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Fél évszázad a postaforgalmi szakképzésben!

A BETHLEN GÁBOR

KÖZGAZDASÁGI ÉS POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉP-
ISKOLA VÁRJA A VOLT DIÁKOK JELENTKEZÉSÉT!

A budapesti szakképzéssel egy idôben kezdôdött meg a postaforgalmi
szakképzés vidéken elôször a debreceni BETHLEN GÁBOR KÖZGAZ-
DASÁGI ÉS POSTAFORGALMI  SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN, 1960-ban.

Az iskola a 2009/2010. tanévben ünnepli a postaforgalmi szakképzés indulá-
sának 50. évfordulóját. A fél évszázad alatt mintegy 1500 tanuló szerzett az
iskolában szakképesítést, a végzett tanulók közel kétharmada jelenleg is a
Magyar Posta munkatársa, sokan felelôs beosztásban.

A megemlékezés keretében, 2009. október 9-én (a Postai Világnapon) 
szakmai rendezvénysorozat indul a jelenleg is postaforgalmi képzést folytató
középiskolák között, készül az elmúlt 50 év történéseit, a végzett tanulók, ta-
nárok neveit felelevenítô évkönyv és végül 2010 tavaszán, késôbb meghatá-
rozott idôpontban, az évkönyv megjelenésével és egy ünnepséggel zárulnak
az események.

AZ ISKOLA VÁRJA A VOLT DIÁKOK JELENTKEZÉSÉT

legkésôbb 2009. november 30-ig, akik személyes élményeik leírásával,
fényképekkel, egyéb adatokkal  (pl. tanulmányi, kulturális, sport versenye-
ken elért eredmények), segíteni tudják az évkönyv elkészítését, illetve a ta-
vaszi megemlékezésen személyes részvételükkel az ünnepség megtartását.
Az iskola szponzori felajánlásokat is szívesen fogad.

A visszajelzéseket, a feladó címadataival, telefonszámmal ellátva levélben
kell elküldeni 

Boros István –  Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
4026 Debrecen Piac u. 8. címre. 

Boros István a 30/294-4101 telefonszámon, illetve a borosm@chello.hu email
címen bôvebb tájékoztatással is szolgál.

Pallás György
iskolaigazgató

Folyóiratunk ebben az évben – az impresszumban
közöltektôl eltérôen  – csak 3 számmal jelenik meg.
A 3. szám várható megjelenési ideje 2009. december.

[fel. szerk.]
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A pénzügyi-gazdasági válság hatása a postai szektorra
Nemzetközi kitekintés

Nem panaszkodhatnak egyhangúságra a postai szektor szereplôi, az iparág évrôl-év-
re újabb kihívásokkal kell, hogy szembenézzen. Természetesen sokan érthetô módon
többre értékelnék, ha a postai történések kutatói boldog békeévekként jellemeznék
korszakunkat a távoli jövôbôl visszatekintve. Napjainkban három irányból érkezô kihí-
vásokra kell a postai szektornak és a nemzeti postai szolgáltatóknak is egyénileg meg-
felelô választ találniuk. Az elmúlt évtizedben robbanásszerû fejlôdés volt megfigyelhe-
tô a kommunikációs iparág egyéb szegmenseiben. Ki lett volna képes elôre jelezni az
internet és az e-mail ilyen nagy mértékû elôretörését, ma már szinte elképzelhetetlen-
nek tûnnek a napjaink számítógépek nélkül. A postai világban a következô évek má-
sodik nagy kihívását az európai postai liberalizáció jelenti. A fenti két folyamat mel-
lett ma már egyértelmûen láthatóak, mérhetôek a 2008 óta tartó pénzügyi és gazda-
sági válság negatív postai következményei, jelen cikk ez utóbbi folyamat hatásait
igyekszik megvizsgálni nemzetközi kitekintés révén. Elöljáróban szükséges leszögez-
ni, a gazdasági környezet romlása nem csak negatív következményeket hordoz ma-
gában, a változásoknak pozitív eredményei is lehetnek a postai szereplôk számára.

A pénzügyi-gazdasági visszaesés jelei 2008 ôszén felerôsödtek. A pénzügyi rendszer
meggyengülése számos országot hozott rendkívül nehéz helyzetbe. A válság rendkívül
gyorsan elérte a postai szektort. 2008 negyedik negyedévében a postai szolgáltatók so-
ha nem látott forgalomcsökkenést voltak kénytelenek elkönyvelni a levél- és címzett
reklámküldemények piacán. Pozitív tendencia volt megfigyelhetô azonban a posták ál-
tal nyújtott pénzügyi szolgáltatások iránti igény területén.

Jól mutatja a válság hatását a postai szolgáltatókra a tôzsdén jegyzett postai részvé-
nyek euróban kifejezett árfolyamváltozása. Jelenleg a Holland, a Német és az Osztrák
Posta papírjaival lehet kereskedni a tôzsdéken.

2008. július 1. 2008. október 1. 2009. január 1. 2009. április 1.
Forrás: az Osztrák Posta honlapja, www.post.at
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A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA A POSTAI SZEKTORRA
nyességének változását 2009 elsô negyedévében a 2008 elsô negyedévi adatokhoz ké-
pest. Az esetek többségében 2009 elsô negyedéves adatokat elemzünk, egyéb esetek-
ben a 2008-as teljes üzleti évre vonatkozó eredmények jelennek meg. 

* 2008-as évre vonatkozó üzleti adatok és gazdasági mutatók

A fenti táblázatban a szolgáltatókat az árbevétel-változás szerint állítottuk sorrendbe.
Az adatokból egyértelmû, hogy a postai szolgáltatók mûködési feltételei rendkívüli
mértékben megváltoztak. Míg a 2008-as adatokkal szereplô szolgáltatók szinte mind-
egyike tudta növelni árbevételét és nyereségességét, 2009 elsô három hónapjában már
jelentôsen érintette a gazdasági visszaesés a postai szolgáltatók üzleti tevékenységét.
Várható, hogy a táblázatban még pozitív eredménnyel szereplô szolgáltatók sem telje-
sítettek jobban már 2009-ben, ahogy például a jelenleg veszteségrôl számot adó szol-
gáltatók is eredményes 2008-as évet tudhatnak maguk mögött. 

A legfrissebb adatok alapján az árbevétel-csökkenés leginkább a nagy, globális pos-
tai szolgáltatókat érintette: USPS - Amerikai Posta, Német Posta – Deutsche Post DHL,
Holland Posta – TNT, az ô esetükben 10 százalékos árbevétel zuhanásról beszélhetünk,
amely jelentôsen befolyásolta eredményességüket is. Látható az is, hogy a GDP ezek-
ben az országokban kiemelkedô ütemben csökkent 2009 elsô három hónapjában. To-
vább árnyalja a képet, ha a globális postai szereplôk egyes üzleti szegmensének ered-
ményeit vizsgáljuk meg. A TNT árbevétele összességében 10,2 százalékos árbevétel
visszaesést mutat, ezen belül a levél üzletág árbevétele csak 2,2 százalékkal csökkent,
ellenben az expressz terület 15,5 százalék árbevételt veszített el a 2008 elsô negyedévi
adataihoz képest. A Deutsche Post DHL levél-árbevétele 4,5%-os, az expresszé 25%-os,
a logisztikáé 18,2%-os visszaesést mutat. Hozzá kell tenni, hogy a DHL kivonta a belföl-
di expressz tevékenységét az Egyesült Államokból. A fenti adatok is bizonyítják, hogy a
gazdasági visszaesés, az ügyfelek költségcsökkentése elsôsorban az expressz szeg-

A visszaesés 2009 elsô hónapjaiban is folytatódott, az erre az idôszakra vonatkozó
adatok már rendelkezésre állnak, amelyeket a következôkben mutatunk be és elem-
zünk. Míg a nyugat-európai posták 2008-as éves eredményei szinte kivétel nélkül már
elérhetôk, addig térségünk postai szolgáltatói közül csak néhány számolt be mindezidá-
ig tavalyi teljesítményérôl. A cikkben elsôdlegesen a 2009 elsô negyedéves adatokat
használtuk fel, amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre 2008-as számokat elemez-
tünk. Sajnálatos módon adathiány következtében a rövid elemzés nem tudja lefedni a
közép-kelet-európai postai szolgáltatókat.

A postai szolgáltatók árbevételének és eredményességének változása
Lássuk a legfrissebb adatokat. A következô táblázat a postai szolgáltatók rendelkezés-
re álló legfrissebb adatai alapján mutatja be a szolgáltatók árbevételének és eredmé-
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Összefüggés a GDP és a postai növekedés között
A legfrissebb adatok elemzése elôtt adódik azonban egy nagyon fontos módszertani feladat.
Mindenképpen szükséges a lehetô legalaposabban kiszûrni a válság mellett az egyéb tényezô-
ket. Ehhez megfelelô alapot ad, ha az elmúlt évtized tendenciáit megvizsgáljuk a levélvolumen
tekintetében. 

Forrás: WIK Consult 2009. június 4-i elôadása, Brüsszel

A fenti grafikonból is jól látható, hogy az európai postai levélküldemények száma már rég-
óta nem követi a gazdasági fejlôdést. Korábban már említettük, hogy éppen az elmúlt évtized-
ben indult robbanásszerû fejlôdésnek az internet és az elektronikus levelezés. A postai forga-
lom az elmúlt 10 évben meglehetôsen stabilnak tûnt. A fenti ábra európai átlagot mutat. Ki-
emelendô, hogy a nyugat-európai érett postai piacokon a forgalomnövekedés lelassult, míg a
közép-kelet-európai piacokon sokkal jelentôsebb fejlôdést lehetett megfigyelni, de az utóbbi-
ak tekintetében jóval alacsonyabb bázisról beszélhetünk. Az Ecorys tanácsadó cég 2008 szep-
temberében megjelentetett tanulmánya alapján a 15 régi uniós tagállamban a levélküldemé-
nyek száma 1,5 százalékkal nôtt 2004-2006 között, míg a 12 új tagállamban ugyanez az adat
6,5 százalék volt, ezeken a piacokon legszembetûnôbb a reklámküldemények növekedés. 
Az elmúlt 10 évben a helyettesítô szolgáltatások térnyerését ellensúlyozta az európai gazdaság
növekedése és a közép-kelet-európai piacok fejlôdése. A külsô körülmények azonban rendkí-
vüli mértékben megváltoztak 2008 ôszére.



* 2008-as éves adatok

Az adatok jól mutatják a levélforgalom csökkenési ütemének felgyorsulását. Erôsebb
visszaesés figyelhetô meg a címzett reklámküldemények forgalmának változását illetô-
en. A válság természetes következménye, hogy a vállalkozások csökkentik marketingki-
adásaikat, figyelembe véve a lakossági vásárlási lehetôségeit is. A csökkenés legerô-
sebbnek tûnik a skandináv térségben, amely már semmiképpen sem fér bele az elmúlt
években megfigyelhetô levélvolumen csökkenési tendenciába. Egy valamire azonban
mindenképpen fel kell hívni a figyelmet a mutatók elemzésekor, ami a korábbi keretes
írásban már említésre került. A nyugat-európai országokban közép-európai átlaghoz ké-
pest rendkívül magas az 1 fôre esô levélküldemények száma. Az Európai Bizottság szá-
mára készített postai tanulmányok adatai alapján 2007-ben Finnországban közel 400,
Svédországban és Hollandiában 350 levélküldemény jutott egy fôre. Összehasonlításul
Szlovéniában 200, Magyarországon 100, Bulgáriában és Szlovákiában 25 levélkülde-
mény/fô adatokat regisztráltak. 

A válság postai hatásainak értékelése
Ki kell jelenteni, hogy a postai szolgáltatók jövôje nem kizárólagosan egyéni dönté-
seiktôl függ. A posták rendkívül érzékenyek mûködési környezetük változására. A be-
következett változásokra és kihívásokra a postáknak megfelelô és megalapozott vá-
laszt kell adniuk. Jelenleg az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen forgatókönyv
alapján alakíthatják ki a posták stratégiájukat. Egyes gazdasági szakértôk szerint a vi-
lággazdaság már 2009-ben a stabilizálódás jeleit mutathatja. Valószínûsíthetô azon-
ban, hogy az ügyfelek által elindított költség – beleértve a postai költség – csökken-
tési programok hatásai 2009 elsô negyedévében még nem realizálódtak teljes egé-
szében, ennek megfelelôen 2009 második és harmadik negyedévében további forga-
lomcsökkenésre lehet még számítani. A postai szolgáltatások vonatkozásában elôtér-
be került a postai szolgáltatások ára a termékek minôségével szemben, amely jelen-
tôs átterelôdést is okozott.
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menst érinti negatívan. Az ügyfelek a drágább, prémiumszolgáltatások helyett olcsóbb
termékeket vesznek igénybe, például a Német Postánál az idôgarantált csomagok for-
galmában 25%-os esést hozott 2009 elsô negyedéve. 

A jelenlegi helyzet természetesen a közepes- és kisméretû szolgáltatók mûködé-
sére is hatással van. Az ô esetükben az árbevételi adatok jóval kedvezôbb képet
mutatnak. A Finn Posta árbevétel növekedést is el tudott érni (5,5%), ezt azonban
egyedül csak a felvásárolt társaságok eredményeinek figyelembe vétele okozza,
ezen adatok nélkül a Finn Posta is 6,1 százalékos árbevétel csökkenést volt kényte-
len elkönyvelni. Az ideálisnak nem mondható körülmények között egyelôre jól tel-
jesít a Svájci Posta. A szolgáltató árbevételének növekedése mögött elsôsorban a
kedvezô valutaárfolyam mutatók állnak. A Svájci Posta minden üzleti területe stabil,
a levél és a logisztikai CEP terület is csak minimális csökkenést mutat (-0,8%; -1,3%),
pozitív adatokkal rendelkezik a pénzügyi szegmens és az autóbuszos személyszállí-
tás területe.

A Svájci Posta példája jól mutatja, hogy a válságnak voltak pozitív hatásai is. A
kedvezôtlen körülmények között mérhetô módon stabilabb eredményeket mutatnak
a diverzifikált portfólióval rendelkezô posták, ezek közül különösen is azok, amelyek
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak. Ez szolgáltatja az elmúlt idôszak egyik nagy ta-
nulságát. A postai évkönyvekbe a levél és expressz forgalom zuhanása mellett a pos-
tai pénzügyi szolgáltatások iránti kereslet rendkívüli mértékû növekedését fogják fel-
jegyezni 2008/2009 vonatkozásában. A globális és nemzeti bankok számos csôdje
után megnôtt a társadalom igénye a nemzeti postai szolgáltatók által nyújtott pénz-
ügyi szolgáltatások, termékek iránt. A bizonytalan hátterû bankok helyett a lakosság
elônyben részesíti a stabilabbnak tartott postai szolgáltatókat. Hozzá kell tenni, hogy
sok esetben éppen ezzel a pénzátcsoportosítással pecsételôdhetett meg néhány
bank sorsa. A Francia Posta 2008-ban 4,4%-kal növelte pénzügyi szolgáltatásokhoz
köthetô árbevételét. Az Olasz Posta banki és biztosítási szolgáltatásokból eredô ár-
bevételét 2 és 7,7%-kal növelte. A Svájci Postánál vezetett számlák száma 2008-ban
311 ezerrel 3,64 millióra nôtt, míg 2009. március 31-én már 3,72 millió számlát ke-
zeltek, 2004 óta közel 1 millió új számlát nyitottak a PostFinance-nál. Ennél jóval na-
gyobb ütemben nôtt az elhelyezett betétek nagysága, 2009 elsô három hónapjában
15 milliárd svájci frank új betétet helyeztek el az ügyfelek, a kezelt összeg nagysága
elérte a 68 milliárd svájci frankot. Szintén jó eredményeket ért el a Magyar Posta
pénzügyi szolgáltatások területe 2008-ban. A terület árbevétele közel 10 százalékkal
nôtt és elérte az 55,3 milliárd forintot. 

Levél- és címzett reklámküldemények forgalmának változása
A postai pénzügyi szolgáltatások örömteli elôretörése mellett mindenképpen érdemes
megvizsgálni a postai szolgáltatók hagyományos üzleti területének, a levélküldemények
és a címzett reklámküldemények forgalmának változását is. Az árbevételi és eredmé-
nyességi adatokhoz képest jóval szûkebb a rendelkezésre álló adatok köre. A követke-
zô diagram az elérhetô adatok alapján mutatja be az egyes szolgáltatók levél és címzett
DM forgalmának változását.
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Célkeresztben az innováció
Folyamatos fejlôdés kell a logisztikai piacvezetô szerep megôrzéséért, erôsítéséért

A Magyar Posta szolgáltatásportfolióját és ebbôl adódó üzleti bevételeit tekintve a lo-
gisztikai termékek ugyan nem képviselnek akkor fajsúlyt, mint a pénzügyi- és a levélszol-
gáltatások, azonban ezen termékeknél már több éve nagyon erôs versenypiaci körül-
mények között kell helytállnia társaságunknak, korántsem elhanyagolható mértékû be-
vételt realizálva ezen termékkörbôl a vállalat számára.
Ebben a piaci környezetben betöltött fontosságunkat semmi sem jelzi jobban, mint az
a tény, hogy a Magyar Posta a belföldi CEP piac piacvezetô szolgáltatója.

A CEP piac –mely egyfajta gyûjtônévként a courier, express, parcel kifejezésekbôl adó-
dik, azaz a futár, az expressz és csomagküldô piacot tömöríti magában- egyik legfôbb jel-
lemzôje, hogy roppant erôs a versenyhelyzet, és ezen körülmények között a minél maga-
sabb minôségû szolgáltatások nyújtására való törekvés mellett jelentôs szerepet képvisel-
nek a szolgáltatások árai is. Azaz, ebben a versenykörnyezetben az a szolgáltató lehet
nyertes, aki megfelelô ár-érték arányú szolgáltatásokkal képes jelen lenni, és megújulási
képességein keresztül folyamatosan képes igazodni a piaci igényekhez, kihívásokhoz.

A belföldi CEP piac mérete 2007-ben mintegy 24,8 milliárd Ft volt, ami összességében
az elôzô évek dinamikus tendenciájához képest mindössze 1,5%-os növekedést produkált.
Érdekes, hogy amikor piacméretrôl beszélünk, akkor a teljes CEP piac méretét ~65-70 mil-
liárd Ft-ra becsüljük, azaz láthatóan módon ez az attraktívan fejlôdô iparág már-már utol-
éri, szakmai prognózisok szerint hamarosan meghaladja a levélküldési piac nagyságát. 
A piac szolgáltatói oldalú felosztását tekintve a forgalom mintegy 70%-át 2-3 nagy és 4-5
közepes méretû cég fedi le, a további 30%-on több tucat kisebb, közepes cég osztozik.

A Magyar Posta ezen a piacon az MPL márkanévvel, brand-del van jelen, melynek ka-
rakterisztikája, dinamizmusa egyfajta megkülönböztetést ad a többi postai terméktôl,
szolgáltatástól, s e 2004-tôl tudatos koncepció mentén felépített imázs nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy napjainkban mind a kezelt küldemények mennyiségét, mind az ezek-
bôl származó bevételeket nézve a Posta áll a képzeletbeli dobogó felsô fokán.

Az MPL legfôbb versenytársai a piac legnagyobb szereplôi, a belföldi CEP piacon a
DHL, a GLS, a TNT, a UPS, a Gartrans, és a Sprinter, de egy-egy piaci rész-szegmens-
ben más logisztikai szolgáltatók is jelen vannak. Ilyen részpiac pl. a futárpiaci szegmens,
ahol a Hajtás-pajtás vagy a Redda bír jelentôs potenciállal.

Az MPL a maga 27,9%-os, (az utóbbi 4-5 évet tekintve 2007-ben a CEP piaci része-
sedését elôször megtartó) részesedésével ugyan piacvezetô, ugyanakkor az is tény,
hogy a CEP piac 2. helyezettje dinamikus fejlôdése által mintegy 1,5%-val növelte ré-
szesedését 2007-ben, s ezzel 18,3%-os piaci részesedést mondhat magáénak. A piac 3.
legerôsebb szereplôje 11,7%-os részesedéssel bír. A közepes cégek piaci részesedése
1-2%-os ingadozással, de stagnálást mutat.
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A kiesô bevételeik ellensúlyozására a postai szolgáltatók is szigorúbb költséggazdál-

kodást vezettek be, a Svéd Posta például 1 milliárd koronás költségcsökkentési progra-
mot fogadott el 2009-re vonatkozólag Az Osztrák Posta a postahelyek vállalkozásba
adásával kívánja mûködési költségeit csökkenteni Legnagyobb probléma, hogy a kiesô
forgalom jelentôs kapacitás felesleget okoz, a postáknak szükséges a kisebb forgalom
kiszolgálására átállni. A posták 2009-re tervezett eredményeiket lefelé módosították.
Nagyon fontos, hogy a változásoknak úgy kell végbemenniük, hogy azok társadalmi kö-
vetkezményei - tekintettel a posták kiemelt foglalkoztatói státuszára - a lehetô legki-
sebb mértékûek legyenek. 

Legfontosabb feladat, hogy a postai szolgáltatók az ügyfelek igényeit szem elôtt tart-
va megfelelô ár/érték arányú szolgáltatásokat nyújtsanak továbbra is ügyfeleiknek és a
lakosságnak. Ez hosszú távú feladatként értelmezendô. Nehezíti a feladatot az elektro-
nikus helyettesítô szolgáltatások térnyerése, azok további fokozódása. Az Európai Bi-
zottság javaslata alapján 2013-tól a papíralapú és az elektronikus számlákat teljes mér-
tékben azonosnak kell elfogadni. Az sem várható, hogy a postai szolgáltatásoktól jelen-
leg – költségmegtakarítási okokból - elfordulók a gazdasági helyzet javulásával automa-
tikus módon újra igénybe vennének postai szolgáltatásokat, figyelembe véve azt is,
hogy idôközben esetleg elektronikus módon váltották ki a posták által nyújtott szolgál-
tatásokat. A gazdasági növekedés megindulása után nehéz feladat lesz az ügyfélkör új-
bóli felépítése.

A válság számos tanulsággal szolgál a postai szolgáltatóknak. Egyértelmûsítette a
több lábon való állás fontosságát. A változások még inkább kihangsúlyozzák a postai
szolgáltatások árának és minôségének kérdését. A változásra adott válaszokkal a pos-
táknak sem szabad késlekedniük, figyelembe véve, hogy a gyors és megalapozott vá-
laszok garantálhatják a hosszú távon is fenntartható mûködést. A gazdasági környezet
javulásával a bevezetésben említett hármas problémának még csak az egyik méregfo-
ga hullik ki, a következô években bekövetkezik az európai postai liberalizáció és a he-
lyettesítô szolgáltatások térnyerésének lassulása sem várható. Ezen tényezôk minden
bizonnyal további stratégiai feladatokat fognak indukálni a világ postái, így a Magyar
Posta számára is a nyereséges mûködés fenntarthatósága érdekében.
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szítô szolgáltatások szegmensét, melynek elsôdleges oka, hogy a szolgáltatók egyre
magasabb színvonalú alaptermékkel jelennek meg a piacon. Az egyéb szegmensekre a
viszonylag kis piaci részarány és kismértékû részarány változás jellemzô. 
Az MPL belföldi CEP piacvezetô helye jól körvonalazódik a piac részszegmenseibôl va-
ló részesedési aránya alapján. A Posta képviseli a legnagyobb részarányt a CEP piac
többnapos kézbesítésû csomagok (65%), az overnight (58%) és a raklapos kézbesítés
(58%) szegmensekben. 2007-ben azonban már jelentôs mértékû, mintegy 17%-os pia-
ci részesedést tudhatott magáénak a legfontosabb, garantált másnapi kézbesítés szeg-
mensben, amely részesedése az utóbbi években több mint 10%-al növekedett. Csök-
kent a Posta piaci részesedése a futárpiaci szegmensben, az éjszakai kézbesítés szeg-
mensben, valamint a kiegészítô szolgáltatások szegmensében.

Fô célunk, egyfajta küldetésünk a belföldi CEP piacvezetô szerep megtartása, amelyhez el-
engedhetetlenül szükséges, hogy a két legfontosabb -a garantált másnapi és a többnapos
kézbesítésû csomagok- szegmensében a Posta továbbra is a legnagyobb, lehetôség szerint
növekvô piaci részaránnyal rendelkezzen. Mindennek egyik alappillére, hogy megfelelô szol-
gáltatásokkal, kedvezô, versenyképes ár-érték arányú termékekkel, megoldásokkal jelenjünk
meg ebben a piaci környezetben. Ehhez létfontosságú, hogy a portfoliónkat alkotó logiszti-
kai megoldásokban folyamatosan figyeljük a piac igényeit, és ennek megfelelôen, perma-
nens módon fejlesztésekkel növeljük, javítsuk termékeink eladhatóságát, piaci potenciálját.

Az áruküldôk körében az MPL versenyképessége a 2002-2006 közötti idôszakban je-
lentôsen csökkent, melynek okozója, hogy a Posta jelentôs versenyhátrányba került az
utánvételes küldemények szállításának tekintetében. A piac számára elviselhetetlenül
magasak voltak a feladót terhelô utalásokhoz kapcsolódó költségek, sok volt a címirat
kitöltése során az adminisztráció, illetve az utánvételi összeg visszaforgatása hosszú idôt
vett igénybe, tehát a feladó számára késôn jutott hozzá a beszedett utánvételi össze-
gekhez. E versenyhátrányt, rugalmatlanságot idôben felismerve kezdett bele az MPL a
mára EUV (Egyszerûsített Utánvét-kezeléses Csomag) szolgáltatás néven megismert fej-
lesztésébe. A fejlesztés abszolút a sikertörténet kategóriába tartozik, hiszen a 2007. au-
gusztusi bevezetéséhez azonnal egy jelentôs üzleti partner (Quelle Bt.) megszerzése,
majd a Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton elnyert szakmai elismerés kapcsolódik.

A küldemény öntapadós címirata, mely az MPL által ingyenesen 
biztosított programmal pillanatok alatt elôállítható.
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Az MPL és versenytársai részesedése a belföldi CEP piacon
Forrás: LORA tanulmány 2007.

A kezelt csomagvolumeneket tekintve a Posta piaci részesedése 2007-ben a bázishoz
képesti 2%-os volumennövekedéssel 34%-os volt, s a piac 2. helyezettje látványos
(mintegy 21%-os mértékû) fejlôdésének köszönhetôen ezt 23,5%-os részesedéssel kö-
veti. A piac 3. helyezettje 2007-ben 14%-al kevesebb küldeményt kezelt, s ezért a kül-
deményvolumeneket tekintve csak 9,5%-os piaci részesedést tudhat magáénak. Ez
utóbbi versenytárs piacvesztésében jelentôs szerepet játszott az MPL, mivel új szolgál-
tatásaival több nagyfeladót, áruküldôt sikerült megszerezni a konkurenstôl.

A CEP piac részpiaci szegmensei, -amelyekbe a postai logisztikai szolgáltatások is vi-
szonylag jól besorolhatók- és az összpiacból való részesedési arányuk a szolgáltatások-
ból származó bevétel nagysága alapján nagyságrendileg a következôk:

➢ Futárpiac (9,1%)
➢ Éjszakai kézbesítés (5,6%)
➢ Overnight (3,7%)
➢ Garantált másnapi, vagy 24 órás kézbesítés (48,5%)
➢ Többnapos kézbesítés (22,9%)
➢ Raklapos kézbesítés (3,6%)
➢ Kiegészítô szolgáltatások (6,7%)

Belföldi CEP piac szegmensenkénti megoszlása
Forrás: LORA tanulmány 2007.

