
A MAGYAR POSTA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÉS A POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA

A TARTALOMBÓL

Postai Világnap – 2003.

Modernizáció = üzletági struktúra

Szakaszos levél átfutási idô mérés

2003. októberV.
évfolyam

3. szám

PostaPosta

A holló „hozta”

Posta 2003/3 Borító NEW-3  2004.04.13 13:41  Page 5



TARTALOM

DR. OLÁH LÁSZLÓ
Postai Világnap – 2003.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

KÔHALMI TIBOR
Modernizáció = üzletági struktúra
(Interjú Dr. Keresztes Péter vezérigazgató-helyettessel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

KIS PÁL JENÔ
Postai irányítószám: 30 év a feldolgozás szolgálatában  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

NÁNÁSI MARIANN – CSIRSZKA ÁGNES – RAPAI TIBOR
Szakaszos levél átfutási idô mérés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

KONCZ KRISZTIÁN
A futárpiac és az EMS postafutár helyzete  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

HEGEDÛS SÁNDOR
A termékstruktúra váltás várható hatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

DR. OLÁH LÁSZLÓ
Szakmai társszervezetek a megújulás útján  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

PSZE Hírek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

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

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

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

Posta 2003/3 Borító NEW-3  2004.04.13 13:41  Page 2



CONTENTS

DR. LÁSZLÓ OLÁH
World Post Day 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

TIBOR KÔHALMI
Modernisation = sector structure
(Interview with Dr. Péter Keresztes, Deputy Chief Executive Officer)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

PÁL JENÔ KIS
Postal code: 30 years in the service of processing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

MARIANN NÁNÁSI – ÁGNES CSIRSZKA – TIBOR RAPAI
Mail Pipeline Monitoring at the Hungarian Post Office Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

KRISZTIÁN KONCZ
The courier market and the situation of the EMS postal courier service  . . . . . . . . . . . . . . . . 27

SÁNDOR HEGEDÛS
The expected effects of product structure change  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Posta 2003/3 Borító NEW-3  2004.04.13 13:41  Page 3



A MAGYAR POSTA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÉS A POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA

V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM
2003. OKTÓBER

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

Tagjai: Budai Iván, Dömötörné dr. Ács Katalin, Képes András, Kis Pál Jenô,
Kovács Beáta, Kôhalmi Tibor, dr. Lovászi József, Pandurics Anett, 
Potykiewicz Tamás, Tahy László.

PostaPosta

Posta 2003/3-7  2004.04.13 13:37  Page 1



ISSN 1419-6239

Fôszerkesztô: Kôhalmi Tibor
Szerkesztô: Fábics Miklós

Nyomdai elôkészítés: Nagy Csaba
Szerkesztôségi titkár: Tófalvi Krisztina

Felelôs kiadó: Dr. Szabó Pál vezérigazgató
Nyomás: BESZK Nyomda, Budapest

Felelôs vezetô: Galgóczi Károly
Szerkesztôség: Budapest, XIV., Thököly út 22.

Telefon/fax: 322-1651 
e-mail: olahlaszlo@posta.hu

Postacím: 1443 Budapest, Pf. 244

Közlési feltételek:

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

E számunk szerzôi:

DR. OLÁH LÁSZLÓ
a PSZE elnöke

KÔHALMI TIBOR
az MP Rt. VIG PR osztályvezetôje

KIS PÁL JENÔ
az MP Rt. OLK munkatársa

NÁNÁSI MARIANN
Az MP Rt. Stratégiai Koordinációs Ig. munkatársa

CSIRSZKA ÁGNES
Az MP Rt. Nemzetközi Ig. munkatársa

RAPAI TIBOR
az MP Rt. Logisztikai Ig. munkatársa

KONCZ KRlSZTIÁN
Az MP Rt. Küldeményforgalmi Ig. munkatársa

HEGEDÛS SÁNDOR
Az MP Rt. Küldeményforgalmi Ig. osztályvezetôje

Posta 2003/3-7  2004.04.13 13:37  Page 2



3

DR. OLÁH LÁSZLÓ

POSTAI VILÁGNAP 2003.

Ez év október 9-én ismét a postások, a posták felé fordul a világ, a közvélemény, a
postát igénybevevôk tömege. Ezt a napot immár több mint 30 éve a postások nemzet-
közi napjává tette az Egyetemes Postaegyesület (UPU) annak érdekében, hogy ezen a
napon felhívják a figyelmet arra az odaadó és emberbaráti munkára, amelyet a világ
postái, postásai végeznek nap mint nap az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében.

