesítés.

1916-ban Tull Ödön terve alapján újabb bélyeg, a Fehér számú arató, s még ugyaneb-
ben az évben a Brandmayer Vilmos által tervezett Parlament került forgalomba. (6. sz. kép)

6. sz. kép

1918 és 1920 között a Magyar Köztársaság és a Tanácsköztársaság bélyegkiadását a
felülnyomatok változatossága jellemzi. (7. sz. kép)

7. sz. kép

Az elsô világháború és az azt követô évek korona-inflációs bélyegeinek (1920-1925)
tervezôi között olyan neveket találunk, mint Helbing Ferenc, Biczó András, Kovács Er-
zsébet, Haranghy Jenô. Ezekben az években, a hazai bélyegkiadás motívumgazdagsá-
ga figyelhetô meg, melyet a Petôfi (8. sz. kép), a Jótékonyság (9. sz. kép), vagy a Sport
I. (10. sz. kép) elnevezésû bélyegsorozatok igen jól példáznak.
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2. sz. kép

A hazai nyomdából újabb elôkészületek után végül fokozatosan kerültek ki, és ugyan-
csak fokozatosan kerültek a postai hálózatba a kô- és réznyomással gyártott bélyegek
annak ellenére, hogy azok hivatalos forgalomba bocsátásának idôpontját még április
19-én, 1871. május 1-jével rendelték el. A bélyegképek fômotívuma még ekkor is az
uralkodó volt, tervezôjük Unrein János, aki Ferenc József arcképe alatt a kompozíciót
magyar címerrel egészítette ki. (3. sz. kép)

3. sz. kép

Ferenc József arcképe egyébként 1874-ig maradt fômotívuma a magyar postabélye-
geknek. 1874-ben Ferenc József engedélyével – írásos dokumentuma a Bélyegmúze-
um állandó kiállításában látható – L’Hiver János tervei alapján elkészült a végleges ma-
gyar bélyeg, a levélborítékos színesszámú krajcáros. A mélynyomású technológiával,
réznyomással gyártott, s a filatelisták által csak színesszámú krajcárosnak nevezett bé-
lyegek nyomdatechnológiai sajátossága, a nyomólemezek vésetjavításai miatt napjaink-
ban is igazi filatéliai csemegét, újabb és újabb felfedezésekre okot adó kutatási terüle-
tet jelentenek a hazai bélyeggyûjtôk számára. Egy-egy ívrekonstrukció összeállítása
hosszú évek kutató és gyûjtômunkája során lehetséges. (4. sz. kép)

4. sz. kép
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A korszak filatéliai érdekessége a második infláció, a II. világháborút követô idôszak
(1945-1946) bélyegkiadása és fennmaradt dokumentumai. A tervezômûvészek közül
fontos megemlíteni Tóth Gyula szobrászmûvész (11. sz. kép), Gönczi Gebhardt Tibor,
Konecsni György (12. sz. kép), Légrády Sándor és Márton Lajos grafikusmûvészek ne-
vét. Valamennyien jellegzetes egyéniségei a hazai bélyegtervezésnek és -kiadásnak.

11. sz. kép

12. sz. kép

A forint-fillér bevezetését követôen bôvült a bélyeggyártásra is alkalmas nyomdák kö-
re, új korszak vette kezdetét, hiszen a Pénzjegynyomda gépsorain is elkészültek az elsô
postabélyegek. (13. sz. kép)

13. sz. kép

A forint megerôsödését követôen, a kimagasló mûvészi képességekkel rendelkezô
pénzjegynyomdai alkotógárda a bélyegkibocsátás mûfajában maradandót, korszakosat
alkotott. Füle Mihály, Nagy Zoltán, Vertel József (14. sz. kép), Horváth Endre (15. sz.
kép), Kékesi László, Gál Ferenc neve ismerôsen cseng a filatelisták körében, bélyegeik
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(8. sz. kép)

(9. sz. kép)

(10. sz. kép)

A 20-as évek közepére az infláció megállt, az elértéktelenedett koronát a pengô-fil-
lér váltotta fel, s maradt törvényes fizetôeszköz a forint-fillér bevezetéséig, 1946. au-
gusztus 1-jéig.
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ékes darabjai a hazai gyûjteményeknek. De ugyanígy ismerik az Állami Nyomda grafi-
kusát Légrády Sándort és a nyomdához kifejezetten nem kötôdô mûvészeket Cziglényi
Ádám, Kincses Arisztid, Zombory Éva (16. sz. kép), Kass János (17. sz. kép), Varga Pál
(18. sz. kép), Dudás László (19. sz. kép), Forgács Miklós, vagy a Pénzjegynyomda új ge-
nerációjához tartózó Lengyel György, Szunyoghy András, Elekes Attila nevét, illetve a
napjaink bankjegyeit megálmodó és megvalósító Vagyóczky Károlyt.

14. sz. kép

15. sz. kép

16. sz. kép
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17. sz. kép

18. sz. kép

19. sz. kép

Amikor a teljesség igénye nélkül, csupán egy-egy villanásnyira idézzük fel az elmúlt évek
bélyegeit, nem feledkezhetünk meg napjaink tehetséges tervezôirôl sem. Kara György (20.
sz. kép), Nagy Péter, Székely Kálmán (21. sz. kép), Domé Eszter (22. sz. kép), Baticz Barna-
bás, Benedek Imre, Lázár Szilvia, Raszler Tibor és a teljesség igénye nélkül is hosszan so-
rolhatnánk az elsôbélyeges Dina András, Kármán Orsolya, Kara Orsolya, Nagy Dóra ifjú
mûvészek névsorát.

20. sz. kép
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(Válogatás 140 év magyar postabélyegeibôl)

Kívánom, hogy e sorok olvasói, a bélyegképek szemlélôi mielôbb találkozzanak a bé-
lyegek valóságos világával, gyûjtsék, rendezzék ôket albumokba, s ehhez most legye-
nek elsô segítôtársaik az itt bemutatott csodás bélyegképek.

A 140. születésnapját ünneplô Magyar Postának kívánom, hogy bélyegkibocsátási te-
vékenységének ellátása során még sokáig töltse be kultúrmissziós szerepét, postabé-
lyegei pedig a levélborítékokon maradjanak a magyar kultúra hírvivôi és öregbítsék hír-
nevünket szerte a világban.
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140 ÉVES A MAGYAR POSTABÉLYEG

21. sz. kép

22. sz. kép

Számos kitüntetô címet, bélyegszépségversenyen elért helyezést szereztek a két em-
beröltônyi idôtartam alatt a magyar mûvészek és a magyar bélyegek. A kapott díjak, el-
ismerések, oklevelek és maguk a bélyegek is megtekinthetôk a Bélyegmúzeum állandó
kiállításán.

Napjainkig közel ötezer különbözô bélyeget bocsátott forgalomba a Magyar Posta.
Bemutatásuk egy cikkben lehetetlen, ezért csupán arra tudunk vállalkozni, hogy a kez-
detek kevésbé ismert történéseit idéztük fel és sok-sok bélyegkép bemutatásával, meg-
kíséreljük igazolni a sokat hangoztatott állítást:

a postabélyeg az ország névjegye.

Tükrözi annak történelmét, kultúráját, flóráját és faunáját, megörökíti ünnepeit. Be-
mutatja egy-egy kor fontos eseményeit, jelentôs személyiségeit, úgy is fogalmazhatunk,
átírhatatlan képes kordokumentum. Sajátos méretben és formában, de megváltoztatha-
tatlanul ôrzi múltunkat, segít megismerni és megôrizni azt.

Mindebbôl következik, hogy akik albumokban ôrzik e parányi papírcsodákat, s sza-
badidejükben lapozgatják azokat, feleleveníthetik, átélhetik régmúlt korok történéseit
és megcsodálhatják a néhány négyzetcentiméteres képzômûvészeti alkotásokat, rácso-
dálkozhatnak a nyomdatechnikai bravúrokra, a dombornyomásos, aranyfóliával nyom-
tatott bélyegekre épp úgy, mint a diffrakciós fólianyomtatásos, vagy a sztohasztikus
rácsfelbontású bélyegkülönlegességekre.
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Az önálló Magyar Posta és eszköztára, a kiegyezés korában

Mi, postások büszkék vagyunk arra, hogy szakmánk – a hírközlés – egyidôs az emberi-
séggel, hiszen már az ókori kultúrákból is ôrzünk erre utaló nyomokat, az Árpád-házi fe-
jedelmek és királyok korából pedig írásbeli emlékeink is vannak a „cursorokról”, „köve-
tekrôl”, „folyókról”! Dolgozatunknak nem témája e fejlôdés komplex bemutatása, de
elengedhetetlen – legalább az utóbbi – lényeges mozzanatok felidézése. 1516-ban Ta-
xis Ferenc kapott engedélyt arra, hogy állandó postaintézményt szervezzen, postames-
terségeket szervezett a gyalogos és lovas posták üzemeltetésére, továbbá a fôbb he-
lyeken levelek gyûjtésére, valamint a személyszállítás kielégítésére. Buda és Bécs között
10 postaállomást állított fel, az ún. staféta naponként esetleg többször is indult, ahogy
éppen szükség volt rá. II. Rákóczi Ferenc, az önálló magyar államszervezet részeként,
postaintézményt is létrehozott, a posták szervezésére vonatkozó elvi rendelkezéseit egy
1705. január hó 1-én kelt rendeletébôl ismerjük. A XIX. század elején mintegy 10 pos-
tajárat közel 300 postát kötött össze az ország akkori területén. 1813. óta a hatóságok-
nak ténylegesen is komoly befolyása volt a postára, a postamesterek kinevezési joga –
a Paar család lemondását követôen – a helytartótanácsra szállt át. 1848. április 7-én
megalakult az elsô független magyar kormány, a postaügyek intézése Klauzál Gábor
földmívelés- ipar- és kereskedelemügyi miniszter felügyelete alá került.

1867. április 2-án született az az egyezség, amely a magyar posta különválását tartal-
mazza, a XVI. Törvénycikk kimondja: „a posta- és távírda-ügy a két állam területén kü-
lön, de amennyiben a forgalom érdeke megkívánja egyforma elvek szerint fog rendel-
kezni és igazgattatni”. A postaügyet a Magyar Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelmi Mi-
nisztérium vette át, majd május 1-jén jelent meg elôször a „Rendelvények a magyar
postahivatalok számára” címû hivatalos postai lap, 4-én nevezték ki országos posta-fô-
igazgatóvá Gervay Mihályt, aki korábban nagyváradi postaigazgató volt. Elsô lépésként
eltávolításra kerültek az osztrák címerrel ellátott táblák, helyettük a magyar címeres ke-
rült kifüggesztésre. A fekete-sárga postakocsikat piros-fehér-zöldre festették át. A két-
fejû sasos bélyegzôk helyett magyar címerrel ellátott bélyegzôket kaptak a posták. A
posta jelvénye a magyar korona lett. 1867. június 1-jén, az uralkodó arcképével mind-
két országban forgalomba kerültek az új bélyegek. Az önállósodás egyik jellemzô pél-
dája, hogy (a világ elsô) képeslapjának ötlete dr. Hermann Emánuel, bécsújhelyi kato-
nai akadémiai tanár fejében született meg, illetve Gervay Mihályé az érdem, hogy be-
indulhatott egy új és igen olcsó küldeményfaj.

Ebben az évben vált a Magyar Posta valódi központjává Pest-Buda. Az országos fel-
dolgozási és hálózat csomópontja Budán, a mai Batthyány téri vásárcsarnok helyén ál-
ló postaház volt, a menetrend szerinti járatok innen indultak (delizsánszt 1888-ban állí-
tották le, mivel a postavonatok kiváltották, azonban az I. kerületi Gyorskocsi utca a mai
napig emlékeztet rá. A pesti oldalon a feldolgozó a Hatvan utcai Drassalkovich-házban
volt. 1868-ban a tervek szerint a feldolgozás a Károly kaszárnyába (Károly körút) költö-
zött volna, azonban ehelyett különbözô okok miatt a Gránátos utca – Zsibárus utcai
szervitarendi szerzetesek telkére került. Ebben az idôben az azonos postakocsi-járat út-
vonalán fekvô postahivatalok közvetlenül indították egymást, a Pestre szóló levélkülde-
ményeket „Pest helyi” kötegben a többi továbbmenô küldemény között „Pest tovább
zárlatban továbbították”.
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…ÚTKÖZBEN…

…útközben…
(avagy a 140 év a feldolgozás, szállítás történetébôl)

Összeállította: Lányi János

a PSZE Logisztikai Üzletági Szervezet elnöke

A Magyar Posta, kiegyezés utáni történetét, általában a hálózatfejlesztés, illetve a mo-
narchiától való különbözés (saját bélyeg, egyéni arculat) aspektusából szokás vizsgálni,
azonban az elmúlt 140 évhez – méltatlanul háttérbe szorulva – alapvetôen hozzátarto-
zik a szállítási, feldolgozási technológiák, eszközök fejlôdése. Rövid tanulmányunkkal e
hiány pótlására teszünk kísérletet.
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let oldaláról, mint a levélirányító hivatal, a feldolgozás területén: a Posta vezetése – Eu-
rópában is úttörôként – merész újításba kezdett. A Központi Jármûtelepet 1928-ban ad-
ták át, hosszú ideig külföldi szakemberek látogatásának célja, munkájuk mintája lett, pl.:
a kocsi mosó ötletes kialakítása miatt: a jármûvek – a kézifék kiengedését követôen – a
megdöntött rámpán elôregurultak a következô tisztítási fázishoz, a motor beindítása
nélkül! Újdonság volt az emeletes garázs, a be- és kiálláshoz külön-külön épített felhaj-
tók és a gépkocsi-felvonó. (Egyéb tevékenységként, a jármûtelepen végezték többek
közt a tûzoltókészülékek, -szivattyúk és áramfejlesztôk javítását is.)

Kevésbé ismert tény, hogy az állati erô gépjármûre való átállása nem állt meg az au-
tók és a vonatok alkalmazásával, hanem – 1920-ban – megindult a belföldi légiposta
forgalom Budapest és Szombathely között (Budapest–Bécs viszonylatában 1918-tól
szállították légi úton a leveleket). A belföldi légi szállítást 1960-ban szüntették meg,
mert gazdaságtalannak tartották.

A háborúk

A világháborúk miatt a postai szolgáltatás is több alkalommal változott, tekintettel a
front mozgására, a területek el- és visszacsatolására. Érdekesség, hogy volt olyan eset,
amikor a posta elôbb érkezett egy településre, mint a honvédség, de legalábbis egy
idôben jelentek meg. Komoly logisztikai feladat volt a tábori postaszolgálat megszer-
vezése a frontokon és a hadtápterületeken.

A háborúk a dinamikusan fejlôdô szállítási hálózat eszközeit (elsôsorban a gépkocsi-
kat) is leamortizálták, illetve az épületek jelentôs hányada került, az elszakított területek-
kel idegen államok fennhatósága alá. A vesztességekrôl nincsen pontos statisztika, a
mozgó-postakocsik, lófogatok, távbeszélô-központok, tehát az eszközök és a hálózat je-
lentôs része megsemmisült. A lovak pusztulása gyakorlatilag véget vetett az állatok tö-
meges alkalmazásának (Kiskunfélegyháza mellett, Gátéren még ma is „üzemel” külte-
rületi lovas kézbesítés, de ez már csak nosztalgia a hajdani idôk után).
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…ÚTKÖZBEN…
A kiegyezés évében az 1141 postajáratból 768 rendszeresen közlekedett, 401 napon-

ta, illetve már ekkor berendezésre kerültek az ún. Malle-járatok, amelyek levél-, pénz-,
poggyász- és utas szállítás mellett csomagszállítást is végeztek, 1867-ben 42 fôvonali
mallejárat közlekedett. A malle járatokon kívül futárposta- (levélszállítás), gyorsposta-
(személy és levélszállítás) és rakkocsi menetek (nagyobb tömegû szállítások) közleked-
tek. Ebben az idôben még csak két mozgóposta üzemelt. (Az elsô magyarországi moz-
góposta 1864. március 1-jén indult Buda és Bécs között.)

Fejlôdés a millenium idején

Az általános gazdasági fellendülésen túl, minden bizonnyal annak is köszönhetô a pos-
tai rendszerek, eszközök fejlôdése, hogy a monarchiától elkülönülô ország vezetés job-
ban magáénak (magyarnak) érezte a postát, mint a korábbi idôszakokban. Tény, hogy
1884-ben már 4951 postajárat üzemelt, 40 millió üzleti kilométert produkálva (ez csak-
nem háromszorosa a kiegyezés elôttinek!), igaz ezt a hálózat növekedése is kikövetelte:
Komárom-Esztergom megyében a 11 posta (Ács, Bajna, Dorog, Esztergom, Kisbér, Ko-
márom, Nagyigmánd, Neszmély, Nyergesújfalu, Tata és Újszôny) helyett a század végé-
re csaknem minden településen mûködött posta, de legalábbis ügynökség. A közúti
postaszállítás mellett a vasút rohamos fejlôdésének köszönhetôen, ezzel arányosan a
mozgóposták száma is jelentôsen növekszik, 1884-ben már 49 mozgóposta üzemelt.