A CEP piacon a hét szegmensbôl növekvô tendencia jellemzi a futárpiacot, erôsen
növekvô tendencia a garantált másnapi kézbesítést, csökkenô tendencia érvényesül a
többnapos kézbesítés szegmensében, erôteljesen csökkenô tendencia jellemzi a kiegé-
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Sikereink azonban nem tehetnek elégedetté minket, hiszen ezen a piacon egy pilla-
natra sem lehet hátradôlnünk, mert konkurenseink is folyamatosan azért dolgoznak, fej-
lesztenek, hogy minél nagyobb szerepet tudjanak kiharapni a piacot jelentô mintegy 70
milliárd Ft értékû tortából. Éppen ezért felismerve azt a tényt, hogy egyre nagyobb
igény jelentkezik a kiszállítással egybekötött ügyintézésre, a retúr küldemény címhelyen
történô felvételére, az átvételi elismervény visszaküldésére, vagy a dokumentum vissza-
forgatásra, az EUV rendszer továbbfejlesztésével kívánjuk biztosítani felmerült piaci igé-
nyek magas színvonalú kiszolgálását.
Nagy hangsúlyt fektetünk az informatikai környezet folyamatos fejlesztésére, így az idei év
közepétôl elérhetôvé válik ügyfeleink számára a Címiratkitöltô program internetes változa-
ta, mely még szélesebb körû lehetôségeket kínál majd az MPL szolgáltatását választóknak.
A számunkra kulcsfontosságú üzleti partnereink mellett azonban fokozott figyelmet kell
fordítanunk a további igénybevételi szegmensekre, így a lakosságra is. Ma már nem
mondhatjuk, hogy úgyis hozzánk jön be az ügyfél csomagot feladni, hiszen a DHL Ser-
vice Point-i és a GLS Packet Shop-i hálózatán keresztül már országos környezetben egy-
re erôsebb magatartással vannak jelen versenytársaink.
Megállapítható, hogy az MPL nincs könnyû helyzetben, hiszen versenytársaink ezen
szegmens részére is kiváló szolgáltatásokat kínálnak versenyképes tarifával, és be kell
látnunk, fel kell ismernünk, hogy sokszor jobb szolgáltatás-minôséggel, kultúráltabb
kézbesítéssel találkozunk ezen piaci szereplôknél.
Piaci helyzetünket és a konkurencia egyre növekvô jelenlétét felismerve elemeztük
milyen lehetôségeink vannak termékeink fejlesztésén keresztül, azok piacképesebbé
tételében.

Egyik lényeges tényezô volt a felzárkózásban, hogy a csomagküldéshez társított legfon-
tosabb ügyfélelvárások egyikében a gyorsaságban elôre tudjunk lépni. A Postán kívül ma
már egyetlen konkurensünk kínál 2 napos átfutási idôvel csomagmegoldásokat, minden
más szereplô felismerve ezen elvárás kulcsfontosságát 1 napos átfutási idôvel dolgozik, az-
az termékeinek alapjellemzôje a másnap történô kézbesítés. Ezek alapján indukálódott fej-
lesztés eredményeként az Idôgarantált Prémium csomag esetében is elérhetôvé tettük az
1 munkanapos idôgarancia – egyelôre – többletszolgáltatásként történô igénybevételét.
A szolgáltatás igénybevétele a lakossági feladók és kisvállalkozások számára nyújt meg-
felelô alternatívát sürgôs csomagjaik gyors továbbításához.
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Az utánvétel kezelési tevékenység új alapokra történô helyezése (nincs utánvételi lap,

elektronikus információk alapján történik az ügyfél részére az átutalás) mellett általános
piaci igényként jelentkezett a címiratkitöltés szoftverrel történô támogatása, a folyama-
tos nyomkövetés és adatszolgáltatás biztosítása, valamint a beszedett utánvételi össze-
gek egyösszegû átutalása az ügyfél igényének megfelelô idôközönként. Az elvárások
magas minôségi szinten történô teljesítése érdekében komplex informatikai alkalmazá-
sok kifejlesztése vált szükségessé.

Az innovációs fejlesztés, az EUV csomagszolgáltatás hátterében egy olyan új informa-
tikai rendszer áll (EUV Központi Alkalmazás), melynek segítségével megvalósult a kül-
demények teljes belsô nyomon követése. Ennek köszönhetôen lehetôségük nyílik arra,
hogy a küldemény életútjába még az elôtt beavatkozzunk, hogy a címzett, vagy a fel-
adó bármit is észlelne az esetleges hibáinkból. Ez egy teljes paradigmaváltás, hiszen a
postai szolgáltatások zöménél eddig az ügyfeleink jelzéseibôl (reklamáció, tudakozó-
dás) szereztünk tudomást arról, hogy az adott küldeménnyel probléma van. A rendszer
nem csak korrekcióra ad lehetôséget, hanem a beszedett utánvételi összegeket szám-
laszámonként összesíti és biztosítja azt, hogy a feladó által meghatározott perióduson-
ként teljesítsük az utalásokat. A Központi Alkalmazás napi rendszerességgel riportokat
küld a feladó részére a kézbesítési eseményekrôl és az utalási adatokról, biztosítva ez-
zel a folyamatos ügyfél tájékoztatást.

Az EUV termék feladására a bevezetését követôen elôször az Országos Logisztikai
Központban volt lehetôség, késôbb a fejlesztés második fázisában az IPH rendszer to-
vábbfejlesztése már lehetôvé tette a felvétel országos kiterjesztését, így minden cso-
magfelvételre kijelölt, IPH hálózatba bekapcsolt postahely kijelölésre került a küldemé-
nyek felvételére. Ugyanebben a szakaszban készült el az ügyfelek nagy megelégedésé-
re, az EUV Címiratkitöltô és elektronikus feladójegyzék készítô szoftver, ami lehetôvé te-
szi azt, hogy a feladó kényelmesen, a telephelyén állítsa elô a küldemények címzéséhez
szükséges nyomtatványokat. A program kezeli ügyfelünk partner adatait, nyilvántartja a
feladásokat és továbbítja a posta részére a feladójegyzéket. 
Az EUV küldemény kísérôokirata tekintetében is különbözik más csomagtermékektôl,
mivel a csomagok nem a klasszikus kísérôokirattal vannak felszerelve, hanem egy spe-
ciális öntapadós nyomtatott etikettel, melyen megtalálható minden olyan releváns in-
formáció, ami a kézbesítéshez feltétlenül szükséges. 
A címiratkitöltô program által biztosított opciók, a tervezhetô költségek, az egy ösz-
szegben történô utalás, a riportrendszer, a folyamatos technológiai kontroll, mind-mind
olyan elemei és elônyei a szolgáltatásnak, melyek növelik a szolgáltatás minôségét.  
2008. volt az elsô teljes üzleti év a termék indítását követôen, a szolgáltatás népszerû-
ségét, az ügyfelek elégedettségét és termék iránti bizalmát az is jól mutatja, hogy év
végére ügyfeleink száma meghaladta a 300-at. A bevezetést követô elsô teljes üzleti év-
ben 573 millió Ft bevételt realizált a Magyar Posta az EUV szolgáltatás bevezetésének
köszönhetôen. 
Olyan nagy forgalmat biztosító partnerek csatlakoztak az EUV ügyfelek táborához, mint
a BAKKER Holland Hungary Kft, a Szerencsejáték Zrt. és nem utolsó sorban a READ-
ER’S DIGEST Kiadó, aki PBP szolgáltatásról tért át EUV-ra, mivel így magasabb színvo-
nalon vagyunk képesek az ügyfél által támasztott igényeket biztosítani.
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késztették az MPL-t arra, hogy partnerépítés és termékfejlesztési területen kiaknázza a
piac dinamikus fejlôdésében rejlô potenciálokat. Az elsô lépéseket a piaci lehetôségek
kiaknázására tavalyi év során tettük meg, amikor Magyarország egyik legnépszerûbb
aukciós web-áruháza, a Vatera.hu az MPL-t választotta szállítói partnerének.
Az együttmûködés keretében az a célunk, hogy megismerjük ezen piac speciális igé-
nyeit, feladási szokásait, és ezen tapasztalatok felhasználásával olyan termékkonstrukci-
ót alakítsunk ki, mely hosszútávon versenyképessé teszi a postát.
Több mint egy éve indítottuk el szolgáltatásunkat, melyet kizárólag a Vatera ügyfelei
számára kedvezô tarifákkal alakítottunk ki. Jelenleg Budapesten öt forgalmas postahe-
lyen van lehetôség az egy munkanapos határidôvel kézbesített Vatera-küldemények fel-
adására, de az igények –mely a felhasználói körbôl adódóan érzékeny a kényelmi és
elektronikus szolgáltatások iránt- szélesebb körû kielégítése végett az EMS központ is
bevonásra került, biztosítva ezáltal a csomagok háznál történô felvételét.
A fejlesztési tervek két irányba mutatnak. Egyrészt földrajzilag mindenképpen szélesíte-
ni kívánjuk az igénybevételi felületet, hiszen a fôváros centrikusság ellenére, vidéken, el-
sôsorban a nagyvárosokban is jelentôs a „Vaterázók” köre. Másrészrôl még komforto-
sabbá, komplexebbé kell tennünk a szolgáltatást, ezért több ezen igényeket kielégítô
fejlesztés megvalósítását tûztük ki célul, ilyen például az on-line megrendelés, vagy az
elektronikus fizetés lehetôsége.

Az MPL által nyújtott kiscsomag szolgáltatásokat elemezve az is megállapítható, hogy
az elmúlt évek során a portfolióelemei gombamód szaporodtak, így mára kialakult egy
olyan helyzet, hogy termékeink megfelelô piaci pozicionálásához elengedhetetlen a je-
lenlegi termékstruktúra átvilágítása, az azonosságok megszüntetése mentén egy, a pi-
aci igényeknek megfelelô, átlátható, jól kommunikálható csomagportfolió kialakítása.
Ahhoz, hogy ebben az erôs versenyhelyzetben a belföldi CEP piacvezetô szerepünket
megtartsuk, a portfolió racionalizálása elkerülhetetlenné vált. A mostani termékeinkben
meghúzódó jelentôs azonosságok arra mutatnak, hogy az ügyféligények egy-két jól
strukturált rugalmas termékkel kielégíthetôek. Mindez a szolgáltatási paraméterek fej-
lesztése, bôvítése mellett a jelenlegi ügyfélkörünk megtartásán, kötôdésének erôsíté-
sén túl utat nyit a korábban elvesztett, vagy más szolgáltatót használó ügyfelek meg-
szerzésére a piacról.

Az egyszerûsítés irányvonala nagy segítséget ad kommunikációs vonalon, hiszen mind
a postahelyi munkatársak, mind az üzleti szegmensekben tevékenykedô értékesítô kollé-
gák jobban, hatékonyabban, nagyobb üzleti eredményességgel tudják termékeinket ér-
tékesíteni. A cél keretében lehetôség nyílik a kísérôokiratok egységesítésére, a jelenleg
számtalan féle nyomtatvány felszámolására, mely a költségcsökkentés és a minôségjaví-
tás alapja. Fontos jövôbeni felkészültségünk arra, hogy egyre növekvô igény mutatkozik
a kísérôokiratok elektronikus elôállítására, kitöltésére, illetve az ehhez köthetô kényelmi
funkciók (pl. címadatbázis nyilvántartás, partneradat kezelés) biztosítására.
Meggyôzôsédünk, hogy a mai gazdasági helyzetben, illetve az erôs CEP piaci verseny-
ben, csak az a szolgáltató lehet versenyképes, aki egy egyszerû, ugyanakkor magas mi-
nôséget eredményezô, piaci igényeknek megfelelô portfolióval van jelen, valamint fej-
lett technikai és technológiai infrastruktúrával rendelkezik. Ennek elsô jelei a csomaglo-
gisztikai termékeink változásában már az idei évben tetten érhetôek lesznek.
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CÉLKERESZTBEN AZ INNOVÁCIÓ
Másik fontosnak tartott elem, hogy a csomagküldemények minél nagyobb hányadánál

legyünk képesek valamilyen formában értesítést küldeni a címzettek részére a külde-
mény várható érkezésérôl. Ezzel egyrészrôl ügyfeleink elégedettségét is javítjuk, hiszen
fel tud készülni a küldeménye átvételére (otthon tartózkodik, felkészül az beszedendô
utánvételi összegre), másrészt ezen tényezôkön keresztül a csomagkézbesítési hatékony-
ságunkat is növeljük, mivel a sikeres kézbesítés végett nem kell a küldemény kézbesíté-
sét ismételten megkísérelni, illetve azt letétbe helyezni, költséget takarítva meg ez által.
A szolgáltatás ingyenes és kicsinek tûnô, de fontos lépés, hiszen ha belegondolunk, ma
már valamennyi piaci szereplô kontakttál valamilyen módon a címzettjével annak érde-
kében, hogy a küldeményt kézbesíteni tudja. Ez az értesítési, ügyfél-informálási eszköz
a jövôre nézve is lényeges, ezen alapképességen keresztül az a cél, hogy az ügyfél szá-
mára egyre pontosabb információkat (pl. mely napszakban visszük a küldeményét) tud-
junk megadni a csomag kézbesítése érdekében.

Ha már az – egyébként csekély mértékben, de folyamatosan csökkenô tendenciát
mutató – lakossági csomagküldést elemezzük, akkor említést kell tennünk egy fontos, a
vásárlási szokásainkban egyre nagyobb teret képviselô tényezôrôl, az internetes keres-
kedelemrôl. 
Az elôrejelzések alapján 2015-re a kiskereskedelmi forgalom 20%-a az interneten fog
bonyolódni. Az internetes piac növekedési üteme dinamikus, egyre bôvül azok száma,
akik kipróbálják az internetes vásárlást. A következô években a globális online könyvke-
reskedelemben, mely a magyar online piacon is húzóágnak tekinthetô, 13-17%-os
emelkedés várható.

E kereskedelmi felület egyik fontos pillére az aukciós webáruházi kereskedelem, mely
jellemzôen C2C (lakosságtól-lakosságig irányú) forgalmat generál. A csomagforgalom
egyetlen növekvô platformja a C2 szegmensben ez a bázis, így nem lehet kérdéses,
hogy nagy lehetôségek rejlenek az online piacon az MPL számára is. Ezen tényezôk
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A fejlôdés záloga a termékfejlesztés mellett a technológiai jellegû fejlesztések, hiszen
kizárólag a jó termék megfelelô infrastruktúrával kiszolgálva teremtheti meg számunkra
a minôségi szolgáltatás esélyét, a piac fogyasztóinak magunkhoz történô láncolását. Ez
a gazdasági válság idején nagyon fontos, hiszen minden szakember abban bízik, hogy
a nehezebb idôszak után a logisztikai piac újból fejlôdésnek indul, és a meglévô, ma-
gunknak megnyert ügyfelek egyre nagyobb forgalmat fognak majd lebonyolítani, jelen-
tôs bevételi forrást biztosítva társaságunk számára.

Technológiai fejlesztéseink közül csak említés szintjén szólok az MPL Ügyfélszolgálat-
nál kialakított „EUV kék vonal”-ról, mely a 06-40-31-32-33-es telefonszámon nyújt ügy-
feleink számára informálódási lehetôséget. Az elmúlt évben tesztelésre kerültek –az
AVON küldemények által- az RFID technológia kínálta azonosítási, nyomkövetési rend-
szerlehetôségek. Ezen gyakorlati tapasztalatok segíthetnek a postának a technológia al-
kalmazásában a helyes út megtalálásában, mely jelenleg az értékbiztosításos, értéknö-
velt küldemények azonosításának, nyomon követésének irányába mutat.
Folyamatban van a sikeres házhoz kézbesítés növelése érdekében a kézbesítôk mobil-
telefonnal történô ellátása, terv a csomagkézbesítôk PDA-val történô felszerelése, vala-
mint a piaci igények szélesebb kielégítése végett csomagfelvevô és kézbesítô automa-
ták telepítése. Ezek is roppant érdekes, innovatív irányú témák, és jelen cikk folytatása-
ként is hasznos és érdekfeszítô információkkal szolgálhatnak.

Remélem sikerült érzékeltetni, hogy a piac diktálta erôs versenyfeltételek közepette
az MPL munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy ügyfeleinkben sikerüljön azt az
érzést kialakítani és elmélyíteni, melyet szlogenünkben megfogalmaztunk: MPL, ahol ön
a világ közepe.

CÉLKERESZTBEN AZ INNOVÁCIÓ
A darabárus csomagszállítás mellett fontos megemlítenünk egy másik, ugyancsak lé-

nyeges, a postai munkatársak többsége által talán kevésbé ismert üzleti szegmenset, az
egységrakományos szállítás, szállítmányozás területét.
A Posta 2005. évben vezette be Posta Sped termékcsalád elnevezéssel azt a logisztikai
portfolióját, mely árufuvarozás keretében –a hagyományos postai csomagküldemények
feladása mellett– nyújt a raklapos szállítási igénnyel jelentkezô ügyfelek részére jó mi-
nôségû, a mai kor elvárásainak megfelelô szolgáltatásokat. Ha az e piacban rejlô poten-
ciálokat vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy az MPL 2005-2008 között ebbôl a ter-
mékbôl származó bevételeit jelentôs módon növelte, számos ügyfelet megszerezve a
piaci környezetbôl, versenytársainktól.

A növekvô kapacitás-igények kielégítése, valamint a jobb minôség, a biztonságo-
sabb küldeménykezelés és a kártérítési események csökkentése érdekében az MPL
raktárbázisát 2008. év végén a Fót melletti East Gate Business Parkba költöztette. 
A raktár-logisztikai központban korszerû körülmények között, mintegy 9.600 m2-en, 
19 dokkoló kapuval és 12 db szinten lévô kapuval tudjuk fogadni ügyfeleink áruit, illet-
ve küldeményeit. 

Az új raktárbázisunk a Posta Sped szállítmányoknak biztosított minôségi fogadó-, átra-
kó, tároló- és indító munkafázisai mellett, kiváló körülményeket kínál a KOMPLEX logiszti-
kai szolgáltatásaink keretében nyújtott raktározási és komissiózási feladatok elvégzésé-
re is.  A komplexum technológiai és üzleti értékét jól közvetíti, hogy hatására kiemelt
logisztikai partnerünket, az AVON-t máris raktározási szolgáltatásainkat igénybevevô
ügyfeleink körében tarthatjuk nyilván, jelentôs raktárterületet lekötve –és bevételt rea-
lizálva- a rendelkezésre álló kapacitásból.

Jól látható tehát, hogy ez a piac nem enged megállást az MPL munkatársainak. Mind
az operatív területen dolgozó, mind a technológiai munkatársaknak, mind pedig a ter-
mék menedzselését, fejlesztését és értékesítését végzô szakembereknek töretlen akti-
vitással és küzdôszellemmel kell szembe nézniük a piac teremtette kihívásokkal.

Logisztikai versenyképességünk megôrzése stratégiai fontosságú társasági érdek,
ezért tevékenykedünk nap, mint nap termékeink, szolgáltatásainak helyzetének javításán.
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Az Országos Logisztikai Központ (OLK) 
elsô 5 éve, mûködési tapasztalatok és eredmények

OLK! E három betû hallatán minden postás felkapja a fejét. Van, aki legyint, van,
aki becsmérel és van, aki dicsér. Egy biztos: szó nélkül nem lehet elmenni a „téma”
mellett. Amikor elôször hallottam az OLK-ról úgy 2003. táján, szkeptikus voltam az
elképzelésekkel kapcsolatban, és talán nem véletlenül. Akkor még nem gondoltam,
hogy én is részese leszek a központ beindításának és utána az üzemeltetésének.
Mintha csak tegnap történt volna, és hihetetlen, hogy az OLK pályára állítása óta
már 5 év eltelt. Kemény munkával, kihívásokkal, tervekkel és csatával teli mozgal-
mas 5 év volt, amely úgy érzem eredményes is, számtalan postás munkatársnak
köszönhetôen. Igen, számtalan postás munkatársnak, hiszen az OLK mindenkié!

1. Az OLK beruházás célja, jelentôsége, folyamata 
és a beüzemelés tapasztalatai

A Magyar Posta modernizációs céljainak megvalósítása érdekében került sor 2001 és
2004 között egy olyan beruházásra, amely már több évtizede érlelôdött. A feldolgozó és
szállító hálózat a ’90-es években folyamatosan változott, és egy központi feldolgozó
üzem szükségszerûsége összecsengett a modernizációs tervekkel. A ’90-es évek végétôl
azonban már nem csak hálózatokról beszélhetünk, hanem logisztikáról, amely már más
szemléletet jelentett a tervezésben. A logisztika piaci és minôség alapú megközelítésben
egy olyan tevékenység, amely összefogja a folyamatokat annak érdekében, hogy az ügy-
feleket minél hatékonyabban, olcsóbban, rugalmasabban és jobb minôségben szolgál-
hassuk ki. Egy logisztikai rendszer tervezésénél a költségeken túl mindig fontos kérdés,
hogy milyen anyagokat kell áramoltatni és azokhoz milyen információk szükségesek;
mekkora mennyiségekrôl van szó és azok milyen gyakorisággal, szórtsággal jelentkez-
nek; hány pontot kell kiszolgálni; milyen idôablakokkal lehet számolni; milyen mûvelete-
ket lehet automatizálni; hogyan lehetséges a kézbevételek számának csökkentése, és
még sorolhatnám. A tervezés eredményeképpen döntés született egy logisztikai köz-
pont létrehozásáról, melynek fô feladata az országos postai küldeményforgalom áramlá-
sának biztosítása, így az elnevezés találóan Országos Logisztikai Központ lett.

A helyszín kiválasztásánál egyértelmû volt, hogy a fôvárosban, illetve annak közelében
kell a központot felépíteni. Ennek egyik oka, hogy a hazánkra jellemzô Budapest centri-
kusság a postaforgalomban is megmutatkozik, melynek köszönhetôen az országos külde-
ményforgalom nagyobb része be- és kimeneti oldalon itt koncentrálódik. Másik fontos
szempont volt – mivel a vasúti szállítás, ezzel együtt a menet közbeni feldolgozás teljes
megszüntetése eldöntésre került –, hogy közúti közlekedési csomópontban helyezkedjen
el. A szóba jöhetô telkek megtekintése után 2001. áprilisban, Budaörs város nyugati ha-

tárában levô terület került kiválasztásra. A Mûszaki Gazdasági Tanulmányterv elkészítése,
a közbeszerzési eljárás lefolytatása, és az eredmény kihirdetése után történt meg a szer-
zôdéskötés a nyertes Siemens Rt. képviselôivel. Ünnepélyes keretek között a társaság ve-
zérigazgatója, a postai tevékenységet irányító miniszter, a fôvállalkozó és a média képvi-
selôinek társaságában 2002. november 7-én helyezte el az épületegyüttes alapkövét,
amely az irodaház bejáratánál egy üvegfedélen keresztül látható. A gyors építkezésnek
köszönhetôen, csaknem egy év múlva már a feldolgozó gépek összeszerelése folyt, ame-
lyet 2004. januárban a tesztüzem, majd februárban a mûszaki átvétel követett.

Az OLK hivatalos beindítása 2004. március 1-én történt meg, de a teljes beüzemelés
több hónapot vett igénybe. A szakaszos beüzemelés nem csak a március elején történt
zavarok, hanem a teljes küldeménylogisztikai hálózat átalakítása miatt is indokolt volt.
Azt is mondhatnánk, hogy 2004 a „Változások éve” volt, hiszen január 1-tôl gyökeresen
megváltozott a társaság szervezeti felépítése, aztán bevezettük az elsôbbségi alapú kül-
deménytovábbítási rendszert, majd megszûnt a vasúti szállítás, kialakult az 1+17 pon-
tos feldolgozó ponti hálózat és történtek egyéb átszervezések is. Mégsem a felsorolt
változások jutnak elôször eszünkbe, amikor az OLK 2004-es indulása szóba kerül, ha-
nem a március elején kialakult káosz. Véleményem szerint az okok ismertek, és kisebb-
nagyobb mértékben mindenkit érintett a mindennapi munkájában a kialakult helyzet. A
beindulás kudarcának okait természetesen nem fogom elemezni, viszont egy dolgot ki-
emelek. A fentiekben már említettem a logisztikát, ezzel kapcsolatban a „más” szemlé-
letet. A logisztikában a rendszerszemlélet fontos ismérv, amely szerintem az OLK bein-
dításánál nem teljesült. Egy mindentôl elszigetelt feldolgozó üzemet hoztunk létre,
melynek bemenete elôtt és kimenete után nem valósult meg az egyes folyamatelemek
átalakítása és összekapcsolása, integrálása a teljes küldeménylogisztikai folyamatba. Az
egyik legfontosabb feladatunk tehát 2004-ben az volt, hogy teremtsük meg az OLK bel-
sô, valamint a teljes postai folyamatok szinergiáját.

2. A technológia változása, fejlôdése
2.1. A technológia szabályozása
Az OLK belsô technológiájának alapja a Siemens specifikáció volt, mely szerint a folya-
matokat meg kellett szervezni. Továbbá figyelembe kellett venni a hatályos jogszabá-
lyokat, annál is inkább, mivel 2004. március 16-tól a Magyar Posta átállt a gyorsaságon
alapuló küldeménytovábbítási rendszerre. A postai belsô szabályozásokat is sorra kel-
lett venni, mely nehéz feladatnak bizonyult, hiszen jelentôsen megváltozott a külde-
mény feldolgozás volumene, rendszere és környezete. Amíg nem alakultak ki a folya-
matok és nem találtuk meg minden feladatnak és eszköznek a helyét, nagyon nehéz
volt a folyamatok dokumentálása. Az elsô teljes technológiát átfogó utasítás 2004 vé-
gén jelent meg, amely a különbözô területeken folyó munkák elvégzésének alapjául
szolgált. A továbbiakban a belsô technológiai utasítást folyamatosan karban kellett tar-
tani ahhoz, hogy napra kész állapotban legyen. Ez még 2005-ben és 2006-ban sem volt
egyszerû feladat, hiszen nagyon sok változást kellett végrehajtanunk, hogy tökéletesed-
jenek a folyamatok. 2007 aztán ismét jelentôs változást hozott a technológiában, hiszen
a gépbôvítés idôszakát, majd utána a vidéki kézbesítôjárásra való feldolgozás megkez-
dését is pontosan dokumentálni kellett.
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2007-ben új kihívással kellett szembe néznünk, mivel a küldeménylogisztikai
rendszer továbbfejlesztéséhez, nevezetesen a még részletesebb gépi feldolgo-
záshoz bôvítenünk kellett a kisalakú levélfeldolgozó gépsorok kimeneteinek szá-
mát, mindezt az üzemszerû mûködés kockáztatása nélkül. Ezzel olyan feladatra
vállalkozott a társaság, amely a Siemens szerint elôtte sehol a világon nem for-
dult elô. A konkrét cél tehát az volt, hogy több irányba, elsôsorban több kézbe-
sítôjárásra történjen a gépi kisalakú feldolgozás. A bôvítés során az IRV (kisalakú
elô-feldolgozó berendezés) 24 rekeszét 28-ra, valamint az FSM (kisalakú finom-
feldolgozó berendezés) 280 fiókjait 320-ra növeltük. Elsô feladatként el kellett
készíteni az új címadatbázist, hogy Budapest után további településeket is be le-
hessen vonni a járásmélységû feldolgozásba. További feladatként meg kellett
tervezni az átmeneti technológiát, mivel a fizikai bôvítésre a rendes üzemmenet
mellett került sor. Mindezek után 2007. szeptember 7 és október 24 között so-
ronként (1 IRV és 1 FSM) megtörtént a gépek szétszerelése és az új modulokkal
való bôvítés után az összeszerelése, tesztelése, végül üzemeltetésre való átadá-
sa. Az átalakítás közben az elôzetes szervezéseknek és intézkedéseknek köszön-
hetôen folyamatos volt az üzemmenet, késlekedés és egyéb problémák nem lép-
tek fel. A bôvítésnek köszönhetôen október végétôl elindult 54 vidéki város kis-
alakú gépi leveleinek kézbesítôjárás mélységû feldolgozása, majd 2008. októ-
berben még 38 település következett. Mindezzel együtt jelenleg mintegy 6300
irányba dolgozzuk fel a kisalakú gépre alkalmas leveleket, amelybôl 4040 irány
kézbesítôjárásra szól. 

