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Az Egyesület 2014. évi programjának összeállítása előtt a tagság körében témakutatást és 
gyűjtést végeztünk annak érdekében, hogy megismerjük a tagságot általában és 
részleteiben is érdeklő témákat, amelyeket az érdeklődés alapján célszerű, valamely a 
PSZE rendezvényei keretében szervezett szakmai fórumon ismertetni illetve megvitatni. 
 
 

I. Központi rendezvények 

Ezek a témák, szinte az egész tagságot érdeklik és így központi Szakmai Nap-ként 
javasoljuk megrendezésüket.  
 
A fentieken túl a Területi Egyesületek a helyi tagságot érintő kérdéseket saját 
rendezvényeiken, munkaterveik alapján az egyesületi rendezvényeik  keretében dolgozzák 
fel. 
 

1. Országos Postás Konferencia: 

Országos Postás Konferencia a Egyesület életében a legrangosabb, legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó rendezvény, amely eddig 18 alkalommal került megtartásra. 
A két napos konferencia a plenáris ülések során tág lehetőséget nyújt a Magyar Posta Zrt. 
előtt álló feladatok és célok megismertetésére, a szakmai workshopok pedig a 
szakreferensek segítségével a részletek kimunkálását segítik elő.  
A konzultáció során pedig a végrehajtó szolgálatban dolgozóktól  lehet nagyon fontos 
információkat, véleményeket szerezni.  
 

2. Általában a Postáról: 

Magyar Posta távlati tervei.  
A Magyar Posta helyzete a liberalizált piacon, a liberalizáció hatása és tapasztalatai. 
A liberalizáció eredményeként milyen postai piaccal számolhatunk? /Egyfajta piaci 
jövőképelemzés/ 
A Magyar Posta jelenlegi rövid távú tervei. 
A 2013. 07. 01-től életbe lépett jogszabályi változások tapasztalatainak bemutatása. 
Az új Postatörvény hatásai, tapasztalatai. 
A strukturális és szervezeti változások hatása a Magyar Posta működésére,     üzleti 
tevékenységére. 
Tájékoztató az EU-s projektek eredményeiről (hibrid + agora), amely a közigazgatáshoz 
közeli új elektronikus szolgáltatások gyakorlati megvalósításába is betekintést engedne. 

 
3. Technológiával kapcsolatos javaslatok: 

Az OLK új technológiai rendszerének megismerése, lehetőségek bemutatása – akár 
telephelyi látogatással egybekötve.  



 
 

 
 

 

A feldolgozás jövője, avagy a jövő feldolgozása. 
Az NPKK tevékenységének megismerése, szintén lehetőség szerint telephelyi látogatással. 
A DBH-ban tulajdonszerzés nyomán várható technológiai és szolgáltatási változások. 
A csomaglogisztika aktuális kérdései. 
 
A végrehajtási folyamatok korszerűsítése projektben (VFK) kidolgozott technológiák, 
módosítások hatása, eredményei. 
A kézbesítés fejlesztés irányai, AB modell eredményei, szakosított kézbesítés.  
Várható új technológiák. 
A minőség alakulása és elemzése. 
A panasz kezelés 2013. 08. 01-től elindult új kezelési rendjének tapasztalatai. 
 

4. Üzleti területek: 

Piacnyitás tapasztalatai, a Magyar Posta helye a jelenlegi piaci környezetben.  
Szakmai oldalról: a levélküldeményekről és a csomagokról. Ezzel kapcsolatos piaci 
trendek, lehetőségek.  
Értékesítési tevékenység a Magyar Postánál. Az értékesítési tevékenység jövője és 
lehetőségei a kézbesítők körében. 
 
A nem tradicionális szolgáltatások tapasztalatai, további lehetőségei. /Egy éve végzi a 
posta a nem tradicionális szolgáltatásokat, azok a posták akik ebben nem vesznek rész 
csak érintőlegesen ismerik ezt a nem kis erőfeszítést és szervezést igénylő munkát./ 
A Magyar Posta e-kereskedelmi tapasztalatainak  bemutatása /A MOL postaponti 
kézbesítés eredményei, csomagtendenciák, csomag automaták, stb./  
 

5. Pénzforgalom: 

Pénzforgalmi Szakmai Nap. 
Pénzforgalmi terület hosszabb távú tervei. 
A kivezetésre kerülő Erste folyószámlák helyettesítő/kiváltó terméke(i).  
Tájékoztatás a bevezetendő új szolgáltatásokról (dolgozói és lakossági folyószámla 
termék). 
Kiemelt termékek köre. Az FHB „bemutatkozása”.  
Dolgozói számlacsomag. 
 
 

6. Ügyfélkapcsolat: 

A megújított ügyfélszolgálat működésének tapasztalatai.  
 

7. Humán terület: 

Munkajogi kérdések ismételten. 
/Tájékoztató a Humán területről: munkajogi, KSZ változások, létszám, szociális juttatások, 
bér./ 



 
 

 
 

 

 
Létszámgazdálkodás. Új normarendszer jellemzői és várható hatásai. Új tevékenységek a 
postai hálózatban. OLK fejlesztés folyamata, következményei. 
 
Tervezi-e a vezetés  valamilyen módon megkülönböztetni azokat a postavezetőket 
(gócvezetők), akik ezt a feladatot a korábban meglévő tevékenységükhöz kapcsolták 
(plusz) feladatként.  
 

8. Informatika: 

IT fejlesztések, eredmények és lehetőségek a Magyar Postán. 
Informatikai rendszerek korszerűsödése, a fejlesztéséből adódó új szolgáltatási és egyéb 
lehetőségek, a informatikai eszközök, informatikai hálózat biztonságának védelme, 
elvárások a használókkal szemben. 
Tájékoztató az EU-s projektek eredményeiről (hibrid + agora), amely a közigazgatáshoz 
közeli új elektronikus szolgáltatások gyakorlati megvalósításába is engedne betekintést. 

 
II. Területi rendezvények: 

 
Logisztikai terület: 
 

OLK és NPKK látogatás kapcsolódó előadásokkal. 
A gépjármű üzemeltetés aktuális kérdései. 
Látogatás logisztikai cég (DHL, TNT vagy DPD) telephelyén. 
A Mercedes kecskeméti gyárának megtekintése. 

 
Soproni terület: 

 
Látogatás Tatabánya 1 postán és átrakó ponton, a technológiai folyamatok, 
működési tapasztalatok ismertetése, tapasztalatcsere. 
 
Látogatás a miskolci Call Centerben, ügyfélszolgálati tevékenység aktualitásai, 
működési tapasztalatok, posták feladatai. 
 
Látogatás a pápai (magyar katonai) Logisztikai Központban, a technológiai 
folyamatok,  működési tapasztalatok megismerése. 

 
 Pécsi terület: 
 

  Látogatás az Ügyfélszolgálati Központban. 
 

Technológiai változások és hatásaik a kézbesítésben - szakmai nap az A-B típusú 
posták részvételével.  

 
Technológiai változások és hatásaik a felvételben - szakmai nap az A-B típusú 
posták részvételével.  



 
 

 
 

 

 
Központi terület: 
 
 Üzemlátogatások szakmai előadásokkal összekötve: a 10 éves OLK-ba, 
 NPKK-ba, PEK-be. 
 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság meglátogatása, szakmai előadás során a 
hatósági feladatok megismerése. 
 
Debreceni területtel közös szakmai nap, Postahelyi működések szakmai 
tapasztalatcseréje, jó gyakorlatok átadása. 
 
Értékesítési szakmai nap meghívott előadóval. 

 
 
Debreceni terület: 
 
 
Szegedi terület: 
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