Ekkora már nem csak a Batthyány téri postaház, hanem a Bp. 4-es, postahivatal (for-
galmi épület) is kicsinek bizonyult a rohamosan növekvô küldeményfogalom lebonyolí-
tására, ezért halaszthatatlanná vált a speciális postai feladatokat (feldolgozás, irányítás,
stb.) ellátó „levélirányító hivatal” megszervezése – ekkor vette kezdetét a „ 72-es posta”
története. Az 1884-be átadott Keleti pályaudvar véglegesen – illetve 2004-ig – megha-
tározta, hogy a postaanyag szállítását a vasút igénybevételével kell megszervezni (igaz,
2153 km hosszú pálya már ’67-re megépült, de igazi rendszer ilyentájt alakult ki). Sajnos,
az épület tervezése során ez nem kapott kellô hangsúlyt, ezért soha nem sikerült az op-
timális küldeményáramlás megvalósítása, pedig 1906-ban és ’12-ben, már a posta igé-
nyeire jobban figyelve építették át a pályaudvar épületét. Fentiektôl függetlenül, látvá-
nyos volt a hajdani gyorsárú raktár és a kétszintes feldolgozó üzem közötti különbség.

A koncentrált küldemény feldolgozás – postaszolgálat specializálódása – tette nyil-
vánvalóvá, hogy a személyszállítás már nem illeszthetô a Posta profiljába, így az 1907-
ben megszûnt, pontosabban önálló üzlet/iparággá fejlôdött. Ugyanerre az idôpontra
datálható a gépkocsik rendszeresítése is, így a több évszázados „élôerôs szállítás” ha-
talmas fordulatot vett.

A gépjármûvek úttörôjeként, 1900. november 19-én rendszerbe állított, budapesti le-
vélszekrények ürítésére használt eszközöket – megtévesztôen – automobilként említik,
holott azok háromkerekû motorok (triciklik) voltak. Négy év múlva Csonka János (a kar-
burátor feltalálója) tervezte négyhengeres, 16 lóerôs csomagszállító – mai értelemben
is – autókat üzemeltettek a nagyobb városokban, illetve azok között. A Csonka-korszak
25 évig tartott – és az I. világháború vetett neki véget…

Az eszközpark bôvülése kikövetelte a garázsok létesítését, a fôvárosban az 1920-as
évek közepén kezdték a jármûtelepet építeni. Ez a beruházás hasonló a szállítási terü-
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Az ilyen típusú szállítási rendszer szükségszerûen maga után vonta a feldolgozás elapró-
zottságát és decentralizáltságát. A postaanyag feldolgozásának összteljesítménye – nem
számítva egyes felvevô- és kézbesítôhivatalok feldolgozási tevékenységét – kb. 650 feldol-
gozó egység (átrakó hivatal, fôvonali és mellékvonali mozgóposta) között oszlott meg.

A posta gerinchálózati szállítási rendszerét a vasúti fôvonalak mentén, az 1973-ban meg-
indított postavonati rendszer alkotta, a hozzá csatlakozó transzverzális járatokkal (szomszé-
dos gócterületeket összekötô), valamint a feldolgozó postákkal, amelyek különbözô mély-
ségû feldolgozási tevékenységet végeztek. A feldolgozó postákhoz csatlakoztak a gyûjtést
és terítést végzô helyi és távolsági járatok. Ehhez az évhez kapcsolódik a máig ható – eset-
leg mára már elavult – irányítószám-rendszer bevezetése, mely hatalmas reformnak tekint-
hetô a feldolgozás területén, ugyanis megteremtette a levelek gépi feldolgozhatóságán
alapvetô feltételét. A Bp. 72.-es posta (Levélfeldolgozó Üzem), továbbra is küzdve az
elônytelen és kicsi területtel, vitathatatlanul az ország legnagyobb levélcentruma lett, hiá-
ba történtek kísérletek tehermentesítésre, a székesfehérvári, balatonszentgyörgyi regioná-
lis feldolgozási tervekkel. Öt évvel késôbb – kényszerbôl másik telephelyen – a csomagfel-
dolgozást is „gépesítették”, bár ez maximum félautomata rendszer volt…

Vasúti postaszállítás (1864-2004)

Természetesen nem akarjuk átlépni a vasúti szállításról szóló fejezetet, azonban, tekin-
tettel arra, hogy – a delizsánszokhoz hasonlóan – már a mozgóposta, postavonat is csak
szép emlék, nem is szükséges túl mélyen megismerni a rendszert. A „hôskorban” min-
den vasútvonalon – tehát a szárnyvonalakon is! – döcögött a személyszállító szerelvény
mögött egy mozgóposta kocsi, az éjszakai szállításra pedig komplett postavonatokat
vettek igénybe, 1970-tôl kezdôdôen. A postavonati rendszer ezt követôen több mint 30
évig biztosította az akkori követelményeknek megfelelôen a postaszállítás alapját. A
mozgópostás élete külön világ volt a postások társadalmán belül, az útközbeni feldol-
gozás, tisztálkodás, étkezés háromszögében.
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…ÚTKÖZBEN…
A veszteségek ellenére, a postai feladatokat el kellett látni, hiszen a postára ekkor

még nagyobb szükség volt, mint a békeidôkben: sokan keresték elveszett fiúkat, fér-
jüket és gyermeküket, levelek jöttek-mentek. Már 1945 márciusában – a lehetôségek-
hez képest – szervezetten kézbesítették a leveleket Budapesten. (Közben tombolt az
infláció, postásaink néha már alig fértek a tojástól, mert akkor az volt a fizetôeszköz.)

Feltétlenül pozitívum, hogy 1936-ban megalkották Magyarország I. Postatörvényét.

„Tervszerû” fejlôdés (1945-1990)

Az újjáépítés kezdetekor a postai hálózatot még 1747 postamesteri és 128 kincstári hi-
vatal jelentette, azonban a „demokratikus átalakítás” jegyében a postamesteri hivata-
lokat át kellett alakítani, vagyis a postamesteri bérletek állami kezelésbe vételét kellett
megoldani. 1952-re fejezôdött be a teljes postahálózat helyreállítása (átalakítása), ekkor
kezdte meg mûködését az újonnan felállított Postaügyi Minisztérium. Az államosítás so-
rán valamennyi postamesterséget és postaügynökséget megszüntették, 1965-re 2295
postahivatal és 844 fiókposta állt a közönség rendelkezésére.

1964-ben életbe lépett Magyarország II. Postatörvénye, mely csaknem 30 évig volt
hatályban, jellemzôen a korszak mozdulatlanságára. Beindultak a különbözô 3 illetve 5
éves tervek, amelyek teljesítésében a Magyar Postának is részt kellett vállalnia.

Az 1969-es postaszállítási koncepció elfogadásával megkezdôdött a postai szállítási,
feldolgozási rendszer új alapokra helyezése. Az alapot a meglévô közigazgatási rend-
szer szolgáltatta, a járások voltak a feldolgozási, szállítási alapegységek.

Korábbi rendszer alatt a postaszállítási koncepciót közvetlenül megelôzô idôszak külde-
ménytovábbítási rendszere értendô, melyet a széttagoltság és a kisüzemi módszer jelle-
mezte. Az egyetlen nagy szállítási központ Budapest volt. A vidéki hálózatban nagyüzemi
jellegû szállítási központ nem volt és még a vasúti törzshálózaton is igen sok olyan törés-
pont volt, ahol csak egy, esetleg két rövid és kisforgalmú vasútvonal találkozott egymás-
sal. A postaszállítást zömmel vasúton, kisebb mértékben AKÖV autóbuszokkal bonyolítot-
ták le. A saját gépjármûvekkel kiszolgált postahivatalok száma viszonylag csekély volt.
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Csomagok (nem csak postacsomag):
napi átlag: ~ 30 000 db
maximum: ~ 60 000 db
gépre alkalmas küldemények aránya: 83%
Budapestre és környékére: kézbesítô járásra, ill. kézbesítô pontra.
Vidékre: kézbesítô körzetre, ill. kiemelt nagyvárosra.

Az új logisztikai hálózat szállítási teljesítménye 62,7 millió fuvarkilométer és 5,1 millió fu-
varóra, évente, ezt az alábbi jármûpark produkálja:

Cikkünk végén megállapíthatjuk, hogy az önálló Magyar Posta története számos út-
keresésen, fejlesztésen ment keresztül, miközben több-kevesebb sikerrel lépést tartott
Európa – esetenként az egész világ – Postaigazgatásaival. Természetesen most sem áll-
hatunk meg, hanem figyelni kell a környezetünket, keresni és kihasználni a lehetôsége-
ket, mert a Magyar Posta Zrt. modernizációs törekvéseinek egyik legfôbb célja, hogy
ügyfeleinek magas szintû szolgáltatásokat nyújtson. A versenyképesség fokozása, az
ügyfelek igényeinek maradéktalan kielégítése, az átfutási idô javítása és a pontosság
megköveteli, hogy a levél és a csomagfeldolgozás mind magasabb szinten történjen.

 

Kategória Db
Kis tehergépkocsi 1052

Kisárúszállító tehergépkocsi 902

KönnyŤ tehergépkocsi 246

Közepes tehergépkocsi 197

Nagy tehergépkocsi 73

Pénzszállító 3

Motorkerékpár, segédmotoros kerékpár 1137

Személygépkocsi 154

Mikrobusz, autóbusz 27

Egyéb 195

Összesen 3986
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…ÚTKÖZBEN…
1985-tôl kezdôdôen, több mint 10 évig tartó folyamat eredményeképpen a vasúti fô-

vonali szállítást kiegészítô ún. délutáni menetek – amelyek küldemény elôreszállítást vé-
geztek – közútra terelése 2001-ben befejezôdött („nyugatra” 1999. áprilisában közle-
kedett az utolsó délutáni mozgóposta). Ezt követte, illetve követi sokkal lassúbb ütem-
ben a fôvonali mozgóposták, zárt mellék kocsik illetve a postavonatban közlekedô moz-
góposták közútra terelése, amely 2004. június utolsó napjaiban fejezôdött be.

Ennek a folyamatnak a végeredményeként a Budaörsön épülô Országos Logisztikai
Központ üzembe helyezése után a vasúti szállítás és útközi feldolgozás megszûnik, a tel-
jes postai szállítási rendszer közúton valósul meg.

Az Országos Logisztikai Központ

A mozgóposták megszûnésével – a fejlôdés következô szakaszaként – üzembe helyezik
a budaörsi feldolgozó üzemet, az Országos Logisztikai Központot, mely – kis intermez-
zót követôen – végre megfelelô eszközökkel gépesítve, egy telephelyen látja el a XXI.
század követelményei szerint a küldemény feldolgozást.

A szûkebb értelemben vett logisztikai hálózat alapelemeit a feldolgozópontok (OLK
és Posta Feldolgozó Üzemek), valamint az átrakópontok képezik. A hálózat szállítási
kapcsolatai közúton gerinchálózati járatok és területi gyûjtô-terítô járatok (postaellátó
járatok) útján, kizárólag közúton valósulnak meg. A küldemények továbbítási rendszere
az egységképzôk (egységládák és konténerek) alkalmazására épül, az évszázados zsá-
kos kezelést kiváltva. A levelek esetében egységképzô ládákról és levélkonténerrôl,
csomagok esetében konténerekrôl beszélhetünk.

Az OLK beruházási költsége: 9,5 Mrd Ft, a Központ nagysága: 18 322 m2, a követke-
zôkben részletezve:

Levélfeldolgozó csarnok („A” blokk): 7805 m2,
Csomagfeldolgozó csarnok („B” blokk): 7135 m2,
Logisztikai szolgáltató csarnok („C” blokk): 2582 m2,
Irodaépület alapterülete: 800 m2.

Néhány jellemzô adat a feldolgozási kapacitására:

Kisalakú levelek:
gépre alkalmas küldemények aránya: ~73%,
napi átlag: ~ 2 800 000 db,
maximum: ~ 4 200 000 db,
Budapestre: kézbesítô járás mélységben 1357,

nagy forgalmú fiókbérlôkre 396,
Vidékre: 1250 irányra történik a feldolgozás.

A fenti teljesítmény nagyalakú levelek vonatkozásában:
gépre alkalmas küldemények aránya: 21%,
napi átlag: ~ 500 000 db,
maximum: ~ 800 000 db,
Budapestre: kézbesítô körzetre, 164 irányra,
Vidékre: 134 irányra történik a feldolgozás.
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A postai pénzforgalom megerôsödése: a bankok államosításától 
a kétszintû bankrendszer létrejöttéig

A postai pénzforgalmat az idôk folyamán mindig az adott társadalom igényei alakították,
változtatták, jelentôs és látványos fejlôdésre csak a II. világháborút követôen került sor.

A bankok államosítását (1948) követôen és a Postatakarékpénztár (1949. február 28.)
megszûnésekor a takaréküzletágat az Országos Takarékpénztár, a csekküzletágat a Ma-
gyar Nemzeti Bank vette át. Ettôl az idôtôl a Posta a takarék- és csekkszolgálatot a jog-
utód pénzintézetek megbízásából látta el.

A tervgazdasági logika szerint, kereskedelmi bankok hiányában, az Magyar Nemzeti
Bank vezette a vállalatok számláját. A lakosság jellemzôen nem rendelkezett bankszám-
lával. A szolgáltatók és a lakosság közötti kereskedelmi kapcsolatok pénzügyi rendezé-
se megoldást kívánt. A Magyar Nemzeti Bank szûkös fiókhálózata nem tette lehetôvé,
hogy a lakosság, bankszámlákra irányuló készpénzbefizetéseit, illetve a lakosság felé
irányuló kifizetéseket országos lefedettséggel, könnyû elérhetôséggel lehetôvé tegye,
továbbá azt sem, hogy a gazdálkodó szervezetek (vállalatok), a mûködésükhöz szüksé-
ges készpénzhez (beszerzések, bérkifizetések), könnyen hozzá tudjanak jutni. Adott volt
viszont az akkor már 3000-nél több postahellyel és „pénzforgalmi múlttal”, gyakorlattal
rendelkezô, az ország szinte valamennyi lakott helyére eljutó Posta.

Ebben a helyzetben kézenfekvô megoldás volt a Magyar Nemzeti Bank ügyfélfor-
galmi, tranzakciós tevékenységének nagy részét a Magyar Postához telepíteni. Na-
gyon érdekes, hogy a pénzforgalmi tevékenység ellátásában a Posta hálózati egysé-
gei a Magyar Nemzeti Bank pénztáraiként mûködtek. A forgalom és a készpénzkész-
letek nem a Posta, hanem a Magyar Nemzeti Bank könyveiben szerepeltek. A keres-
kedelmi hálózat állami- illetve szövetkezeti tulajdonba vétele miatt a bankszámlára
történô befizetések száma egyre növekedett, és pl. a terményfelvásárlásokhoz szük-
séges készpénzhez a postahivatalokon keresztül lehetett hozzájutni (felvásárlási
készpénzutalvány). A vállalatok számára nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásainkat a
kétszintû bankrendszer létrejötte után természetesen nem tudtuk sokáig megtartani,
de ebben, a kilencvenes évek elejéig tartó idôszakban épült be szervesen és nélkü-
lözhetetlen módon a Posta a lakosság számla kifizetési forgalmába. Ez idôszakban
alapozódott meg a postaszinten is igen jelentôs bevételû termék, a készpénzátu-
talási megbízás sikere.

Ebben az idôszakban, ha a pénzhiány miatt vontatottan is, de megindult a takarék-
forgalom, a postahivatalok az OTP betétgyûjtô- és kifizetô pénztáraiként is mûködtek.

A háború utáni elsô Postatörvény (1964. évi II. törvény a postáról és a távközlésrôl) ki-
zárólagos joggal a Magyar Posta tevékenységi körébe utalta a csekk- és takarékbetét
be- és kifizetésével kapcsolatos közvetítô szolgálatot. A kizárólagos jogokhoz természe-
tesen ellátási kötelezettség is társult.

Ezek voltak a „boldog békeidôk”, amikor a dolgok nagyon ritkán változtak, a sza-
bályzatokat alig kellett módosítani, és ismeretlen volt a heti, vaskos Postaügyi Értesí-
tô. A Posta pénzforgalmi tevékenységi- és kapcsolati köre a nyolcvanas évek második
feléig gyakorlatilag nem változott, legfeljebb egy-egy új konstrukció, szolgáltatás je-
lent meg vagy szûnt meg.
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A Magyar Posta pénzforgalmi tevékenysége,
pénzügyi szolgáltatásai

A kezdetek: a postai pénztár- és bankszolgálat kialakulása hazánkban

A Magyar Posta részvétele a pénzforgalom lebonyolításában nem új keletû. Ilyen irányú
tevékenysége kb. a XVIII. sz. közepén, a pénzek szállításával kezdôdött.
A XVII-XVIII. században, a lovas postalegények mellett, a postakocsi járatok is megje-
lentek, amelyek személyeket és küldeményeket menetrend szerint szállítottak. A pén-
zek és egyéb értékek szállításának rendszeresé válása a XVIII. századra tehetô.

Mivel a postakocsi járatok csak a nagyobb helységeket érintették, a pénzküldés nem
volt mindenki számára elérhetô. A megoldást – a pénz levélben történô továbbítását –
az igények követelték ki: megjelent az értéklevél elôdjének tekinthetô pénzeslevél. A
mai értelemben vett postautalvány-szolgálat (amikor a pénz nem, csak az azt képviselô
okirat „utazik”) az 1850-es években alakult ki. Az 1870-es években egyes országokkal
megindult a nemzetközi utalványforgalom is. A postautalvány-szolgálat elve, lényege a
mai napig sem változott, a lebonyolítás módja azonban az igények, körülmények és kö-
vetelmények hatására többször és jelentôsen módosult.