A tömeges levélfelvételen a felvételi feladatok ellátásában mindig fontos szerepet
játszott a küldemények pontos darabszámának meghatározása, amelyet különbözô
módszerekkel végeztünk el. A súlyméréses, a bélyegzôgépes és a feldolgozó gépso-
rok számlálásos módszere 2009. elején kiegészült egy levélszámláló berendezéssel.
Az Opticard IND 500 típusú számlálógép kifejezetten erre a célra készült eszköz,
amely hatékonyan és pontosan állapítja meg az egységládákban elhelyezett levelek
darabszámát.

3. Az OLK szervezete

A tervezett és a beindulás után mûködtetett szervezeti kialakítás mûködésképtelennek
bizonyult, emiatt teljesen új szervezeti struktúra kialakítására volt szükség. Az új szerve-
zetben különválasztásra került az OLK feldolgozási, illetve gazdálkodási része, melyek
külön-külön irodaként mûködnek, és irányítják a hozzájuk tartozó szakmai osztályok
munkáját. Az ellenôrzési területek irányítói osztályvezetô besorolásban, közvetlenül a
központvezetô irányítása alatt látják el feladataikat.

Az OLK eddigi mûködése során kétszer került módosításra a szervezeti ábra. Az elsô
módosítás 2008. január 1-tôl következett be, melynek során a kb. 700 fôs
Levélfeldolgozási osztályt Gépi, illetve Manuális levélfeldolgozási osztályra bontottuk.
A második változásra idén május 1-tôl került sor, a videókódolás Szigetvárra történô ki-
helyezése kapcsán alakult meg a Videókódoló osztály. Az OLK jelenlegi szervezeti fel-
építését az alábbi ábra mutatja.
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2.2. Informatikai támogató rendszerek fejlesztése
A különbözô küldeménylogisztikai feladatok ellátását támogató informatikai rendszerek
tekintetében folyamatos volt a fejlôdés. A kezdetekkor a rovatolásban az értéklevelek
és EMS küldemények, illetve az értékcsomagok rovatolása eltérô módon történt. Elôb-
bi a régi LF rendszerben, míg utóbbi a Csomag Üzem rovatoló szoftverének segítségé-
vel. A tömeges levélfelvétel a Gyáli útról, a csomagfelvétel pedig a Verseny utcából át-
telepített programmal mûködött. A levél és csomag üzemi kézbesítést is a régi rendsze-
rek igénybevételével végeztük el. A járati kezelésnél a dokumentumok kitöltése manu-
álisan történt. 

A régi elavult alkalmazások után az áttörést az Integrált Rovatolási Rendszer (IRR) és
a Tömeges Felvételi Rendszer (TFR) fokozatos bevezetése jelentette. 2004 végén a ro-
vatolásban, majd 2005-ben a szállítmánykezelésben és az üzemi kézbesítésben került
pilot jelleggel bevezetésre az IRR, a teljes üzemszerû használat pedig 2006 augusztusá-
ban következett. A levél, valamint a csomagfelvételen a kezdeti TFR alkalmazás tovább-
fejlesztésre került, melynek köszönhetôen elôbbinél 2007-ben, majd utóbbinál 2008-
ban vezettük be a TFR2 rendszert.

2.3. Egyéb technológiai változások
A 2004-es induláskor még javában alkalmaztunk olyan anyagmozgató eszközöket,
amelyek az OLK technológiába már nem voltak betervezve. A beindulási zavarok idô-
szakában az újak mellett régi szedett-vedett eszközökkel is dolgoztunk, például peron-
kocsik, bölcsô-kocsik, sôt bevásárlókocsik is használatban voltak. A felsorolt eszközö-
ket folyamatosan kivontuk a forgalomból, és elkezdtük homogenizálni és egyszerûsíte-
ni az egységképzést, tárolást, anyagmozgatást és kiszállítást, amely aztán a teljes kül-
deménylogisztikai folyamatra is kiterjedt. Így kialakult a jelenlegi rendszer, amelyben
az RC1 típusú konténereket a csomagok, zsákok, kötegelt elô-feldolgozott egyéb le-
velek, és tételes küldemények, valamint az RC2 típusúakat a levél egységládák keze-
léséhez használjuk.

A levélküldemények egységbe foglalása ebben a kezdeti idôszakban még túlnyo-
mórészt zsákban történt, amelyet aztán fokozatosan az egységládák kiterjedtebb hasz-
nálata váltott ki. A levelek továbbításához két méretben állnak rendelkezésre egység-
ládák (kis- és nagyalakú), de csekély arányban még ma is vannak olyan küldemények,
amelyek méretüknél fogva csak zsákban továbbíthatóak. A gépi feldolgozáshoz elen-
gedhetetlen az egységládás kezelés, hiszen a rendszer alapvetôen ezzel dolgozik. Na-
gyon fontos az, hogy a gépi levelek egységládában érkezzenek az OLK-ba, mert a tel-
jes folyamatot, azon belül a gépi feldolgozási folyamatokat csak így tudjuk hatékonyan
ellátni. Nem beszélve a zsákban érkezô küldemények állapotáról, hiszen abban az öm-
lesztett nagyalakú küldemények gyûrôdnek, a kisalakú levelek a kötegeléstôl sérülnek
meg, amely azt eredményezi, hogy gépi feldolgozásra alkalmatlanná válnak. 

2006-ban a levélfeldolgozó gépek szoftvereinek fejlesztése volt az egyik fô feladat,
melynek keretében új olvasó szoftver (Smart Reader) telepítésére került sor, az e-tér-
tivevény szolgáltatáshoz és a feldolgozási hibák meghatározásához új alkalmazást
(Reject Image Recorder) vettünk használatba, és több feldolgozást elôsegítô-javító
fejlesztés is történt.
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4.2. Levélfeldolgozás
A feldolgozott levélmennyiség a tömeges levélfelvétel alakulásának megfelelôen folya-
matosan növekedett. 2004-ben 50-60 millió darab közötti mennyiségben dolgoztuk fel
a leveleket, amely év végére 70 millió fölé emelkedett, a havi átlag 64 millió volt. A to-
vábbiakban az elôzô évhez képest 2-3 millió darabbal növekedett a havi átlagos feldol-
gozás volumene, amely 2008-ban csaknem 72 millió volt. Összességében (2004-2008
között) 13%-kal növekedett a feldolgozott levélmennyiség az OLK-ban. A feldolgozási
csúcsot 2008. januárban értük el, több mint 82 millió darabbal (2009. januárban ezt fél
millióval meghaladtuk).

A felvett (64%-kal) és a feldolgozott (13%-kal) levélmennyiség növekedésében az
eltérést az okozza, hogy – az országos felvételi adatok változásaitól elvonatkoztatva
– a korábban más felvételi pontokon felvett levelek nagy része elôtte is bekerült az
OLK-ba. Tehát a 64%-os felvételi emelkedésnek a nagy része feldolgozott levélként
mindenképpen megjelent az OLK-ban. A feldolgozott mennyiség növekedése pedig
azt jelenti, hogy az OLK tömeges levélfelvételén megjelentek olyan küldemények is,

23

4. Küldeményvolumenek változása
4.1. Tömeges levélfelvétel
A tömeges levélfelvétel havi teljesítménye 2004-ben 20-23 millió darab között inga-
dozott, amely az évvége felé 27-29 millióra növekedett, így a havi átlagos forgalom
24 milliót mutatott. 2005-ben aztán már több alkalommal megközelítette a 30 milli-
ót, sôt az év két utolsó hónapjában meg is haladta, melynek köszönhetôen a havi át-
lagos teljesítmény csaknem 27 millióra emelkedett. 2006-ban a levéltarifa az úgyne-
vezett hozzáférési pont árképzés alapján megváltozott, melynek eredményeképpen
egyre több ügyfél terelôdött az OLK-ba. Ez az árképzés azt eredményezte, hogy a ha-
vi átlagos feladott levélmennyiség 6,5 millió darabbal növekedett az elôzô évhez ké-
pest. 2007-ben a tarifapolitika továbbfejlesztésének köszönhetôen ismét változott az
árképzés, ugyanis a feladási helyek, a feladott darabszámok és a küldemények feldol-
gozásra való alkalmassága alapján történt a díjak megállapítása. 2007-ben a havi át-
lagos felvett levelek darabszáma már 38 milliónál járt és 3 alkalommal is meghaladta
a 40 milliót. Aztán 2008-ban az elôzô évhez képest még 1,5 millió levéllel növekedett
a havi átlag. Összességében (2004-2008 között) 64%-kal növekedett a tömeges levél-
forgalom az OLK-ban. A felvételi csúcsot 2008. januárban értük el, amikor is 47,6 mil-
lió levelet vettünk fel. 
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5. Gépre alkalmasság alakulása
5.1. Levélpostai küldemények
A költséghatékonyság javítása érdekében a levélpostai küldemények gépi arányának
növelése az egyik fô cél az OLK mûködésében. A gépi arány javításával csökken a kézi
feldolgozás mennyisége és a kézbevételek száma, viszont növekszik a feldolgozó gé-
pek és a géppel feldolgozott leveleket tartalmazó egységképzôk kihasználtsága, továb-
bá a közvetlen irányba (elsôsorban kézbesítôjárásra és kiemelt irányítószámokra) szóló
küldemények mennyisége. 

A kisalakú levelek gépre való alkalmassága folyamatosan növekszik, és az induláskor
tapasztalt 30-40%-os arány ma már 80% fölött jár. A nagyalakú levelek gépi aránya
2007-ig növekedett, aztán 2008-ban kis mértékben csökkent, így az 50%-os célérték
eléréséig még sok a tennivaló.

A levélküldemények gépre alkalmasságának arányát jellemzôen az alább tényezôk
befolyásolták.
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amelyek a korábbiakban nem, mert azok elôtte egy-egy posta, vagy feldolgozó
üzem (PFÜ) körzetében maradtak. A feldolgozott darabszám emelkedésében az is
közrejátszott, hogy nagyrészt beterelésre kerültek a postáktól és feldolgozó üzemek-
tôl azok a helybe vagy vonzáskörzetbe szóló küldemények, amelyek feldolgozása
kézbesítôjárásra történik.

4.3. Tömeges csomagfelvétel
Az OLK beindulási problémái után a csomagpiacból jelentôs részt veszítettünk el, mely-
nek hatására a forgalom jelentôsen visszaesett, és csak az év vége felé kezdett el eny-
hén emelkedni. Így 2004-ben a havi átlag nem érte el a 136 ezer darabot. 2005-ben a
csomagforgalom tovább emelkedett és a havi átlagos forgalom 211 ezer fölé emelke-
dett, amely egyrészt az ügyfelek visszacsábításának, másrészt új ügyfelek (pl. AVON)
megnyerésének köszönhetô. A következô évekre is ez volt a jellemzô, tehát folyamato-
san növekedett a csomagforgalom, melynek eredményeképpen 2008-ban már 336 ezer
volt a havi átlag. Összességében (2004-2008 között) 147%-kal növekedett a tömeges
csomagforgalom az OLK-ban. A felvételi csúcsot 2007. decemberben értük el, csaknem
427 ezer csomagot vettünk fel.

4.4. Csomagfeldolgozás

A feldolgozott csomagok mennyiségét döntôen befolyásolja a tömeges csomagfelvé-
tel által felvett darabszám. A felvételi volumen növekedésével tehát a feldolgozott
mennyiség is növekedett. 2004-ben még 466 ezer volt a havi átlagos teljesítmény,
amely 2005-ben 124 ezerrel, 2006-ban pedig további 28 ezerrel növekedett. Aztán a
2007-es esztendô érdekes képet mutatott, ugyanis a felvétel növekedése ellenére a fel-
dolgozott darabszám havi átlagban 3 ezer darabbal csökkent. 2008-ban újra növekedés
tapasztalható, ugyanis az elôzô évhez képest 53 ezer darabbal emelkedett a havi átla-
gos mennyiség. Összességében (2004-2008 között) 43%-kal növekedett a feldolgozott
csomagok darabszáma az OLK-ban. Érdekes a feldolgozási csúcs dátuma, mivel azt
2005. decemberben értük el, 823 ezer darabbal.
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• Az OLK-ban feladható tömeges gépi levelezés feladási feltételeinek meghatáro-
zásával és a Bevizsgáló labor mûködésével, a jobb minôségû címzések elérésé-
vel a gépi arány kedvezôen változott.

• A tömeges tarifapolitika változásai, valamint a feldolgozás hatékonyságának javí-
tása miatt megemelkedett az OLK forgalma, amely közvetlenebb rálátást biztosí-
tott a küldemények címzésére. 

• 2007. májustól, a tértivevény lapok gépi feldolgozásra terelésével növekedett a
gépi feldolgozás aránya.

• Külsô és belsô kommunikáció javításával az ügyfelek segítôkészsége is javult.
Az OLK-ba érkezô manuális egységládákban lévô küldeményeket elnézve még lehet

javítani a gépre alkalmasság arányán, hiszen számtalan levél érkezik így, csupán a rela-
tíve csúnya vagy pontatlan címzés miatt. Az elmúlt években számtalan szakmai fórumon
hangoztattam, hogy azt a levelet, amely fizikailag alkalmas gépi feldolgozásra, a gépi
ládába kell helyezni és majd az olvasószoftver eldönti a kérdést, legfeljebb a videókó-
doló munkatársak besegítenek a folyamatokba.

5.2. Csomagküldemények
A hatékony, gyors és minél részletesebb csomagfeldolgozáshoz mindenképpen szüksé-
ges a csomagok gépre való alkalmasságának növelése. Az elmúlt években számos
olyan intézkedést hoztunk, amellyel növelni tudtuk a gépi arányt, még azt is megoldot-
tuk, hogy a gépi adagolás elôtt tettük gépi feldolgozásra alkalmas állapotba a csoma-
gokat (pl. túl hosszú és nem szoros, illetve vonalkód leolvasást zavaró zsinegek eltávo-
lítása, két oldalra meghajtva felragasztott kísérôlevelek átragasztása, stb.). Törekvéseink
ellenére azonban jelentôsen nem sikerült a gépre alkalmasságon javítanunk, illetve
2008-ban még romlott is az arány. Mindez annak köszönhetô, hogy egyes idôszakok-
ban megnövekedett azoknak a csomagoknak a darabszáma, amelyek tartalmuk és mé-
retük alapján nem alkalmasak gépi feldolgozásra, ilyenek például a növényküldô cégek
által feladott küldemények.
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6. Videókódolás
A gépi levélfeldolgozás egyik legfontosabb és legkényesebb eleme a videókódolás. Er-
re a mûveletre akkor kerül sor, ha a címolvasó szoftver (OCR) a szükséges karaktereket
nem tudja értelmezni. A videókódolás nem gépek, hanem emberek által végzett feladat,
melynek során a munkatársak a monitoron látható küldeményképrôl a megfelelô címin-
formációt kézzel, a klaviatúra használatával rögzítik, és így a küldemény irányíthatóvá, fel-
dolgozhatóvá válik. Az OLK mûködése alatt számtalan olyan intézkedés történt, amely
valamilyen irányba tolta a gépre adagolt mennyiségekhez képest a kódolás arányát.

Növekedést okozó tényezôk:
• a levélküldemények gépi arányának folyamatos növekedése (tarifa, kommunikáció),

• 2007. májustól, a tértivevény lapok gépi feldolgozásra terelése (a tértivevény la-
pok OCR olvasási aránya a helytelen címzések miatt csak kb. 50%),

• 2007. októbertôl – a Budapestre szólóak mellett – megkezdôdött az 54 legna-
gyobb vidéki város kisalakú gépre alkalmas nem elsôbbségi (NEK) leveleinek kéz-
besítôjárás mélységû feldolgozása,

• 2008. októbertôl további 38 város került bevonásra, a kézbesítôjárásra való fel-
dolgozásba.

A növekedést okozó tényezôket összefoglalva megállapítható, hogy a géppel való fel-
dolgozás mennyiségi növekedése, valamint az egyre mélyebb, részletesebb feldolgozás
egyértelmûen növeli a kódolás arányát. Fenti tényezôkön kívül idôszakos növekedést
okoz a kézzel megcímzett küldemények mennyiségi növekedése is, amely jellemzôen
december hónapban, a Karácsonyi képeslapok küldésének idôszakában tapasztalható.

Csökkenést okozó tényezôk:
• a 2006. évben megvalósított szoftverfejlesztés hatására több mint 20%-kal csök-

kent a kódolás volumene,

• a levélküldemények gépi feldolgozásának mennyiségi növekedésének hatására a
kódolás mennyisége is növekedett, azonban a címzések minôségének javulása
miatt az arányban csökkenés is tapasztalható.
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Számokkal ábrázolva a kódolási mennyiségeket elmondható, hogy az elmúlt idô-

szakban az adagolt küldemények átlagosan 18,5%-a, azaz naponta mintegy 527 ezer
darab levél került kódolásra. Ebbôl a levelek 40%-a legalább 2 kódolási mûveleten
esett keresztül, amely azt jelenti, hogy PC (irányítószámos) kódolás után a küldemény
– a járásmélységû feldolgozásban érintett települések esetén – nem kapja meg az irá-
nyításhoz szükséges végleges információt és a közelebbi cím kódolását is el kell vé-
gezni. Ez alapján napi átlagban 738 ezer a kódolási mûveletek száma.

A videókódolás elvégzése humán oldalról kezdetben jelentôs fejtörést okozott, de
végül is külsô munkaerôvel oldottuk meg a feladatot. Eleinte több cég munkatársa is
dolgozott a kódolásban, aztán 2007. szeptemberig diákfoglalkoztatás, majd utána
munkaerô kölcsönzés keretében dolgoztunk. Emellett a napi és idôszakos csúcsok le-
kezelése érdekében saját (postai) munkatársakat is igénybe vettünk. A külsô munka-
erô fluktuációja mindig is jelentôs volt, ennek ellenére a videókódolás hatékonysága
folyamatosan növekedett. A fejlôdés nem állt meg, hiszen a tevékenység távoli pont-
ra való kihelyezésével és saját dolgozók alkalmazásával még jobb teljesítményt és mi-
nôséget várunk el. Mint az ismeretes, idén július 16-án felavatásra került Szigetváron
az új egység, amely már az OLK következô 5 évének krónikájában fog szerepelni.

7. Humánerôforrás alakulása, jellemzôi

7.1. Létszám alakulása

Az OLK beindítási nehézségeiben fô szerepet játszott a humánerôforrás kérdése. Az-
zal, hogy több száz munkatárs nem vállalta a budaörsi munkát, megingott a biztos
humánerôforrás háttér. Így a Társaság kénytelen volt a károk enyhítésére a saját mun-
kavállalók mellett jelentôs külsôs munkaerôt is foglalkoztatni. Ennek eredményekép-
pen 2004-ben napi átlagban 600 fô külsô munkavállaló dolgozott az OLK-ban 7
munkaerô kölcsönzô cégtôl, illetve diákszövetkezettôl. Az OLK-ban foglalkoztatottak
létszáma ezzel meghaladta a 2000 fôt. A helyzet normalizálása és az üzemszerû mû-
ködés kialakítása után a külsôs cégekkel való együttmûködés folyamatosan csök-
kent, illetve megszûnt, amelynek elsôsorban költséghatékonysági okai voltak. A kül-
sôs létszám kiváltását termelési hatékonyságnöveléssel együtt végeztük el, hiszen a
teljes külsôs létszámnak csak egy része csoportosult át saját munkaerôre. 2009. II.
negyedévtôl már csak egy külsôs cég végez feladatokat az OLK-ban, de csak a for-
galmasabb idôszakokban.

A saját létszám alakulását befolyásolta az OLK-hoz tartozó feladatok vagy szerve-
zeti egységek hovatartozásának kérdése, valamint egyéb átszervezések is. Az OLK-
hoz tartozott például a csomagnyomozó feladatkör és a 2-es gócterületen levô át-
rakópontok, amelyek más szervezeti egységekhez történô átszervezés után csök-
kentették a létszámot. 2008-ban Hatvan PFÜ integrációjával viszont emelkedett a
létszám. 

Összességében a külsô és egyéb feladok átszervezésének eredményeképpen a
saját létszám mára éves átlagban 1384 fô, amelyet még növel a szigetvári kódolás-
ba felvett (OLK-hoz tartozó) 98 fô. Tehát azt lehet mondani, hogy az 5 év során több
mint 500 fôvel csökkentettük a létszámot úgy, hogy a küldemények volumene és fel-
dolgozási igénye jelentôsen megnövekedett.

7.2. Foglalkoztatás
A foglalkoztatás több módon történik az OLK-ban. Az általános, valamint a több mûsza-
kos foglakoztatás mellett a teljes létszám kb. 80%-a megszakítás nélküli váltásos mun-
kakörökben dolgozik. Utóbbi munkarendben a dolgozók 12 órás mûszakokban dolgoz-
nak, amely azt jelenti, hogy 2 nappalos és 2 éjszakás csoport váltja egymást. Ez a fog-
lakoztatási forma nem könnyû, hiszen a távoli településekrôl való beutazással és hazau-
tazással együtt 14-16 óra közötti idôtartamot foglal magába. Kétségtelen, hogy elônyei
is vannak ennek a mûszakrendnek, hiszen csak minden másnap van szolgálat, de összes-
ségében nagy igénybevétellel jár.

7.3. Dolgozói szállítás
Az OLK beindulását követôen néhány hétig csak Budapestrôl szállítottuk a dolgozókat.
Késôbb elkezdôdött a vidéki járatok megszervezése és beüzemeltetése. Az igen inten-
zív munkaerô felvétel következtében pár hónap múlva új autóbuszjáratokat kellett bein-
dítani. Kezdetben eléggé vegyes volt a személyszállítási szolgáltatást nyújtó vállalkozá-
sok köre, amelyet aztán sikerült egy megbízható vállalkozó alkalmazásával megoldani. A
kifejezetten rossz mûszaki állapotban lévô autóbuszokat az évek folyamán magasabb
komfort fokozatúakra cseréltettük. Ezzel biztosítjuk, hogy a dolgozók a téli és nyári szél-
sôséges idôjárási körülmények között is elfogadható színvonalú jármûvekkel utazzanak.

Az OLK tervezésekor nem volt szempont a dolgozók munkába járásának megszerve-
zése, ezzel együtt a szükséges feltételek biztosítása sem. A szolgálatváltásokkor megje-
lenô autóbuszok sokasága és közlekedésbiztonsági, baleset megelôzési, illetve szociá-
lis okok szükségessé tették, hogy egy olyan autóbuszváró kerüljön kiépítésre, amely
megfelel a feltételeknek. Erre hosszas várakozás után 2006-ban került sor.

A menetrend kialakításánál fontos szempont a hatályban lévô jogi szabályozások (ve-
zetési idôk, biztonsági feltételek, stb.), a közlekedési viszonyok (pl. menetrendszerû já-
ratokhoz való csatlakozások), a távolság és egyéb szempontok (szolgálatszervezés, költ-
ségek, stb.) figyelembe vétele. Napi szervezési feladatot jelent az OLK és a vállalkozó
között az autóbuszok megfelelô közlekedtetése annak érdekében, hogy a szolgálatvál-
tások rendben megtörténjenek, a termelés zavartalansága érdekében az érkezô dolgo-
zók az OLK-ba és a pihenés biztosítása érdekében az indulók otthonukba jussanak.

7.4. Oktatás
Az OLK által elért eredményekben jelentôs szerepe volt a munkatársak képzésének és
oktatásának kidolgozása és mûködtetése. 2005-ben a munkavállalók 31%-a rendelke-
zett munkakörének megfelelô képzettséggel. Elsô lépésként a Munkaköri rendszerben
változtattuk meg a munkaköröket és a hozzájuk tartozó képzettségi követelményeket.
A postai szakképzési rendszer kifejezetten a feldolgozási tevékenységre vonatkozó kép-
zéssel nem rendelkezett, így 2006-ban az Oktatási Központban kidolgozásra és beve-
zetésre kerültek a Logisztikai küldemény-feldolgozás, a Feldolgozóponti feldolgozás
(FEFEDO), és a Feldolgozóponti felvétel (FEFELV) képzések. A folyamatos beiskolázá-
sok eredményeképpen a képzettségi mutatónk 2008-ban 54%-ra növekedett.

Tisztában voltunk azzal, hogy a kívánatos szakképzettségi arány elérése hosszú évek mun-
kája lesz, így az OLK belsô oktatási rendszerének kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk



A 3-9 gócterület átfutási idejének mérése 2008. áprilisban kezdôdött el, mivel ekkor-
tól kezdve valamennyi PFÜ az OLK-ba továbbítja a vonzáskörzetén belülre szóló nem
elsôbbségi kisalakú gépre alkalmas leveleket. Ez esetben a célérték D+0 napra vonat-
kozóan 98% volt, amely teljesíthetetlennek bizonyult.

A nem elsôbbségi levelek átfutási idejének követelménye legfôképpen a forgalmas na-
pokon, hetekben, hónapokban nem teljesülhetett, és ezek összefüggései is érdekesek.
Például egy átlag alatti hónapban is lehet egy-egy olyan nap, amikor jóval átlag feletti a
beérkezett, elsôsorban tömeges levél darabszám, így a napi forgalmi adatokban jelentôs,
több milliós eltérések is vannak, amelyek a jelenlegi rendszerben kezelhetetlenek. 

Az 1-2 góc eredményénél látszik, hogy az alacsonyabb forgalmú hónapokban tudtuk
hozni az elvárást, viszont a forgalmasabb idôszakokban a küldeménymennyiség jóval
meghaladta a rendelkezésre álló – elsôsorban gépi – kapacitást. 

A 3-9 góc esetében viszont irreálisnak bizonyult az elvárás, miszerint a felvételt köve-
tô nap reggelén, az I. körös gerinchálózati járatokkal érkezô leveleket 98%-ban dolgoz-
zuk fel úgy, hogy kora este a II. körös járatokkal már továbbítani tudjuk, hiszen akkor
még az aktuális programok sok esetben futottak. 
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a szakmai ismeretek minél szélesebb körû oktatására. A mûszakvezetôk oktatásának ered-
ményeképpen a munkavállalók sikeresen vették a szakmai felkészültségmérések akadályait.

Az irányítási ismeretek oktatására 2007-ben az úgynevezett BRAIN-TURBO módszert
is igénybe vettük, mely során a nyelvtanulásnál már elterjedt modern eszközzel történt
az oktatás. 2009. februártól folyamatossá szeretnénk tenni ezt az oktatási módszert, ez-
zel is növelve a munkavállalók felkészültségét. 

8. ISO rendszerek bevezetése és tanúsítványok megszerzése
8.1. ISO 9001:2000 szerinti minôségirányítási rendszer (MIR)
Az OLK beindulása után – gyakorlatilag a folyamatos beüzemelés közben – került kidol-
gozásra az OLK minôségirányítási rendszere, amelyet 2004. július 1-jétôl vezettünk be. A
dokumentáció elkészítése, a szükséges elôkészületek és oktatások után novemberben
történt meg az elsô belsô audit, amelyet egy vezetôségi átvizsgálás követett. 2005. feb-
ruárban következett a tanácsadói audit és március 16-18 között lezajlott a tanúsító audit,
amely sikeres volt. Ezzel az OLK mint szervezet, megszerezte az ISO 9001:2000 szab-
ványnak megfelelô tanúsítványt. A következô esztendôben tartottuk meg az 1 éves elsô
és egyben utolsó felülvizsgálati auditot, amely ismét sikeresnek bizonyult. A továbbiak-
ban már a Magyar Posta szolgáltatásaira, termékeire vonatkozó minôségirányítási rend-
szer elemeként szerepelünk, amelyben minden évben kiemelt eredményeket értünk el.