E sorok írója annak idején – 1969-ben – jelen volt azon a kongresszuson, amelyen ok-
tóber 9-ét Postai Világnappá nyilvánították annak emlékére, hogy 1874. október 9-én
hivatalosan is megalakult az Egyetemes Postaegyesület.

Talán sokan nem tudják, s éppen ezért említem meg, hogy 1969-ben s azt követô
években ugyan az elsôdleges célja az volt ennek a világnapnak, hogy megemlékezze-
nek minden UPU tagállamban a postások lelkiismeretes és sok esetben nehéz munká-
járól, de a postások napjának a megünneplését az a cél is vezérelte, hogy ezen a napon
hívjuk föl az országok kormányainak a figyelmét arra a nagyon fontos gazdasági, társa-
dalmi, szociális és kulturális küldetésre, amelyet a világ postái töltenek be valamennyi
országban, mivel jól mûködô posták nélkül nem képzelhetô el eredményes gazdaság s
infrastruktúra.

Mint ismeretes a kedves olvasók elôtt, az elmúlt évek során az Egyetemes Postaegye-
sület minden évben más-más szlogent fogalmazott meg a Postai Világnapok alkalmából.
Ezek a jelmondatok mindig is visszatükrözték azoknak a feladatoknak a fontosságát,
amelyek révén a világ postái szorosabb kapcsolatot kívántak kialakítani az ügyfelekkel.

Emlékeznek talán arra, amikor a posták egyetemes jellegét hangsúlyoztuk, késôbb
azokat a napi kapcsolatokat értékeltük, amelynek révén a posták, a postások elôsegítik
a népek, a nemzetek közeledését s a jobb megértést. Az elmúlt évek egyik sikeres szlo-
genje volt az, amellyel arra igyekeztünk hangsúlyt helyezni, hogy a posták mindenhol
megtalálhatók, elérhetôk és szolgáltatásaikkal jelen vannak a nap minden órájában. Saj-
nos az utóbbi kívánság már sok országban sérült és nem valósul meg különbözô gazda-
sági követelmények miatt.

A Postai Világnapon alkalom nyílik arra, hogy visszaemlékezzünk azokra a „béké-
sebb” idôkre, amikor a posták még minden külsô tényezôtôl, körülménytôl függetlenül
fejthették ki tevékenységüket.

Igen, ez volt az a monopoljoggal védett postaszolgálat, amely biztos mûködési kere-
teket biztosított a világ valamennyi postája számára. Az elmúlt 10-15 év, de különösen
az utóbbi néhány év történései azonban átírták gyökeresen a posták életének esemé-
nyeit. Megjelentek a versenytársak, a monopoljog bástyái lassan leomlanak, a posták a
túlélésért küzdenek, megjelenik a liberalizációs postapolitika, az élesedô verseny új
stratégiát, üzletpolitikát, rugalmasabb, korszerûbb szervezetet követel minden postától.
Új alapokra kellett helyezni az ügyfélkapcsolatot, a jövedelmezôségi szempontok soha
nem tapasztalt prioritást élveznek. A szolgáltatások iránt megnövekedett minôségi kö-
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vetelményeket az új postatörvényekben is meg kell fogalmazni, ezen áll vagy bukik a
posták jövôje, jó vagy rossz megítélése a társadalom részérôl. Az új kihívásokra a pos-
ták általában nem jól vagy pontosabban nem idejében reagáltak; a nyugat-európai pos-
ták talán korábban ismerték fel a gyorsabb cselekvés és változtatás szükségességét, de
itt Közép-Kelet Európában sem voltak tétlenek ezen országok postái.

Az a tény pedig, hogy e reagálások milyen mélyek és természetûek voltak, jók vagy
rosszak, az országonként változott. A mi postánk, jól tudjuk, eléggé mozgalmas idôsza-
kot élt át s él át jelenleg is az átalakulás folyamatában, mert okos, távolba mutató, egy
jobb postát megalapozó intézkedésekre van szükség, amely egy valóban korszerûbb
postaszolgálatot eredményezhet. Ennek érdekében kell összefognia a postát vezetô
magyar postás társadalomnak.