A Posta, szervezetére támaszkodva, a mindenkori társadalmi igényeknek megfelelô-
en és üzleti megfontolások alapján, egyre jobban bekapcsolódott a klasszikus postai
szolgáltatások ellátásán kívül egyéb feladatok elvégzésébe is.

A bankszolgálat lebonyolításában, a pénzmegtakarítások gyûjtésében a Posta az
1880-as évekig nem vett részt. Az Ausztriában, 1883-ban megalakult posta-takarék-
pénztár kedvezô tapasztalatait figyelembe véve, az 1885. évi IX. törvénycikk alapján,
1886. január 1-jén kezdte meg mûködését állami intézményként a Magyar Királyi Pos-
tatakarékpénztár.

A Postatakarékpénztár létesítésének legfôbb célja volt a kisemberek és a falusi lakos-
ság bevonása a takarékoskodásba, ezért olyan kisösszegû betéteket is elfogadott, ame-
lyekkel más bankoknak nem érte meg foglalkozni. A takarékosság gondolatát az állam
kedvezményekkel ösztönözte: az itt elhelyezett betétek titkosságát törvény biztosította,
a betét és kamata mentes volt minden illeték és adó alól, a betétekért az állam felelôs-
séget vállalt, így a betéteseket nem fenyegette az a veszély, hogy egy bankcsôd miatt
elvész megtakarított pénzük.

A Postatakarékpénztár ténykedése – ugyancsak a postai hálózatra alapulva – 1889-
ben bôvült a csekk-üzletággal, ettôl kezdve fogadnak el a postahivatalok számlára tör-
ténô befizetéseket és teljesítenek azok terhére kifizetéseket.

Neve ellenére a Postatakarékpénztár nem volt postai intézmény, de kifejezetten a
postai hálózatra épített. A Posta közvetítô tevékenységet végzett, a két intézmény kö-
zötti jogviszonyt szerzôdés szabályozta.
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Nemzeti Bank, a pénzforgalom készpénzigényének finanszírozására, egy eleinte korlát-
lan összegû kamatmentes hitelt nyújtott a Posta számára, majd késôbb a hitel össze-
ge a forgalom tervezett készpénzigénye alapján került meghatározásra. Nagyon fon-
tos, hogy ezt a hitelt a Posta nem használhatta saját vállalati céljaira. A hitel kizárólag
a postai pénztárakban levô készpénzkészletet finanszírozhatta, a maradék összegnek a
Magyar Nemzeti Bank által vezetett számlánkon kellett lennie, amit az MNB folyama-
tosan ellenôrzött.

Néhány évig ez így mûködött, azonban a nemzetközi pénzügyi intézmények idôvel
jelezték, hogy ez a finanszírozás nem piackonform, az MNB sem kamatmentesen, sem
kamatra nem hitelezhet gazdálkodó szervezetet, ezért a hitelt vissza kell vonni. Ez alap-
vetô változást jelentett. A pénzforgalmi cash flow, amely addig élesen el volt különítve
a Posta, mint vállalat saját cash flow-jától, a hitel kivonását követôen egyesült azzal. Et-
tôl kezdve a Posta saját maga finanszírozta a pénzforgalmát, illetve, ha a pénzforgalom
pénztöbblettel mûködött, az képes a Postát, mint vállalatot finanszírozni. A mûködés-
ben, e tekintetben a mai napig nincs változás.

Az akkoriban zajló „permanens forradalom” következô mozzanata, hogy 1988-ban,
mintegy negyven év után, újra lett Postabankja Magyarországnak. A Postabank és Ta-
karékpénztár Rt. megalapításában a Posta is részt vett. Megalapításának célja verseny
megteremtése volt a lakossági megtakarítások piacán, valamint a postai hálózat révén
a banki jelenlét bôvítése a kistelepüléseken.

És ezzel még nem volt vége. Egyre szélesebb és változatosabb lett a Posta pénzfor-
galmi-, pénzügyi szolgáltatásainak kínálata. A Posta bekapcsolódott az állami forrásgyûj-
tésbe is: megjelent a postákon a kifejezetten postai értékesítésre kialakított állampapír.

A POS terminálok telepítésével 1997-ben elôször 400, majd késôbb valamennyi pos-
tán lehetôvé vált a bankkártyával történô készpénzfelvétel.

A gazdasági és a piaci környezet, valamint maga Posta is, tehát a 90-es évek végére
annyira megváltozott, hogy itt volt az ideje elgondolkodni a hogyan tovább kérdésen.
Ekkor dolgoztuk ki a ma már a megvalósítás szakaszában levô pénzügyi szolgáltatási
stratégia alapjait.

Jelen és jövô: a Magyar Posta, mint komplex pénzügyi szolgáltató

A stratégia megalkotása nem volt olyan nehéz, mint a megvalósítása. Láthatóak voltak
a magyar banki és biztosítási piac fejlôdési tendenciái, a relatív fejletlenségében rejlô
hatalmas üzleti potenciál.

A fejlôdésben elôttünk járó országok példájából ismerhettük a banki, biztosítási piac
nemzetközi trendjeit. A banki piacon belül a posták pénzügyi tevékenységének fejlôdé-
se, valamint a postabankok kialakulása, szerepe és fejlôdése egyértelmûen beazonosít-
ható tendenciák, elvek mellett ment végbe.

Látható volt, hogy minden alapvetô adottságunk megvan, ami „beugró” feltétel erre
a piacra. Van széles hálózatunk, amely gyakorlatilag mindenkit képes elérni. Van gyakor-
latunk, igaz, hogy csak egyszerû pénzforgalmi, pénzügyi termékek értékesítésében. Há-
la az általában visszafejlôdésként aposztrofált egyszintû bankrendszernek a posta, mint
pénzforgalmi szolgáltató a 60-as, 70-es, 80-as években mélyen beépült a lakosság min-
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A közelmúlt: forradalmi változások. A postai pénzforgalom pozícionálása a kétszin-
tû bankrendszerben és a megtakarítás gyûjtési tevékenység továbbfejlesztése

A bankrendszer kétszintûvé alakítása (1987. január 1.), a jegybanki- és kereskedelmi
banki funkciók megosztása az MNB és a kereskedelmi bankok között alapvetô változást
jelentett a postai pénzforgalomban és a Posta pénzforgalmi kapcsolataiban. A Posta et-
tôl kezdve már nem csak az MNB, hanem a kereskedelmi bankok (és számlatulajdono-
saik) részére is végzett pénzforgalmi közvetítést, illetve pénzellátást. Ennek ellenére a
postai pénzforgalom egy ideig még a Magyar Nemzeti Bank könyveiben szerepelt, és
a rohamosan növekvô forgalom lebonyolításához szükséges egyre nagyobb készpénz-
készletet az MNB bocsátotta rendelkezésünkre.

A kilencvenes évek elsô felében forradalmi változások mentek végbe a postai pénz-
forgalom mûködtetésében és környezetében egyaránt. Ekkor alakult ki a nagyteljesít-
ményû gépeken feldolgozható készpénzátutalási megbízás, mint nyomtatvány, mai for-
mája. A korábbi sima, piros csíkos és zöld utalványok megszûntek és helyükbe lépett a
készpénzátutalási megbízás. Megváltozott maga a szolgáltatás is. A korábbi átlagosan
5-7 munkanapos postai átfutási idôt a 3 munkanaposra csökkentettük. Ezt úgy sikerült
elérni, hogy a Posta Elszámoló Központban létrehoztunk egy nagyteljesítményû, számí-
tógépes feldolgozó rendszert, az ún. Kleindienst rendszert. És láss csodát, ez a feldol-
gozó rendszer a mai napig tökéletesen mûködik, miközben a postai átfutási idôt a vo-
natkozó jogszabály 2 munkanapra csökkentette, és a legnagyobb feldolgozási volu-
ment generáló készpénzátutalási megbízás mennyisége több mint kétszeresére növe-
kedett.

Ehhez a szolgáltatásminôséghez, és átfutási idôhöz természetesen nem volt elég a
központi feldolgozó rendszer létrehozása. Azt is meg kellett szervezni, hogy a feladott
készpénzátutalási megbízások naponta bekerüljenek a Posta Elszámoló Központba. És
mivel a Magyar Nemzeti Bank éppen akkor kezdeményezte, hogy a postai pénzforga-
lom a piackonform mûködés és a transzparencia érdekében az MNB könyveibôl kerül-
jön át a Posta könyveibe, létrehoztuk a napi számadási rendszert a NER-t. Ez a rendszer
biztosítja máig is, hogy a postahelyek tevékenységérôl átfogó, pénzforgalmi szemléle-
tû információkkal rendelkezzünk, ugyanakkor a készpénzben képzôdô bevételek, és a
készpénzkészlet napi alakulását is figyelemmel kísérhessük. Ettôl kezdve a postahelye-
ken a napi pénztárzárás elôtt felvett pénzforgalmi tranzakciós bizonylatok naponta be-
szállításra kerülnek a PEK-be. A feldolgozásukat követôen a PEK naponta, minden part-
ner bank felé elszámolást készít és gondoskodik a pénzügyi rendezésrôl is.

A gyors és olcsó pénzügyi rendezést az teszi lehetôvé, hogy amikor az MNB a pénz-
forgalmat könyvvitelileg is átadta a Postának, számlát nyitott a Posta számára, tehát a
bankok mellett a Posta is tagja az MNB által mûködtetett Valós Idejû Bruttó Elszámolá-
si Rendszernek, a VIBER-nek, ami a gyakorlatban bankok közötti zsírót jelent.

Még egy alapvetô változás történt a Magyar Nemzeti Bank és a Posta kapcsolatá-
ban. A pénzforgalomnak a Posta könyveibe történô átkerülése azt is jelentette, hogy
a pénzforgalmat, annak készpénzigényét a Postának kellett finanszíroznia. A Postának
ehhez természetesen nem voltak meg a forrásai. Nem is lehettek, hiszen a Posta csekk-
forgalmi és takarékforgalmi tevékenységéhez szükséges eszközöket korábban a Posta-
takarékpénztár, aztán meg az MNB biztosította. Ezt a helyzetet áthidalandó a Magyar

60

SZÉKELY TERÉZ – SZARKA IMRE

Posta 2007-3-25  2007.10.29 11:31  Page 60



A mûszaki fejlôdés szerepe és hatása 
a postai szolgáltatásokra

A postai szolgáltatások iránti igényt és elvárásokat, s egyúttal a posta teljesítô- és
„kínálati”-képességét meghatározza a kor elérhetô mûszaki, technikai színvonala, és an-
nak adaptálása a postai szolgáltató hálózatra. A 140 éves Magyar Posta történetében
számos alkalommal úttörô szerepet vállalt a fejlesztésben és a mûszaki fejlôdés új vív-
mányainak alkalmazásában, annak érdekében, hogy ügyfelei igényeit minél magasabb
szinten kielégítse, illetve biztosítsa saját mûködése korszerûségét és hatékonyságát.
Mai rohanó világunkban hatalmas kihívást jelent egyáltalán lépést tartani a „fénysebes-
ségre kapcsolt” mûszaki innovációval, ahol a ma újításai holnap talán már elavultnak
fognak számítani. A mobiltelefónia, az internet, az elektronikus szolgáltatások korában
a posta számára létkérdés a hagyományos postai szolgáltatások versenyképességének
megôrzése, értéknövelése az új technikák alkalmazásával, az új piacokon való megjele-
nés. Ehhez pedig elengedhetetlen a postai fejlesztés erôsítése és megbecsülése, az
együttmûködés az innovációban élen járó tudományos mûhelyekkel és vállalatokkal.

Írásunkban röviden emléket kívánunk állítani 140 évünk postai fejlesztési mérföldkö-
veinek, valamint bemutatni a napjainkban zajló, a postai szolgáltatás korszerûsítésére és
új szolgáltatások bevezetésére irányuló fejlesztéseket.

A múlt (1867-1945)

A Magyar Posta 1867. évi megalakulásától a második világháborúig terjedô idôszakban
világviszonylatban is a dinamikusan fejlôdô posták, a mûszaki és technológiai innováció
élvonalába tartozott. Már a kiegyezés elôtt is megjelentek meghatározó jelentôségû újí-
tások (az elsô távíróállomás – 1847, postautalvány-rendszer bevezetése – 1850, levelek
házhoz kézbesítése – 1855, expressz kézbesítés bevezetése – 1859, rendszeres mozgó-
posta forgalom megindulása – 1864), a fejlôdés a dualizmus korában felgyorsult.

Az osztrák és a magyar posta a világon elsôként 1869-ben vezette be a rövid idô alatt
óriási sikert arató levelezôlapot, 1870-tôl engedélyezték a nôk munkavállalását a postá-
kon, 1874-ben pedig a magyar posta is alapítója volt az Egyetemes Postaegyesületnek.
A postajáratok száma 1868-1873 között a duplájára nôtt, majd 1886-ra ismét megdup-
lázódott, Budapesten 1885-ben bevezetésre került a csomag házhoz kézbesítés.

Ezekben az években kezdôdött meg a posta gépesítése. 1893-ban bevezették a gé-
pi ürítésû levélgyûjtôszekrényeket Budapesten. A távíróhálózat addigi nehézkes fejlô-
désének hatalmas lökést adott, amikor 1887-ben, Baross Gábor minisztersége alatt
egyesítették a postai- és a távíró-szolgálatot, majd 1890-ben a posta átvette a távirat-
ok kézbesítését. A század végén hódító útjára indult a telefónia. Az elsô budapesti te-
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dennapjaiba. A készpénzátutalási megbízás óriási ügyféltömeget hoz be a postára min-
den nap. És van az, amit a posta több mint 100 év alatt vívott ki, a lakosság bizalma.

És a lakosság igényei a banki, biztosítási szolgáltatások iránt folyamatosan növekedtek.
Innen csak elôre lehetett lépni. A Posta 2002-ben megalapította a biztosító társa-

ságait: a Magyar Posta Biztosítót és a Magyar Posta Életbiztosítót, amelyek elsô sor-
ban a postai értékesítésre alapozva, 2003 elején megkezdték az üzleti tevékenységü-
ket. A fejlôdés a mai napig dinamikus. A termékpaletta fokozatosan bôvült, és mára
már egy átlagos háztartás számára szükséges alapvetô termékek (egyszeri és folyama-
tos díjas életbiztosítások, lakás, baleset és utasbiztosítás, valamint a kötelezô gépjár-
mû felelôsség biztosítás és a Casco) megtalálhatók a postai hálózatban. A kötelezô
gépjármû felelôsségbiztosításban és az egyszeri díjas életbiztosításban már komoly
piaci részesedést szereztünk.

A Postabiztosítók beindítását követôen a banki szolgáltatások következtek. 2003-ban
az Erste Bank Hungary megvásárolta a Postabankot, beolvasztotta, és jelezte az igényét
a Postával való stratégiai együttmûködésre. Mivel a Posta számára rendkívül fontos volt
a lakossági banki piacon, jelentôs szereplôvé válás, és ehhez az Erste megfelelô part-
nernek látszott, a szándékok találkoztak. Alapos, de gyors elôkészítés után megkezdô-
dött a fizikai és a humán feltételrendszer kialakítása. 2005-tôl 200 postán megjelentek
az elsô termékek, majd a hálózatot 324-re bôvítettük és ma már folyószámla és bank-
kártya szolgáltatásokkal, bankbetétekkel, személyi hitellel és hitelkártyával, valamint be-
fektetési jegyekkel állunk az ügyfelek rendelkezésére. Az ügyfélállomány növekedése itt
is dinamikus, de még nagyobbak az elôttünk álló lehetôségek.

Dióhéjban így lehet összefoglalni a múltat, amiért egyáltalán nem kell szégyenkez-
nünk. A jó hír pedig az, hogy a jelent és a jövôt ma valamennyien együtt írjuk.
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Az 1908-ban teljesen függetlenné vált Magyar Posta postai hálózata a XX. század ele-
jére már az egész országra kiterjedt, a szolgáltató helyek egyharmadát a postaügynök-
ségek tették ki. A fôvárosban és a nagyobb városokban megjelentek a korlátozott szol-
gáltatást ellátó postagyûjtôhelyek, valamint a felvételi és kézbesítési tevékenységet
végzô faluzó levélhordó járatok, illetve a tanyai levélgyûjtô állomások.

A két világháború közötti idôre tehetô a távbeszélô forgalom területén az áttérés az
automata rendszerekre (rotary), a bekapcsolódás a nemzetközi vezeték nélküli távírófor-
galomba, az elektromos meghajtású gépkocsik alkalmazása, és 1936-ban az ország el-
sô postatörvényének megalkotása.

A Magyar Posta a XX. század második felében (1945-2000)

A második világháború után a leglátványosabb fejlôdés a mûsorszórásban és a távbe-
szélô szolgálatban mutatkozott (pl. crossbar, új telefonközpontok, országos televíziós
mûsorsugárzás). 1950-51-ben a posta tevékenységi köre kibôvült a hírlapszolgálattal
(elôfizetéses és árus lapterjesztés), az ország valamennyi lakott helységére kiterjedôen.
A hagyományos postaforgalom területén 1960-tól megindult az ingatlan-fejlesztés,
postaépületek felújítása és új posták építése, a gépesítettség alacsony szintjének javí-
tása, 1964-ben életbe lépett a második postatörvény, az 1970-es években megjelentek
a fôvárosból éjszakánként induló postavonatok.