A számos minôségirányítási cél közül az átfutási idô javítása és a tévirányítási arány
csökkenése volt a fô kérdés. 

8.1.1. Átfutási idô

A szakaszos átfutási idômérésekbôl az elsôbbségi (PRI) és a nem elsôbbségi (NEK) tran-
szponderes eredményeket mutatom be.

Az elsôbbségi levelek átfutási idejének célértékeit az OLK folyamatosan meghaladja,
hiszen az elvárt 98% feletti eredményt tud produkálni.

Az 1-2 gócterület átfutási idejében a követelmény D+2 napra vonatkozóan 98% volt,
amelyet többször meghaladtunk vagy megközelítettünk.
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8.2. ISO 14001:2004 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)
A KIR elindítása 2006. decemberben történt, melynek során kiadásra került a kézikönyv,
majd 2007. elején bevezetésre került a hulladékok szelektív kezelése. Az oktatások
megtartása után következett a belsô audit, az értékelés, majd 2007. június 21-22-én
megtörtént a tanúsítás, mely után évente jött el a felülvizsgálati audit. Az auditok min-
dig kiváló eredménnyel zárultak, és kiemelkedônek tartom, hogy a Magyar Postán be-
lül az OLK szerezte meg elsôként ezt a tanúsítást.

Az OLK mûködésében nagyon fontos tényezô a környezet védelmének kérdése, hi-
szen a feladat jellege, a létszám nagysága és szociális igényei, valamint a központi funk-
ciók betöltése miatt hatalmas mennyiségû hulladék keletkezik. A tömeges feladóktól
jellemzôen csomagolási hulladék (kartonpapír, fólia) kerül be az OLK-ba. Az 1-2-es góc-
ról történik a papír és a veszélyes hulladékok központi gyûjtése. Az 1-9 gócról, tehát az
ország teljes területérôl a mûanyag hulladék (zsák, láda, pánt, fólia) központi begyûjté-
se a feladat. Az OLK belsô mûködésébôl eredôen technológiai, irodai, konyhai, karban-
tartási és takarítási hulladékokról beszélhetünk. Fontos még megemlítni az inverz logisz-
tikai szolgáltatásból eredô PET palackok begyûjtését és elszállítását is. A hulladékokat
anyaguk és jellegük alapján külön-külön tároljuk és készítjük elô az elszállításra, közben
minden eseményt és adatot megfelelôen dokumentálunk. A hulladékok kezelése min-
den más feladattól elkülönítve, a szabályozásoknak megfelelô feltételekkel történik.

A hulladékkezelés volumenét számokban kifejezve a következô eredményeket kapjuk. Ve-
szélyes hulladékok esetében 2006-ban 1,7, 2008-ban már 4,4 tonnát kezeltünk. A papírhul-
ladékok tekintetében 2006-ban 83, majd 2008-ban 194 tonna mennyiségben dolgoztuk fel.

Az OLK külsô területe folyamatosan szépül, a KIR keretében szervezett faültetés is
történt. Jelentôs eseményként könyvelhetjük el az irodaépület tetejére telepített nap-
kollektoros rendszert, amely a használati melegvíz jelentôs részét biztosítja.

9. Az OLK közössége, elért eredmények
Sikereink közt könyvelhetjük el az Országos irányítási versenyeken elért kiváló eredmé-
nyeinket, melyek során az elsô helyezést minden alkalommal az OLK egyéni versenyzô-
je és csapata hozta el, ezért a vándorkupa véglegesen a tulajdonunkban maradhat.
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Nyilván, a küldemény feldolgozásban munkahibák is elôfordulhatnak, amelyek ront-

ják az átfutási idô eredményét, azonban ezek csak pár tizedet jelentenek. A legnagyobb
kérdés az, hogy az átlagosan 2,5 millióra tervezett kapacitással hogyan tudunk átlago-
san 3,5 millió levelet idôben feldolgozni. 

A feldolgozási tevékenység összefüggéseit vizsgálva tudjuk, hogy 
• a gépi kapacitások a forgalmasabb idôszakokban nem elegendôek,
• az FSM produkciós tábla túlzsúfolt,
• a 23 FSM program közötti váltáskor az idôkiesés kb. 20 perc, amely azt jelenti,

hogy naponta kb. 7 óra kiesik a feldolgozásból,
• amennyiben az egyik irányt javítjuk, a másik romlik (pl. a 3-9 góc javítása eseté-

ben az 1-2 góc romlana),
• a kézbesítôjárásra való feldolgozás jelentôsen növelte az off-line kódolás arányát,

amely azt jelenti, hogy naponta kb. 120-150 ezer küldeményt újra kell az IRV gé-
pekre adagolni, amely 3-4 órára ismét leköti a gépi kapacitást,

• az iránymélységet biztosítani kell,
• a levéláramban a sorrendiséget (FIFO elvet) be kell tartani,
• megfelelô videókódoló létszámot és teljesítményt kell nyújtani,
• a tértivevénylapok feldolgozása jelentôsen rontja a gépi hatékonyságot, 
• a tömeges feladóktól és a postáktól beérkezô levélmennyiség hektikus, az egyen-

letes terhelés nem biztosított.
Az átfutási idôk teljesítésénél el kell mondani, hogy amit lehetett, kihoztuk a rendel-

kezésre álló kapacitásból, hiszen a kisalakú levélfeldolgozó gépsorok kihasználtsága
80% feletti, amely európai mércével élenjáró. Megtettük azokat az intézkedéseket,
amelyek a lehetô legjobb technológiára és annak szigorú betartására vonatkoznak, va-
lamint jelentôsen csökkentettük a tévirányítások arányát.

8.1.2. Tévirányítás

A levél és csomagküldemények tévirányításának alakulásáról elmondható, hogy az OLK
technológiájának javításával, az ellenôrzési rendszer kialakításával, a dolgozók oktatásá-
val, illetve a címadatbázis és a gépi feldolgozás minôségének folyamatos vizsgálatával
és javításával mindig célérték alatti eredményeket tudtunk elérni.
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Milyen változásokat hozott az OLK 
üzembe helyezése a feldolgozó hálózatban?

A Magyar Posta Zrt. 2009. márciusában ünnepelte az Országos Logisztikai Központ be-
indításának 5. éves évfordulóját. Ez az évforduló nagyon jó lehetôséget ad arra, hogy
visszatekintsünk a szállítás-feldolgozás elmúlt éveire. Megállapítható, hogy az OLK be-
lépése egy mérföldkô volt a Magyar Posta logisztikájában. 

A 2004. évet megelôzôen a szállítószolgálat lényeges elemei a következôk voltak:
• Feldolgozó (jellemzôen pályaudvari) posták
• Feldolgozó üzemek 
• Mozgóposták
• Járati szolgálat
• Központi, kiemelt üzemek

• Levélfeldolgozó Üzem (LF)
• Mozgóposta - Csomag és Vámközvetítô Üzem (MCSV)
• Hírlap Üzem
• Nemzetközi Posta Kicserélô Üzem (NPKÜ)

Ezek a szervezeti egységek biztosították azt, hogy az ügyfelek küldeményei a lehetô
leggyorsabban kerüljenek a feladótól a címzettig. Ez az elvárás a gyorsaság, pontosság,
megbízhatóság hármas követelményrendszerének teljesülésével valósult meg.

Abban az idôben az átfutási idô követelményére az A – B nap terminológiája volt a
meghatározó. Ez azt jelentette, hogy minden küldeményfajtára elvárás volt, hogy a fel-
adás napját követô munkanap a küldemény a címzetthez érjen. Ennek eléréséhez a pos-
ták nagyságától függôen különbözô feldolgozási mélység tartozott. A feldolgozó pos-
ták és üzemek, valamint a kiemelt nagyposták részletes és részleges feldolgozásra vol-
tak kötelezettek. A kisebb posták csoportosító és kiegészítô feldolgozást végeztek. 

A feldolgozó pontok vonzáskörzetében elhelyezkedô postákról jegyzékelô járatok szál-
lították a küldeményeket a feldolgozó helyekre. Ezek a helyek a küldemények feldolgozá-
sa után a mozgópostáknak adták át az anyagot, amelyek további feldolgozás után jutat-
ták el azokat a megfelelô leadási pontra. Az ország keleti- és nyugati részén felvett külde-
mények egymásközti gyors áramlását a mozgóposták közötti átközvetítés biztosította. 

A budapesti központi üzemek tehermentesítése érdekében néhány feldolgozó posta
között un. transzverzális járatok közlekedtek, amelynek lényege az volt, hogy ezen jára-
tok segítségével a feldolgozók közvetlen indították egymást. Ilyen volt pl. a Gyôr-
Veszprém- Székesfehérvár 901 közvetítô járat.  Ezen feldolgozó pontok vonzáskörzeté-
ben keletkezett anyag, amely a másik feldolgozó vonzáskörzetébe szólt, az Budapest ki-
kerülésével jutott el oda.
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2004-2006. között külön sportnapot szerveztünk az OLK munkatársai számára, ame-

lyeken több százan vettek részt. Sajnos az utána következô években nem kaptunk tá-
mogatást, így a rendezvények elmaradtak.

2006-ban a Szállítási Igazgatóság által megrendezett KRESZ versenynek az OLK
adott otthont, melyet szervezési és csapatépítési szempontból sikernek könyvelhe-
tünk el.

2007-ben pályázatot nyújtottunk be az Egyenlô elbánás, egyenlô esély a munka-
helyeken c. felhívásra, azzal a nem titkolt szándékkal is, hogy az OLK munkatársai-
nak a korábbi évekhez hasonló rendezvényt (sportnapot) biztosítsunk. Sajnos díjat
nem nyertünk, de egy oklevél formájában az erkölcsi elismerés megtörtént. 2008-
ban újra pályáztunk, és különdíjat nyertünk, melynek köszönhetôen az OLK-ban ren-
dezhettünk meg egy családi és sportnapot. A továbbiakban – amennyiben a meg-
felelô forrást elô tudjuk teremteni – hasonló rendezvényt szervezünk, mert a tavalyi
sikeren felbuzdulva nagy az igény a munkavállalók részérôl. Az esélyegyenlôségi
pályázatra való jelentkezéshez az adott muníciót, hogy ténylegesen próbáltunk a rá-
szorultaknak segíteni, ebben legkiemelkedôbb volt a tavalyi tanévkezdéshez kötô-
dô akciónk, melynek keretében a többgyermekes családok részére gyûjtöttünk ösz-
sze jelentôs mennyiségû taneszközöket, könyveket és kisbútorokat. Ilyen akcióval
ebben az évben is készülünk.

10. Látogatók az OLK-ban
Az OLK az elmúlt évek folyamán több száz csoportot, delegációt fogadott a központ
mûködésének megismerése céljából. 2004-ben fôvárosi és környéki posták munkatár-
sai érkeztek több napon keresztül autóbuszokkal, majd vidékrôl is egyre több csoport
szervezôdött egy-egy látogatás erejéig. A késôbbiekben több postai fórumnak, szak-
mai találkozónak, és tanulmányi kirándulásnak is otthont adtunk. Gyakoriak voltak a
külsôs látogatások is, melyeken logisztikai társaságok, oktatási intézmények, ügyfele-
ink és egyéb szervezetek vettek részt. Külföldrôl is számos delegáció érkezett egyrészt
postai szervezésben, másrészt a Siemens részérôl, mivel az OLK a cég kelet-európai re-
ferencia-központja.

A látogatások végén tapasztalt elégedettség és megfogalmazott elismerések bi-
zonyítják, hogy jó irányba haladunk, jó célokat tûztünk ki magunk elé, valamint lát-
ványos, meggyôzô és jó eredményeket értünk el az eddigi mûködésünk során. Ezek
a vélemények a további céljaink eléréséhez még több erôt adnak, hiszen feladat, ki-
hívás még bôven akad.

Az OLK a 2004-es beindítása után töretlenül fejlôdött és Európa egyik legjelen-
tôsebb feldolgozó központjává vált. Az OLK beruházás végül is egy sikertörté-
net lett, mivel a modernizációs céloknak megfelelôen jelentôs szerepe volt a mi-
nôség fejlesztésében, az innovációban és a hatékonyság növelésében. Az OLK
vezetôinek és munkatársainak elkötelezettsége töretlen, az új kihívásokban, a
postai piac liberalizációjában és a további fejlesztési feladatokban biztos pontot
fogunk jelenteni a Magyar Posta küldeménylogisztikai rendszerében. Remélem,
hogy a következô 5 év is meghozza a sikereket, amelyhez minden postás közre-
mûködésére és elkötelezettségére szükség van.
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Ez a szállítási rend biztosította, hogy idôben célba érjenek a küldemények. A vidék-
vidék átfutási ideje jó volt, de a vidék-Budapest és Budapest-Budapest átfutási idejével
gondok voltak. 

Egyre sürgetôbbé vált, hogy valamit cselekedni kell, hiszen az ügyféligények egyre
nôttek és ezzel a Magyar Posta szolgáltatásának is lépést kellett tartani. Ezt a helyzetet
tovább feszítette, hogy az LF-ben a NEC gépsor „kihordási ideje” lassan lejárt.  

A helyzet orvoslására megszületett a 154/2002. Vig. utasítás. 
Az utasítás 1. pontjának elsô mondata egy érdekes megfogalmazást tartalmaz:
„ A Magyar Posta Rt. budapesti levél, csomag és kereskedelmi csomag feldolgozási

feladatainak technológiai rekonstrukciója céljából…” 
Ebbôl az látszik, hogy elôször a fent vázolt átfutási probléma megoldására próbált a

Magyar Posta összpontosítani, de mint késôbb kiderült ennél sokkal nagyobb lépték-
ben valósult meg a beruházás és az Országos Logisztikai Központ (OLK) az egész or-
szág feldolgozásában meghatározó szerepbe került. 

Ekkor már elôrevetítette magát az a koncepció, amely azt tartalmazta, hogy az eddi-
gi vasúti szállítás helyett közútra terelôdik a küldeménytovábbítás. Ennek megfelelôen
került sor a telephely kiválasztására, amely az M1-es autópálya és az M0-ás körgyûrû kö-
zelében található. Az építkezés gyorsan haladt és 2004. elejére már látható volt a köze-
li indulás dátuma. Ezt megelôzôen került kiadásra a 4/2004. LSZÜ- LÜ közös intézkedés,
amely olyan új fogalmakat tartalmazott, mint egységképzô, láda, stb. 

Elérkezett a várt kezdési idôpont, 2004. március 1. Mindenki nagy várakozással tekintett
az OLK indulására. Már az elsô napon érezni lehetett, hogy valami nem a terveknek meg-
felelôen történt, ugyanis a küldeményáramlás megszakadt. Folyamatosan érkeztek a hírek
arról, hogy az OLK-ba küldött anyagmennyiséget nem tudják ott feldolgozni. Gyors intéz-
kedések történtek annak érdekében, hogy a feldolgozatlan küldemények lekerüljenek a vi-
déki feldolgozó pontokra. Példás összefogást tanúsítottak a vidéki- és budapesti feldolgo-
zó posták, üzemek, a humán szakterület gyors intézkedést hozott, amelyben biztosították
a diákfoglalkoztatást, túlórákat. A feldolgozásban, szállításban részvevô dolgozók kitartó,
önfeláldozó munkájának köszönhetôen egy hét alatt helyre állt a feldolgozási rend.

2004. március 16-tól a Magyar Posta bevezette a PRI levél kategóriáját. A 12/2004.
Ü-Vigh. rendelkezés tartalmazta részletesen a teendôket és ezzel egy hosszadalmas ta-
nulási, finomítási folyamat vette kezdetét. Az itt leírt technológia a mai napig érezteti
hatását, az ebbôl eredô problémák egy része most is fennáll, mint pl. az egységképzôk
idôbeni visszaküldésének gondja.

A 23/2004. Ü-Vigh. rendelkezés a kisposták viszonylatában rendszeresítette a kék zsák
használatát. Erre azért került sor, hogy már messzirôl láthatóan megkülönböztetésre kerül-
jön a PFÜ-k vonzáskörzetébôl érkezô- és oda indítandó anyag a más irányból érkezôktôl. 

Elérkezett 2004. év elsô félévének vége, amikor a szállítás területén egy évszáza-
dos hagyománnyal bíró szállítási rendszer szûnt meg. A postavonatok leállásával tel-
jes mértékben közútra terelôdött a Magyar Posta küldemény továbbítási rendje.

Ez emberileg, ér-
zelmileg nehéz idô-
szak volt az érintet-
tek részére, hiszen
nagyon sok maga-
san kvalifikált szak-
ember – „mozgós” –
veszítette el az ad-
dig megszokott mun-
kahelyét. A Magyar
Posta mindegyikük
számára felajánlotta
a továbbfoglalkozta-
tás lehetôségét a fel-
dolgozás különbözô területein, amellyel többen éltek is. Az elmúlt évek azt bizonyítot-
ták, hogy akik nem ezt a lehetôséget választották, késôbb meggondolták magukat és
visszatértek a posta munkavállalói közé. 

A 33./2004. Ü.Vigh. rendelkezés egységes szerkezetbe foglalta a feldolgozás folya-
matát. Ekkortól -2004. július 12. – már csak egységláda használatos az OLK és a PFÜ-
k között. Itt már közkeletû kifejezésként jelenik meg a PRI (elsôbbségi), MKK (megkü-
lönböztetett kezelésû küldemény), NEK (nem elsôbbségi küldemény) elnevezések
használata. 

Az MKK és NEK küldeményeknél a feldolgozás során gépi és a gépre nem alkalmas
kategóriát kell képezni, a manuális feldolgozásra kerülô ládajelzôkön a „K” jelölést kell
alkalmazni. 

Mivel az egyes küldeménykategóriák magukba hordozzák a küldemények idôrendi
feldolgozási sorrendjét, ezért a munkahelyekre való továbbítás megkönnyítése érdeké-
ben különbözô színû ládák és ládajelzôk kerültek rendszeresítésre, amelyek utalnak a
bennük lévô tartalomra. 

Gondoljunk csak bele, micsodaváltozás történt a feldolgozásban, hogy amíg az OLK
belépése elôtt a feldolgozás alapját az irányítási terültekre és kiemelt városokra való
szétosztás jellemezte, addig az új feldolgozás alapja a küldemény kategóriák és azon
belül a gépre való alkalmasság kritériuma. 
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PSZE hírek

1) Az Euróra várva… címmel rendezett szakmai napot az egyesület 2009. május 21-én.
Magyarország az EU tagságról szóló 2003. évben megtartott népszavazással vállal-
ta, hogy a szükséges feltételek létrejöttét (maastrichti kritériumok: infláció, költség-
vetési hiány/GDP, Államadósság/GDP, árfolyam, hosszú lejáratú kamat) követôen
bevezeti a Gazdasági és Monetáris Unió közös pénzét, az eurót. Az euró bevezeté-
sére való felkészülés megkezdésérôl a Kormány 1071/2007. (IX. 21.) számú határo-
zatával döntött. A gyakorlati felkészülés idôigényes, a társadalmi-gazdasági szerep-
lôk teljes körét érinti, és magas fokú koordinációt igényel. Ezt a koordinációt a hi-
vatkozott Kormányrendelet a Nemzeti Euro Koordinációs Bizottság (NEB) létreho-
zásával teremtette meg, amelynek tagja a Magyar Posta. 
Az elôkészületeket a Posta is megkezdte, és ennek okán szervezte a PSZE a szak-
mai napot. 

A szakmai napon 

Szarka Imre: „Az európai integráció története” címmel tartott elôadást. 

Balogh László a Magyar Nemzeti Bank vezetô nemzetközi tanácsadója „Korai elô-
készületek az euroövezeti csatlakozásra – a pénzügyi szektor felkészülése” címmel
tartott elôadást. 

Elôadásaik anyagára épített cikkeiket közöljük a következô (40–53.) oldalakon.

Ne feledkezzünk meg a csomagfeldolgozásról sem. Az OLK-PFÜ viszonylatban beve-
zetésre került a konténeres csomagszállítás és mivel az OLK-ban csomagfeldolgozó gép
került beüzemelésre. Itt is külön kell választani a gépre alkalmas és a manuális feldolgo-
zást igénylô csomagokat. 

2004. év folyamán a feldolgozó hálózat is nagy átalakításon ment keresztül. A feldol-
gozó posták feldolgozással kapcsolatos tevékenysége megszûnt, ez a folyamat átkerült
a posta feldolgozó üzemekhez. Kialakult az a sugárirányú feldolgozási hálózat, amely az
OLK-ból és 17 vidéki PFÜ-bôl állt. 

A 2005. év további változásokat hozott a feldolgozásban. A konténeres szállítás kiter-
jedt az NPKÜ-re, PEK-re és a HLÜ-re is. 

A vonzáskörzet kivételével valamennyi levél, csomag és tételes küldemény az OLK-ba
került továbbításra. A külföldre szóló küldemények a színeslap szállító járatok útján jutot-
tak el az NPKÜ-be, illetve a záró járatok útján az OLK-ba, de az NPKÜ-nek címezve. 

2005. júliusától pilot jelleggel, majd októbertôl országosan is bevezetésre került a té-
teles, maxi, EMS láda. 

Ebben az évben vettük használatba a feldolgozás számítástechnikai háttértámogatásá-
hoz az Integrált Rovatolási Rendszer-t (IRR-t). Ez a kezdeti idegenkedés, nehézségek után
jelentôs mértékben megkönnyítette a „papírmunkát” a feldolgozó üzemekben.  Olyan,
eddig ismeretlen eszközökkel, fogalmakkal kellett megbarátkozni, mint a PDA, mobil
nyomtató, vonalkódos járatazonosítás, járati törzs, egységképzô bontás-összeállítás. 

A pénzszállítás tekintetében nagy változást hozott a JNT által alkalmazott Phobos ládák
bevezetése, amely által nagymértékben nôtt a biztonság. Ezen ládák megjelenése után
megszûntek a postajáratok elleni támadások, ez igazolja, hogy megérte ennek az új esz-
köznek a telepítése, hiszen így munkatársaink élete, testi épsége nem kerül veszélybe.

Utoljára átfogóan a 43/2006. Ü-Vigh. rendelkezés szabályozza átfogóan a posták, fel-
dolgozó üzemek, OLK feldolgozási tevékenységét. Itt került meghatározásra az átrakó-
pont és az átközvetítô posta feladata, valamint a PFÜ-vel azonos telephelyen mûködô
postahelyek továbbítási tevékenysége. 

A feldolgozó hálózat korszerûsítése folyamatosan halad. 2008. év folyamán 4 PFÜ
szûnt meg és integrálódott be más feldolgozó üzemekhez. Erre a tevékenységek racio-
nalizálása, a munkahelyek jobb kihasználása érdekében került sor. 

A jövô felvázolása nagyon nehéz. Az automatizált küldemény-feldolgozás továbbfej-
lesztése projekt dolgozik a fejlesztés irányának meghatározásában. Mire ezek a sorok
nyomdába kerülnek, talán már meg van a végleges döntés, hogy milyen irányban ha-
lad tovább a logisztikai hálózat további korszerûsítése.

Egy biztos, az elmúlt néhány év történései azt bizonyítják, hogy a Magyar Posta a leg-
korszerûbb vezetéselméleti eredményeket alkalmazva egy innovatív, organikus szerve-
zetként alkalmazkodni tud a külsô környezet kihívásaira, arra megfelelô válaszokat ad. Ez
a biztosíték arra, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is vállalatunk talpon tud
maradni, megfelelôen felkészült lesz a postai piac liberalizációja által velünk szemben tá-
masztott kihívásokra és minden munkavállaló megtalálja számítását a Magyar Postánál.



Amikor 2004-ben Magyarországgal együtt újabb tíz újabb ország csatlakozott
az EU-hoz, addigra az euro, a közös valuta már egyre több európai polgár fizetô-
eszközévé válhatott. 

Magyarország is készül megfelelni az ún. euróövezethez tartozás feltételeinek. Ezt a
felkészülést megnehezíti a mostanra kialakult világgazdasági helyzet, az Európai Unión
belül is lassuló gazdasági növekedés. Azon az unión belül, amely abba a fejlôdési stá-
diumba jutott, amelyikben mostanra közös alkotmány létrehozására is törekszik.

Az egységes piac, a közös valuta, a négy szabadság
Az önállóságukat jelentôs részben megôrzô nemzetállamok körében már az európai in-
tegráció kezdetén felmerült a közös valutával rendelkezô európai gazdasági és mone-
táris unió gondolata. A mai gazdasági és monetáris unió (GMU) születésének éveként
1990. jelölhetô meg, ekkor állapodtak meg a megvalósításhoz szükséges gazdasági
konvergencia-kritérium kidolgozásáról.

A tagállamok közti együttmûködés módozatait a nem sokkal ezután Maastrichtban el-
fogadott ún. három pillér koncepció tartalmazza. Az elsô pillért a közösségi intézmény-
nek és eljárásnak alárendelt politika képezi. A második és a harmadik pillér célja a bé-
ke fenntartása és a nemzetközi biztonság megerôsítése és a rendôrségi és bûnügyi
együttmûködés kiépítése.

A közösségi eljárás joga kiterjed többek közt a piaci versenyre, a közlekedésre, a gaz-
dasági és pénzügyi politikára, a fogyasztóvédelemre és az ún. négy szabadságra, a sze-
mélyek, szolgáltatások, áruk és tôke szabad áramlása területére. 

A négy szabadság magában rejti, hogy bárki, bármelyik tagállamban munkát vállal-
hat, akár alkalmazottként, akár önálló vállalkozást alapítva; vállalkozáshoz kapcsolódó-
an a tôke szabadon áramolhat, alkalmazottak vehetôk fel bármelyik tagországból, a ter-
mékek és a szolgáltatások szabadon értékesíthetôek a tagállamok bármelyikében. A
Maastricht-i Szerzôdésig a négy alapszabadság egyike nem a személyek, hanem szû-
kebb értelemben a személy, mint munkaerô szabad mozgása volt. Maastricht hozta lét-
re az uniós állampolgárságot, kiterjesztve a szabad költözködés, mozgás lehetôségét a
Közösség minden polgárára. A négy szabadság gyakorlatba való teljes érvényesülésé-
nek eléréséig még számos területen kell új szabályokat hozniuk a tagállamoknak.

Visszatérve a többi közösségi eljárás alá esô területre, az ez egyes területekre vonat-
kozó politikák eltérô szintûek, egyesek erôsebben, mások kevésbé integráltak. A mo-
netáris területre kidolgozott és elfogadott politika az erôsen integráltak közé tartozik.
1999-ben indult az a folyamat, amely során a nemzeti politikák helyébe az Európai Köz-
ponti Bank (ECB, EKB) vezette egységes pénzügyi politika lépett. 