Nem hagyhatom szó nélkül a Postai Világnapon azt az új politikai-gazdasági kategó-
riát, amely már szinte valamennyi posta stratégiájában is megjelenik. Ez pedig a globa-
lizálódó világ, s ebben nem kis szerepet játszó, meghatározó tényezôként jelentkezô
globalizációs tendencia , amely a világ postáira is egyre erôsebb hatást gyakorol. A
posták szolgáltatásaikat országhatárokon túlra is kiterjesztik, szövetséget kötnek a ma-
gánszolgáltatókkal is annak érdekében, hogy szolgáltatásaikat szélesebb körben elér-
hetôvé tegyék, árbevételüket növeljék és szolgáltatásaik minôségét javítsák.
A Postai Világnap ünneplésekor szem elôtt kell tartanunk, hogy az UPU minden orszá-
ga elkötelezetten törekszik az új globális környezet részévé váló postai szolgáltatásai-
nak javítására. Amennyiben a globalizáció nem járul hozzá a fizikai, szociális és gazda-
sági fejlôdéshez, sikertelennek fogják értékelni.

A világ postai szolgáltatói az emberek mindennapi életére gyakorolt hatásaik révén
egyedülálló helyzetet élveznek, hogy jelentôs mértékben elôsegítsék a globalizáció kí-
nálta lehetôségek megvalósítását.

Ezen a napon, október 9-én köszönetet kell mondani mindazoknak, akik a postai szol-
gáltatások fejlesztése és korszerûsítése érdekében figyelemre méltó erôfeszítéseket
tesznek. Elismerés és hála illeti a mindennapok postásait, akik fáradságot, s nehézsége-
ket leküzdve, mindent megtesznek egy jobb magyar postaszolgálat s az ügyfelek kor-
szerûbb, kritikamentes kiszolgálása érdekében. Hajtsuk meg fejünket azok elôtt, akik a
postai szolgálatuk során életüket vagy testi épségüket áldozták.

DR. OLÁH LÁSZLÓ
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Kôhalmi Tibor: Modernizáció = üzletági stratégia

A Magyar Posta Rt. szervezetének közeledô átalakításáról Dr. Keresztes Péter általá-
nos vezérigazgató-helyettes úrral beszélgettünk.

Milyen indokai vannak a szervezet átalakításának?

A Magyar Posta Rt. az elmúlt években veszteségesen mûködött. A piaci folyamatok
azt mutatják, hogy a postai alaptevékenység iránt csökken az érdeklôdés. Nemcsak
azért, mert más kiegészítô, alternatív megoldások is megjelentek a piacon, hanem azért
is, mert itthon még mindig a több száz éves struktúrában mûködnek hivatalaink. A fej-
lett országokban is át kellett esni egyfajta változáson minden postának, és ezen kell át-
esni a Magyar Posta Rt.-nek is, hogy a hivatali hatósági funkcióból átalakuljon piac- és
ügyfélorientált szervezetté.

A posta pontos, megbízható, a postások szabálytudóak, fegyelmezettek, szorgalma-
sak, és betöltik azokat a hivatali funkciókat, amiket elvárnak tôlük.

A Magyar Posta Rt. árbevételének 75%-át versenypiacokról kell, hogy megszerezze
és mindössze a maradék 25% származik un. monopol tevékenységekbôl. Az európai
csatlakozással a dereguláció folytatódik. 2008-ra, 2009-re gyakorlatilag a teljes postai
piac liberalizált lesz, erre fel kell készülnünk, fel kell készítenünk az egész szervezetet.

Egyrészt a monopol jogaink szûkülnek, másrészt pedig a lakossági és az üzleti part-
nereink is európai szintû szolgáltatást igényelnek. A csomag teljes körû házhozszállítá-
sát például 2004. május 1-étôl tudjuk megoldani, a másnapi kézbesítéssel kapcsolatos
európai normáknak, pedig csak az új logisztikai központ használatba vétele és a logisz-
tikai rendszerek teljes átalakítása után, körülbelül 2004 közepétôl tudunk megfelelni.

Tehát ezen problémák indokolják a szervezet átalakítását.

Milyen elôzményei voltak az új szervezeti struktúra kialakításának?

Módunk volt konzultálni stratégiai tanácsadókkal, szakmai szervezetekkel, neves szak-
emberekkel. Nem szemellenzôsen megyünk elôre, figyelünk a kritikákra, az észrevéte-
lekre, a javaslatokra és megpróbáljuk azokat beépíteni.