Az egyik legjelentôsebb fejlesztés a levélfeldolgozás gyorsítása érdekében a postai
irányítószám rendszer 1973-as bevezetése, majd erre épülôen az automatizált levélfel-
dolgozás 1978-as megvalósítása (Toshiba gépsor). Ezek a fejlesztések megváltoztatták
a címzési szokásokat, megkönnyítették és pontosabbá tették a küldemény-feldolgozást.
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lefonközpont 1881-ben nyílt meg, 1883-tól bevezették a táviratok távbeszélôn való fel-
vételét és leadását, 1884-tôl megkezdôdött a nyilvános távbeszélô állomások felállítá-
sa, 1890-ben kiépült az elsô interurbán vonal Bécs és Budapest között, és 1893-ban
kezdte meg mûködését Puskás Tivadar találmánya, a Telefonhírmondó.

A fejlôdô postaforgalom ellátásához szükséges képzett szakembergárdát a társadal-
milag és nemzetközi szinten is elismert és megbecsült postatiszti képzéssel biztosítot-
ták. Az elsôsorban a távíró és a távbeszélô fejlôdésével összefüggô mûszaki feladatok
megoldása érdekében 1887-tôl postamérnököket kezdtek alkalmazni. A fejlesztések
szakmai és tudományos hátterének megteremtésére, a kutatás-fejlesztés ellátására
1891-ben létrehozásra került – Európában másodikként – a Posta Kísérleti Állomás (a
késôbbi Posta Kísérleti Intézet jogelôdje), a magyar posta fejlesztô és kutató mûhelye.
Az itt dolgozó mérnökök döntô szerepet játszottak a hazai postaszolgálat, távközlés, rá-
diózás, televíziózás fejlôdésében. Itt alapozta meg munkásságát az 1961-ben orvostu-
dományi Nobel-díjjal kitüntetett Békésy György, akinek emlékét napjainkban a róla el-
nevezett Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola is ôrzi.

A postai szállítás is dinamikus fejlôdésnek indult. 1896-ban bevezették a táviratok és
expressz levelek kézbesítéséhez a kerékpárokat, majd 1897-ben Európában elsôként a
budapesti levélgyûjtôszekrények ürítéséhez a motoros tricikliket.

A magyar posta a világon az elsôk között állította postai forgalomba a gépkocsikat.
Ezek jeles képviselôje volt a Csonka János (a karburátor társfeltalálója) által készített el-
sô magyar gyártmányú négykerekû postaautó, amely 25 évig szolgálta a postai szállí-
tást. A gépkocsik 1909-tôl a helyközi szállításoknál is megjelentek. Nagy hangsúlyt fek-
tettek a vasúti postaszállítás fejlesztésébe, az 1888-ig csak a fôvonalakon közlekedô
mozgóposták kezelését kiterjesztették a mellékvonalakra is, amelyek feladata kibôvült a
csomagok és pénzeslevelek átrovatolásával. A postaszállító vonatok száma 1907-re
meghaladta az 1500-at.
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eszközök jelentek meg a gépesített postákon és egységesen elterjedt a könyvelt pos-
tai küldemények vonalkódos azonosítása.

A nemzetközi postaforgalomban bevezettük az UPU által fejlesztett „IPS” nemzetközi kül-
deményforgalmi és zárlatkezelô rendszert, amelynek keretében elektronikus adatcserét foly-
tatunk számos partner postaigazgatással a zárlatok és küldemények nyomkövetése céljából.

A mozgóposta és a postavonati rendszer 2004-ben megszüntetésre került, helyét a
közúti postaszállítás vette át. A logisztikai hálózat korszerûsítése a modern
gépesítettségû Országos Logisztikai Központ és az új 18 pontos feldolgozóponti háló-
zat létrehozásával valósult meg, amelyhez kapcsolódóan egységes feldolgozási és to-
vábbítási technológia, új járati rend került bevezetésre.

A jogszabályban elôírt és a társasági menedzsment által elvárt minôségi követelmé-
nyek teljesítésének vizsgálata érdekében, a nemzetközi (2002-tôl) és belföldi (2004-tôl) át-
futási idô mérésekhez rendszeresen használjuk a fix telepítésû és a mobil diagnosztikai ka-
pukat, melyek az RFID technológia alkalmazásával, a mintaküldeményekben elhelyezett
aktív transzponderek automatikus leolvasásával biztosítják az objektív mérési adatokat.

A postahelyi várakozási idô csökkentése és az ügyfélkiszolgálás komfortjának növelé-
se érdekében kijelölt postákon elektronikus ügyfélhívó rendszer telepítésére került sor.

A mobilkommunikációs technológia fejlôdése és az internet széles körû elterjedése
lehetôvé tette, hogy a postai szolgáltatások értéknövelésével, az ügyfelek információs
igényeihez igazodóan kifejlesszük és bevezessük az elektronikus értesítési és nyomkö-
vetési szolgáltatásokat. Ennek keretében a küldemények feladásáról, illetve kézbesíté-
sérôl látjuk el információval SMS vagy e-mail formájában igénybevevôinket, illetve min-
den ügyfelünk a Posta internetes honlapján nyomon követheti küldeményeit. Az üzleti
ügyfelek feladásainak támogatására bevezettük az elektronikus feladójegyzék használa-
tának lehetôségét az IPH-s postákon és az OLK-ban.
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Az irányítószám olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy mára szervesen beépült a köz-
igazgatási rendszerbe is. Ugyancsak 1978-ban kezdôdött a gépesített csomagfeldolgo-
zás. A postai fejlesztés keretében mechanikus és elektromechanikus kezelési kisgépek,
értékcikk (bélyeg, telefonérme, levelezôlap) árusító automaták készültek és kerültek for-
galomba állításra, megjelentek a levél- és utalványbélyegzô, valamint a bérmentesítô
gépek, a bankjegyszámlálók.

Az 1980-as évek közepén és a ’90-es évek elején a postai szolgáltatások fejlôdését elô-
segítette új technikák (vonalkód- és OCR azonosítás, modemes fedezetvizsgálat) megje-
lenése a postai kezelésben, mint például az EMS gyorsposta bevezetése. A PC alapú szá-
mítástechnika terjedésével a technológiai és ügyfél kiszolgálási folyamatok informatikai
támogatást kaptak (egri rendszer, MCSV tömeges csomagfelvételi rendszer, kicserélô és
zárlatközvetítô rendszer). A postacsomagokhoz új vonalkódos kísérôlevél készült, sor ke-
rült a pénzforgalmi bizonylatok korszerûsítésére és feldolgozásuk gépesítésére, a feldol-
gozó rendszer 1996 óta mûködik a PEK-ben, elektronikus formában tárolva a napi mint-
egy 1,2 millió bizonylat képét. Megvalósításra került az Elektronikus Posta Központ és a
szerzôdéses alapon végzett levélpostai küldemény-elôállítás. Minden postán lehetôvé
vált a bankkártyás készpénzfelvétel a telepített POS terminálok (Postamat) révén.

A közelmúlt legfontosabb fejlesztési eredményei (2000-2006)

A közelmúlt fejlesztéseiben kiemelt szerepet tölt be az informatika (szoftver, hardver, há-
lózati technológiák) alkalmazása. Az IPH rendszer kialakításával több, mint 700 posta te-
vékenysége kapott integrált informatikai támogatást, amely ezen postahelyek harmadá-
nál a háttértevékenységek mellett az ügyfélkiszolgálást is magában foglalja. Új kezelési
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• A média szerepe mind a kereskedelemben, mind pedig a kommunikációban
növekszik, ezzel együtt nô az igény az eddig fizikai termékekként ismert postai
termékek értéknövelt, továbbá elektronikus változatai iránt. A versenyképesség
megtartása a jövô piacán többek között ezen termékek bevezetésétôl is függ.

• A posták stratégiai értékének/pozíciójának megtartása nagyban függ attól,
hogy mennyiben képesek megújítani termékportfoliójukat. Ideértve fizikai ter-
mékeiket, azok fizikai és elektronikus értéknövelt megfelelôit, hagyományos ter-
mékeik elektronikus változatait, illetve új önálló elektronikus termékeiket. Az va-
lószínûsíthetô, hogy az új innovációs lépések megtétele elengedhetetlenül fon-
tos a jelenlegi piaci szerep megtartásához, a veszteségek csökkentéséhez.

Vannak posták melyek továbbra is óvatosak az e-Szolgáltatásokkal kapcsolatban. En-
nek okai lehetnek a törvényi kötelezettségek, a tôke megszorítások. Ma már azonban
egyértelmûen látszik, hogy az elektronikus szolgáltatásnyújtásban való részvétel minden
posta számára stratégiai kérdéssé vált.

Felülvizsgálva a postai innovációs lehetôségeket az e-Szolgáltatások terén, három vi-
lágos stratégiai pozíció azonosítható. A három álláspont, tulajdonképpen egymásra
épülô fejlôdési folyamatként, „posta evolúcióként” is értelmezhetô:

Forrás: PostEurop

1. Az alap tevékenységek elektronikus értéknövelésével igazodás az új ügyféligényekhez

A posták többsége efelé halad. Az innovációs tevékenység a következôkre terjed ki: fi-
zikai mûködés automatizációja, a pultos felvétel automatizációjának fejlesztése, e-meg-
oldási lehetôség hozzáadása a számtalan pult alapú szolgáltatáshoz, webes hozzáféré-
si lehetôségek felkínálása a hagyományos fizikai szolgáltatásoknál.
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A küldemény feldolgozás és továbbítás folyamatainak (indítás, érkeztetés, tételes ke-

zelés) technológiai informatikai támogatására megvalósult az Integrált Rovatolási Rend-
szer, új postai egységképzô eszközök (új egységládák, konténerek) jelentek meg, me-
lyek vonalkódos azonosítót kaptak, az OLK, a PFÜ-k és a járati szolgálat rádiófrekvenci-
ás mobil adatgyûjtô eszközökkel (PDA) és mobil nyomtatókkal került ellátásra.

Napjainkban kezdjük a gyakorlatban felhasználni a térinformatikai rendszerek és tech-
nikák (GPS, GIS) alkalmazásában rejlô szolgáltatás-fejlesztési és mûködési hatékonyság
növelési lehetôségeket, mint a szolgáltató helyek, levélgyûjtô szekrények sûrûségének
optimalizálása, járattervezés, útvonal-optimalizálás. A térinformatikát és az internetes
technikákat összekapcsolva a jövôben lehetôséget tudunk biztosítani ügyfeleink számá-
ra interaktív térképi szolgáltatások igénybevételére (pl. a tartózkodási helyéhez legkö-
zelebbi posta megkeresése).

A jövô globális trendjei, a postai fejlesztések új útjai

Napjainkban – jobban, mint eddig bármikor – a posták két világ, a fizikai és az elektro-
nikus határvonalára kerültek. Ebben a helyzetben ki kell találni, hogyan, milyen straté-
gia mentén teremtsenek egyensúlyt ezek között, úgy hogy meglévô hálózataikon „böl-
csen” bôvítsék és/vagy egészítsék ki fizikai kínálatukat elektronikus szolgáltatásokkal.

Ebben a küzdelemben vállalatunk már jelenleg is részt vesz, de a jövôben egyre erô-
sebben folytatja a küzdelmet, két fronton is. Az egyik front a hagyományos szolgáltatá-
sok versenye, ami már jelenleg is erôsen érezteti hatását. A másik küzdelmet a techno-
lógiai fejlôdés frontján „vívjuk”. Ebben a helyzetben, minden postának, felmérve saját
korszerûségét és adottságait, meg kell határoznia, hogy hagyományos termékeinek
megtartása és fejlesztése mellett, hogyan és mikor érdemes bevezetnie új (vagy to-
vábbfejlesztenie meglévô) elektronikus szolgáltatásait, illetve változtatni a bevezetés
sebességén.

A változtatások, fejlesztések ésszerû iránya

A posta üzleti szektor jelentôs újításokat eszközöl az elektronikus szolgáltatások terén.
Az újítás lehetséges mértéke és iránya számos, az ésszerû fejlesztéssel kapcsolatos
igény egyre növekszik.

A változásokat a következô fô tényezôk eredményezik:

• Észrevehetô, hogy a fizikai levélküldemények fontossága (jelentôsége) viszony-
lagosan csökken, miközben az elektronikus megoldások és rendszerek iránti
igény mind a gazdasági, mind pedig a közösségi életben (társadalomban) jelen-
tôsen nô.

• A fizikai levélküldemény feladás valószínûsíthetôen csökkenôben van bizonyos
országokban. A háztartásokban a levél „feldolgozásra” szánt idô is csökken, he-
lyette erôs az igény – mind a feladói, mind a fogadói oldalon – a gyorsabb, ké-
nyelmesebb megoldások használatára.
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tenciális fogyasztó – aki a mi szempontunkból a küldemények címzettje – jellemzôinek
minél sokszínûbb ismerete.

Következô kiemelt fejlesztési irányként említendô ebbôl következôen a DM-online
szolgáltatás területe. Itt egy nagyságrendileg több tízmilliós üzenet piacról beszélünk.
Ezt a hatalmas piaci lehetôséget nem szabad kihasználatlanul hagyni. Az online eszkö-
zök igénybevétele a technikai fejlôdés hatására egyre jobban elôtérbe kerül. Minél rész-
letesebb adatokat rögzítenek az adatbázisok, annál inkább egyedi, személyre szabott
módon lehet a fogyasztókat megcélozni. A Magyar Posta ez évben már létrehozta élet-
mód adatbázisát, amely teljes körû életmód adatokat tartalmaz több mint 420 ezer ügy-
félre vonatkozóan. Az adatbázis egyedülálló az országban, hiszen teljes körû életmód
adatbázissal egyetlen cég sem rendelkezik. Az adatbázisban található életmód adatok
szûrése – több mint 1500 szûrôvel – kiválóan alkalmas pontos célcsoport és életmód
adat szûrésre.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy az életmód adatbázisból nyert adatok iránt
igen jelentôs érdeklôdés mutatkozik. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a szolgáltatás
kommunikációja szeptemberben indult és már az elôtt ügyfél igények jelentek meg és
szerzôdéskötésekre került sor. Fontos és potenciális lehetôség a Geomarketing fej-
lesztés is. A hazai reklámpiac jelentôs átalakuláson megy át, hiszen az eddig kedvelt
ATL eszközöket egyre inkább a BTL kommunikáció váltja fel. A jelenlegi reklámzajban
egyre kedveltebbek az olyan technikák, melyek használata közvetlen kommunikációra
ad lehetôséget az ügyféllel. A jelenlegi címezetlen nyomtatvány piacon már elértük a
nyugat-európai átlagot, ami azt jelenti, hogy a levélszekrények kezdenek telítetté válni,
így a hatékonyság egyre inkább csökken. A hagyományos (esetünkben off-line, vagyis
a papír alapú) eszközök igénybevétele is kelendôbb, ha azok mellé on-line megoldások
is társulnak. Ezért lehet célszerû a reklámkiadvány terjesztés és az életmód adatbázis ér-
tékesítés mellé térkép alapú támogatási eszköz kifejlesztése, mely nem csak szemlélte-
tô eszközként alkalmazható, de könnyebb technológiai elôkészítést tesz lehetôvé.

A posta evolúciós fejlôdés „elektronikus híd” fázisba esô fontos szolgáltatás a hib-
rid és az inverz hibrid szolgáltatás. Itt a levéltermékek (képeslap, levél, DM kiad-
vány…) a kézbesítési folyamat nagyobb részén elektronikus formában kerülnek mozga-
tásra. A küldeménnyel kapcsolatos tevékenységek csökkennek, vagy átalakulnak, az át-
futási idô csökken, új szolgáltatás minôségi kategóriák jönnek létre. Amikor a feladónál
tárgyiasult formában elôállított küldeményt elektronikusan kell kézbesíteni, akkor az át-
alakítás ugyancsak a kézbesítés elôtt történik meg, és ekkor inverz hibrid szolgáltatás-
ról beszélünk.

Meglévô fizikai termékeink értéknöveltségének biztosítására nyújthat megoldást az
„ePostahivatal”. Ez alatt olyan szolgáltatások és termékek összességét értjük, mellyel
elektronikus csatornán lehet a postai felvételi (megrendelési) folyamatok egy részét el-
végezni, ezzel fokozva hagyományos termékeink korszerûségét. Ilyen például az e-fel-
adójegyzék (részben mûködô), az e-tértivevény, az internetes nyomtatvány le- és kitöl-
tés. A folyamatosan változó ügyfélszokások miatt ezekre, mint kényelmi szolgáltatások-
ra a jövôben nagy igény várható.

Az iratkezelés mára nagyon megváltozott, és még nagyobb változások elôtt áll. Az
iratokat elektronikus formában célszerû tárolni, mert így is keletkeznek szinte kizáróla-
gosan. Az így tárolt iratok kezelése már közepes mennyiségnél is csak informatikai al-
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A MÛSZAKI FEJLÔDÉS SZEREPE ÉS HATÁSA…
Következésképpen a következô fejlesztések válhatnak minimális befektetéssel elsô

körben „e-képes” szolgáltatásokká: a megrendelés, a fizetés, a nyomkövetés és a szám-
lakezelési funkciók.