Koncepcionálisan tehát az EU egyetlen gazdasági térség, amely hasonlóan mûködik
egy nemzeti piachoz. Az integráció jelenlegi legmagasabb fokát a közös fizetôeszköz
használata fémjelzi, általa jelentôs hatékonysági tartalékok válnak mozgósíthatóvá. A kö-
zös fizetôeszköz, az euró, használatának célja az euró-övezeti „stabilitás és prosperitás”
elérése. A közös valutát használó tagállamok évenkénti stabilitási programban rögzítik
eredményeiket és céljaikat, mely célok között a tagság bôvítése is nagy hangsúllyal sze-
repel. Az elmaradottabb térségek, országok felzárkóztatása az euróövezeten belülieknek
és az azon kívül lévôknek egyaránt fontos, hiszen egy fejletlen térség, egy elmaradott or-
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Az európai integráció története1

A mai Európa életét átható integráció egy hosszú szerves társadalmi-gazdasági folya-
mat eredôje, ezért - leszámítva néhány mindenki által ismert biztos határkövet - nagyon
nagy a szubjektív szempontok szerepe abban, hogy hogyan írjuk le, hogyan mutatjuk
be a mai Európai Unióhoz vezetô utat. Nézzük át a fejlôdést nagyon röviden abból a
szemszögbôl, amely majd lehetôvé teszi számunkra, hogy az euróról, az európai polgá-
rok közös valutájáról gondolkodni tudjunk. 

Robert Schumann francia külügyminiszter 1950. május 9-én tartja meg híres beszédét,
amelyben javaslatot tesz arra, hogy Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság
egyesítse szén- és acélforrásait. Ennek a kezdeményezésnek a hatására jön létre az Euró-
pai Szén- és Acélközösség, ezért ezt a napot tekintik az Európai Unió születésének. Erre
az eseményre emlékezve ünnepeljük az Európa-napot. A hat alapító tag, a híres Hatok kö-
zé Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország tartozott. 

A hidegháború, a fegyverkezési verseny közepette az integráció további mérföldkö-
veként 1957-ben a Római Szerzôdés aláírásával megalakult az Európai Gazdasági Kö-
zösség (EGK), más néven a közös piac. A közösség gazdasága dinamikusan fejlôdött,
kereskedelmében megszûntek a vámok, közös szabályokat hoztak az élelmiszer-terme-
lésre. Változott a társadalom is, új igényekkel lépett fel a „68-as nemzedék”.

Miközben három újabb tagországgal Kilencekre bôvült a közösség 1973-ban, ugyan-
ebben az évben kitört az energiaválság, amely jelentôs gazdasági erôpróba elé állítot-
ta a közös piacot is. Ugyanakkor portugáliai, spanyolországi politikai változások hatásá-
ra az EU olyan regionális politika megvalósításába kezdhetett, amely az elmaradottabb
területeken munkahely-teremtést, infrastruktúrafejlesztést célozhatott meg.

A szervezetileg is egyre komplexebben mûködô unióban az Európai Parlament sze-
repe, befolyása egyre nôtt, az európai parlamenti képviselôk elsô közvetlen választásá-
ra 1979-ben került sor. Nem sokkal ezután került a köztudatba a lengyel Szolidaritás
szakszervezet neve és tevékenysége.

1986-ban az Egységes Európai Okmány aláírása idején már 12 tagja van a közösség-
nek, idôközben belépett Görögország, Spanyolország és Portugália is. A kitûzött cél az
egységes piac rövid idô, 6 év alatt történô megteremtése volt. Nem sokkal ezután om-
lott le a berlini fal, jelképeként az unió szomszédságában lezajló politikai-társadalmi vál-
tozásoknak. Innen már viszonylag rövid az út - az 1993-as Maastricht-i Szerzôdésen, az
1999-es Amszterdami Szerzôdésen át - a mindenki által ismert Schengen-i megállapo-
dásig, a határok nélküli Európáig, az országok közti útlevél nélküli személyforgalomig,
miközben általánossá vált a mobiltelefon- és az Internethasználat is. 
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1 Források, amelyre a cikk épül: http://europa. eu/abc/history/index_hu. htm
http://www.eutanfolyam.hu/index.php?sid=&mod=altalanos&l=13
http://phd. lib. uni-corvinus.hu/376/



megfelelô felkészülés, hiszen az idôben késedelmes reagálás a szállítói piac pozíciójá-
nak erôsödését és az árak növekedését eredményezheti. Tekintettel a Posta nemzeti fi-
zetési forgalomban betöltött speciális szerepére illetve a feladat összetettségére az elô-
készületek és a megvalósítás idôigénye több év is lehet. Ezért minél elôbb meg kell te-
remteni az euró bevezetésre történô felkészülés forrásait. 

A felkészülés alapvetôen az euróhoz kapcsolódó technikai-technológia szabványok,
eljárások postai gyakorlatba ültetését jelenti. A program domináns szereplôje az infor-
matika, amely a nemzeti szinten hozandó döntésektôl függetlenül megkezdheti a felké-
szülést. Fontos tudni, hogy minden más szereplôtôl eltérô speciális kérdés a Posta szá-
mára a bélyegkibocsátás területén történô átállás. Természetesen az egyes szakmai te-
rületek a normál üzletmenetbe építetten koordináció mellett önállóan/függetlenül is ki-
fejthetik a felkészülési tevékenységüket. 

A hazai megoldások kockázatát jelentôsen csökkenthetik az átállás nemzetközi (euró-
pai) gyakorlati megvalósításai és az egyéb szabványok megléte, gondoljunk itt a kész
pénzügyi szabványok nyújtotta elônyökre, vagy más tagállamok átállási forgatókönyvei
tanulmányozásából, tapasztalataik feldolgozásából nyerhetô információkra. A felkészü-
lés során akár más tagországoktól való közvetlen módszertani támogatás kérésére, el-
fogadására is sor kerülhet.
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szág nem képes sem felvevô piacként, sem értékteremtôként hatékonyan részt venni az
európai integrációban, ezzel akadályt gördít a valóban egységes eu-s piac létrejötte elé.

Az euró bevezetése után belépô új EU-tagállamok a csatlakozási szerzôdés aláírásá-
val automatikusan vállalták az eurózóna beli tagságot is, tudomásul véve az ún. maas-
trichti konvergencia-kritériumokban rögzített GMU tagsági feltételeket. Esetükben a
tagsági kritériumoknak megfelelô szint elérését idôrôl-idôre összeállított, az EU által el-
fogatandó, elfogadott konvergencia-programok támogatják, az elôkészületek a progra-
mok mentén valósulnak meg.

Magyarország az euró elôszobájában
Az euró gyakorlati bevezetésének zökkenômentes lebonyolításához szükséges techni-
kai feltételek megteremtéséhez a felkészülést legalább 4 évvel a bevezetés idôpontja
elôtt meg kell kezdeni. Ennek érdekében hozta a Kormány a 1071/2007. (IX. 12.) kor-
mányhatározatot az euró gyakorlati bevezetésével kapcsolatos felkészülés megkezdé-
sérôl és szervezeti kereteirôl. A PM és az MNB által elôterjesztett határozat céldátum
nélkül rögzíti a gyakorlati felkészülés elindulásának a tényét, egyúttal elrendeli a Nem-
zeti Euró Koordinációs Bizottság (NEB) létrehozását. A határozat a bizottságot javaslat-
tevô, véleményezô és tanácsadó jogokkal ruházza fel, feladataként jelöli meg a Nemze-
ti Átállási Terv (NÁT) összeállítását.

A NEB hét albizottsága közül a Posta két albizottságba, a pénzügyi szektor és a kommu-
nikációs albizottságokba kapott meghívást. A NEB által elôterjesztendô és a kormány által
elfogadandó NÁT-nak tartalmaznia kell a legfontosabb stratégiai kérdésekben hozott dön-
téseket, illetve ki kell jelölnie a kezelendô kérdéseket, a várható problémás területeket, né-
hány kérdésben pedig részletes megoldás is körvonalazódhat. Az albizottságokban folyó
munka során a témákat egyre mélyebben kibontják, így válik évrôl-évre részletesebbé a terv,
ami követelményeket támaszt, illetve irányt mutat a gazdasági szervezetek, az intézmé-
nyek és a lakosság számára a felkészüléshez. A terv minden évben felülvizsgálatra kerül.

Az euró bevezetésével kapcsolatban definiált általános célok a következôk: 

• Az euró bevezetésnek lényegi inflációs hatás nélkül, az inflációs érzület maximá-
lis csökkentésére való törekvés mellett kell megtörténnie. 

• Nemzetgazdasági szinten, optimális költségszinten célszerû végrehajtani az átál-
lást, oly módon, hogy az hozzájáruljon a hazai pénzügyi szektor versenyképessé-
gének növeléséhez. 

• Törekedni kell arra, hogy az euró átállás biztonságosan, jól szervezetten, és zök-
kenômentesen történjék meg.

• A nemzeti fizetôeszközt felváltó euró bevezetése összességében az euró övezethez
való tartozás valamennyi elônyének tudatosítása és hiteles kommunikációja fogyasz-
tóbarát módon az euróba vetett hazai közbizalom erôsödésével menjen végbe.

Az átállásra való felkészülés a postai gyakorlatban
Az euró bevezetésére történô postai felkészülés során messzemenôkig figyelembe kell
venni a NEB ajánlásait, ugyanakkor tudatosítani kell, hogy az átállást a piac szereplôi fi-
nanszírozzák, ehhez a forrásokat meg kell teremteni. A posta üzleti/gazdasági érdeke a



pai Bizottság és tisztségviselôik jogi értelemben sem jogosultak eltérni a Szerzô-
dés betûjétôl és szellemétôl, a szerzôdés rájuk nézve is kötelezô erejû rendelke-
zéseitôl! Így egyértelmû, hogy a szóban forgó feltételek nem lehetnek politikai
alku tárgyai az Európai Bizottsággal! Ezen túlmenôen az euroövezet stabilitását
mindeddig éppen a fenti kritériumok szigorú betartatása biztosította, ezek fella-
zítása közgazdasági szempontból sem kívánatos. Elméletileg természetesen nem
kizárt a Szerzôdés (Treaty) módosítása sem, amennyiben ebben mind a 27 tagor-
szág politikai egyezségre jut – erre általában (politikai konszenzus esetén) általá-
ban cca. 10 évenként sor is kerül, de a mintegy 4 éve kitárgyalt Lisszaboni Szer-
zôdést sem sikerült életbe léptetni mind a mai napig…

Az euroövezethez csatlakozni szándékozó országnak tehát teljesítenie kell egyrészt a
gazdaságpolitikai feltételeket – a maastrichti kritériumokat –, továbbá jogrendszerét
összhangba kell hoznia a Gazdasági és Monetáris Unióban érvényesülô szabályokkal,
másrészt fel kell készülnie a pénzcserébôl adódó számos gyakorlati jellegû kihívásra és
feladatra. Az euro bevezetésére és a teljes pénzcserére a nemzetgazdaság valamennyi
szereplôjét fel kell készíteni. A piaci szereplôk, a közszféra intézményei és a lakosság
gyakorlati felkészítése több éves folyamat, amely a célok és a részfeladatok nagyon
pontos meghatározást, egyben ütemezését és precíz, gondos végrehajtást és együtt-
mûködést igényelnek a társadalom minden szintjén. 

Következésképpen a nemzetgazdaság érettsége, a gazdaság tartósan egészséges
egyensúlyi mutatói elengedhetetlen feltételei, de önmagukban nem elégségesek az új
európai pénz bevezetéséhez – a nagy pénzügyi infrastruktúráknak, a társadalom meg-
határozó szereplôinek és végsô soron a lakosságnak a pénzcsere zökkenômentes vég-
rehajtására felkészülten kell készen állnia a kijelölt idôpontra. Ráadásul a gyakorlati fel-
készülésnek is megvan a maga jelentôs idôigénye, tehát ezt úgy célszerû elkezdeni,
hogy amikorra a makrogazdasági feltételek már megértek, a gyakorlati felkészülésben
esetleg jelentkezô lemaradás ne válhasson az eurobevezetés tényleges akadályává a kí-
vánt pillanatban.

A fenti szempontok szem elôtt tartásával a Magyar Nemzeti Bank elôzetes belsô vizs-
gálódást követôen már 2006. nyarán kezdeményezte a Pénzügyminisztériumnál az
euroövezeti csatlakozás gyakorlati, logisztikai feladatainak a közös beazonosítását, a
tennivalók feltérképezést. A 2006. ôszén életre hívott MNB-PM közös munkacsoport is
fontosnak tartotta a gyakorlati felkészülést, ezért 2007-re javaslatot tett a kormánynak
az országos szintû munkálatok megkezdésére, a szükséges munkastruktúrák kialakításá-
ra és felállításra. A kormány 2007. szeptemberi döntése alapján, a 1071/2007. (IX.21.)
kormányhatározattal jött létre a Nemzeti Euro Koordinációs Bizottság (NEB). 

A NEB szervezete és feladatai
Az eurobevezetés gyakorlati feltételeinek megteremtését koordináló, azzal kapcsolat-
ban javaslattevô, véleményezô és tanácsadó testület a Nemzeti Euro Koordinációs Bi-
zottság. A NEB elnöke a pénzügyminiszter, társelnöke a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
Tagjai a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, az igazságügyi és rendészeti minisz-
ter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetô miniszter, az önkormányzati miniszter, a szociális és
munkaügyi miniszter, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, valamint a Pénzügyi Szerve-
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Korai elôkészületek az euroövezeti csatlakozásra 
– a pénzügyi szektor felkészülése
Elôzmények, háttér

Magyarország a 2004-ben létrejött, népszavazással is megerôsített Európai Uniós tag-
ságával vállalta, hogy a szükséges feltételek létrejöttét követôen bevezeti a Gazdasági
és Monetáris Unió (GMU) közös pénzét, az eurót. Az euro kellô idôben történô beveze-
tésével és a GMU-hoz való csatlakozással Magyarországnak az Európával alkotott ma-
gasabb szintû integrációja valósul majd meg. Egyértelmû tehát, hogy az euro beveze-
tése az újonnan csatlakozott tagállamok számára nem egyszerûen választható lehe-
tôség, hanem explicit szerzôdéses kötelezettség, amelynek csak az idôpontja nyitott.
A csatlakozási szerzôdésben az új tagállamok átmeneti felmentést (derogációt) kaptak
e kötelezettség aktuális teljesítése alól. Ugyanakkor az érintett országnak mindent meg
kell tennie, hogy azokat a feltételeket (közismertebb nevén a maastrichti kritériumokat)
mielôbb teljesítse, amelyek lehetôvé teszik számára az euro bevezetését. Ennek érde-
kében készíti el és nyújtja be Magyarország rendszeresen az Európai Bizottságnak a
nemzeti konvergencia programot, amelyben bemutatja, hogy milyen gazdaságpolitiká-
val kíván konvergálni, felzárkózni az EU tagállamok szintjére, hogyan kívánja elérni a be-
lépési küszöböt jelentô kritériumokat. A maastrichti kritériumok a következôek:

• árstabilitás, (a három legjobb tagállam átlaga + 1,5%)

• fenntartható államháztartás - alacsony költségvetési hiány (-3%) 

• ésszerû mértékû államadósság a GDP-hez viszonyítva (-60%)

• árfolyam-stabilitás (min. 2 évig feszültségmentes részvétel az ERM II árfolyam-
rendszerben) és 

• kamatkonvergencia (a 3 legjobb tagállam átlaga +2%) valamint 

• a fenti tényezôk, mutatók fenntarthatósága

A maastrichti kritériumok teljesítése hosszú idôt kíván. Az utóbbi válságos idô-
szakban felröppent egyszer-egyszer olyan, politikusoktól származó kezdeménye-
zés, hogy az Európai Bizottságnak enyhítenie kellene szigorán, és el kellene te-
kintenie e feltételek szigorú megkövetelésétôl az eurozónán még kívül esô orszá-
gok esetében - így lehetôvé téve a gyorsított euro bevezetést. A Bizottság illeté-
kesei azonban nagyon világossá tették, hogy a maastrichti kritériumokat az Euró-
pai Közösségek Alapító Szerzôdése (Treaty) tartalmazza és szabja meg, az Euró-
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1 A szerzô a Magyar Nemzeti Bank vezetô nemzetközi tanácsadója. A cikk a PSZE május 21-i rendezvényén
elhangzott elôadás alapul vételével íródott.
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adatait, az euro bevezetése kapcsán releváns jogszabályi változásokat, valamint ajánlá-
sokkal segíti a magán- és közszféra átállását. A feladatok elvégzéséhez ütemezést is ad,
határidôket és felelôsöket állít. A Nemzeti Átállási Tervet a Kormány hagyta jóvá. A
Nemzeti Átállási Terv minden csatlakozó országban megtalálható alapdokumentum,
amely rendre meghatározza az eurobevezetés sikeres lebonyolításához szükséges gya-
korlati feladatok sokaságát és idôigényét. 

Az idôben megkezdett gyakorlati felkészülés az átállás sikerét támogatja, míg a túl
késôn elkezdett felkészülés többletköltségekkel járhat és az euro határidôre történô
sikeres bevezetését is kockáztathatja. A Nemzeti Átállási Terv szükség szerint, de
legalább évente felülvizsgálatra kerül. A felkészülés elôrehaladásával, a munkafolya-
matok mélyülésével egyre konkrétabbá válnak bizonyos feladatok, és szükség ese-
tén a feladatok meghatározása pontosodik. A sikeres gyakorlati felkészülés egyik
legfontosabb elôfeltétele a gondosan kidolgozott és folyamatosan karbantartott át-
állási terv. A sikeresség egy másik lényeges záloga, hogy az átállási terv meghatáro-
zása az érintettek lehetô legszélesebb körének bevonásával történjék, semmiképpen
sem egy kizárólag felülrôl kitalált és elrendelt program legyen. Magyarországnak je-
lenleg nincs céldátuma az euro bevezetésére, ennek ellenére a már most megkez-
dett elôkészületek nem vesznek kárba. Ezek közül a leglényegesebb az átállás miatt
szükséges feladatok áttekintése, számbavétele, a költségigények, az idôszükséglet
felmérése. Ezek ismeretében lehet reális tervet készíteni majd minden egyes szerve-
zetnek az átállás menetérôl. 

Fontos az is, hogy a lakosság, a fogyasztók minél több információ birtokába kerülje-
nek, azért, hogy értsék a pénzcsere lényegét, hogy a folyamatra bizalommal tekintse-
nek és ne tápláljanak inflációs félelmeket, vagy olyan aggályt, mely szerint a kereske-
dôk, szolgáltatatók a pénzcserét „bújtatott” áremelésre kívánnák felhasználni. Erre is
szolgál a kettôs árkijelzés intézménye: az eurobevezetés elôtti néhány hónapban,
majd azt követôen a kerekedôknek, szolgáltatóknal mindkét pénznemben fel kell tün-
tetniük a termék árát, így a fogyasztó fokozatosan tanulja meg az új pénz hétköznapi ér-
tékét és meggyôzôdhet róla, hogy zöldségese vagy a fodrásza tisztességesen járt el az
árak konverziójánál. Ha mégsem, akkor a kettôs árkijelzés a fogyasztóvédôk, ill. a fo-
gyasztók dolgát könnyíti meg az ellenük való fellépésben.

A NÁT jelenlegi, 2008 júliusában a kormány által elfogadott elsô verziója a legfon-
tosabb teendôkre fókuszál. A terv célja a feladatok feltérképezése, megoldási javas-
latok kidolgozása, az ütemezés meghatározása, továbbá bemutatja az euro beveze-
tésének fôbb rendezô elveit, szabályait, az átállás idôrendjét, valamint a Nemzeti
Euro Koordinációs Bizottság szervezeti felépítését. Feladata az is, hogy a gazdasági
szereplôk számára már most átfogó képet adjon a pénzcserével járó feladatokról, és
azok idôsíkjáról. A NÁT elsô felülvizsgálatára 2009. ôszén kerül sor, kiegészítésére és
frissítésre 2009. végén kerülhet sor. A NÁT nyilvános dokumentum, megtalálható
többek között az MNB honlapján is. Széles körû konzultáció eredményeként jött lét-
re, melyben nem csak az állam, hanem a versenyszféra, a szakmai szervezetek, civil
szervezetek illetve még a munkavállalók képviselôi is részt vettek. A konstrukció ru-
galmas: a felkészülés csaknem bármely szakaszában a konzultációkba bevontak köre
igény szerint bôvíthetô, rész-szakmai feladatokra az albizottságok ad-hoc szakértôi
munkacsoportot állíthatnak fel.
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zetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának elnöke. Állandó meghívott a külügy-
miniszter. A NEB a hatáskörébe utalt feladatai ellátása érdekében hét albizottságot ál-
lított fel, melyek mindegyikéhez tagjai közül felelôsöket rendelt. (1.sz. ábra). Az albizott-
ságok munkájában az adott szakterületet lefedô érintettek képviselôi (érdekvédelmi és
civil szervezetek), valamint államigazgatási szervek vesznek részt. Az albizottságok –
szükség szerint – munkacsoportokat hozhattak létre a munka operatívvá tétele érdeké-
ben. Az albizottságok és munkacsoportok rendszere lehetôvé teszi az euroátállásban
érintettek – a versenyszféra és civil társadalom képviselôi – aktív bevonását a jelentke-
zô összes feladat feltérképezésébe és a felmerülô kérdésekre hatékony megoldási ja-
vaslatok kidolgozásába. A NEB évente legalább egyszer beszámol munkájáról a kor-
mánynak és az Országgyûlés illetékes bizottságainak. 

1. ábra 

Gyakorlati felkészülés az euróra
A gyakorlati felkészüléshez kapcsolódó feladatok rendkívül sokrétûek. Például: minden
szervezetnek át kell állítania számviteli, bérszámfejtô rendszerét; a bankoknak át kell vál-
taniuk a bankbetéteket és az ügyfelek hiteleit forintról euróra, fel kell tölteni euróval a
pénzkiadó automatákat; a közszférának koordinálnia kell az adó, járulékszabályok eset-
leges módosulását, a szociális juttatások átszámítását. A fogyasztóvédelmi szerveknek
fel kell készülni az új árak ellenôrzésére az indokolatlan áremelések elkerülése végett;
minden informatikai rendszert át kell programozni, hogy a forint-euro konverziót auto-
matikusan kezelni tudja. Hangsúlyt kell fektetni a lakosság és ezen belül is különösen a
hátrányos helyzetû csoportok tájékoztatására. Az átállás sikeres levezényléséhez átfogó
kommunikációs stratégia kialakítása szükséges, hogy minden érintett (üzleti-, közszféra,
lakosság) a számára szükséges információhoz idôben és jól idôzítve juthasson hozzá.

A Nemzeti Átállási Terv
A gyakorlati felkészülés legfontosabb dokumentuma a Nemzeti Euro Koordinációs Bi-
zottság által – széleskörû konzultációkon követôen - készített Nemzeti Átállási Terv
(NÁT). A NÁT foglalja össze az egyes gazdasági szereplôk és szakterületek legfôbb fel-
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• A belsô (IT) rendszerek átállítása, az euro-kompatibilitás megteremtése szükséges
• Új árképzési (marketing) stratégia lehet szükséges a vállalatoknál
• Elôszállítások révén a készpénzcserében való részvételük elengedhetetlen
• A fogyasztók (ügyfelek) tájékoztatása fontos.

A közszférának is igen fontos teendôi lesznek, ráadásul a felkészülés terén élenjáró,
példát mutató magatartás lesz szükséges a közszféra szereplôitôl! 

• A jogszabályokat eurosítani kell, meg kell teremteni az átállás jogi kereteit. Ehhez
az EU jogszabályai jelentik a kiindulási alapot, világos, egyértelmû és transzpa-
rens szabályozásra van szükség. A túl aprólékos és egyedi szabályozás kerülen-
dô, inkább „kerettörvényre” lesz szükség, amely általános szabályokat tartalmaz.

• Az euro átállás érinti a teljes nyugdíjrendszert, a szociális ellátórendszert és -tran-
szfereket, a statisztikai rendszert, a költségvetési- és adórendszert, valamint az
önkormányzatokat és intézményeiket.

A számítástechnikai rendszereknél proaktív IT fejlesztések szükségesek, itt nagy le-
het az idôigény – nagy rendszereknél akár 3 év is lehet. E területen már felmerült, hogy
a nagy rendszereknél más okokból induló IT fejlesztésnek már most figyelemmel kell
lennie arra, hogy a rendszer néhány év múlva legyen képes kezelni az euroátállással
kapcsolatos feladatokat, legyen a rendszer eurokompatibilis. A pénztárgépek esetében
új beszerzéseknél hamarosan már csak eurokompatibilis gépek beszerzése lesz kívána-
tos és rentábilis.

A NÁT a pénzügyi rendszer fô, speciális célkitûzéseit az átállás során a következôk
szerint fogalmazza meg:: az áttéréssel együtt járó inflációs hatást minimalizálni kell, az
inflációs érzületet csökkenteni szükséges. Az euro iránti közbizalmat meg kell teremte-
ni. Fontos, hogy az átállás zökkenômentes legyen. További cél, hogy az átállás költsé-
gei legyenek optimálisak: ne legyen a a gazdaságon és szereplôin jelentkezô teher túl-
zott, de ne is veszélyeztesse a gazdasági szereplôk versenyképességét. 

Az átállással kapcsolatos feladatok a pénzügyi szektorban az alábbi területeken fog-
nak jelentkezni:

• Készpénzcsere
• énzforgalmi infrastruktúrák (pénzforgalmi rendszerek)
• Hitelintézetek számlavezetési feladatai
• Értékpapírpiac
• Biztosítás – nyugdíjpénztárak

A hitelintézetek fontos feladatokat kell, hogy megoldjanak, mintegy fôszerepet vál-
lalnak majd a készpénzcserében, a pénzforgalom átállításában és az értékpapírpiaci át-
állási teendôk ellátásában. A bankok kiemelt feladata lesz az általuk vezetett számlák át-
állítása, a megtakarítási eszközök átalakítása, a hitelek konverziója, ezen mûveletek IT
hátterének biztonságos megteremtése. Az átállás során a pénzügyi szerveteknek külö-
nös figyelmet kell majd szentelniük az európai joganyagban az euróra való áttérés kap-
csán megfogalmazott szabályra is: a szerzôdések folytonosságának biztosítására, ill. a
nominális kamatok sérthetetlenségére. Nem elég azonban a fent említett feladatokat
jól megoldaniuk, ezen túlmenôen alaposan és részletesen kell tájékoztatniuk ügyfelei-
ket az ôket érintô változásokról, a pénzcsere mibenlétérôl. Így a pénzügyi szervezetek
és azon belül is elsôdlegesen a bankok az euroátállás frontvonalában lesznek, hisz csak-
nem a lakosság egésze ügyfélként kapcsolatba kerül ezekkel az intézményekkel.
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A NÁT néhány kulcsfontosságú alapelvet is elfogadott, ill. meghirdetett. 
• Magyarországon egy fázisú bevezetés lesz2

• Az C=-nap – január 1. lesz3

• Rövid kettôs készpénzforgalmazási idôszak lesz (max. 1 hó)
• Kettôs ár feltüntetés kötelezô lesz
• A szerzôdések folytonossága kötelezô
• A visszavonhatatlanul megállapított átváltási árfolyam kizárólagos használata kötelezô
• Az átállási költségeket minden szereplônek magának kell viselnie
• Az átváltás miatt árakat emelni tilos.

2. ábra

A NÁT meghatározza az egyes területek feladatait is. Csupán illusztratív jelleggel né-
hány példa az üzleti szféra fô feladatait illetôen:
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2 Az európai jog lehetôséget ad a számlapénz esetében való áttérés és a készpénzcsere idôbeli szétválasz-
tására (két fázisú bevezetés) – így vezették be az eurót az euroövezetet eredetileg létrehozó tagállamok,
vagy pedig az egy lépésben való átállásra, ekkor a számlapénz és készpénz esetében egyszerre történik az
euro bevezetése – ezt alkalmazta valamennyi újonnan csatlakozott ország. E kérdésben az adott tagállam-
nak kell eldöntenie mely lehetôséggel él.

3 A jogi szabályozás szerint nincs elôírva, hogy az év mely napjára kell idôzíteni az áttérést. (Ezt befolyásolhat-
ja a pénzügyi év kezdetének nemzeti meghatározása, vagy az, hogy az év mely napján van hagyományosan
a legkevesebb készpénz forgalomban stb.) A tagállamnak tehát e kérdésben is döntenie kell; nálunk a pénz-
ügyi év költségvetési, és adózási szempontból is január elsején kezdôdik, karácsonyt követôen a forgalom-
ban lévô készpénz mennyiség is erôsen lecsökken, ezért kézenfekvô a döntés.



Katarina Sachova és Monika Podolska a szlovák postaigazgatás szakértôi vállalkoztak
arra, hogy bemutatják, hogyan készült fel a Szlovák Posta az euró bevezetésére. Elôadá-
saikat Csarejs János „A szlovák postaigazgatás felkészülése az Euró bevezetésére”
c. cikkében foglalja össze.

A szlovák postaigazgatás felkészülése 
az Euró bevezetésére
Magyarország az EU tagságról szóló 2003. évben megtartott népszavazással vállalta,
hogy a szükséges feltételek létrejöttét (maastrichti kritériumok: infláció, költségvetési
hiány/GDP, Államadósság/GDP, árfolyam, hosszú lejáratú kamat) követôen bevezeti a
Gazdasági és Monetáris Unió közös pénzét, az eurót. Az euró bevezetésére való felké-
szülés megkezdésérôl a Kormány 1071/2007. (IX. 21.) számú határozatával döntött. A
gyakorlati felkészülés idôigényes, a társadalmi-gazdasági szereplôk teljes körét érinti,
és magas fokú koordinációt igényel. Ezt a koordinációt a hivatkozott Kormányrendelet
a Nemzeti Euro Koordinációs Bizottság (NEB) létrehozásával teremtette meg, amelynek
tagja a Magyar Posta. 

Az elôkészületeket a Posta is megkezdte, és ennek okán szervezte a PSZE a szakmai
napot. 

Az elôkészítés forrásanyagai elsôsorban az uniós és hazai jogszabályok, amelyek ösz-
szehangolása folyamatos, másodsorban a NEB által elkészített Nemzeti Átállási Terv
(megtalálható a Magyar Nemzeti Bank honlapján, amit ajánlok az olvasók szíves figyel-
mébe) harmadsorban tapasztalatok gyûjtése az euró bevezetést megélt országok Pos-
táival. Ez utóbbi keretében – rendhagyó módon – a Szlovák Posta képviselôi látogattak
Magyarországra, és hoztak hasznos információkat a felkészüléshez. 

Katarina Sachova projektvezetô asszony részletesen bemutatta a felkészülés fázisait,
és azokra a tényezôkre fókuszált, amelyekre kellô figyelmet kell fordítani. 

A Szlovák Posta részt vett a nemzeti átállási munkabizottságban – mint, ahogyan a
Magyar Posta is tagja az átállási bizottságnak -, jogszabályalkotásban. A jogszabályban
a Posta mentesítést kapott a kettôs árjelzés alkalmazása alól. 

Fontos elôkészítô munkaként említette az euróra átállás érintettségének a lehetô leg-
szélesebb és legrészletesebb beazonosítása. Ehhez a célkitûzéshez rendelve, hozták
létre a projektszervezetet két külsô szakértô támogatásával. Mint elmondta, az informa-
tika érintettsége mintegy 50%-ot képviselt a feladatokból. 

A felkészülést két szakaszban valósították meg: 
A Szlovák Posta 2005-2007. évben munkacsoportokba szervezôdve kezdte meg a fel-

méréseket, azonosította az átállást érintô informatikai rendszereket és a folyamatokra
gyakorolt hatásokat. 

Az intenzív szakaszban, 2007. évben projekt alakult, amelynek 18 tagja volt, és to-
vábbi 13 alcsoport folytatta a munkát. 
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A készpénzcsere lebonyolítása kapcsán egy sor tisztázandó kérdés lesz; a teljesség

igénye nélkül, csupán illusztrálandó az eldöntendô kérdések sokaságát érdemes fel-
soroplni néhányat: az új érmék tekintetében a kellô idôben el kell dönteni, hogy az
egyes címletek milyen megosztásban kerüljenek forgalomba, milyen nemzeti oldallal,
hol készüljön? Az új bankjegyek tekintetében is döntéseket kell hozni: hol készüljön, be-
szerzésük milyen konstrukcióban történjék? A pénzcsere nem egyszerûen új pénz kibo-
csátását és forgalomba hozatalát jelenti, hanem azzal egyidejûleg a régi pénz bevoná-
sát is, amelynek logisztikai lebonyolítása szintén komoly kihívást jelent.

A pénz- és értékpapírforgalmi rendszerek átállítása is szükségessé válik (VIBER,
BKR, KELER, kártyarendszerek)_ az európai rendszerekre (TARGET2, TARGET-Securities,
STEP2) való rákapcsolódással. Figyelembe kell vennünk, hogy az euro bevezetésére
már egy olyan idôszakban kerül sor, amikorra a SEPA (egységes európai pénzforgalmi
övezet) már meghatározó lesz és a pénzforgalmi verseny európai szinten a mainál min-
denképpen erôteljesebb lesz. 

A pénzforgalmi piacnak, és tágabb értelemben a pénzügyi szektornak fontos szerep-
lôje a Magyar Posta is. Felmerül a Postai Elszámoló Központ átállítása, ez azért jelent
majd kiemelt felelôsséget a Posta számára, mert ismeretesen a teljes lakossági kész-
pénz, ill. -átutalás forgalmának 70%-a a Postán keresztül történik. A rendszer ma a
VIBER-hez kapcsolódik, de az euro bevezetésével már a páneurópai TARGET2-höz fog
rendszertagként kapcsolódni. Az elsô nyugdíjkézbesítések hozzá fognak járulni a pénz-
csere sikeres lebonyolításához is.

A pénzügyi szektoron kívüli specifikus postai feladatok is kihívást jelentenek. Ilyenek
pl: a megfelelô értékû bélyegek, sorozatok kialakítása, a régi Ft címletû bélyegek (átme-
neti) felhasználásának kérdése, a tarifapolitika euro alapú újragondolása, különös figye-
lemmel arra, hogy addigra az európai postai szolgáltatások liberalizálásra kerülnek, foko-
zódni fog az európai verseny a postai szolgáltatók között! A Posta sokat tehet a hazai
eurobevezetés sikeréért: óriási a hálózata, minden lakost el tud érni, még a nem banko-
sított országrészekben is! Ez egy olyan érték, amelyet maximálisan érdemes kihasználnia.
Ráadásul, fôleg távoli vidéken, sok idôs ember számára ez az egyetlen intézményi kap-
csolat, amely hitelesen tudja az euroátállást kommunikálni és még házhoz is megy.

Összefoglalásképpen a hazai eurobevezetéssel kapcsolatosan az eddigi elemzô
munka, valamint a külföldi tapasztalatok alapján a legfontosabb megállapítások a
következôek lehetnek: a felkészülést az eurobevezetésre idôben kell megkezdeni, a leg-
hosszabb idôigénye az IT rendszerek átalakításának van. Az átállási költségeket (beru-
házásokat) érdemes idôben tervezni, több évre való elosztása egyenletesebb terhelést
jelenthet. A gyakorlati felkészülésnek céldátum hiányában is van értelme. Használható
nemzetközi tapasztalatok már elérhetôek: Szlovénia, Málta, Ciprus és Szlovákia sikere-
sen vette a pénzcsere jelentette akadályt. Szlovákia átállása nagyon sikeresnek bizo-
nyult, 6 milliós lakosságánál fogva a feladatok dimenziója legközelebb áll a magyar fel-
adatok nagyságához. Érdemes tanulnunk a jó megoldásokból, de a hibákból sem szé-
gyen levonni a helyes következtetéseket. Magyarországon a gyakorlati felkészülés elsô
korai lépéseinél tartunk. A felkészülési infrastruktúra létrejött, megkezdte mûködését a
NEB, és elkészült a NÁT! Ugyanakkor a pénzügyi válság lefékezte a felkészülési folya-
matot. Az euroövezeti csatlakozás perspektívájának kirajzolódásánál meghatározó lesz
a hazai makropálya alakulása és ehhez kapcsolódóan remélhetôleg erôsödô konver-
genciafolyamat, és mindezek huzamos fenntarthatósága.
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Katarina Sachova projektvezetô asszony az átállást sikeresnek ítélte, a körültekintô
elôkészítésnek köszönhetôen olyan fennakadás, nehézség, amely jelentôsebb beavat-
kozást igényelt volna, nem merült fel. 

Monika Podolska mutatta be a bélyegkibocsátás és a euróra való átállás szakmai fel-
adatait, és adta közre tapasztalatait. A környezô országok példáin keresztül érzékeltet-
te az átmeneti idôszak megoldásainak sokszínûségét, és a nemzeti döntések lehetôsé-
geit. A megoldási paletta széles; a drasztikus átállástól, - amikor is viszonylag rövid idô-
szakhoz kötik a felhasználást, majd azt követôen korlátozott beváltási hálózattal befo-
lyásolják a minél gyorsabb és nagyobb arányú felhasználását - a kettôs értékjelzésen át,
a küldeménykategória jelzésrendszerig. Ez utóbbit már a Magyar Posta is alkalmazza,
hiszen az árváltozások értékkövetése jelentôs költségekkel jár. 
Hangsúlyozta a kommunikáció jelentôségét, illetve a gyûjtôk szempontjából jelentkezô
új piaci lehetôségeket. Külön bélyeget bocsátottak ki az euró bevezetésének esemé-
nyére, amely fontos kommunikációs szerepet is betöltött.
A Szlovák Posta 2009. december 31-ig fogadja el a korábbi pénznemben kibocsátott
értékjelzésû bélyeget. 
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A SZLOVÁK POSTAIGAZGATÁS FELKÉSZÜLÉSE AZ EURÓ BEVEZETÉSÉRE
A projekt tervben öt fázist különítettek el:

1. Érintett/kapcsolódó területek beazonosítása
2. A változtatási igények rögzítése, specifikálása
3. Beszerzés/megvalósítás
4. Tesztelés
5. Euróra átállás 

A projekt mintegy 550 jól beazonosítható feladatot határolt el, ami arra enged követ-
keztetni, hogy a mûködés teljes területét érintette az átállás.  

Már az elsô fázisban, a területek beazonosításával egyidejûleg készült egy becsült
költségvetés, amelyet 2008. évben a változtatási igények specifikációinak lezárása
után felülvizsgáltak. 

Kiemelt feladatként értékelte a kockázatok analizálását; 71 kockázati területen 114
konkrét kockázatot azonosítottak. Ezen kockázatok döntô többsége az informatiká-
hoz és az átállás napjához kötôdött. A kockázatok azonosítása mellett, azzal párhuza-
mosan készültek a válságmenedzselési (havaria) forgatókönyvek.

Az átállás a gazdaság valamennyi szereplôjét érinti, így fontos volt, hogy az informa-
tikai kapcsolatrendszerben a partnerekkel szoros együttmûködés alakuljon ki. 

Az informatikai rendszerek mellett a kezelést támogató mintegy 14000 kisgépek át-
állítása és az elôre kiküldött eurók tárolására (frontloading) 15000 tárolóeszközök be-
szerzése volt kiemelt feladat. Ha ez hazai olvasóként furcsán hangzik, ahol minden pos-
tahelyen megfelelô értékôrzô áll a rendelkezésre; a magyarázat az, hogy Szlovákiában
a pénzforgalmat a bankok bonyolítják, tehát nem volt a Posta felkészülve a pénzek
hosszabb távú tárolására. Ebbôl is adódott, hogy a Szlovák Posta nem vett részt a
pénzcserében. Váltáshoz háromnapi pénzmennyiséget biztosítottak a postahelyek szá-
mára. A sikeres átállást egy picit beárnyékolta, hogy az euró fizetôeszköz címletössze-
tétele eltorzul, nehezítette a fizetést/visszaadást – de, mint mindenre készülve – a ban-
kokkal együttmûködve áthidalták a nehézséget.  

A legnagyobb informatikai rendszer – hasonlóan a Magyar Postához – a SAP - rend-
szer. A kettôs nyilvántartást kifejlesztették, de euróra csak a pénzügyi év zárását köve-
tôen (2009. márciusában) álltak át. A múltbeli adatokat nem konvertálták át euróra, az
adatok átalakítását egyedi igények alapján végzik el. 

Minden technikai/technológiai felkészülés mellett a kommunikációnak kiemelt szere-
pe volt. A kommunikációs stratégiát a projekt 2008. év márciusában dolgozta ki, és a
második félévben indította. A külsô kommunikációhoz felhasználták a média teljes tár-
házát (TV, DM), honlapjukon az átálláshoz kötôdô kérdések-válaszok segítették az állam-
polgárokat a tájékozódásban. 

A képzés három területre összpontosult, úgymint:
1. Euró bankjegyismeret
2. Informatikai rendszerek változásai
3. Technológiai szabályok 

Az átállás ismereteinek elsajátításához 12000 munkatársat képeztek ki, módszerében
„vízesésszerû” képzési megoldást alkalmaztak, ami vizsgával zárult.
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képzés (még négy hely áll rendelkezésre angliai nyelvképzésben való részvételre), ifjú-
sági nyári idénymunka-lehetôségek, szakmai és sportrendezvények. A jövô évi tervezett
programokat szeptember végéig kell bejelenteni. A részvevôk megvitatták a PSZE to-
vábbi szerepvállalását a még nem Eurojumelage-tag szomszédos országoknak a szerve-
zetbe való esetleges beintegrálásában (Szerbia, Horvátország, Ukrajna stb.). Az egyesü-
let tervezi még ezenkívül a hivatalos kapcsolatfelvételt Bulgáriával, Litvániával, Moldá-
viával, Oroszországgal is.

Az Eurojumelage idén ünnepli megalakulásának 50 évfordulóját, hiszen 1959. no-
vember 9-én alakult meg a németországi Darmstadtban. Ennek megünneplésére 2009.
november 9-én kerül sor az alapítás színhelyén, Darmstadtban, ahová minden tagszer-
vezettôl várnak részvevôt. 

Napirenden voltak még a nemzetközi szakmai napok, sport és szabadidôs programok
rendezésével kapcsolatos gyakorlati kérdések, a jövô évi igazgató tanácsi ülés színhely-
ének kijelölése, amelynek során Bulgária fôvárosára, Szófiára esett a választás, s egyéb,
a szervezet tevékenységét és jövôbeni munkáját érintô stratégiai kérdések. A szervezet
pénzügyi felelôse, Michele Fraisseix asszony pénzügyi és költségvetési beszámolóját el-
fogadta az Igazgató Tanács (18 401 euró volt a tavalyi költségvetés, a tagdíj pedig
mindössze 68 euró évente a szervezet tagszervezeteinek, így a PSZE-nek is, a nem ta-
goknak pedig 76 euró).

Az egyesület következô kongresszusa jövôre, 2010. október 7. és 10. között kerül
megrendezésre a lengyelországi Wislában. Ennek az eseménynek a részleteirôl tartott
elôadást a lengyel szervezôk részérôl Marian Fabian. 

Új tagfelvételre is sor került. Az új spanyol tagszervezet rendes tagságát az Igazgató Tanács
az alapszabályának megfelelôen jóváhagyta. Az esemény során számos kétoldalú vélemény-
cserére is sor került az Eurojumelage jelen lévô tagszervezeteinek vezetôi és a PSZE örökös
tiszteletbeli elnöke között a jövôbeni együttmûködési lehetôségekrôl, kapcsolatokról.

A Szlovák Posta az Eurojumelage pozsonyi igazgató tanácsi értekezletére külön emlék-
bélyeget adott ki.

Az esemény pozsonyi városnézéssel ért véget.
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A PSZE RÉSZVÉTELE AZ EUROJUMELAGE…
2) Egyik nemzetközi partnerünk, az Eurojumelage nemzetközi postai és távközlési

szakmai egyesület 2009. június 11. és 14. között rendezte meg igazgató tanácsi ér-
tekezletét Pozsonyban. Az értekezletrôl számol be Varga Bótos Anna, az MP. Zrt.
nemzetközi igazgatóság munkatársa. 

A PSZE részvétele az Eurojumelage 
Igazgató Tanácsának pozsonyi értekezletén

A PSZE nemzetközi partnere, az Eurojumelage nemzetközi postai és távközlési szakmai egye-
sület 2009. június 11. és 14. között rendezte meg igazgató tanácsi értekezletét Pozsonyban
a nemzetközi szervezet igazgatóságának és a Szlovák Postának a közös szervezésében.

A PSZE, amely tagja az Eurojumelage szervezetnek, s amelyben a PSZE tiszteletbeli
örökös elnöke, dr. Oláh László alelnöki tisztséget tölt be, az Eurojumelage igazgató ta-
nácsának is tagja. A júniusi igazgató tanácsi értekezletet a szervezet elnökasszonya,
Maire-Paul Richonnier nyitotta meg, majd Ján Kollár, a Szlovák Posta nemzetközi igaz-
gatója üdvözölte a jelenlévôket, és átfogó prezentációt tartott bemutatva a Szlovák
Posta tevékenységét, gazdasági eredményeit és üzleti stratégiáját. 

A napirendi programok szerint haladva a továbbiakban Jean-Francois Logette, az
Eurojumelage fôtitkára értékelte a szervezet elmúlt évi tevékenységét, s felvázolta a kö-
vetkezô idôszak fôbb feladatait és programjait. Kérdôíves felmérés alapján elkészült az
Eurojumelage tagszervezeteinek legfrissebb összesítô mátrixa, amely szerint az egyesü-
let 12 tagországból 169 tagszervezetet számlál, amelyek összes taglétszáma csaknem
12 ezer fô. Az egyesület elnöke nyomatékkal felhívta a tagok figyelmét a testvérvárosi,
testvéregyesületi kapcsolatok fontosságára. Jelenleg 150 ilyen partneri kapcsolatot je-
gyez a szervezet. A PSZE a román szervezettel tart testvéregyesületi kapcsolatot és fo-
lyamatban van a franciaországi Toulouse, valamint a Szlovák Posta most alakuló szerve-
zetével való kapcsolatfelvétel. Igény merült fel annak lehetôvé tételére, hogy
Eurojumelage-tagok megfigyelôként esetlegesen részt vehessenek a jövôben a PSZE
szakmai napokon. A fentiekkel kapcsolatban dr. Oláh László, a PSZE örökös tiszteletbe-
li elnöke felszólalásaiban bejelentette a PSZE tagságának 1200-ról 1300 fôre való növe-
kedését az elmúlt idôszakban, szólt a Szlovák Postával való sikeres szakmai együttmû-
ködésrôl, szlovák elôadóknak, Katarína Sacheva és Monika Podolska asszonynak nagy
érdeklôdést kiváltó sikeres prezentációiról az „Euróra várva” címû legutóbbi PSZE szak-
mai fórumon az euró szlovákiai bevezetése kapcsán, valamint a PSZE nemzetközi kap-
csolatfelvételeinek alakulásáról a toulouse-i, a román és a szlovák partnerekkel.

Az Eurojumelage fô munkabizottságainak elnökei értékelték az eltelt egyéves idôsza-
kot s felvázolták a 2009. év második félévének bizottsági feladatait, eseményeit. Szó
volt az Eurojumelage megújított honlapjának beindításáról, ezen belül a Magyarorszá-
got egyedül képviselô PSZE külön internetes oldalának beszerkesztésérôl, valamint az
Eurojumelage idei programjaiba való lehetséges bekapcsolódásáról, amilyen a nyelv-

VARGA BÓTOS ANNA



A postákon is tapasztaljuk, hogy mi mindent adnak fel csomagban, itt is láttunk 10 de-
kás tasakokat, amik mellett jól megfért a gépkocsi lökhárító, a babakocsi és a bicikli.

Érdeklôdve figyeltük a levélosztó gépek mellett dolgozó lányok, asszonyok munkáját,
akik ládába rakják a gépsorról lekerülô leveleket, bizony a nagy zajban végzett 12 órás
álló munkát nem irigyeltük.

Megnéztük a videokódolót is, ami már csak félgôzzel mûködött, felkészülve a Sziget-
várra költözésre.

Éjfél volt, amikor befejeztük a sétát és elköszöntünk vendéglátóinktól.
Hajnali fél négyre értünk Kiskunhalasra és innen még mentek tovább a szaktársak,

szaktársnôk, akik közül néhányan hazaérve felvették a szombati újságot, és elindultak
kézbesíteni.

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, és igazán hasznosnak tartjuk ezt a rend-
hagyó PSZE estét. 

Nagyon köszönjük Fazekas Attila és Murányi László uraknak, és az OLK dolgozóinak
a szíves vendéglátást, valamint a magas szintû, elkötelezettséggel végzett bemutatást.
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EGY ESTE AZ OLK-BAN
3) A Kelet-magyarországi Területi Postaigazgatóság PSZE szervezetének kiskunhalasi

tagcsoportja 2009. június 3. éjszakáján ismerkedett az Országos Logisztikai Köz-
pont élô kezelésével. Látogatásukról Apátiné Csorba Erzsébet PSZE tagcsoport-
vezetô ad tájékoztatást az alábbiakban.

Egy este az OLK-ban.

Július 3-án, pénteken este nem discoba, vagy kertmoziba, hanem Budaörsre vette az
irányt 49 Bács-Kiskun megyei postás. Bár néhány családtag kétkedve kérdezett rá az út-
irányra – Üzemlátogatás? Péntek éjszaka? – elsôsorban PSZE tagok, valamint 9 posta
különbözô munkakörben dolgozó munkatársa indult útnak zuhogó esôben az Országos
Logisztikai Központba.

Este 9-re értünk Budaörsre, ahol már vártak bennünket. 

Fazekas Attila központvezetô úr
elôször egy részletes prezentáción
ismertette a Központ alapításának
körülményeit, az üzembe helyezés
emlékezetes problémáit, az azóta
megvalósult fejlesztéseket. 
Bemutatta a technológiai folyama-
tokat, részletesen kitért a tértivevé-
nyek, e-tértivevények kezelésének
problémáira, válaszolt a menet
közben felmerült kérdésekre.
Utána kétfelé vált a csapat, meg-
néztük az üzemcsarnokokban 
folyó munkát.

Idegenvezetôink, Fazekas Attila és
Murányi László, végigkísértek min-
ket a tömeges felvétel, elôzetes
szétosztás, finomszétosztás, kézi fel-
dolgozás, gépi és kézi csomagirá-
nyítás, indítás munkaterületein,
megmutatták a munkafolyamatokat.
Nagy érdeklôdéssel figyeltük a le-
vélirányító gépek fantasztikusan
gyors és nagyon hangos tevékeny-
ségét, a csomagirányító gépsor
„emelkedett” körforgását.
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II. A bizalom értelmezése a posta, mint szervezet életében
A bizalomhoz a legtöbb ember minden bizonnyal elsôsorban személyes viszonyokat
társít, illetve azokban keres rá példát, de nem idegenkedik attól sem, hogy a közvéle-
mény-kutató kérdésére különféle társadalmi intézményekbe vetett bizalmának mértékét
igyekezzen meghatározni.

A szervezetek, intézmények mûködésében is fontos tényezô a bizalom kérdése. Kilenc
kiválasztott szakma (tûzoltóság, posta, rendôrség, környezetvédôk, bíróság, jótékonysá-
gi szervezetek, köztisztviselôk, önkormányzati képviselôk, bankárok) képviselôi iránt ér-
zett bizalom mértékét 18 európai országban köztük Magyarországon is felmérték. 

A kutatás eredményei szerint a megkérdezettek a legmegbízhatóbbnak a tûzoltósá-
got tartják, mely szervezet képviselôi az 1-4-ig terjedô skálán (ahol 1=egyáltalán nem
bízom meg benne és 4=nagyon megbízom benne) 3,6-es átlagot értek el. Ôket a sor-
ban a posta követi 2,9-es bizalmi átlaggal.

A bizalomhoz a legtöbb ember minden bizonnyal elsôsorban személyes viszonyokat
társít, illetve azokban keres rá példát, de nem idegenkedik attól sem, hogy a közvéle-
mény-kutató kérdésére különféle társadalmi intézményekbe vetett bizalmának mértékét
igyekezzen meghatározni.

A GfK. Bizalom Index felmérés eredményei szerint rangsor második helyén a posta
áll: a megkérdezettek háromnegyede bízik a postai szolgáltatókban. Az elsô két helye-
zett hazánkban is a nemzetközi összesítésben vezetô tûzoltóság és a posta. 

Abban a postai munkavállalók kivétel nélkül egyetérthetnek, hogy ezt a bizalmat nem
ajándékba kaptuk, s nem is örökre szól. Nem volt könnyû kiérdemelni a postába vetett
bizalmat, de abban biztosak lehetünk, hogy megtartani az igazi kihívás. A második leg-
megbízhatóbb szolgáltatói cím elnyerése mögött több tízezer munkavállaló áldozatos
és elkötelezett tevékenységére volt szükség. Nem lehetünk azonban elégedettek, mert
a postás társadalmat megtisztelô bizalom egyben óriási felelôsséggel is jár és kötelez
bennünket a mindennapi munkavégzésben, a feladatok megoldásában, valamint a kö-
vetelmények teljesítésében a 2009-es évben.

III. A munkatársi bizalom megítélése 
„A bizalom kötelez!” - gondolat megértetése és elfogadtatása a munkatársakkal posta-
helyenként elsôdlegesen a postavezetôk feladata. Meg kell erôsíteni a munkavállalók
bizalmát, lojalitását a munkahelyükkel szemben, el kell fogadtatni a szolgáltató külde-
tését, illetve olyan szervezeti kultúrát kell kialakítani, melyben a bizalom, mint érték je-
lentôs mértékben szerepet kap a közösségi kapcsolatokban.

A feladatok meghatározásában is megjelenik a bizalom kérdése. A vezetô a nagyobb
felelôsséggel járó munkakörök betöltésére és feladatok elvégzésére olyan alkalmazot-
tat választ ki, akiben megbízik, mert szakértelme, kompetenciája, képessége biztosíték
a sikerre, garancia a sikeres együttmûködésre.

IV. Az ügyfelek bizalmának elnyerése
A Magyar Posta Zrt. célja, hogy szolgáltatói tevékenységének ellátása során teljes kö-
rû, személyre szabott és mindemellett biztonságos szolgáltatást nyújtson az igénybeve-
vôk számára.
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GONDOLATOK A BIZALOM ÉVE JEGYÉBEN
4) A Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság 2009. februári nagypostavezetôi érte-

kezletén kérte fel a postavezetôket, hogy a „Bizalom Éve” témakörhöz kapcsolódó-
an fejtsék ki gondolataikat. A pályázati munkákat igazgatósági szinten értékelték. 
A legjobbnak ítélt egyéni pályázati munkát – amelyet Badarné Nagy Marianna fehér-
gyarmati postavezetô asszony készített – az alábbiakban, teljes terjedelmében
tesszük közzé.

Gondolatok a bizalom éve jegyében

„A bizalom nem csak egy szó, mit kimondani is nehéz.
A bizalom egy törékeny kincs, mi nagyon könnyen odavész.

A bizalom egy hosszú út, melyen mi is végig megyünk,
S hogy nehéz lesz-e járni rajta attól is függ, mi mit teszünk.”

(ismeretlen szerzô)

I. A bizalom anatómiája
A bizalom fogalmát a magyar nyelv értelmezô szótára a következôképpen határozza
meg. “Valakinek az olyan személyre irányuló érzése, akinek becsületességérôl, helytál-
lásáról, jó képességeirôl, szándékainak helyességérôl, segítôkészségérôl meg van gyô-
zôdve.” (Bárczi-Ország 1992) 

Kétségtelen viszont, hogy a mindennapi fogalomhasználatban a bizalom szónak van
egy olyan tágabb jelentésmezôje, amelyben az, hogy megbízunk valakiben, azt a hitün-
ket fejezi ki, hogy valakinek a becsületességére és segítôkészségére minden helyzetben
számíthatunk. Van azonban a bizalom fogalmának egy szûkebb és az elôbbinél sokkal
konkrétabban megragadható jelentésmezôje is, amelyben a bizalom fogalma elsôsor-
ban arra utal, hogy bízunk valakinek a szavahihetôségében. 