2. „Híd” Posta fejlesztés
A koncepció magába foglalja a fizikai és elektronikus szolgáltatások integrációját, lehe-
tôvé tesz egyfajta üzenet közvetítést, digitálisan küldeni képes feladó és fizikálisan fo-
gadóképes átvevô közt. Ez a stratégiai pozíció azon alapszik, hogy a hagyományos pos-
tai értékeket, úgymint megbízhatóság és elérhetôség, új kompetenciákkal, úgymint di-
gitális feldolgozás kombinálják. E kettô kombinációja új értéket teremt és kiterjed a tel-
jes fizikai feldolgozási folyamatra. Az innováció ebben a stratégiai pozícióban a követ-
kezô szolgáltatásokra terjed ki. Hibrid, inverz hibrid, szolgáltatások, igény szerinti nyom-
tatás, szkennelés, képfeldolgozás, dokumentum tárolás. Számos postai piacon jelent
már meg ez a stratégiai pozíció, amely vitathatatlanul reprezentálja, hogy a fejlett és
gyorsan iparosodó országokban, adott mûködési feltételekkel ez a domináns stratégiai
pozíció. A híd pozíció alapvetôen bemutatja, hogy a posták egyedi és megkülönböz-
tethetô értéke egyértelmûen benne van az újfajta szolgáltatásnyújtásban, amely képes
– egyfajta integrációval – hidat képezni a fizikai és a digitális világ közt.

3. Multimédia Posta fejlesztés
Ez a pozíció szkópjában szélesebb a híd postánál. Magában foglalja az elosztást mind
a fizikai, mind az elektronikus szolgáltatások terén, egyfajta multimédia switching létre-
hozásával. A harmadik pozíció számos új termék létrehozását feltételezi, például: biz-
tonságos üzenetküldô szolgáltatás, multimédiacímzés és beállítás szolgáltatások, biz-
tonsági hitelesítés kezelés, e-posta hivatal megoldások, e-kormányzat, üzleti folyamat-
fejlesztés – kiszervezés. Technológiai és értékteremtô szempontból a multimédia posta
üzleti lehetôségek tekintetében még gyermekcipôben jár, összehasonlítva a több száz
éves tradícióval rendelkezô hagyományos postai szolgáltatásokkal.

A jelen – megváltozott – helyzetben a Magyar Posta számára is elsôdleges, hogy tisz-
tában legyen saját stratégiai céljaival, átgondolja honnan hová és milyen ütemben akar
eljutni.

Elsô körben a hosszú távon megmaradó fizikai küldeménytovábbítási szolgáltatások-
ra épülhetnek rá az elektronikus küldeménytovábbítási szolgáltatások. A fejlesztések so-
rán cégünknek is szem elôtt kell tartania az egyensúly megteremtését és megtartását.

Hagyományos szolgáltatásaink és azok értéknövelt változatainak megtartása és fej-
lesztése mellett, párhuzamosan, egyre aktívabban át kell tehát gondolnunk e-termék-
fejlesztési irányainkat is.

Ennek fontos eleme például a címmenedzsment. Új, elektronikus szolgáltatásokkal
átszôtt világunkban ugyanis bármilyen – másokat is érdeklô – megbízható adat birtok-
lása már önmagában üzleti lehetôséget hordoz, értéket képvisel. Egy ország pontos
címadatai is ebbe a körbe tartoznak. A címekkel összefüggô „címmenedzsment” jelle-
gû szolgáltatások értékét növeli az a trend, hogy szinte az egész világon nô a direkt
marketing iránti igény, amelynek egy jelentôs része hagyományos (papír alapú) leve-
lek/küldemények formájában realizálódik. A DM szolgáltatásoknál alapvetô érték a po-
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Múltidézô életképek a posta történetébôl

Szemelvények a volt Budapest-vidéki Postaigazgatóság lapja, 
a BUVINFO számaiból

AKCIÓ A GÓLYÁKÉRT 1999.
A Magyar Posta Részvénytársaság 1999. május 6-án bocsátotta forgalomba a Földré-
szek állatai (III.) Ázsia elnevezésû négy címletbôl álló (27,-32,-52 és 79,- Ft-os névértékû)
bélyegsorozatot és bélyegblokkot (100,- Ft névértékû).

Ezen bélyegek megjelenése alkalmából valamennyi postaigazgatóság a területén ki-
választott állatkert, állatpark számára 1999. május 6-tól augusztus 23-ig tartó jótékony-
sági akciót hirdetett. Igazgatóságunk a Budakeszi Vadas parkban élô gólya pár körül-
ményeinek javításáért gyûjt. Az akciót valamennyi nagyobb postán, Budakeszi agglo-
merációjába tartozó kisebb postákon ill. a Budakeszi Vadas parkban lehet támogatni. 
A megvásárolt bélyege(ke)t az ott található kartonra kell felragasztani. A felragasztott
bélyegek értékét átadjuk a Budakeszi Vadas parknak. Így bárki társunk lehet Icu és
Fecó, a gólyapár új kifutójának megépítésében.

Icu és Fecó átázott tollazattal szenvedett olyan súlyos áramütést egy villanypóznán,
hogy röpképességüket elvesztették. Az elmúlt évben párba álltak, azonban alkalmas
hely miatt a tojásrakás már nem volt sikeres.

Ha a bélyegsorozat bármely értékébôl valaki vásárol, majd felragasztja a kihelyezett
plakátra és az akciós levelezôlapot visszaküldi a Budakeszi Vadas park címére akkor nye-
reményjátékon vesz részt.

A legtöbb értéket felragasztók között díjakat osztunk ki: 3 db családi vagy csoportos
– ismertetôvel egybekötött – belépô a Vadas parkba, továbbá 3 db ajándékcsomag.

A nyerteseket 1999. szeptember 10-ig postai úton értesítjük.
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kalmazások használatával oldható meg, ezt valósítaná meg az Elektronikus Dokumen-
tum Menedzsment. A nagy iratforgalommal mûködô vállalkozások számára egy idô
után teherré válik az iratok kezelése, az ezzel járó technológiai, személyi, tudásbéli kö-
rülmények megszerzése és fenntartása. Így lesz az elektronizált mûködés „természetes”
velejárója, hogy iratkezelésre szakosodott vállalkozások átveszik az ezzel járó feladato-
kat, tehermentesítve ezáltal az ügyfeleiket. Ekkor az ügyfél „értékláncába” épül be az
iratkezelô vállalkozás, amely nagy bizalmat feltételez.

A digitális bérmentesítés is egy fontos terület. Ezen belül a tömeges digitális bér-
mentesítés egy olyan elektronikus megoldás, amely lehetôvé teszi, hogy az ügyfél ma-
ga nyomtasson bérmentesítési jelzést saját küldeményeire. Másik változata az e-Bélyeg,
melyet a posta állít elô igénylés alapján és az ügyfél nyomtatja ki a küldeményre.

Az elektronikus szolgáltatások részben csak elektronikus fizetési módszerekkel mû-
ködtethetôek. Ezeknek napjainkban létezô és a postai szolgáltatások esetében jól hasz-
nálható változata, az interneten keresztül biztosított VPOS-es fizetések, vagy a fizikai
chip kártyába integrált elektronikus pénztárca funkció.

A felsorolt termékek esetleges bevezetésének egyik feltétele a biztonságos elektro-
nikus mûködtetés megvalósítása. Ennek egyik eszköze a DPM (Digital Post Mark),
amellyel pl. a posta – mint megbízható közremûködô, harmadik fél – tanúsítja az iratok
származását, keletkezésének idejét, tartalmának sértetlenségét különbözô felek között.
A DPM nagy elônye, hogy irodai szoftverekbe integrálható (pl. Word), ezzel szinte au-
tomatikusan beépülve az „irodai munkába”.

A Magyar Posta a XXI. században

A hagyományos postai szolgáltatások önmagukban hosszabb távon már nem képesek
biztosítani a piaci versenyképességet és a fennmaradást. A XXI. század fogyasztói inte-
raktív, személyre szabott kiszolgálást igényelnek. A posta potenciális fejlôdési pályája a
mûszaki fejlôdés mindenkori új vívmányai adaptálásának, a várható ügyfél igények le-
hetôleg megfogalmazódásuk elôtti feltárásának, az információ-technológia aktív alkal-
mazásán alapuló szolgáltatások és technológiák bevezetésének szimbiózisa mentén raj-
zolható fel. A nemzetközi trendek és a versenytársak szolgáltatás-fejlesztései azt mutat-
ják, hogy ez a járandó út.
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Szemelvények a volt Miskolci Postaigazgatóság 
korábban megjelent kiadványaiból

IDEI DÍJ A TAVALYI MAIL ART KIÁLLÍTÁSÉRT

A Marketingpályázat elismerô oklevele a Miskolci Postaigazgatóságé

Április 9-én a Miskolci Vigadóban invitálták Igaz-
gatóságunkat. A rendezvényen a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Marketing Egyesület a Megye
Marketing-díj elismerô oklevelével jutalmazta a
Miskolci Postaigazgatóságot és a Marcelland
Nemzetközi Mûvészeti Gyûjteményt a tavaly de-
cemberben rendezett Nyílt lapok címû nemzetkö-
zi mail art kiállítás megszervezéséért. A megye el-
ismertségéért legtöbbet tevô civil szervezetek,
vállalkozások számára meghirdetett pályázat ered-
ményhirdetésén részletesen méltatták a Miskolci
Postaigazgatóság által benyújtott pályázatot.

Értékelték a miskolci küldeménymûvészeti kiállí-
tás világszenzációt, a harminc országból érkezô kül-
deményeket, s külön kitértek arra, hogy a világon
elôször a Magyar Posta szállított hivatalosan élô
embert a mail art kiállítás megnyitójára. Az országos
médiaeseménnyé vált megnyitó olyan jó hírét kel-
tette a városunknak, melyért méltó az elismerésre –
mondották az oklevelet átadó egyesület vezetôi.

Az Igazgatóságunk a helyszínen alkalmi kiállításon mutatta be a mail art kiállítás do-
kumentációját, valamint katalógusokkal, szórólapokkal, reklámkiadványokkal népszerû-
sítette a posta szolgáltatásait.

EZ A NAP MÁS, MINT A TÖBBI – ÉS EZ A CSAPAT IS MÁS, MINT A TÖBBI!

Értékesítési napok a POSTÁN, és ami mögötte van

A 2000. év számos újdonságot hozott a Magyar Posta életében. Ennek egyik sarkalatos
pontja volt az a szemléletbeli és gyakorlatbeli változás, ahogy az ügyfelekhez, a partne-
rekhez viszonyulunk, ahogy elé megyünk a fogyasztói elvárásoknak, azaz ahogy igyek-
szünk megfelelni az egyre erôsödô piaci kihívásoknak.

Az élesedô versenyhelyzetben szükség volt egy olyan csapatra, akik azonosulni tud-
tak ezzel a szemléletmóddal, képesek voltak átváltani a hagyományos „postás” menta-
litásról egy „agresszívebb”, rámenôsebb, ügyfélközpontú magatartásformára és mun-
kamorálra. Összességében így jellemezhetnénk azt a kis csapatot, mely ez év áprilisá-
tól állt fel a Miskolci Igazgatóságon ÉRTÉKESÍTÉSI ÁGAZAT néven. Ennek a csapatnak
az egyik elsô közös kezdeményezése volt az „ÉRTÉKESÍTÉSI NAP”-ok szervezése, 
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MISKOLCI POSTAIGAZGATÓSÁG
Az élôhely fejlesztést támogatja a Földmûvelésügyi és Területfejlesztési Minisztérium,

a Fôvárosi Vízmûvek Rt. és a Pilisi Parkerdô Rt.

FORMA 1. NAGYVERSENY 2000.
Igazgatóságunk munkatársai 15. alkalommal 2000. augusztus 9-13. között a
Hungaroringen megrendezett Forma 1 futamok ideje alatt is hírnevünket öregbítve,
teljes erôbedobással öt napon át éjjel-nappal teljesítettek szolgálatot. A pálya terüle-
tén a Silver és a Gold szektorban 4, a pályán kívül pedig az Advert Camping területén
2 kihelyezett postát mûködtettünk, ahol postai és kereskedelmi termékek értékesíté-
sét végeztük. 

A futamra ellátogató bel- és külföldi vendégek megelégedésére speciális Forma 1
pillanatokat idézô képeslapokat vásárolhattak alkalmi bélyegzôlenyomattal ékesítve.
Mogyoród és Szilasliget a postai és kereskedelmi termékek értékesítésén kívül valuta-
váltást, továbbá POS terminálon keresztül történô készpénzfelvétel lehetôségét bizto-
sítottuk. Valutát közel 16 millió forint értékben váltottunk, POS-en keresztül a kifizetési
forgalmunk 10 millió forint volt. A postai értékcikkek értékesítésébôl nagy bevételt
könyvelhettünk el. A kiértékelést követôen a számadatok tükrözik, hogy az Igazgatóság
Forma 1-en végzett üzleti tevékenysége eredményesnek bizonyult. 

Ezen színvonalas világversenyen, igazgatóságunk munkatársai a Magyar Postát a ve-
le szemben támasztott magas színvonalú elvárásoknak megfelelôen képviselték.

Molnár Erzsébet, Pozsár Jolán
Pénzforgalmi osztály
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EGYELÔRE „NÉVTELEN” A MISKOLCI POSTAIGAZGATÓSÁG ÚJSZÜLÖTTE

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy hosszú vajúdás után végre megszületett a
Miskolci Postaigazgatóság alkalmi/kihelyezett postácskája. Régóta várt jövevény mind-
azok számára, akik évek óta szerveznek, intéznek alkalmi posta-kitelepüléseket. Állandó
probléma volt a kitelepíthetô bútoroktól, asztaloktól, székektôl, értékmegôrzôtôl kezd-
ve a nem megfelelô kirakatozáson át, a nehézkés szállíthatósággal való küszködés.

Egy olyan kis helyet elfoglaló, legfeljebb két személyre kialakított, könnyen összeszerel-
hetô és tárolható, ergonómiailag praktikusan megépített, szemrevaló és megfelelô áron
elôállítható installációra van szükség, amely a Magyar Posta arculatának is megfelel.

Na jó, de hogy néz ki egy ilyen szerkezet? Mindent és mindenkit bevetettünk a „fej-
lesztésbe”, amely úgy gondoljuk, nem volt hiába. Megszületett a mindössze 1 m2-t el-
foglaló, kétszemélyes, kerárukat is szívesen látott, bélyeg és képeslapállvánnyal kombi-
nált mini-munkahely. A nyilvános bemutató 2000. október 16-20. között megrendezett
mátrafüredi Országos Értékesítési Konferencián volt. A többi igazgatóságnak annyira
megtetszett a miskolciak ötlete, hogy mindannyiuk megrendelt egyet. Reméljük, hogy
az Önök tetszését is elnyeri és büszkén fogják használni.

És hogy miért beszélünk róla úgy, mint egy maszületettrôl? Mert óvni és védeni kell!
Mert akárhogy is próbáltunk minden kritériumnak megfelelni, egy dolog ellen nem ta-
láltunk igazi védelmet. Ez pedig a figyelmetlenség, a nemtörôdömség, „a posta majd
úgyis kifizeti”-féle hozzáállás. Kérjük Önöket, hogy amennyiben eljut Önökhöz, egyelô-
re névtelen „újszülöttünk”, akkor ugyanolyan odafigyelést és törôdést kapjon, mint ami-
lyet tôlünk kapott. Egyetlen egy darab áll rendelkezésünkre, így az egyre nagyobb
igény miatt nem tudjuk mindenhová idôben eljuttatni, ha minden egyes alkalommal fel
kell újítanunk. Kérjük, vigyázzanak rá! Amennyiben kihelyezett postát szeretnének szer-
vezni, rendelni, akkor bátran forduljanak a helyi értékesítési menedzserekhez, akik köz-
vetlen kapcsolatban állnak az igazgatóság illetékes munkatársaival.
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melyet a mi Igazgatóságunk kezdett elôször az országban, s azóta példaértékû és köve-
tésre méltónak találtatott más csapatok számára is. Ezen a napon „elôbújnak” az embe-
reket elválasztó hivatali ablakok mögül, s az ügyféltérben a menedzserek átfogó tudásá-
val, minden kérdésre, kérésre, igényre felkészülten állunk az ügyfelek rendelkezésére.

A tanulás éve volt ez az idei. Megtanuljuk, hogy nem mindegy mikor, hol, kinek akar-
juk eladni szolgáltatásainkat. Néha bizony megesett, hogy „süket fülekre” találtunk.
Összességében azonban igazán nincs ok panaszra. Jöjjön néhány szám, amelyek bizo-
nyítják, nem dolgoztunk hiába: 2000. májusától októberig összesen 104 alkalommal
rendeztünk Értékesítési Napokat. 50.000 db szórólapot juttatunk el a háztartásokba, s
noha azon a bizonyos napon, az ily módon elért embereknek csak egy része látogatott
el a postákra, azok, akik olvasták megtudhatták, hogy milyen sokrétû szolgáltatás-ská-
lával állunk ügyfeleink rendelkezésére, s hogy a posta igenis törôdik az ügyfeleivel, elé-
be megy szükségleteik kielégítésének. Ne feledjük, hogy az aznapi forgalom és ered-
ményeken túl, egy-egy Értékesítési Napnak tovagyûrûzô hatása van. A szórólapokról és
a személyesen szerzett információk sokszor csak késôbb jelentkeznek bevételként.