Szókincsünkben keresgélve a bizalom szó szinonimáiként olyan szavakat találhatunk,
mint például a ragaszkodás, odaadás, kitartás, lojalitás, hûség, bizakodás, jóhiszemûség,
reménység. Végigolvasva és értelmezve a fenti szavakat, s azok jelentését elmondható,
hogy a bizalom az egyének, családok, csoportok, közösségek és a társadalom olyan ténye-
zôje, mely nélkül nehézen elképzelhetô bármilyen interperszonális kapcsolat és cselekvés. 

A kérdéskör az utóbbi egy-két évtizedben több tudományágban is az érdeklõdés hom-
lokterébe került. Többek között szociológusok, pszichológusok, közgazdászok és szervezet-
elmélettel foglalkozók tollából jelentek meg írások. „A különbözõ diszciplínák (szociológia,
pszichológia, közgazdaságtan) képviselôi többnyire osztják azt az álláspontot, hogy a biza-
lom fogalma feltételezi a bizonytalanság vagy kockázat fennállását (Rousseau-Sitkin 1998).
Ebben a felfogásban a bizalom egy lehetséges módja annak, hogy a szereplõk megbirkóz-
zanak a kapcsolatokban rejlõ bizonytalansággal vagy kockázattal (Lane-Bachmann 2000).

A bizalom a kockázat specifikus problémáira adott megoldás. (Luhmann 1999)”
(Szociológiai Szemle, 2001.)
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BADARNÉ NAGY MARIANNA



A tudatos kapcsolatépítés, a célcsoportok felé megnyilvánuló kommunikáció, a nyil-
vánosság szervezése alapvetô feladata ma már a postának. A jó módszerek kiválasztá-
sa, a megfelelô eszközök alkalmazása elôsegítheti a posta és célcsoportjai közötti kap-
csolatok elmélyítését. Saját adottságaink és lehetôségeink függvényében természete-
sen magunk választjuk meg a közösségi kapcsolattartás stratégiáját, a kapcsolatok ápo-
lásának, fejlesztésének módját és eszközeit. Tapasztalataink szerint viszonylag egyszerû
eszközökkel is erôsíteni lehet ügyfeleink bizalmát, és javítani lehet a posta megítélését. 

Ilyen eszközök közé sorolhatók például:
• barátságos, szakszerû, gyors és figyelmes ügyintézés, kiszolgálás, 
• udvarias hangon adott szakszerû tájékoztatás, melyet a jóindulat és segítôkész-

ség jeleként értékelnek,
• a „belsô” munkatársak tájékozottak legyenek a szakmai kérdésekrôl, az aktuális

feladatokról, a problémákról, hogy az ügyfelek elsô kézbôl értesüljenek az ôket
érintô kérdésekrôl,

• a közterületen megjelenô gépkocsik tiszták legyenek, és egységes jelzésekkel le-
gyenek felszerelve, igaz ez a dolgozók ruházatára is,

• fontos szerepe van a céglojalitásnak is.

VI. A bizalom megtartásának PR stratégiai fôbb elemei:

• „belsô” PR - a társaság belsô kapcsolatrendszerének és kommunikációjának ösz-
szehangolása

• „külsô” PR - a társaság külsô kapcsolatrendszerének és kommunikációjának
összehangolása

A Zrt. „belsô“ célcsoportjai:

– vezetôség 
– középvezetôk
– alkalmazottak 

A Zrt. „külsô“ célcsoportjai:

– Nagyfogyasztók: Multinacionális vállalatok (Tesco, Ikea, Coop Üzletlánc) 
– Kisfogyasztók: – városi lakosság

– falusi lakosság
– Önkormányzatok
– Kis- és középvállalkozók
– Társadalmi érdekcsoportok

„Belsô“ PR:
A célkitûzéseink megvalósítása érdekében szükséges a dolgozók tudatos, rendszeres
tájékoztatását, a folyamatos szakmai továbbképzést. Fontos, hogy az alkalmazottak is-
merjék a társaság célkitûzéseit, képesek legyenek azonosulni a cég céljaival. A haté-
kony kommunikáció alapfeltétele a jó munkahelyi légkör, a megfelelô szakmai együtt-
mûködés. Az információs csatornák kiépítésével a dolgozók megismerik a rájuk háruló
feladatokat, a velük szemben támasztott követelményeket, ugyanakkor az észrevételek
is eljutnak a döntéshozatali szintekre. 
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Üzleti vevôkörünk, illetve a lakosság számára egyaránt érzékeny és bizalmas üzleti,

pénzügyi adataival foglalkozunk, ebbôl adódóan ügyfeleink és a jogszabályok is szigo-
rú titoktartási kötelezettséget várnak el mûködésünket illetôen. Az információ védelme,
a saját, hosszú távú céljaink megvalósításához is nélkülözhetetlen.

Kitûzött céljaink csak akkor érhetôek el, ha a szolgáltatásainkat olyan munkatársak
közremûködésével nyújtjuk, akikben tudatosul a bizalom megteremtésének fontossága. 
A biztonságos mûködésünket munkatársaink folyamatos oktatásával, képzésével igyek-
szünk megvalósítani a különbözô jogi, törvényi szabályozási és szerzôdési követelmé-
nyeknek megfelelôen.

Mivel a piaci követelmények és körülmények dinamikusan változnak, helyi szinten is
folyamatosan és rendszeresen figyeljük ügyfeleink igényeit, észrevételeit, s ezekhez iga-
zodva igyekszünk korrekt és megbízható szolgáltatás nyújtására, valamint partnerségi
kapcsolat megvalósítására.

A bizalom elnyerésének építôköve a fogyasztó centrikus szolgáltatás.
A szolgáltatás minôsége nagyrészt attól függ, hogy mennyire felel meg a fogyasztó

által támasztott követelményeknek. Fontos tehát, hogy megismerjük az ügyfelek igé-
nyeit, a szolgáltatással kapcsolatos elvárásait. Ma már jól látszik, hogy csak a vevôk igé-
nyeihez való alkalmazkodás vezet eredményhez. A szolgáltatásainkat igénybevevôk
megbecsülése erkölcsi és szakmai kötelességnek is minôsül számunkra. Ennek érdeké-
ben fel kell használni minden olyan eszközt, amelyek segítségével felkelthetjük az ügy-
feleink érdeklôdését, elnyerhetjük a közönség támogatását. 

Az üzleti partnereinkkel, és lakosság ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok célja összegezve:
• a tevékenységi körünkkel szemben támasztott igényeknek és elvárásoknak meg-

felelô biztonságos szolgáltatás megvalósítása,
• a szolgáltatást igénybevevôk támogatásának és bizalmának elnyerése.

A fenti célok érdekében végzett kommunikációs tevékenységgel megnyerhetô a la-
kosság bizalma, és kialakítható az a közvélemény, amely a posta támogatottságát, illet-
ve elismerését biztosítja. 

V. Az ügyfélkapcsolatok fontossága
Ma már elengedhetetlen a jó fogyasztói, partneri kapcsolatok kialakítása, ápolása, az
átgondolt tudatos és tervszerû PR tevékenység. A posta szolgáltatásaiból adódó fel-
adataikat a fogyasztók elvárásainak figyelembevételével, a fogyasztók igényeinek ki-
elégítésével, a társadalom érdekében végzik. A kapcsolatok ápolása tehát a posta
mûködésének nélkülözhetetlen eszközévé vált.

A posta helyzetének elemzésébôl megállapítható, hogy:
• a folyamatosan változó körülmények más, új típusú magatartást, szemléletmódot

követelnek meg,
• széles körû kapcsolatrendszer kiépítése vált szükségessé,
• stratégiai kérdéssé vált az ügyfelek támogatásának és bizalmának elnyerése,
• a postai szolgáltatást igénybevevôket folyamatosan tájékoztatni kell a már meg-

lévô és újonnan bevezetett termékeinkrôl, szolgáltatásainkról,
• ki kell alakítani a kétirányú kommunikáció módszereit.
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1. ábra N=38

A kérdôíves vizsgálatban megkérdezettek beosztás szerinti megoszlását a 2. számú
ábra szemlélteti.

2. ábra N=38

A munkavállalók szervezetnél eltöltött munkaviszonyának idejét a 3. számú ábra
mutatja be.

3. ábra N=38
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A „belsô“ PR feladatok hatékonyságának alapfeltétele, hogy a cég minden alkalma-

zottja megértse, hogy saját munkájával, a Társaság érdekeinek képviseletével, annak
szolgálatával érhetünk el hosszú távú és tartós eredményeket.

Az alkalmazott belsô PR eszközök:

– értekezletek, munkahelyi tanácskozások, 
– részegységek megbeszélései,
– rendezvények,
– oktatások, képzések,
– „Postás” – újság, 
– faliújságok,
– számítógépes hálózat hasznosítása az információk továbbítására.

A „külsô“ PR kiemelt feladatai:
– rendszeres tájékoztatás, a társaság tevékenységének folyamatos bemutatása 
– széles körû kapcsolatrendszer kialakítása 
– tervszerû, tudatos, kétirányú kommunikáció kialakítása a célcsoportokkal 
– sajtókapcsolatok kiépítése, ápolása, rendszeres publikációk 
– rendezvények szakszerû szervezése, lebonyolítása

A hatékony „belsô” és „külsô” PR tevékenység alkalmazása hozzájárul a Magyar Pos-
ta Zrt. eredményességéhez, ezáltal bizalmi indexének megôrzéséhez, s remélhetôleg
javításához is.

VII. A bizalom megítélése és megnyilvánulása Fehérgyarmat postán
A bizalom az egyik legfontosabb emberi dolog. Munkatársi kapcsolatainkban, az álta-
lunk nyújtott szolgáltatásban a felek közötti bizalom vezérli az embereket. 

Dolgozatom eddigi részében ismereteim és gondolataim szerint közelítettem meg a
bizalom kérdéskörét. Gondolataimat és hipotéziseimet az olvasó értékelésén túl szeret-
tem volna más aspektusból is vizsgálni. Elméleti feltételezéseim empirikus úton történô
igazolását vagy elvetését az általam vezetett posta munkatársainak megkérdezésével is
szerettem volna teljessé tenni. Erre a célra kérdôívet készítettem, s megkértem a dol-
gozókat, hogy a témakört illetôen tiszteljenek meg bizalmukkal. Ezzel megvalósult egy
kétirányú kommunikáció is közöttünk, melynek ôszintén örülök, egyben megismerhetô-
vé válik nemcsak a vezetôk, hanem azon dolgozók véleménye is, akik napi nyolc órát
töltenek azokon a munkahelyeken, ahol a bizalom megteremtése és megtartása nem
csak elméleti síkon történik. 

Az empíria elkészítésében 38 dolgozó vett részt.
A felmérés alanyainak iskolai végzettség szerinti megoszlását az 1. számú ábra tartalmazza.
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„A posta egy hiteles biztos pont az emberek életében, ahol sokan intézhetik ügyeiket,
bizalommal vannak a dolgozók felé, hiszen a postások egy szép, kerek család.”
„A posta ügyfélközpontú beállítottságot hozott létre. Tolerancia és türelem az emberek felé.”
„Minden élethelyzetben tudunk az ügyfelekkel becsületesen, emberségesen bánni.”
„Évek óta mûködô intézmény, ami ebben a változó világban biztos, stabil, megbízható
jelkép.”
„Ugyanúgy, mint a tûzoltók „mindenütt” ott vagyunk. A lényeg, hogy megfelelô embe-
rek a megfelelô helyen legyenek, A vizsgálat eredményét tekintve úgy látszik a postá-
nál a legmegfelelôbb emberek, a legmegfelelôbb helyen dolgoznak.”
„A posta abban a szerencsés helyzetben van, hogy a legkisebb településen is jelen le-
het, ahol a „postás” a mindennapi bizalmas.”

3. Büszkék lehetünk a posta megítélésére? Hatással van-e a munkavégzésünkre?
„Igen büszke vagyok rá, hisz ez a munkahelyem és úgy gondolom, hogy ennek a siker-
nek én is részese vagyok a többi kollégával együtt.”
„Ha dicsérik bennünket az nagyon jó dolog, de ha szidják a postát és általánosítanak
akkor dühös vagyok, de meg tudjuk nyugtatni az ügyfelet, meg saját magamat is.”
„Feltétlenül szeretném öregbíteni a posta jó hírnevét!”
„Büszke vagyok rá és feltétlenül jó hatással van a munkavégzésemre, hisz jó érzés, hogy
megbíznak és szeretnek bennünket az ügyfelek.”
„Jó érzés tölt el, hogy megbíznak bennünk az emberek, így ha több munkát is kell vé-
gezni ez plusz erôt ad.”
„A pozitív megítélés ösztönzôleg hat a munkavégzésemre. A dicsérô szavaknak van a
legnagyobb motivációs ereje.”
„Nagyon büszke vagyok! A bizalom, amit az emberek sugároznak felénk nagyon sok
pozitív energiával tölt fel.”
„Én büszke vagyok, hogy postás lehetek, és még sokáig ez szeretnék lenni.”
„Büszkeséggel tölt el, és arra ösztönöz, hogy munkámat még pontosabban, udvaria-
sabban végezzem.”
„Munkavégzésem során nem mindig érzékelhetô a posta pozitív megítélése. Az viszont
jó érzés, hogy az utcán onnan ismernek meg, hogy a postán dolgozom. Ez büszkeség-
gel tölt el.”

4. Van-e összefüggés az ügyfél-elégedettség és a bizalom között?
„A bizalmat a munkákkal értük el, mely ügyfél-elégedettséget eredményezett.”
„Ha az ügyfél elégedett a szolgáltatással, akkor ebbôl adódóan bízik a postában. Visz-
szajön és megköszöni a szolgáltatást.”
„Az elégedett ügyfél máskor is felkeres a problémáival. A kettô szorosan összefügg.”
„Az elégedett ügyfél bizalommal fordul hozzánk, mer kérdezni, s ha kérdez, akkor bízik
a válasz hitelességében. Ezt tapasztalni nagyon jó.
„Van összefüggés, mert az ügyfél akkor van bizalommal, ha elégedett is.”
„A két fogalom egymástól elválaszthatatlan.”
„A bizalom elvesztése egyenlô az ügyfél elégedetlenségével. Nagyon nehéz visszasze-
rezni a bizalmat.”
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A kérdôíven a bizalom témakörére koncentráltam, a kérdésekbôl és válaszokból sokat

azért szeretnék megosztani a nyilvánossággal, mert tanulságosak és gondolatébresztôk. 

1. Mit jelent a bizalom szó?
„A munkahelyen, a családban, az egész életben minden a bizalomra épül, nélküle élni
lehetetlen.”
„ A teljes lényemet rá merem bízni arra, akiben megbízom.”
„Nem jelent naivságot vagy hiszékenységet. A bizalom azt jelenti, hogy hiszek valami-
ben vagy valamiben. Tudom meggyôzôdésbôl, hogy számíthatok rá, ne fog csalódást
okozni. Egyben felelôsséget is jelent, mert nem lehet visszaélni vele.”
„Embertársaim feltétel nélkül megbíznak bennem a magánéletben és a munkahelyen
is. Létezik szolgáltató iránti bizalom is. A kettô szorosan összefügg.”
„Az ügyfelek bizalommal, bátran fordulnak a vállalat, valamint annak munkatársai felé.”
„Egymásközti és az ügyfelek közötti megbecsülés.” 
„A bizalom egy olyan dolog, amit nehéz megszerezni, de nagyon könnyû elveszíteni,
ezért vigyázni kell rá nagyon. Kölcsönös bizalom nélkül nehéz dolgozni és mindenütt
kell az életben.”
„Azt, hogy ebben az egyre bizonytalanodó világban cselekedeteinkkel ne csak ma-
gunkra, hanem másokra is tudjunk gondolni, erônk és lehetôségeink szerint és bûntu-
dat nélkül tudjunk egymás szemébe nézni.”
„Törekszem arra, hogy mind a magánéletben, mind a munkám során minél több em-
bernek nyerjem el a bizalmát, mert ez számomra nagyon fontos.”
„Az emberek olyan információkkal látnak el bennünket, amelyeket másokkal nem osz-
tanak meg.”
„Munkavégzésünk során szigorúan betartjuk az elôírásokat, az adott értékek kezelését,
mely azt eredményezi, hogy az ügyfelek bizalmát feltétel nélkül tudjuk megkapni.”
„Amikor az ügyfél ránk bízza a fontos küldeményeit, tôlünk kér tanácsot, hogyan adja
fel biztonságosan. Itt fekteti be a pénzét, mert bízik benne, hogy jól fog jövedelmezni.”

2. Mivel érdemeltük ki ezt a rangos helyezést?
„Csakis a munkánkkal, viselkedésünkkel, az ügyfelekkel szemben tanúsított együttérzé-
sünkkel.”
„A szolgáltatás területén maximálisat próbálunk nyújtani.”
„Ôszinték vagyunk az emberekhez, ígéreteinket betartjuk.”
„A közvetlen ügyfélkapcsolattal, ezen belül fôleg azzal, hogy minden egyes ügyféllel
emberileg és szakmailag is kiemelten igyekszünk foglalkozni.”
„A posta dolgozóira jellemzô a mosolygás és az, hogy érdeklôdünk az ügyfelek felôl. A
természetes kedvesség bizalmat szül.”
„Az itt dolgozó embereknek sokoldalúnak, intelligensnek, megértônek, nyugodtnak, ki-
egyensúlyozottnak, gyorsnak és pontosnak kell lenni. Aki mindezekre a dolgokra képes
az megbízható is, ezért van helye a postás társadalomban.”
„A posta meghatározó szerepe,szolgáltatásai szinte minden embert érintenek.”
„Több évtizedes áldozatos munka által. Itt ne áll le a kézbesítés egy nap sem akármi-
lyen az idô. Ez bizalmat kölcsönöz, mert számíthatnak ránk.”
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„Túl sok a kártérítés. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni azoknak a dolgozóknak a kiszûré-
sére, akik nem megbízhatóak, esetleg küldeményeket tulajdonítanak el, vagy tartalmu-
kat kiveszik.”

Összegezve a tapasztaltakat véleményem szerint a bizalomnak három pillére van. 

A bizalom elsô pillére:

• Kizárólag minôségi, megbízható termékeket kell értékesítenünk, és erre épülô
szolgáltatást kell nyújtanunk.   

A bizalom második pillére:

• A termékeladást és szolgáltatást magasan kvalifikált munkatársakkal lehet sikere-
sen ellátni.

A bizalom harmadik pillére: 

• Személyesen is elkötelezettek legyünk a tisztességes üzleti magatartás és a ha-
gyományos emberi értékek iránt egyaránt.

Záró gondolatom az, hogy minél inkább „testre szabottak” a termékeink és szolgál-
tatásaink, minél inkább egyedi igényeket elégítenek ki annál nagyobb az esélye a felek
közötti bizalmon alapuló kapcsolat kialakulásának és hosszú távon való megtartásának.

Felhasznált irodalom:
Bárczi Géza- Ország László: A magyar nyelv értelmezô szótára, Akadémia kiadó (1992)
Mónus Ágnes: Public Relations-A bizalomépítés mûvészete, EDGE 2000 Kft. (2003)
Dr.Hankiss Ágnes: A bizalom anatómiája, Magvetô (1978)
Balázs Zoltán: A bizalom fogalma, Századvég, Új folyam 24. szám
Posta szakmai folyóirat, XI. évfolyam 1. szám (2009)
Agárdi György-Berács József: Fogyasztói bizalom, Aula kiadó (2003)
Szociológiai Szemle, 2001/1. szám 22-41.

Internetes oldalak:
http://www.mrsz.hu/download.hu
http://www.szabadföld.hu/cikk?11213
http://www.mimi.hu/karrier/bizalom.html
http://socio.mta.hu/mszt/20011/csabina.html
http://www.myvipvideo.com
http://www.hrportal.hu
http://www.tankonyvtar.hu
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„Az a véleményem, ha az ügyfél nem bízik bennem, nem is lehet elégedett, nem fog
meghallgatni, nem tudok vele kapcsolatot teremteni. E nélkül pedig nem tudom meg-
ismerni az igényeit, elvárásait. A megszerzett bizalom révén viszont sok mindent meg-
oszt velem, sok olyan információhoz juthatok, ami hasznos lehet a munkám során.”

5. Mit kell tennünk azért, hogy a posta ne veszítsen bizalmi indexének
megítélésébôl?

„Úgy kell dolgoznunk, mint eddig. Segítôkésznek kell lennünk, nem pedig elutasítónak.”
„Mindig az igazat, és a „kisbetûs” megjegyzéseket is ôszintén el kell mondanunk.”
„A kialakított ügyfélkapcsolatot ápolni kell.”
„Továbbra is maximálisan kell ellátni a postai tevékenységet, keresni kell az ügyfelek
igényeit és a rendelkezésünkre álló lehetôségeinkhez igazodva kell teljesíteni azokat.”
„Akit megszeretnek, megkedvelnek az ügyfelek, megbíznak benne, nem kell más mun-
kakörbe helyezni, mert ez bizalmatlanságot válthat ki sok emberbôl.”
„A munkánkat továbbra is képességünk és tudásunk legjavával kell végezni.”
„Nap, mint nap bizonyítani kell pontos munkával az emberek megelégedését.”
„Még nagyobb odafigyelést kell tanúsítanunk az ügyfelek iránt. Küldeményeiket, érté-
keiket, befektetéseiket még nagyobb gondossággal, odafigyeléssel, szakértelemmel
kell kezelni.
„Mindenkinek maximális teljesítményt kellene nyújtania a pontosság, megbízhatóság
terén.”
„Gyors, pontos, udvarias kiszolgálás és jó szakmai felkészültség a módszer lényege.”
„Szem elôtt kell tartani, hogy mi vagyunk az ügyfelekért. Továbbra is az ügyfél a király!
„Mivel a közvélemény kutatás eredménye ilyen szép, ugyanazt kell tennünk, mint ed-
dig. Az ügyfelek és a posta érdekeit összehangolva, a legjobb tudásunkkal kell végez-
ni munkánkat.”
„Versenyképes termékekkel kell jelen lennünk, állandó képzésekkel szinten kell tartani
a tudásunkat. Jól kommunikálni, hogy az ügyfelekért vagyunk és nem fordítva.

6. Hogyan tudnánk a postába vetett bizalmat erôsíteni?

„Ahol sok küldemény elveszés van, ott nagyobb hangsúlyt helyeznék a kivizsgálásra.”
„Ôszintének kel lenni az ügyfelekkel, melyet úgy köszönnek meg, hogy hûségesek
hozzánk.”
„Szolgáltatásaink pozitív és negatív jellemzôit is el kell mondanunk, hogy az ügyfél sa-
ját maga döntsön, így az ügyfél a késôbbiekben nem érezheti magát becsapottnak.”
„Gyors, korrekt reagálás az ügyfelek igényeire. Olyan termékeket, szolgáltatásokat kel
nyújtanunk, melyek révén az ügyfelek érzik, hogy fontosak nekünk.”
„Nagyon fontos, hogy az ügyfél hogyan távozik a postáról, elégedett volt-e a szolgál-
tatás minôségével.
„Az ügyfélbarát kiszolgálás mindenek felett.”
„Ha több idôt tudnánk az ügyfelekre fordítani.”
„Pontos kézbesítés, minél kevesebb küldemény legyen „megvámolva” rövid idôn be-
lül eljusson a küldemény a feladótól a címzettig.”
„Televízióban, rádióban egyszerû reklámokkal legyünk jelen, ami hatásos és figyelem-
felkeltô.”
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ciót elônyben részesíteni. Többek között ennek is köszönhetô, hogy az Osztrák Posta ár-
bevétele 2009 elsô félévében 3,6%-kal csökkent. A levél üzleti területen mind a közönsé-
ges levelek, mind a reklámküldemények viszonylatában visszaesés tapasztalható, amely
közel 4,5%. A csomag és logisztikai területen is recesszió észlelhetô a mennyiségi csökke-
nés és az árakra ható nyomás miatt. A hivatali hálózatnál enyhe növekedés jelentkezett a
távközlési termékek értékesítésének és a stabil pénzügyi tevékenységnek köszönhetôen.
Az EBIT (kamatok és adózás elôtti eredmény) 8%-kal 75,4 millió euróra esett vissza. A ha-
tékonyságnövelési és a költségcsökkentési intézkedések már most is sikeresnek bizo-
nyultak, és továbbra is elsôdleges prioritást élveznek az Österreichische Post-nál.

A Dán Posta mutatói gyengültek

www.postcom.org – A küldeménymennyiség jelentôs visszaesése gazdasági recesszi-
ót okozott a Dán Postánál. Az árbevétel 7,8%-kal csökkent, az üzemi eredmény (EBIT)
75%-kal esett vissza 20,3 millió euróra. Amint a Dán Postánál nyilatkozták, a második
negyedévben csupán 2 millió eurós üzemi nyereséget sikerült elérni. A rossz pénzügyi
mutatókért elsôsorban a levél- és csomag üzleti területen tapasztalható küldemény-
mennyiség-csökkenés a felelôs.

Megszüntette a hétvégi begyûjtést az Ír Posta

ePostalNews, 2009. augusztus 17-21. – Az Ír Posta megszüntette a hétvégi külde-
ménybegyûjtést. A döntést a küldeményvolumenben tapasztalható folyamatos csökke-
néssel indokolta az ír postai szolgáltató. Ez azt jelenti, hogy egy pénteken feladott le-
vél kedd reggel elôtt nem érkezik meg címzettjéhez. Az An Post nyilatkozata szerint a
hétvégi begyûjtés megszüntetése egyben a szolgáltatás hatékonyságának javításához
is hozzájárul. Az ír szabályozóhatóság, a ComReg figyelmeztette az Ír Postát, hogy
amennyiben nem idôben és nem a teljesítményelvárásoknak megfelelôen kézbesíti a
leveleket, büntetésre számíthat. 

Óriási megtakarításokat tervez a Német Posta

www.cep-research.com – 2009 elsô félévében 180 millió euróval csökkentette üzemi
költségeit a Német Posta. A teljes év vonatkozásában 2009 végéig 300 millió eurós
megtakarítást szeretne a német szolgáltató realizálni, amelyet többek között feldolgo-
zó központok bezárásával, az éjszakai légi szállítási hálózat megszüntetésével és a köz-
úti levél és csomaghálózat optimalizálásával tervez megvalósítani. A júliusi és augusztu-
si hónapok alacsony forgalma miatt a Deutsche Post-DHL jelentôsen lecsökkentette a
hétvégi és hétfôi küldemény feldolgozást, valamint kézbesítést. A levélvolumen vissza-
fordíthatatlan csökkenése miatt hosszú távú átalakításokat tervez a Deutsche Post-DHL
Levél Divíziójának vezetôje. Ez jelenti egyben a hosszabb munkaidôt, azaz 38,5 órás
munkahét helyett 40 órás hét, a fizetésemelések elhalasztását, valamint azt, hogy a ter-
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A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA

Ötnapos kézbesítési hetet tervez a Lett Posta

www.postinsight.com – A postai küldeményvolumen, a hírlap elôfizetések és a bevé-
tel csökkenése miatt a jelenlegi hatnapos munkahét helyett, ötnapos munkahét beve-
zetését tervezi a Lett Posta. Az ötletet a kiadók is támogatják, mivel a rossz gazdasági
helyzet miatt kiadásaik gyakoriságának csökkentésére kényszerülnek. Az ötnapos kéz-
besítésnek köszönhetôen a Lett Posta jelentôs mértékben tudná költségeit csökkenteni.
Ha azonban a változások hatályba lépnek, jelentôs törvény és jogszabályváltozások válnak
szükségessé. Ezzel párhuzamosan – szintén a költségcsökkentés jegyében – a postai há-
lózat optimalizálását és átszervezését is végre kívánja hajtani a Latvia Post.