Tehát a számok:
értékpapír forgalom 27 347 000 Ft
lakáskassza szerzôdés 19 070 000 Ft
biztosítás értékesítése 4 336 460 Ft
kereskedelmi áruforgalom 1 565 263 Ft
valutaváltás 340 268 Ft

Ha belegondolunk, hogy az Értékesítési Napokat fôleg kis-, és közepes nagyságú te-
lepüléseken rendezzük, csupán egy-egy napon, akkor ezek a számok igazán biztatóak.
És a ráadás: hogy nagyobb legyen a csábítás az Értékesítési Napokon a Postákra láto-
gató ügyfeleknek egy egész éves külön nyereményjátékot szerveztünk, melynek fôdíja
egy 1 hetes családi üdülés. Az elsô sorsolás a Postai Világnapon zajlott. Több ezer vis-
szaküldött nyereményszelvénybôl sorsoltuk ki a nyerteseket.

Íme:
I. díj 1 hetes üdülés Mátraházán: Király Henrietta (Tarnaörs);
II. díj VODAFONE mobiltelefon: Révész Józsefné (Mád);
III. díj 10.000 Ft-os Posta Click-Pakk v. utalvány: Bényei Éva (Tiszaladány)

IV-X. díj postai ajándékcsomagok: Sztollár Gyuláné (Kondó), Széphalmi Zoltán (Lô-
rinci), Juhász Zoltánné (Csány), Nagy Norbertné (Sátoraljaújhely), Korozs
Gáborné (Andornaktálya), Sógor Lászlóné (Nyomár), Dezsô Béla
(Gyöngyöstarján)

És ne feledjük: december 23-án a miskolci Városi Sportcsarnokban megrendezésre
kerülô nemzetközi mail art kiállításon újabb sorsolás lesz, új nyerési esélyekkel! Az Érté-
kesítési Ágazat nevében gratulálunk a nyerteseknek, remélve, hogy az ô számukra iga-
zán emlékezetessé vált az a bizonyos Értékesítési Nap!

Maguknak pedig azt kívánom, hogy a posta legfiatalabb ágazata váltsa valóra a hoz-
zánk fûzött reményeket, legyen egy hibáiból tanulni képes, mindig elôre törô, sikerek-
ben és elismerésekben gazdag, összetartó, egységes csapat!

Kiss Beatrix
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lyogtak azon, nem is kaptam segítséget, egyedül kellett a vizsgálatot folytatnom. Úgy
véltem, hogy nem annyira az elképzelésem különlegessége miatt nem kaptam segítsé-
get, hanem azért, hogy a vizsgálatot ki kell terjeszteni postán kívüli területre is, s az el-
követôt a pártbizottságon, nem pedig a postahivatal között kell keresni.

A pártbizottság elsô titkárához a helyi postahivatal vezetôje kísért el és meglehetô-
sen idegességgel hallgatta amint elôadtam elképzelésemet, miszerint a csekkhamisítást
ottani dolgozó követte el. A párttitkár elmélyülve hallgatta ismertetômet, majd kérdô-
re vont, mi alapon merem munkatársát gyanúsítani. Ekkor ébredtem arra, hogy valóban
gyanúsítok, hisz kimondott bizonyítékaim nincsenek, felvetésekre építek. Ennek ellené-
re ígéretet kaptam a belsô vizsgálat lefolytatására.

Egyidejûleg ismeretlen tettes ellen feljelentést tettem a rendôrkapitányságon, rávilá-
gítva a nyomozásnál felhasználható körülményekre. A nyomozó százados miután átvet-
te és elolvasta a feljelentést, keményen, de udvariasan azt kérte, hogy további intézke-
désig ne hagyjam el a várost. Ez utóbbi növelte aggodalmamat, de bátorított a hitem
az eredményben, hisz az igazságért és a postás dolgozók becsületéért harcolok.

Másnap a párttitkára a hivatalvezetô telefonján keresett, egy-két adatot kért, s közöl-
te, hogy a nyom jó, munkatársa közeledik a beismeréshez. Ott is találtak olyan tétele-
ket, melyekkel nem tud elszámolni.

Kis idô múlva a rendôrkapitányságtól is felmentést kaptam, elhagyhattam a várost.
Néhány nap múlva hivatalosan is tudomást szereztem a nyomozó századostól, meg-

történt a beismerô vallomás, a csekkhamísítás úgy történt ahogy feltételeztem.
További események a vizsgálattal összefüggésben, vezetôim és munkatársaim gratu-

láltak, az érdekelt dolgozók köszönetüket fejezték ki, a vezérigazgató elismerésében és
pénzjutalomban részesített. Számomra azonban az az érzés volt a legkedvesebb, hogy
sikerült két fiatal postás dolgozó becsületét megvédenem.

Csupán az érdekesség kedvéért említem meg, a visszaélés egy rendôr ôrnagy tollá-
ból megjelent az akkori rendôrújságban, mint egy különleges csekkhamísítás sikeres
rendôrségi felderítésének ismertetése.”

Hajnal Júlia
nyugdíjas körzeti hivatalvezetô
Tiszafüred

„1959, 1994 életemnek két fontos állomása. Amikor eljegyeztem magam a postával, és
amikor elváltam tôle. Nosztalgiával gondolok a 35 év elôtti dátumra, amikor kapcsolat-
ba kerültem a postával.

Ez egy felvételi vizsgával kezdôdött, melyet a postaigazgatóságon kellett tennem. Az
írásbeli része általános mûveltséget felmérô lap kitöltésébôl és önéletrajz megírásából
állt, s ezt követte egy elbeszélgetés. Sikerült, és így lettem fiókpostavezetô-tanuló, ja-
nuár 28-án Tiszaörvényre kerültem gyakorlatra.

A posta a fiókpostavezetô családi házában volt elhelyezve. Ma is magam elôtt látom
a szobát, melynek egy része a lakás, benne páros ágy, szekrény, gyerekágy – a vezetô
kétéves kisfiával –, a másik része a posta. Az ablak alatt íróasztal, mellette a falon 10 elô-
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Szemelvények a volt Debreceni Postaigazgatóság 
korábban megjelent kiadványaiból

Boros Tibor
nyugdíjas biztosi csoportvezetô
Debreceni Postaigazgatóság

„A Magyar Posta szolgálatában eltöltött 42 év alatt a különbözô munkaterületeken sok-
sok olyan esemény részese voltam, amelyek élményként, emlékként maradtak meg szá-
momra. Egy ilyen élményem a területi biztosi munkakörben végzett egyik helyszíni vizs-
gálatomhoz kapcsolódik.

Egy városi V. osztályú postahivatalban az MSZMP Városi Bizottsága bejelentést tett,
hogy egyik munkatársa által csekkbefizetési lapon befizetett 4 520 Ft nem érkezett be
a csekkszámlára. A befizetést a vonatkozó bianco csekkbefizetési lap elismervényével
igazolta. Az elrendelt vizsgálatot megkezdve, a számadási okmányokból megállapítot-
tam, hogy a befizetés összege nem került elszámolásra. A kezelésben érdekelt pénzke-
zelô elismerte, hogy az elismervényen szereplô kézjegy kezeitôl származik, azon a na-
pon valóban ô látta el a kezelési pénztár kezelését, arra azonban nem tudott magyará-
zatot adni, hogy a befizetés miért nem szerepel az aljegyzékben, de tagadta az összeg
eltulajdonítását, ártatlanságát hangsúlyozva.

Még folyt a vizsgálatom, amikor újabb bejelentés érkezett a pártbizottságtól, hogy
mintegy 4 héttel az elôbbi befizetéstôl egy másik, egy 6 520 Ft összegû befizetés sem
érkezett be a számlára. Kiterjesztve a vizsgálatot erre a befizetésre is, ugyanazt állapí-
tottam meg mint az elôbbinél, az elismervény szabályos, az elszámolás az aljegyzékben
nem történt meg. Volt azonban egy lényeges eltérô adat a két befizetés kezelése kö-
zött, nevezetesen az, hogy a második befizetésnél más volt a kezelési pénztár kezelôje.
Ez a dolgozó is elismerte az elismervény hitelességét, de tagadta, hogy eltulajdonítot-
ta az összeget, azt nem tudta megmagyarázni, miért nincs az összeg az aljegyzékben.

Fontos tényként jelentkezett tehát, hogy a befizetéseket azonos személy teljesítette,
de a postahivatalban azokat más-más dolgozó fogadta. Ez a fontos tény meghatározta
vizsgálatom irányát és módját. Igen értékes adatot szereztem a Csekkleszámoló Hiva-
talban végzett kutató munkám során. Mindkét napot érintôen találtam a Számadástár-
ban egy-egy olyan bianco befizetési lapot, melyeket – nem írásszakértôi szemmel is
megállapíthatóan – ugyanazon írással töltötték ki, mint amilyen írás az elismervényeken
szerepel. Az azonos írású befizetési lapok az érintett város egy-egy lakosának 16–16 Ft
összegû ebadó befizetését tanúsították.

Sok töprengés után egy különleges, szinte elképzelhetetlen csekkhamisítás lehetôsé-
gének körvonalai, mint hipotézis jelent meg gondolatomban. Ezt ma, közel 40 év múl-
tával nehéz lenne érthetôen leírni, hisz az eltelt idô alatt alapvetôen átalakult a posta
pénzforgalmi szolgálata. Elképzelésem szerint elkészítettem a hamis befizetési lapot, s
azzal próbabefizetést alkalmaztam, mely számomra biztató volt, egy harmadik dolgozó
sem észlelte a hamisítást.

Elképzelésemet a hamis befizetési lap bemutatásával elôadtam közvetlen vezetôim-
nek és munkatársaimnak, akik elképzelhetetlennek minôsítették azt, mondhatni moso-
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Szemelvények a volt Szegedi Postaigazgatóság 
„MÚLTIDÉZÔ” címû kiadványából

Horváth Mihályné
EPIZÓDOK A SZENTESI POSTA TÖRTÉNETÉBÔL

Emlékek a régmúltból

Szentes az Alföld közepén, Csongrád megye északi részén, a Tisza bal partján, a Körös-
bôl eredô Kurca két oldalán terül el. Területe 35.300 hektár. 1878-1950 között Csong-
rád vármegye székhelye volt.

A mai értelemben vett postaintézmények nyomával Szentesen aránylag késôn talál-
kozunk. Ez a körülmény az utak járhatatlanságára vezethetô vissza. Volt idô, mikor a
postaszállítás Csongrádról hetenként kétszer történt. Sáros idôben, rossz útviszonyok
közepette azonban gyakran talicskán, sôt az is megesett, hogy háton hordták át Csong-
rádról a postaanyagot.

Postahivatalt 1787-tôl jegyeznek Szentesen. A XVIII. században postakocsi-járat állo-
mása volt a városban, erre egy régi boltíves épület, a „lóváltóhely” elnevezése utal. Az
elsô posta a jelenlegi Mátéffi László-féle ház helyén mûködött. A postamester az utcai
ablakban közszemlére tette ki az érkezett leveleket. Innen a dr. Pollák Sándor-féle ház
jelenlegi helyére, késôbb a postamester személyében történt változás folytán a kíséri
Werner-házba költözött a posta. Elvezette a sors a postát azután még a Horváth Gyula
utcába, a jelenlegi Papp Lajos-féle házba, majd a Tóth József utcába, a dr. Albertényi
Adolf-házba, míg végül a Petôfi utcába kerülvén, jelenlegi elhelyezését megelôzôen,
Fekete Albert telkén mûködött pár évig. Az elsô dokumentált postamester Kogler Já-
nos volt az 1850-es években. Ôt Werner József követte.

1882-ben az addigi postamesterség, vagyis akkor már posta- és távírda kincstári ke-
zelésbe került. A kincstári posta- és távírdahivatal elsô vezetôje Szürszabó Nagy Antal
volt. 1883-ban 136.760 levelet, 21.966 értékküldeményt adtak fel Szentesen. Szûrsza-
bót Stolcz István, majd Grabarics Iván postafônökök követték. Késôbb Szendrôi Gyula,
majd Miklósi József postafelügyelô lett a hivatalvezetô.

1882-ben gôzhajó járat indult a Tiszán Szentes és Szolnok között, majd a város költ-
ségén megépült a Kunszentmárton-Szentes közötti helyiérdekû vasút, 1885-ben pedig
a Szentes-Hódmezôvásárhelyi vonal. Ezáltal Szentes is bekapcsolódott az ország forgal-
mába. Míg korábban kompon keltek át a Tiszán, 1903-ban megépült a közúti vashíd, s
megnyílt a Csongrád-Szentes-Orosháza vasútvonal.

A postahivatalból a napi postát lovas kocsival szállították a vasúthoz. A lovas kocsin
bódészerû tároló volt, ebben helyezték el a küldeményeket, s egy retesszel zárták le.
Történt egy alkalommal, hogy késésben voltak, sietni kellett a vonathoz. A bódét elfe-
lejtették lezárni, s mivel a lovak vágtázva mentek, a pénzeszsákokat szétszórták a macs-
kaköves úton. Úgy szóltak be a járókelôk a postára, hogy a fôutcán pénzeszsákok he-
vernek. A postaforgalom tárgyait ebben az idôben csak levelek, postautalványok és hír-
lapok alkották. Csomagot és pénzes levelet csak Csongrádon lehetett feladni.
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fizetôt fogadó (5 volt bekötve) ún. „távbeszélôközpont”, 1 közvetlen áramkörrel Tisza-
füredhez. Az ügyfélforgalom az ablakon keresztül bonyolódott, kivéve a csomagfelvé-
telt, amely az elôtérben történt. Naponta volt 4–5 befizetés, 1–2 távirat és csomag.

A zárlatot – a 4 km-re lévô Tiszafüred postahivataltól – kerékpárral hozta-vitte a kéz-
besítô szaktársnô minden nap, akár esett, akár fújt, akár hétágra sütött a nap.

Azon a télen kemény hideg volt. Kerékpárral jártam ki én is egy tanulótársammal,
hogy elsajátítsam a postai „tudományt”. Reggelente elgémberedve karikáztunk a hosz-
szúnak tûnô úton. Mire kiértünk, Rózsika néni – a vezetô – már túl volt a házimunka nagy
részén. Kitakarított a szobában – hivatalban –, begyújtott a kályhába, iskolába indította
nagyobb gyermekét, a másik körül is elvégezte a reggeli teendôket. Lassan felmele-
gedtünk a duruzsoló kályha mellett, kezdôdhetett a munka. Az asztal egyik sarkán a kéz-
besítésre érkezett anyagot szortíroztuk, a másik sarkán – ha ügyfél jött – kiadtuk a
„kuvertát”, bélyeget.

A fiókposta még további 20 évig – a vezetô nyugdíjazásig – így mûködött, ezután köl-
tözött tanácsi bérleménybe. Idôközben annyi változás történt, hogy a munkaasztal – s
ezzel a fiókposta – kikerült az elôszobába, a kézbesítô pedig Tiszafüred postahivatal lét-
számába.

Az igazi élményt az jelentette, amikor bekerültem Tiszafüred postahivatalához…
…Amikor megláttam az LB–100-as központot, elámultam.
Azután következett a többi munkakör rovatolás, leszámolás, közönségszolgáltat,

újabb és újabb rácsodálkozás a postai munkára. Hát ilyen is van?
Talán a mai fiataloknak hihetetlennek tûnik, hogy a külterületi kézbesítés abban az idô-

ben nem autóval, nem motorkerékpárral, nem kerékpárral, hanem lóháton történt. A ta-
nyavilágot azonban nem lehetett másként megközelíteni – fôleg ôsztôl tavaszig –, mert
minden jármû elakadt a sáros dûlôutakon. Néhány évvel késôbb, az 1963–66-os évek-
ben, amikor Mezôtúrra kerültem, ott másik változatát láttam a tanyai kézbesítésnek. A ló
egy kétkerekû járgány, ún. kordély elé volt fogva, így kényelmesebb volt a kézbesítés.

A közönségszolgálat külön világ. A felvevôablakok varázsa abban volt – szerintem
még ma is –, hogy nap mint nap különbözô emberekkel kerültem kapcsolatba, akik egy
idô után, mivel rendszeresen jártak a postára, jó ismerôsökké váltak.

A mai napig fülembe cseng idôsebb munkatársaim oktató mondása: „Mi vagyunk az
ügyfelekért, és nem az ügyfelek értünk.” A munkánkat úgy kell végezni, hogy a közön-
ség elégedett legyen vele.

Úgy megfogott ez a változatos, sokszínû „világ”, hogy fônökeim segítségével igye-
keztem minél többet elsajátítani belôle. Így történt, hogy a 35 évbôl 25-öt vezetôként
dolgoztam. 19 év múlva vettem át a stafétabotot Rudi bácsitól, s lettem Tiszafüred 1.
körzeti postahivatal vezetôje.”
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s a „társáról” sem feledkeztek meg, kockacukor vagy egy marék zab volt a jutalma. Egy
kézbesítô így fogalmazta meg, mi a különbség a városi és a tanyai szolgálat között:
„Míg tanyán butykosból kínálják a pálinkát, addig városon centis pohárból, s csak egy-
szer.”

A többségében mezôgazdasággal foglalkozó embereknek a felesleges termékeket el
kellett adniuk, ugyanis saját kis kertjeik voltak a tanya körül, amibôl nem kellett meg-
osztani a tsz-ekkel a termést, így az hetente a városi piacra került. Ilyenkor találkoztak
egymással a messzebb lakók is, bevásároltak egész hétre, hiszen kint a messzeségben
nincs bolt, mint a városon. Egyedül kenyeret nem vettek, mert a ház kemencéjében he-
tente sült a finom kenyér és kalács. A postás tudta, ha piacos nap következett, akkor az
ô közönsége csakis a piacon található, így az aznapi küldeményeket annak megfelelô-
en készítette össze, s a lovával elôször a piactérre kocogott. Átadta a piacozó emberek-
nek a küldeményeit, így a külterületen csak azokba a tanyákba kellett bemennie, akik
nem voltak aznap a piacon.

Rohamosan teltek az évek. A tanyán élô emberek egyre idôsebbek lettek. A gyerme-
keik elmentek tanulni, nem folytatták szüleik munkáját, s a városban maradtak. Ez a fo-
lyamat lassan felszámolta a tanyavilágot. A még kint élô emberek is beköltöztek a vá-
rosba.

1971-tôl megszûnt a cserebökényi kis postahivatal, két fôvel csökkent a létszám. Ek-
kor már kismotorral mentek a tanyai kézbesítôk, rossz idô esetén gyalogosan, egészen
1974. december 31-éig, amikor megszûnt a tanyai házhoz kézbesítés. Támpontokat te-
lepítettek az utak mentén kis levélszekrényekkel, s tájékoztatták a lakosságot, hogy me-
netrend szerint mikor ér oda a gépkocsijárat, s mennyit fog ott állni. Ide kellett kijönni-
ük az embereknek átvenni a küldeményeiket. Ezzel a fordulattal egy kicsit eltávolodott
a postás a tanyai emberektôl, hiszen azok korábban az otthonukban várták ôt. Pedig aki
megöregszik, örül, ha otthon tud mozogni, s legalább a postással találkozik alkalmanként.
Persze, a tanyai lakosok lélekszámának csökkenése miatt szükség volt a változtatásra.

Kézbesítés a városban

A belterületi kézbesítés is embert próbáló feladat volt. A háború után nagyon lassan
lehetet róni az utcákat, pláne esôs, havas idôben. Se járda, se út nem volt kiépítve, vagy
csak nagyon kevés helyen. Ettôl függetlenül ment a munka. A városban sûrûbben lak-
tak az emberek, közel voltak a rokonok, testvérek, kialakultak baráti társaságok, így be-
szédtéma is volt, hogy mikor, kivel, mi történt. Ezen a téren is a postás volt a legtájéko-
zottabb, hiszen név szerint ismert mindenkit, egy-egy könyvelt küldemény vagy utal-
vány kifizetéskor közvetlenül találkozott az ügyfelekkel. Tisztelték is, hol kávéval, hol for-
ró teával, hol egy pohárka itallal várták, ha zordabb idô volt. Kerékpárral közlekedett, s
ha sok volt a küldemény, gyalogosan, kerékpárját tolva rótta útját.

Az 1960-1970-es évektôl megkezdôdött a bérházak építése Szentesen is. Az állam
kedvezménnyel támogatta a családokat a lakásvásárlásban. A kedvezményes hitel két
gyermek vállalásához volt kötve. Így a fiatalok többsége dolgozott, napközben csak a
kismamák tartózkodtak odahaza. A postahivatal olyan helyzetbe került, hogy csak köz-
vetve tudta kiszolgálni az ügyfeleit. A kézbesítô csak a sima küldeményeket dobhatta
be a levélszekrénybe. Csomagról, utalványról, könyvelt küldeményrôl csak értesítôt tu-
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1919-ben, a kommünt április 29-én felváltó román megszállás a posta mûködését a

rekvirálások miatt évekre visszavetette. A posta-, távírda és távbeszélô hivatal egész fel-
szerelését elszállították, nem hagyván meg mást, mint amire nekik itt tartózkodásuk
alatt szükségük volt, vagyis egy központi kapcsolószekrényt és a bútorzatot. A postafor-
galom lebonyolítását az 1920-as évek elején 13 tisztviselô és 15 altiszt látta el. A távbe-
szélô-állomások száma 148 volt. A rádióvevô-berendezések üzembe helyezésének en-
gedélyezése 1925. december elsején kezdôdött, s már az elsô évben, 1926-ban 128
engedélyezett vevôberendezés mûködött a városban.

Kézbesítés a tanyavilágban

1944-ben nyolc külterületi kézbesítôje volt a szentesi postahivatalnak. Reggel 7-tôl
este 7-ig dogoztak, egy óra ebédidôvel, a bérük 160 pengô volt. Napi 60-70 km-t tet-
tek meg. Jó idô esetén két, rossz idôben három nap alatt járták be a teljes tanyavilágot.
A kézbesítôk nagy részét kétéves katonai szolgálatra is elvitték. Nôi munkaerôt nemigen
alkalmaztak, mert fizikailag nem bírták. Egyaránt volt gyalogos, kerékpáros, motoros és
lovas kézbesítés. Ez utóbbi tûnt a legelônyösebbnek, mert zord idôben, hóban-sárban
a ló mindig megbirkózott a feladattal.

Szentesen a mezôgazdaság volt a fô megélhetési forrás a természeti adottságok mi-
att, így a termelôszövetkezetek adták a munkahelyek zömét. Került itt ló, tehén, disznó,
baromfi, konyhakerti növény, virág, s a szántón kukorica, árpa, búza, hogy csak a leg-
fontosabbakat említsem.

Ahhoz, hogy a posta el tudja látni napi feladatát, mivel a lakosság nagy része szét-
szórtan, a tanyavilágban élt, egyezséget kötött a tsz-szel, lovat bérelt, s a kiválasztott ál-
latot a posta kézbesítôje látta el takarmánnyal, és tartotta tisztán. Természetesen fize-
tett is a ló takarmányozásáért. A kézbesítô reggelente bement a postahivatalba, átvet-
te, sorba szedte a küldeményeit, s így megrakodva elindult a tsz-be, ahol elôkészítette
„munkatársát” a napi útra. Felnyergelte, felpakolt, s irány a tanyavilág. Volt a táskájá-
ban érték, levél, csomag, 1950-tôl újság is. Ez nagyon fontos volt a külterületen élô em-
berek számára, mert sok helyen még villany sem volt, petróleumlámpával világítottak.
Nem is beszélve a rádióról, vagy a televízióról! A postás a városból érkezett. A kézbe-
sítôk hallgatták a rádiót, nézték a televíziót, mert a tanyai embereknek az volt az elsô
szavuk, hogy mi újság a városban, az országban.

Nap mint nap tette a dolgát a ló és az ember. Nem szûkölködtek izgalmas pillanatok-
ban sem. Elôfordult, hogy egy-egy tanyába behúzódott egy politikai megbízott, s az
egész napját ott töltötte. A hívatlan vendéget étellel-itallal el kellett látni egész nap, s
megfontoltan kellett beszélni. Minden korszaknak megvolt a maga hiánycikke, mert
vagy nem termett elég, vagy nem árusították a boltokban valamilyen politikai ok miatt.
Így történt ez a cigarettával is, amely fôleg a férfiak számára nélkülözhetetlen kincs. A
jó postás értett az emberek nyelvén, és megoldotta a gondjukat. Kellett persze hozzá
egy kis leleményesség. Készített egy kis csomagot, benne a cigarettával. Kitöltött hoz-
zá kitalált névvel egy szállítót, s a megfigyelô hiába ténykedett a tulaj háza táján, egy
óvatlan pillanatban az elôre kinyitott szobaajtón berepült a heverôre a kis csomag. Sem-
mit sem vett észre az idegen az egészbôl, a gazda meg hamarosan eltüntette a „kin-
cset”. A fizetség jó házi pálinka volt, amely a nagy hidegekben igencsak jól esett. A
postás teljes értékû családtagnak számított, ha ebédidôben érkezett megebédeltették,
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tona, és hiába szedtük elô az igazolványunkat, csak legyintett, és betuszkolt bennünket
a házba. Rettenetesen megijedtünk, de kiderült, hogy a házban egy orosz konyha mû-
ködik, és segíteni kell. Kissé megnyugodva tisztítottuk a krumplit, zöldséget, mosogat-
tunk, takarítottunk, és nagyon vártuk, hogy mikor engednek már el. Enni is kaptunk egy
jókora tányér valamit teli hússal, aminek már a színét is régen láttuk. Nem tudom, mit
ettünk, de nagyon ízlett. Igen ám, de már délután négy óra volt, s a mi postai szolgála-
tunk két órakor lejárt. Izgultunk, hogy aggódnak az otthoniak, ha nem érünk haza idô-
ben. De még mindig találtak nekünk különféle feladatokat, majd kivitették velünk az
ebédlôi nagyszônyeget - ami szinte már megkeményedett a kosztól -, hogy az udvaron
seperjük le. Valahogy kicipeltük a szônyeget, amikor Magdi, a barátnôm észrevette,
hogy nyitva van a nagykapu. Körülnéztünk. Láttuk, senki sincs a közelben. Uccu neki,
fuss! Valószínûleg megnyertük volna a távfutó versenyt. Ilyen hamar még sohasem ér-
tünk haza. Csengetésemre édesanyám és nagymamám jajveszékelve, halálra rémülten,
agyonsírt szemmel rohantak ki. Akkor tudtam meg, hogy a postán aznap belsôséget
osztottak, és az én részemet az egyik munkatársam hazahozta szívességbôl, így értesül-
tek arról, hogy nem értem be a munkahelyemre. Ezt csak az érti meg, aki abban az idô-
ben élt, mert akkoriban akiket az utcán összeszedtek „egy kis munkára”, az lehet, hogy
soha többé nem került haza. A fiatal lányok pedig - mint akkor mi is - különösen veszély-
ben voltak. Azért mesélem el mindezt, hogy lássák, akkoriban még a munkába járás
sem volt olyan egyszerû, hogy felébredek, rendbe szedem magam, és bemegyek a
munkahelyemre! De hát ez az idô is véget ért szerencsére!

Most, hogy láttam a tévében a milliomos postásunkat (Némedi József, fiatal békés-
csabai kézbesítô húszmillió forintot nyert az RTL Klub „Legyen Ön is milliomos” címû
kvízjátékában 2002. február 19-én - a szerk.). Errôl eszembe jutott, hogy én nemcsak
milliomos, de milliárdos, sôt billiárdos is voltam, mégis soha annyit nem nélkülöztem,
mint akkor. Az infláció a nagy pénzromlás idején, 1946-ban az egeket súrolta. Végül már
naponta fizettek, s azt aznap el is kellett költeni, mert másnapra semmit sem ért. Mun-
kakezdés elôtt egy órával mindenki ragasztással foglalkozott. A régi pénzekre elô-
ször az inflációnak megfelelô bélyegeket ragasztottunk. Késôbb már nyomtattak
millpengôket, meg billpengôket. Ezekkel legfeljebb az adót lehetett befizetni, a piacon
nem akarták elfogadni. Cserekereskedelem alakult ki. Sajnos, nekünk cserélni valónk
nemigen volt. De mégis túléltük...! Igaz, sok suhintott rántottlevest ettünk. Ugye, nem
tudják, mi az a suhintott rántottleves? A nagyapám tréfás kedvû találmánya. Ô Nagy-
fán, a börtönkertészetben volt kertészeti vezetô, s a hozzá beosztott rabokat csak be-
tyároknak nevezte. Mesélte, hogy a rántottlevesbe a fôzéshez beosztott betyárok meg-
kapták a szükséges nyersanyagot, amibôl aztán a zsírt elsuhintották a kondér felett,
majd megették zsíros kenyérként, a többi betyárnak pedig csak a lisztet pirították meg,
úgy csináltak levest.

1946-ban elôször a bátyám, majd édesapám is hazatért a hadifogságból. Egy hónap-
pal késôbb megjelent az új forint. Édesanyám arca ragyogott, amikor megmutatta, mit
vett a fizetésembôl. Már nem tudom, mi mindent vett, de a lisztre és a szappanra em-
lékszem.

Már nem emlékszem, mikor volt a „B”-listázás, de nagyon féltem, hogy elbocsátanak,
hiszen kezdô postás voltam, és nem voltam párttag. Egész családunk az én fizetésem-
bôl élt. Édesapámat, mivel „Horthy-katona” volt, nem vették fel sehova egy ideig. Én
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dott hagyni, amely tájékoztatott a postai anyag fajtájáról, az átvétel idôpontjáról, tartal-
mazva a címzett nevét és lakcímét.

De ezzel még nincs vége a nehézségeknek! Újabb akadályok nehezítették a kézbesí-
tôk munkáját. A közbiztonság nagyon megromlott. A lakosság a bejárati ajtókra elekt-
romos zárakat szereltetett fel, a postásokat pedig kulcsokkal látták el, akik hetekig kü-
lönbözô módszerekkel próbáltak összefüggést keresni a profi betörôk eszköztárát is
megszégyenítô kulcshalmaz és a rengeteg zár között. Így kollégánkat már akkor sem
kellett félteni, hogy elviszi a szél, ha elfogyott az aznapi postaanyag a táskából, mert a
kulcsok kellô nehezékül szolgáltak!

Sárosi Erzsébet
NEHÉZ ÉVEK

1942-ben adtam be felvételi kérelmemet a postához. Be is hívtak, de az elbeszélge-
tés alkalmával Szeged helyett vidéki szolgálati helyet ajánlottak, amit nem fogadtam el.
Úgy gondoltam, ezzel be is fejezôdött a postával a kapcsolatom. Elhelyezkedtem egy
papírügynökségnél gép- és gyorsíróként.

1994-ben a tömeges behívások miatt Szeged 1-bôl is sok férfi vonult be, így aztán -
váratlan meglepetésként - kaptam egy értesítést, hogy állásügyben jelenjek meg a Sze-
ged 1 postahivatalnál. Siemens gépíróként alkalmaztak. Örömmel változtattam munka-
helyet, mivel a posta, mint állami hivatal, nyugdíjas állás volt, s ez akkor még nagy szó-
nak számított. 120 pengô kezdô fizetéssel vetek fel. Az elôzô munkahelyemen 80 pen-
gôt kaptam.

Alig illeszkedtem be az új munkakörömbe, jöttek a bombázások. Száz számra sora-
koztak egy külön asztalon a táviratok, mert a távbeszélô vonalak zsúfoltsága miatt táv-
iratilag érdeklôdtek az emberek a hozzátartozóik felôl. A távirat-kézbesítôk táskája kicsi-
nek bizonyult a nagy mennyiségû kihordandó anyaghoz képest. Sokszor vonultunk mi
is a sziréna hangjára a légópincébe.

Aztán jött a német megszállás. Amikor a németek visszavonultak, elvitték a távíró-be-
rendezéseket, az erôsítôben pedig összekaszabolták a kábeleket. Egy ideig nem moz-
dultunk ki az otthonunkból. Nagyon sokan elmenekültek családostól, de édesanyámnak
hála - bár édesapám és bátyám katonaként kénytelen volt itthagyni bennünket - mi nem
mentünk a bizonytalan semmibe, s ezért megmaradt a házunk, a fedél a fejünk felett.

Amikor az oroszok bevonultak, s megjelent plakátokon, hogy mindenki foglalja el a
munkahelyét, a közelben lakó munkatársnômmel együtt jelentkeztünk. A postától kap-
tunk az utcai igazoltatáshoz szükséges igazolványt, de azt jóformán semmibe sem vet-
ték a katonák. Egy ideig, talán egy-két hétig az erôsítôbe irányítottak dolgozni. Megta-
nítottak bennünket, hogyan kell megvizsgálni és összekapcsolni az összeillô
vezetékpárokat. Azután a városháza alközpontjában dolgoztam távbeszélô-kezelôként.
Amikor helyreállt a távíróforgalom, ismét visszahelyeztek távírásznak.

Egy alkalommal, mikor a barátnômmel a munkahelyünkre igyekeztünk, a Tisza Lajos
körút egyik sarki házának kapuján kilépett egy orosz katonaruhába öltözött 10-11 éves
kisfiú. Rá se hederítettünk, mentünk volna tovább, ám kitárta a karját, hogy „davaj,
davaj”, és mutogatott a kapualj felé! A gyerek után a kapualjból kijött egy fegyveres ka-
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Szemelvények, híradások a volt Pécsi Postaigazgatóság életébôl

A PÉCSI POSTAIGAZGATÓSÁG ELSÔ VEZETÔJE

1887-ben történt a postának a távíróval való országos egyesítése. Baross Gábor köz-
munka-közlekedésügyi miniszter egyesítésére vonatkozó rendelete 1887. július 5-én
jelent meg a Postai Rendeletek Tára 5. számában, továbbá július 16-án a Távírászati
rendeletek 8. számában. Ennek a rendeletnek 1/e pontja felállítja a pécsi posta és
távírdaigazgatóságot, amelynek területét Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyé-
ben, továbbá Vas megyébôl muraszombati és fraknóci postahivatalban állapítja
meg… Amikor felmerült a postaigazgatóság és a távírdaigazgatóság egyesítésének
terve, Nagykanizsa város nagy küzdelmet fejtett ki, hogy az egyesített igazgatóságot
ott helyezzék el. Ugyanekkor Pécs városa az új postaigazgatóság helyiségeinek és
felszerelésének ingyenes felajánlása terén nagy áldozatkészséget tanúsított. A mi-
nisztériuma kérdés megoldására 1887. július elején Opris Péter távírótitkárt küldte ki,
aki az ügy alapos ismerôje volt… A Pécsi Postaigazgatóság elsô vezetôje Opris Pé-
ter lett… Mûködésének egyik legnagyobb eredménye az új postapalota felépítésé-
nek keresztülvitele… Opris Péter 25 évi eredményes mûködése után, 1913. március
27-én, 65 évesen, váratlanul, szívszélhûdésben meghalt. A város, melynek fejlôdésé-
ért ô is fáradozott, díszsírhelyet ajánlott fel. A postapalota felvételi termében rava-
talozták fel.