A Francia Posta középtávú stratégiája

www.postcom.org – A Francia Posta keresi annak lehetôségét, hogy hogyan lehetne
enyhíteni a levél- és csomagküldemény volumenek hosszú távú csökkenésén. A felmé-
rések szerint idén 6,3%-kal csökkent a levélvolumen, 5%-kal a csomagvolumen. Egy
nemrégiben készített elôrejelzés szerint a levélmennyiség 2015-ig tovább csökkenhet,
és csak az expressz csomagok mennyisége növekedhet a válság után. Az adatok isme-
retében a Francia Posta nem túl optimista a piac növekedésével kapcsolatban, ezért in-
kább annak folyamatos csökkenéséhez igyekszik különféle átszervezésekkel alkalmaz-
kodni. A csökkenés ellensúlyozására olyan új termékek és szolgáltatások kialakítását is
szükségesnek tartja a francia közszolgáltató, mint pl. internet alapú szolgáltatások, szol-
gáltatási pontok vasútállomásokon és a pénzügyi szolgáltatások kiterjesztése. 

Az Osztrák Posta eredményei

www.post.at – A nehéz piaci környezet 2009-ben is megszorításokra készteti az osztrák
vállalatokat. Ausztriában a gazdasági teljesítmény 4%-kal csökkent, ezért a különbözô cé-
gek megpróbálják küldeményeik mennyiségét csökkenteni, s az elektronikus kommuniká-
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Elektromos kézbesítô jármûveket tesztel a Royal Mail 

Weekly Mail & Express News, 2009. április 9. – Hamarosan tojás alakú elektromos
autók válthatják fel a Royal Mail kézbesítésre használt kisteherautóit és kerékpárjait.
A francia gyártmányú, 25 mérföld/órás maximális sebességgel közlekedô elektromos
jármûvek tesztelésére elsôként Oxford és Essex városokban kerül sor. Amennyiben a
három hónapos tesztfolyamatok sikerrel zárulnak, a Matra modellek felválthatják a
dízel meghajtású teherautókat. Az elektromos jármûvek teljesen feltöltött állapotban
30 – 35 mérföldet képesek megtenni, és bár sebességük nem túl nagy, mivel nem a
forgalmas utakon, hanem mellékutakon közlekednek, a járat megtételéhez nincs
szükség hosszabb idôre. Használatuk során csupán egyetlen dologra kell figyelni,
amikor a kisautó visszatér a kézbesítô központba, azonnal rá kell csatlakoztatni az
elektromos hálózatra. 

Az Amerikai Posta a Föld napját ünnepelte

www.postinsight.com – Rendezvénysorozat keretein belül ünnepelte idén az Amerikai
Posta a Föld napját. A kampány célja volt többek között a környezettudatosság fokozá-
sa és az energia felhasználás hatékonyságának növelése. A USPS 646.000 munkaválla-
lójának, partnereinek és szállítóinak ösztönzésével szeretne egy olyan közösséget létre-
hozni, amely képes környezetének megóvására, fenntartására. Ezen kívül az amerikai
szolgáltató egyik legfontosabb célkitûzése, hogy 2015-ig 30%-kal csökkentse energia-
felhasználását. A rendezvények ideje alatt postai alkalmazottak mutatták be a „zöld”
kezdeményezéseket, mint pl. az Amerikai Posta „zöld” honlapját, a szén-dioxid és élet-
mód kalkulátort, energiatakarékos tippeket és a környezetvédelmi tanúsítvánnyal ellá-
tott csomagolóanyagokat. Beüzemeltek egy elektromos eszközök szelektív gyûjtésére
szolgáló központot is, ahol a munkavállalók használaton kívüli mobiltelefonjaikat, lap-
topjaikat, BlackBerry-jüket és MP3 lejátszójukat helyezhették el. 

Fákat ültetett az Észt Posta

PostEurop – In the Press, 2009. május 25. – 2001 óta minden év tavaszán az Észt Pos-
ta dolgozói 1000 fenyôfát ültetnek a fôvároshoz közeli Kernu erdôségben. Az elmúlt
évek során már egy egész kis erdô jött létre a postásoknak köszönhetôen. Ehhez a ha-
gyományhoz csatlakozott idén az UNICEF számos munkatársa és néhány önkéntes is.
Az összefogás eredményeként idén nem 1000, hanem 1800 fát ültettek a lelkes környe-
zetvédôk. Ahti Kallaste, az Észt Posta vezérigazgatója és Toomas Palu, az UNICEF észt-
országi képviselôje egyaránt nagyon jól érezték magukat az erdô bôvítésért folytatott
közös napon, és a tervek szerint az elkövetkezô években még több embert szeretnének
a kezdeményezésnek megnyerni. Egy olyan vállalat életében, amely 50 millió levelet
szállít és 30.000 km-t tesz meg jármûveivel naponta, különösen fontos a környezettuda-
tos viselkedés, nyilatkozta Ahti Kallaste. 
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mészetes fluktuációval kiesô munkavállalókat nem pótolják új munkaerôvel. Nagyszámú
létszámleépítésre azonban nem kell a vállalatnál számítani. A megtakarítások mellett vi-
szont szükséges új szolgáltatások és termékek bevezetése is, mint pl. a biztonságos ún.
„digitális levélé”. Mindeközben a Német Posta Csomag Divízióját negatív irányban be-
folyásolják az olyan nagy ügyfeleknél bekövetkezô átalakulások, mint a Quelle. 

Bevétel és nyereség csökkenés a TNT-nél

IPC Market flash, 2009. augusztus 18. – 10%-kal, 2,53 milliárd euróra csökkent a TNT be-
vétele 2009. második negyedévében. Az EBIT (kamatok és adózás elôtti eredmény) az elô-
zô év azonos idôszakához képest 45%-kal csökkent, ez 178 millió eurót jelent. Az expressz
bevételek elérték az 1,45 milliárd eurót, ez 15,5%-os visszaesés 2008. második negyedév-
éhez képest. Az EBIT 81%-kal volt kevesebb, azaz 29 millió euróra esett vissza. A TNT ve-
zérigazgatója, Peter Bakker szerint az expressz küldemények mennyisége bár elérte a mély-
pontot, mivel a gyárak a szokásostól eltérôen hosszabb ideig, a nyári szabadságolásokat is
meghaladva szünetelhetnek, így további nyomást gyakorolhatnak ezzel a volumenekre. 
A levél divízió bevétele nem változott, továbbra is 1,02 milliárd euró maradt, az EBIT azon-
ban 13,3%-kal 150 millió euróra csökkent. Hollandiában a levélvolumen 6%-kal esett vissza. 

A nehéz gazdasági helyzet nem kedvez a Svájci Postának sem

www.post.ch – A Svájci Postának 2009 elsô félévében 358 millió svájci frankos nyereséget
sikerült kigazdálkodnia, ami 16%-kal volt kevesebb, mint az elôzô év hasonló idôszakában.
A nyereségcsökkenés elsôsorban az emelkedô bérköltségeknek és a nehéz gazdasági hely-
zetbôl adódó levélmennyiség csökkenésének köszönhetô. A gazdasági válság nem egyfor-
mán hatott a különbözô üzleti területekre, de a konszern összbevétele alulmaradt az elvárt-
nál. Sôt, a július 1-jével bevezetett csökkentett tarifák is negatívan hatnak a gazdasági mu-
tatókra, így a Svájci Posta éves szinten is gyengébb eredményre számít, mint 2008-ban.

A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN

A Német Posta kiterjeszti klímasemleges küldeménykínálatát

www.dp-dhl.de – A Deutsche Post DHL, mint Németország elsô számú levélszolgálta-
tója, klímasemleges küldési megoldást kínál üzleti ügyfeleinek külföldre szóló levél- és
reklámküldeményekre, illetve sajtótermékekre vonatkozóan. Németországon belül
2008-ban több mint 100 millió levél feladásához választották a klímasemleges küldési
lehetôséget. Az igény az üzleti ügyfelek körében folyamatosan növekszik, ezért terjesz-
tették ki a GoGreen-kínálatot a külföldre irányuló küldeményekre is. A GoGreen termé-
keknél a Német Posta kiszámolja a szállítás során keletkezô CO2 kibocsátást, majd azt
környezetvédelmi projekteken keresztül igyekszik ellensúlyozni.

70



vétel esetén, stb. Amikor a postai dolgozó kiüríti az adott levélszekrényt, akkor a kézi
szkennerével beolvassa a levélszekrény belsô falán lévô vonalkódot. Így regisztrálja a
KALK rendszer, hogy mikor került kiürítésre a levélszekrény. A járat végén a szkennerek
adatait kiértékelik. A végsô cél az, hogy egy szövetségi területen belül a címzett a fel-
adástól számított következô munkanapon megkapja levelét.

A Finn Posta új elektronikus szolgáltatása

www.posteurop.org – Az Itella Information új, ingyenes elektronikus szolgáltatást kínál
ügyfeleinek elektronikus számláik fogadására és kiegyenlítésére. A www.rekini.lv inter-
netes honlap segítségével az ügyfeleknek lehetôsége nyílik arra, hogy ide érkezzenek
számláik, amelyeket azután elektronikus úton, egyszerûen ki is tudnak fizetni. Számos
szolgáltatás díját át lehet így utalni, pl.: televízió és internet elôfizetés, telefonszámla,
gáz, biztosítás, közüzemi díjak befizetése. A szolgáltatás május 11-i bevezetése óta
50.000 új, elektronikus számlatípus került be a rendszerbe.

Elektronikus úton is továbbítja a papíralapú leveleket a Svájci Posta

www.postcom.org – Június közepétôl a Svájci Posta már elektronikus úton is képes a pa-
píralapú leveleket a címzetthez eljuttatni. Az erre a célra kifejlesztett ún. Swiss Post Box cél-
ja, hogy a folyton úton lévô, sokat utazó ügyfelek fontos leveleiket idôben megkaphassák.
Az átirányított levelet beszkennelik, majd továbbítják az ügyfél jelszóval védett elektronikus
postafiókjába. Elsô lépésként a posta csak a boríték fotóját küldi el a címzettnek e-mailben,
aki eldöntheti, hogy mi legyen a levél tovább sorsa. Amennyiben az ügyfél igényli, a posta
kinyitja a borítékot, majd PDF formátumú dokumentumként továbbítja azt. Természetesen
a papír alapú levél is eljut az ügyfél által megnevezett címre. A szolgáltatás alapdíja 19,90
CHF/hó. Az elektronikus levélszekrény jelenleg Svájcban és Németországban vehetô igény-
be, késôbb Franciaország, Olaszország és Ausztria is bekapcsolódik az új szolgáltatásba. 

E-számla szolgáltatás az Észt Postától

Dans la Presse – PostEurop – In the Press, 2009. június 5. – Az Észt Posta az eArvekeskus e-
számla szolgáltatóval együttmûködve fejlesztette ki e-számla szolgáltatását, amelynek cél-
ja a papíralapú, számla nélküli könyvelés elôsegítése. Bár az olyan e-szolgáltatások, mint az
online banking, az e-adó és elektronikus kereskedelmi nyilvántartásba vétel nagyon ked-
veltek Észtországban, a korábbi kezdetleges és nem megfelelô alkalmazások miatt az ügy-
felek még mindig a papíralapú számlákat részesítik elônyben. Ezt a hiányt igyekszik az Észt
Posta e-számla szolgáltatásával pótolni. Ennek köszönhetôen az Észt Posta elmondhatja,
hogy már nem háztól-házig kézbesíti a számlaleveleket, hanem a feladó könyvelésétôl a
címzett könyveléséig. Bár a PDF formátumú, e-mailben küldött számlák valójában nem e-
számlák, hiszen a címzett csak manuális módon tudja a számla adatait a könyvelési rend-
szerben rögzíteni, valamint online banki átutalást sem lehet vele kezdeményezni, az elekt-
ronikus kezelésnek köszönhetôen azonban jelentôs idô és költségmegtakarítás érhetô el.
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A Belga Posta újabb környezettudatos intézkedése

www.post.be – A Belga Posta levél üzleti területe is odafigyel a környezet védelmére.
A papírok és a levelek, mint információhordozók ökológiai szempontból tanúsítványai a
felelôs, környezettudatos gondolkodásnak. A belga De Post / La Poste ezért is döntött
úgy, hogy ezentúl elônyben részesíti az újrahasznosított, illetve az FSC (fenntartható és
felelôs erdôgazdálkodás) jelzôvel ellátott fából készült papír alkalmazását. Ezért 2009
ôszétôl csak ilyen papírt használnak a Belga Postánál, sôt még a bélyegeket is környe-
zetbarát alapanyagból fogják gyártani. 

Környezetbarát táskák értékesítését tervezi az Ausztrál Posta

www.triangle.eu.com – Beszünteti a mûanyag táskákat kiskereskedelmi egységeiben
az Ausztrál Posta, ezzel is csökkentve káros hatásukat a környezetre. A kezdeményezés-
sel arra kívánják az ügyfeleket ösztönözni, hogy saját újrahasznosítható táskáikat hozzák
magukkal, amennyiben szükségük van egyre. Ezeket természetesen a postahivatalok-
ban is meg lehet majd vásárolni. A meglévô mûanyagtáska készleteket még felhasznál-
ja a postai szolgáltató, de újabbak beszerzését már nem tervezi. Ehelyett új, környezet-
barát táskákkal szeretnék a vásárlók figyelmét a környezettudatos viselkedésre felhívni.
Az Ausztrál Posta által készített tanulmány szerint az emberek 95%-a támogatja az el-
képzelést, 50%-uk pedig már saját környezetbarát táskájával indul útnak. Az Ausztrál
Posta naponta 30.500 db mûanyagtáskát adott ügyfeleinek vásárlásaikhoz. 

TECHNIKA, TECHNOLÓGIA

A kanadai kézbesítôk új, kézi terminált tesztelnek

Contact, 2009. I1. negyedév – A Kanadai Posta kézbesítôi örömmel vállalták a felada-
tot, hogy tesztelik a Motorola egyik legújabb fejlesztését, a hordozható adatterminált.
A készülék prototípusai kerültek kipróbálásra a piacon való megjelenés elôtt. A készü-
lék alkalmas arra, hogy nem kell kézzel rögzíteni a kézbesítendô termék adatait, és a be-
épített kamera segítségével az esetleges hibák, sérülések is rögzíthetôek. Mindenkép-
pen nagy könnyebbség a kézbesítônek, hogy csökken a dokumentációval járó írásos
munka, s a készülék mérete is praktikus, nem jelent külön terhet a postai dolgozónak. 

A vonalkód elárulja, mikor ürítik a német levélszekrényeket

www.bvdp.de – A Német Postánál kidolgoztak egy olyan számítógéppel támogatott
rendszert (KALK), amelynek segítségével ellenôrizni lehet a levélszekrények rendszeres
és pontos ürítését. A KALK segít abban, hogy ne legyenek késések, illetve eltévedések,
rögzít minden járatot olyan részletes információkkal, mint a menetidô az egyes levél-
szekrények között, vagy az ügyfelek telephelyére történô út hossza háznál történô fel-
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lyet a német szolgáltató 2009. április 15-tôl az év végéig valamennyi kimenô külde-
ményén elhelyez. A megállapodás szerint a JTB a DHL Express logójával látja el inter-
netes esemény naptárát. 

Érme érettségizôknek a Francia Postától

www.laposte.fr – A jövendô érettségizôk a bizonyítványon kívül emlékérmet is kaphat-
nak a jeles esemény alkalmából. A Párizsi Pénzverde nemrég bocsátott forgalomba egy
„Érettségi érmét” („Médaille de baccalauréat”), mely az allegorikus nôfigurát,
Marianne-t és egy babérágat ábrázol. A fémötvözetbôl készült érme 15, az ezüst 50
euróba kerül. Megszemélyesítésre is alkalmasak az emlékérmek, bele lehet vésetni az
érettségizô nevét és az esemény évszámát. Június 29-tôl a postákon lehet beszerezni a
megrendelôlapokat, melyeket helyben ki is lehet tölteni, s a kifizetési bizonylattal
együtt bérmentesítés nélkül el lehet juttatni a Pénzverdének. Az érme közvetlenül a
megjelölt címre érkezik majd. 

Negyedmillió ember sétált a TNT-vel az életért 

www.tnt.com/express - Ausztráliától Magyarországon át Guatemaláig 250.000 ember
vett részt abban a jótékonysági akcióban, amelynek neve End Hunger: Walk The World
(„Vess véget az éhezésnek: Járd a világot!”). A TNT évek óta elkötelezett támogatója
az ENSZ-akciónak, amelynek célja, hogy szerte a világon támogatást nyújtsanak az éhe-
zô gyermekeknek. A TNT hetedik éve szervezi az akcióhoz kapcsolódó jótékonysági sé-
tát, amelyen a világ 24 idôzónájában, 70 országban, több mint 250 helyszínen negyed-
millió ember sétált és adományozott pénzt erre a nemes célra. A séta Sydneyben kez-
dôdött, 24 idôzónát átfogva végül Szamoán ért véget. A TNT dolgozói világszerte öt-
öt kilométert sétáltak ezen a napon, és az idôeltolódás miatt elmondható, hogy körbe-
járták a földgolyót. Az akció bevételét az ENSZ World Food programjának ajánlotta fel
a szolgáltató. Magyarországon a TNT Express Worldwide Hungary Kft. a budapesti Nor-
mafánál szervezte meg az eseményt.

Jókívánság-bélyegek a Svájci Postánál

www.post.ch – Jókívánságot küldeni egyenlô az öröm megosztásával. A Svájci Posta új
bélyegeit akkor lehet felhasználni, amikor jókívánságainkat szeretnénk elküldeni szeret-
teinknek A bélyeg témájának kiválasztását nem bízta a véletlenre a Svájci Posta. Az es-
küvôre, születésnapra illetve gyermekszületés alkalmából felhasználható bélyegekre
szavazni lehetett az interneten. Az akcióban 16.000 állampolgár vett részt, s adta le vok-
sát az általa legjobbnak ítélt bélyegképre. A Svájci Posta fontosnak tartotta, hogy a bé-
lyegek ne csak a szerzônek és a kiadónak tetszenek, hanem a legszélesebb ügyfélkör is
örömmel használja. A színes bélyegek már nyomdai elôkészítés alatt vannak, s szeptem-
beben bocsátják ôket forgalomba.
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NEMZETKÖZI POSTAI HÍREK
E-szerzôdés szolgáltatást kínál a Belga Posta leányvállalata

ePostalNews, 2009. június 22-26. – Belgiumban elsôként vezette be az e-szerzôdés
(e-Contracting) szolgáltatást a Belga Posta elektronikus dokumentum kicserélésre spe-
cializálódott leányvállalata a Certipost. A felhasználóbarát alkalmazással szerzôdések
elektronikus úton történô aláírására, küldésére és archiválására nyílik lehetôség. A
Certipost nyilatkozata szerint az új szolgáltatást ügyfeleivel együttmûködve fejlesztette
ki, akik természetesen az e-Contracting bevezetése után is aktívan részt vehetnek a to-
vábbi fejlesztési és bôvítési munkákban. Véleményüknek egy online fórumon adhatnak
hangot, de más termékkel és szolgáltatással kapcsolatban is várják a fejlesztôk az ötle-
teket. A megoldással elsôsorban az ún. szociális hivatalokra (munkaerô piac) kívánnak
fókuszálni, de az e-szerzôdés hasznos alkalmazása lehet a biztosítóknak és a közszolgá-
lati vállalatoknak is. A digitalizálásnak és az automatizálásnak köszönhetôen a feladó
számos elônyben részesülhet, pl. csökken a válaszadási határidô, alacsonyabb a kezelé-
si költség, kevesebb a hibalehetôség. A szerzôdésekhez az online archívumban bármi-
kor és bárhonnan hozzá lehet férni. A törvény értelmében a szerzôdéseket megszûné-
sük után még maximálisan 5 évig kell megôrizni. Egy elektronikus munkaszerzôdés alá-
írási folyamata például nagyon egyszerû. A munkavállaló az ún. myCertipost (érzékeny
tartalmú dokumentumok biztonságos fogadására és tárolására kialakított felület) ingye-
nes online postaládájába kapja meg az elektronikus szerzôdést. A dokumentum elfoga-
dásához és eID azonosítóval történô aláírásához csupán egy kattintás szükséges. 

ÉRDEKESSÉGEK

Plébániák, mint postapartnerek Bécsben és Stájerországban

http://diepresse.com – A graz-seckaui püspökség ajánlata nyomán, egyes plébániákon
is elképzelhetô lenne a postai feladatok ellátása. Természetesen arról nincs szó, hogy a
plébános leveleket kézbesítsen, de a katolikus egyház rendkívül sûrû „fiókhálózattal”
rendelkezik, s ez is segíthetné a postai szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést. A ki-
sebb helyeken az idôs, nehezen mozgó emberek számára a levelek és a csomagok fel-
adásán túl közösségi találkozóhelyet is biztosíthatnak a plébániai hivatalok. Természe-
tesen, ha más érdeklôdô is van, akkor az egyház visszavonja jelentkezését. Az Osztrák
Posta képviselôje úgy nyilatkozott, hogy elgondolkoznak az ajánlaton, bemutatják a
postapartner modellt a püspökségen, és majd csak utána bocsátkoznak tárgyalásokba.

A DHL lett Jordánia turisztikai reklámozója

Weekly Mail & Express News, 2009. április 24. – A Jordán Turisztikai Hivatal (JTB)
együttmûködési megállapodást írt alá a DHL Express-szel, amelynek tárgya Jordánia,
mint turisztikai célpont népszerûsítése. A szerzôdés keretein belül a JTB saját költsé-
gén Petra városáról készült matricákat állít elô és bocsát a DHL rendelkezésére, ame-
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to maintain and develop its clientele, the number of handled parcels, and the income
deriving from this. We continue to see our mission for our customers to feel through our
increasingly expanding range of services and fair market behaviour what we say in our
slogan – MPL, where you are the centre of the world.

Attila Fazekas: The first 5 years of the National Logistics Centre (OLK), 
operation experiences and results (page 18)

The author presents the five years of operation from 1 March 2004 of the National
Logistics Centre (OLK). The article deals with the goal of the investment, with its signif-
icance and with the experiences gained from starting it up. It then presents the internal
technology system of the Centre, its regulation and development. Apart from outlining
the organisation of the centre, the author provides detailed information about the pro-
cessing of the postal items, and about the amounts that are processed. A separate sec-
tion is devoted to the development of human resources and the presentation of its
characteristics. With emphasis and the provision of data the article provides a view of
the quality management system of the plant and the effects of its operation.

Imre Minárik: What changes has the start-up of the OLK made 
to the processing network? (page 35)

Before the OLK was put into operation the activities of the processing points were char-
acterised by distribution to the control areas and significant towns. After the creation of
the new centre the processing was determined by the criterion of suitability of the items
for automatic processing per item type. Forwarding by sack was replaced by technolo-
gy consisting of units (crates, containers) with barcode identifiers, which made com-
puter technology supported identification possible.
A processing network consisting of 17+1 points was created, which is subject to con-
tinuous development and it is this that helps Magyar Posta to be well prepared for the
approaching postal market liberalisation.

PSZE (Professional Association of the Hungarian Postal Employees) news (from page 39)

1) The Association held a professional one-day conference on 21 May 2009 entitled
Waiting for the Euro…

With the national referendum held in 2003 on EU membership Hungary undertook
after establishing the necessary conditions (Maastricht criteria: inflation, budget
deficit/GDP, State debt/GDP, exchange rate, long-term interest rate) to introduce
the common currency of Economic and Monetary Union, the Euro. The government
decided to start preparations for the introduction of the euro with its decree num-
ber 1071/2007. (IX. 21.). In practice the preparations demand a great deal of time,
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ARTICLE SUMMARY

Article summary

Dr. Szebeny Botond – Mátyási Koppány:
Impact of the financial and economic crisis
on the postal sector - International outlook (page 3)

The increasing financial and economic crisis reached the postal sector very quickly in
the autumn of 2008. Revenues and EBIT figures of postal operators showed a signifi-
cant decline in the first months of 2009 compared to the results of the same period in
2008. Letter mail and DM volumes in extreme cases fell by more than 10 %. The eco-
nomic slowdown has provided the postal sector with lessons to be learned as well,
among others it highlighted the necessity for postal operators to diversify their prod-
uct portfolio, bearing in mind the fact that the demand for postal financial services
improved considerably. Facing the challenges operators should continue to develop
the quality of their services, adjust their operation and cost structure taking into
account the fall in demand for their products.

Ferenc Bubori: Innovation targeted (page 9)
We need continuous development to retain 
and strengthen our role of logistics market leader

The logistics products of Magyar Posta have had to stand their ground in a strongly
competitive market environment for years, offering customers suitable solutions and
services with an attractive price-value ratio. This represents a serious challenge for the
company as some of our competitors are internationally acknowledged, professional
logistics service providers. It is enough to mention the names of DHL, TNT, UPS or GLS
and those who have ever sent or received a package through these companies know
what quality of service, customer-oriented behaviour and image we are talking about in
connection with these services. Magyar Posta Logistics took up the challenge and at the
price of serious, consistent marketing and development work it is still the domestic mar-
ket leader of the CEP market. Today it is not the parcel turnover of the general public
that is dominant, first of all innovative, customised, comprehensive solutions have to be
created for the business world, as in a continuously changing and developing market
environment it is only this that can create competitiveness, the chance to remain on our
feet. Besides all this Magyar Posta must also comply with the obligations placed on it
as universal service provider, making the service available to the public in the appro-
priate way. The MPL is proud of the fact that due to its innovative ability and the com-
mitment of its employees even in the midst of difficult economic conditions it was able
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JEGYZET
they affect the entire scope of social and economic participants, and require a high
degree of coordination. This coordination was established by the Government
Decree referred to with the creation of the National Euro Coordination Committee
(NEB), of which Magyar Posta is a member.
Magyar Posta has also started preparations and as a part of this the PSZE held the
professional conference. 

During the one-day conference 

Imre Szarka: gave a lecture entitled “The history of European integration”. The
contents of this may be found in the article of the same title from page 40.

László Balogh, leading international consultant of the Hungarian National Bank,
gave a lecture entitled “Early preparations for accession to the euro zone – the
preparation of the financial sector”. The article based on the lecture is issued in our
publication from page 44.

Katarina Sachova and Monika Podolska Slovakian postal authority specialists
undertook to present how the Slovakian Post prepared for the introduction of the
euro. Their lectures are summarised in the article by János Csarejs entitled “The
preparation of the Slovakian postal authority for the introduction of the Euro”.

2) The international partner of the PSZE, the Eurojumelages international postal and
telecommunication professional association held its board meeting between 11-14
June 2009 in Bratislava, which was jointly organised by the board of the interna-
tional organisation and the Slovakian Postal Authority. Anna Varga Bótos, employ-
ee of the International Business Unit of Magyar Posta. reports on the meeting.

3) A team of members from Kiskunhalas of the Eastern Hungary Regional Postal
Authority PSZE organisation paid a visit to the National Logistics Centre on 3 June
2009, becoming acquainted with the processing in person. Erzsébet Apáti-Csorba
PSZE team leader on the visit. (page 56) 

4) The Eastern Hungary Regional Directorate at the large post office manager meet-
ing held in February 2009 asked the postmasters to express their thoughts in con-
nection with the subject of the “Year of Trust”. The entries were evaluated at board
level. We have published the entry deemed to be the best on page 58.
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