(Betlehem László)
POSTÁS HÍRADÓ 1977 októberi szám

IX. országos postás konferencia, Pécs 1977

PÁRBESZÉD A DOLGOZÓ ÉS A VEZETÔK KÖZÖTT

Hangulatos mecsekaljai nyárban gyûlt össze Pécsett a postások „nagy családja”. Ren-
dezôi voltunk a IX. Országos Postás Konferenciának. Két évvel ezelôtt a debreceni ta-
lálkozón kaptuk a feladatot, amelyre azóta is készültünk. A Szervezô Bizottság már a
múlt év októberében megkezdte munkáját.

A feladatok szétosztásával, az ötletek és javaslatok összegyûjtésével készítettük elô
400 vendégünk szakmai tanácskozását és kulturális programját. …A pécsi konferen-
cia 5 szekcióban (szakmai csoportban) végezte munkáját. Így felölelte a szakágazatok
idôszerû kérdéseit, a feladatokat és a mûszaki fejlôdés egyes irányait. Ismét bebizo-
nyosodott, hogy a jelenlegi postai és távközlési helyzet magunk között sokat emlege-
tett hiányosságai ellenére, szakembereink nem álltak le a önképzésben, a hazai és kül-
földi tapasztalatok elemzésében, valamint megalapozott javaslatok kidolgozásában.
Talán nemsokára ez képezi majd alapját a jelenlegi hullámvölgybôl történô felemel-
kedésnek… 

(Kelemen Sándor)
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ekkoriban kerültem a Szegedi Postaigazgatóságra osztályirodásnak. Késôbb édesapám
„segédmérnöki” állást kapott. Mikor édesanyám a bejelentésre értetlenül nézett rá, ô
nevetve mondta: „hordom a mérnök után a mérôeszközöket, tehát segédmérnök va-
gyok”. Nehéz idôk voltak ezek, csak humorral lehetett elviselni.

Lassan azonban helyreállt a rend, nem kellett félni, és nyugodtan lehetett dolgozni.
A segédtiszti és a a tiszti tanfolyam elvégzése után elôadó lettem. Szerettem dolgoz-
ni. A postánál teljesült a tanítás utáni vágyam is, mert éveken keresztül a segédtiszti
tanfolyamon távgépírást oktattam. Visszaemlékezésem mellé csatolok egy fényképet a
volt osztályomról, amelyen sokan egyenruhában vagyunk. Sajnos, már alig él közülük
valaki! (A csoportkép a következô oldalon látható – a szerk.)

60 éves koromig ténylegesként dolgoztam a Magyar Postánál. Utána még pár évet a
Távközlési Üzemnél segédkeztem a távbeszélô-kötvények elkészítésében, meg hol itt,
hol ott, ahová éppen hívtak. Jövôre - ha megérem -, belépek a nyolcvanadik évembe.

Ez idô alatt a postán hatalmas változások történtek. Az 1940-es években még Hughes
és Morse távírógépeken is dolgoztak. A Siemens távgépíró keskeny szalagon ontotta a
táviratszövegeket, amelyeket ráragasztottunk a táviratlapokra. A távbeszélô központ-
ban lestük a kis táblákat, és zsinórral kapcsoltunk. Ha mindezt összehasonlítjuk a mai
modern gépi berendezésekkel, óriási a fejlôdés! A számítógépek megjelenése pedig
rádöbbentett arra, hogy ma már nem állnám meg a helyemet a postán.

Remélem, a fiatalabb generációnak ez nem okoz problémát, hanem ezt tartják termé-
szetesnek!
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POSTÁS HÍRADÓ 1988 szeptemberi szám

Csökken a várakozási idô

SZÁMÍTÓGÉPES FELVÉTELI REND A PÉCS 1 POSTAHIVATALBAN

1988. július 4-én két munkahelynél, majd 1 hét múlva újabb négy, összesen tehát hat
munkahelynél számítógéppel támogatott felvételi rendben veszik fel a küldeményeket
a Pécs 1 postahivatalban. A „minden szolgáltatás egy helyen”, számítógépes felvételi
rendszerben a leggyakrabban igénybe vett postai szolgáltatások – egyesített felvétel és
pénzfelvétel -, kerültek összevonásra.

A számítógép ezen túlmenôen a kezelô segítségére van egyéb szolgáltatásaival is.
Így például, összefoglaló jegyzék készítése, számolóprogram, díjazás. A kézi és kezelé-
si pénztárak összevonása csak elsô lépcsôje annak a számítógépes programnak, amely-
nek késôbb a takarék- és valutakezelést, hivatali kézbesítést, csomagfelvételt, valamint
a hivatalai pénztárszámadást kell gépi úton elvégezni. (Jelenleg a munkahelyek leszá-
molásával zárul a gépi program.)

Számítógépeket májusban kapott a hivatal, így több, mint egy hónap állt rendelke-
zésre, gyakorlás céljából. Ennek során a felvételi osztály dolgozói megszerették a gé-
pet, megszokták a képernyôt. Igaz , ebben szerepet játszott az újszerûség varázsa is. A
hivatal nagyságából adódó korábbi szakosítottságot le kellett küzdeni, a pénzfelvevôk-
nek július meg kellett tanulniuk az egyesített felvételt és viszont. ….

(Jánosi Tibor)

POSTÁS HÍRADÓ 1988 szeptemberi szám

Tóth Illés elvtárs avatta föl:

ÜZEMBE HELYEZTÜK A KAPOSVÁRI GYÛJTÔGÓCKÖZPONTOT

A Pécsi Postaigazgatóság történetének eddigi legnagyobb távközlési létesítménye lé-
pett üzembe 1988. július 1-jén Kaposvárott. E rövid információ semmit sem mond az
ország távolabbi részén elô átlagos újságolvasónak, megdobogtatja szívét a Pécsi Pos-
taigazgatóság dolgozóinak, várva várt esemény bekövetkezését regisztrálja a megye-
székhely és környéke lakosai számára. Nem tudni, hogy az egy csapásra jó minôségû
hírközléshez jutott lakosság öröme, vagy a Somogy Megyei Távközlési Üzem kollektívá-
jának fellélegzése nagyobb a megfeszített munka után, mely próbára tette a végrehaj-
tó szakembereket, irányítókat, beruházókat, kivitelezôket egyaránt… A bevételt regiszt-
ráló impulzusszámlálók pedig egyre sûrûbben „ketyegnek”, vagyis az 1 milliárd Ft-ot
meghaladó értékû beruházás megtérülési folyamata megkezdôdött… 

A Létesítmény ünnepélyes felavatásán Tóth Illés államtitkár elvtárs, valamint Töllösi
Péter igazgató-helyettes elismeréssel nyilatkozott a munkát végrehajtó szakemberek te-
vékenységérôl, és átadták a kitûntetéseket és jutalmakat. 

(Reiner Ágoston)
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POSTÁS HÍRADÓ 1982 áprilisi szám

Közel 15 év alatt „célba ért” a beruházás

ÚJ POSTAHIVATAL SZIGETVÁRON

…Megállapítható, hogy a Postaigazgatóság jelentôs összeget fordított ezen új létesít-
mények megvalósítására, a munka- és szociális körülmények megfelelô szinten történô
biztosítására. A beruházás megvalósításával üzembe helyezésével ismételten véglege-
sen megoldódott egy életveszélyes, kedvezôtlen körülménye között üzemelt postahi-
vatal és körzetmesterség elhelyezése. Az új létesítményben elhelyezett dolgozó remél-
hetôen értékelik a megváltozott körülményeket és ezzel kapcsolatos postaigazgatósági
erôfeszítéseket, jelentôs összegû ráfordításokat.

Az új létesítmény a távközlési ráfordításokkal együtt összesen 50,9 millió Ft összegbe
került a Magyar Postának, ezért elvárjuk, hogy mindenegyes dolgozó vigyázzon az új lé-
tesítményre, annak minden egyes berendezésére, érezze magáénak minden ott dolgo-
zó postás és ennek szellemében vigyázzon az új létesítményre, mert nem lesz lehetô-
ség rövid idôn belül jelentôs fenntartási költséget biztosítani a tönkretett eszközök és
berendezési tárgyak pótlására… 

(Tóth Ernô)

POSTÁS HÍRADÓ 1983 áprilisi szám

A legnagyobb postaforgalmi beruházás

AZ ORSZÁG ELSÔ GÓCÜZEME

A Pécsi Postaigazgatóság területén jelenleg a legnagyobb postaforgalmi beruházás a
balatonszentgyörgyi gócüzem megvalósítása. Ennek az írásnak az a célja, hogy a terü-
leten dolgozó postások megismerkedjenek ennek a létesítménynek a jelentôségével és
késôbbi szállítási, feldolgozási tevékenységben való szerepével. A postaforgalmi igé-
nyekkel szembeni támasztott követelmények a feldolgozás és szállítás területén is indo-
kolttá tették az új rendszer technikai kidolgozását.

A szállítási koncepció részeként elôször megvalósult az irányítószám-rendszer , a köz-
útra terelés és a postavonati rendszer. Ezeknek az alapkövetelményeknek a megterem-
tése tett lehetôvé, hogy a Magyar Posta a postaforgalmi forgalomirányítási tervben leír-
taknak megfelelôen megkezdje a létrehozandó 16 gócüzem megépítésének programját.
A tizenhat közül három épül a területünkön (Balatonszentgyörgy, Dombóvár 2, Pécs 2).
A felépülô gócüzemek fogják ellátni az egész ország területén a feldolgozási tevékeny-
ség döntô többségét. A 16 közül háromnak kiemelkedô jelentôsége lesz, amelyek auto-
matikusan levélfeldolgozást is végeznek. Ezek Budapest, Székesfehérvár és Szolnok.

Az országban elsôként épülô elkészülô gócüzem a balatonszentgyörgyi lesz. Azért
készül el elsôként, mert a feltételek ezen a területen voltak a legjobbak a beruházás
megkezdéséhez…

(Balázs Ferenc)
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A bozsoki postaügynökség bélyegzôlenyomata

„A XX. Század technikai újdonságainak postai alkalmazása … (1901-1921)

Megkezdôdött a nagyvárosokban a CB központok telepítése (Gyôr 1909., Sopron
1913.).

Az új iránti fogékonyság jó példája, hogy 1920-ban repülôgépjáratot szervezetek Bu-
dapest-Szombathely között, amely postaanyagot is szállított.

Trianon után Sopron és környéke sorsát népszavazás döntöttel el.”

A soproni népszavazás tiszteletére kiadott felülnyomásos bélyegek

Az 1913. november 1-jén átadott postapalota Sopronban
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Szemelvények a „150 éve létesítették a Postaigazgatóságot 
Sopronban” címû könyvbôl 
(szerzô: Hollndonner László)

A soproni postai és távközlési szakterületet irányító igazgatóságok fennállásának 150. évfor-
dulóján, 2000. január 1-én jelent meg a „150 éve létesítették a Postaigazgatóságot Sopron-
ban” címû kiadvány. E kötet segítségével idézzük fel a soproni postaigazgatás történetét.

„Küzdelmes kezdet (1850-1867)

1850. január 1-jei hatállyal létesítette a Habsburg birodalom vezetése többek között a
Soproni Császári Királyi Postaigazgatóságot. A soproni Postaigazgatóság a hozzátarto-
zó soproni fôposta és szállító postamesterséggel, a 77 postaállomással és 8 levélszedô-
séggel összesen 86 szervezeti egységbôl állt.”

Postaigazgatóság bélyegzô lenyomata

„A Magyar Királyi Postától az egyesített Magyar Királyi Posta és Távírdáig
(1867-1887)

A Soproni cs. kir. Postaigazgatóság 1687. április 30-án szûnt meg és május 1-jén kezd-
te meg mûködését a Magyar Királyi Postaigazgatóság Sopronban.” A rövidített vasár-
napi nyitva tartást a soproni igazgatóság kedvezô tapasztalatai alapján vezették be or-
szágosan a postahivatalokban.

Az igazgatóság területén 1886. és 1888. között minden postahivatalt bevontak a pos-
tatakarékpénztári szolgáltatásba. „Az elsô mozgóposta az igazgatóság területén 1870-
tôl közlekedett a Buda-Székes-fehérvár-Nagykanizsa-Pragerhof vonalon.”

„A korszerû postahálózat kialakulása. A távbeszélô megjelenése (1887-1901)

1887. június 30-án kelt miniszteri rendelet alapján megkezdte mûködését az átszerve-
zett Soproni… Posta- és Távírda Igazgatóság. Új szolgáltatásként jelent meg az 1890-es
években a távbeszélô. Az elsô üzembe helyezett központok 1890. és 1901. között: Sop-
ron, Gyôr, Székesfehérvár, Szombathely, Komárom, Tata, Pápa, Veszprém.”

A Soproni Posta- és Távírda Igazgatóság bélyegzôlenyomatai
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Ilyen gépkocsikkal látták el a helyi járati szolgálatot posta–vasút és posta–posta 
viszonylatban Sopron (1924-tôl) Gyôr (1939-tôl) és Szombathely (1940-tôl) területén

„Második világháború, újjáépítés, államosítás, szocialista posta (1940-1964)

A háború végkifejlete idôszakában… Budapest körülzárását megelôzôen a Posta Vezér-
igazgatóság is a Soproni Postaigazgatóság területére települt át. A postai szállításban
a gépkocsik tömeges alkalmazása a gyôri Rába gépkocsik gyártásának megindulásával
(1947) kezdôdött.

A pénz forgási sebességének növelésére 1953-ban Vas megyében dolgozták ki a bel-
földi postautalványok rendszerét, melyet egy évvel késôbb országosan is bevezettek.
Az 1950-es évek elején sok zavaró körülményt leküzdve megépült az észak-dunántúli
távkábel.”

Hadikórház a postaigazgatóság épületében 1945-ben
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Négy m3 rakterû postaautó, amelyet a Soproni vasútállomás 
és a fôposta közötti forgalomban használtak

Levélkézbesítô a századfordulón

„Modernizáció, motorizáció, automatizálás (1922-1940)”

1922-ben „a területi elcsatolások, illetve az igazgatósági terület újbóli kialakítása során
a korábbi 567 postahivatal és 136 postaügynökség, 281 postahivatalra és 74 ügynök-
ségre csökkent. A Soproni Postaigazgatóság területét közvetlenül érintette a Budapest-
Bécs viszony-latú távkábel megépítése 1926-ban.” 

Az igazgatóság területén elôször Veszprémben létesítettek postai üzemeltetésû, pos-
tai anyagot és utasokat szállító gépkocsi járatot 1926-ban, majd Sopronban 1928-ban.
Az országos egyesületeknek, civil szervezeteknek a helyi csoportjai is az elsôk között
alakultak meg az igazgatóság területén.
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Gyôr 1 új épület (átadva 1988. november)

„A Soproni Postaigazgatóság tíz éve (1990-1999.)

1990. január 1-jével megkezdte mûködését az új, önálló Soproni Postaigazgatóság.
Új szolgáltatások (kereskedelem, fax, valutaváltás és eladás, gyorsszolgálat, postafu-

tár, bankkártya kezelés) valósultak meg. Fejlôdött a kapcsolat a nagyfogyasztókkal,…
Növekedett a posta üzleti szerzôdéses megbízóinak száma…

A Soproni Igazgatóság 1998. év elején helyezte üzembe a teljesen automatizált
Elektronikus Küldemény Elôállító Rendszerét, melyet nyugat-európai minta alapján ala-
kított ki.”

Posta Feldolgozó Üzem Gyôr (1995)
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1956-os felülbélyegzett levélbélyegek

„A hírközlési szolgáltatások korszerûsödése … (1964-1990)”

Az országban elôször Szombathely 1-es postán indult el a számítógépek telepítése a
közönségszolgálati munkahelyeken, és került bevezetésre a „Minden szolgáltatást egy
helyen” program.

„Megkezdôdött … az Észak-balatoni mintahálózat kiépítése. Ebben a térségben a
Posta Kísérleti Intézet egyéb technológiai kísérletei is helyet kaptak. Több éves elôké-
szítô munkával, Sopronban szervezett kormánytalálkozók után jött létre osztrák techno-
lógiai transzferrel az ADS program. Ennek keretében 1988. decemberében a szombat-
helyi és térségi meglevô elôfizetôk átkapcsolásával összesen 104 településen indult el
a digitális távbeszélô szolgáltatás Magyarországon.”

Veszprém 1 postahivatal lift-slab technológiával emelt épülete (1982)
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Postások a szombathelyi vásáron
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