5

A Magyar Posta Rt. Igazgatósága 2003. szeptember 15-én elfogadta a
szervezetfejlesztési koncepció negyedik ütemének végrehajtására vonat-
kozó javaslatot, amely az irányítási struktúra átalakításának 2004. január-
jától megvalósuló nagy lépéseit tartalmazza.
A Magyar Posta Rt. szervezetének közeledô átalakításáról Dr. Keresztes
Péter általános vezérigazgató-helyettes úrral Dr. Oláh László, a Postások
Szakmai Egyesületének elnöke és Kôhalmi Tibor PR. osztályvezetô beszél-
getett. Az interjú tartalmát ezúton közreadjuk.
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Nem néhány tudós találta ki, hanem négyszáz postás, hogy mi lenne a célszerû mû-
ködési mechanizmus, és annak mik lennének a részletei.

Itt van a postán az a szakmai erô, amelyik tudja, ismeri a szervezetet. Itt van az a szakérte-
lem, az a szervezôi, módszertani ismeretekkel rendelkezô szakembergárda, akik elô tudtak ké-
szíteni, meg tudtak szervezni, és le tudnak majd bonyolítani egy ilyen átfogó feladatot.

Hogyan változik a szervezetstruktúra?

A Magyar Posta Rt. mûködés orientált szervezet. Minden arra szervezôdött, hogy
megfeleljen a törvények szerinti minimális mûködési követelményeknek, és nem jelent
meg mind a mai napig az ügyfél- és piacorientáltság, jövedelemtermelô képesség nö-
velésének követelménye.

A Magyar Királyi Posta 1867-ben 9 régiói igazgatósággal jött létre. A vasminiszter alakítot-
ta ki ezt a 9 régiót, Baross úr. Trianon után 7 régióigazgatóság maradt, ami azóta is mûködik.
A Matáv-val való szétválás után nemhogy egységesedett volna a posta szervezeti, mûködé-
si, irányítási rendje, hanem még inkább megszilárdult a régióigazgatóságok szerepe.

Ennek az oka minden bizonnyal az, hogy az osztozkodásnál a területi lábakat kapta
meg a posta, a funkcionális területek Matávhoz kerültek. Az lett volna a posta feladata
indulástól kezdve, hogy megszervezze az országosan egységes irányítást. A vezérigaz-
gatóság vegye át a posta vezetését és ésszerû munkamegosztást alakítson ki a régió
igazgatóságok között. Ez nem történt meg, annak ellenére, hogy a vezérigazgatóság
óriási, 1000 fô fölötti létszámúvá bôvült.

2002 közepétôl a funkcionális területek országosan egységes irányítását kezdtük
meg, és elôreláthatóan fejezzük be 2004. január 1.-re. Az üzleti területnek tehát magá-
nak a hétköznapi értelemben vett postának az átalakítása 2004. január 1.-tôl kezdôdik.

Öt üzletág fog mûködni. Ezek a levél , a logisztika, a nemzetközi, a pénzforgalmi és
a hírlap üzletág.

6

KÔHALMI TIBOR
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Mindenki tisztában van vele, hogy a Magyar Posta Rt.-nél a hagyományos levél, cso-
magforgalom csökken. Milyen eszközökkel lehet ezt a csökkenést megállítani, esetleg
visszafordítani?

Ez a kérdés a témának a lényege!
Két ok miatt csökkenhet az igény. Az egyik, hogy valóban vannak, akik más technikai

eszközökkel helyettesítik a postai funkciókat. A másik viszont, hogy nem tudunk kielé-
gítô színvonalon szolgáltatni, és itt nemcsak a szolgáltatásnak a gyorsaságára, minôsé-
gére, hanem a hogyanjára és körülményeire is gondolok. Tehát ha a posta ügyfélorien-
táltan mûködik, az azt jelenti, hogy mindenki, aki egy ügyféllel kapcsolatban van, a kéz-
besítô, a felvevô, mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több postai terméket
el tudjon adni.

„Például, ha én föladok most 3 csekket egy tetszôleges postán, és várom a kedves
kolléganôt, hogy elvégezze a munkát, akkor nekünk legalább 10 másodperc beszélge-
tési idônk van. Ha nem szólal meg senki, akkor hallgattunk kb. 10 másodpercet csek-
kenként. Ha viszont megkérdezik tôlem, hogy nem akarok-e 3 milliárdot nyerni, mert
mondjuk pont nála van a lottóterminál, akkor lehet, hogy én ott veszem meg a lottó-
mat.”

Az új irányítási struktúrának a lényege a piac, amellyel az üzletágak vannak kapcsolat-
ban. Az ô feladatuk, hogy ebben a kegyetlen versenyben megütközzenek, megvívják a
frontharcot, megtartva az ügyfelek bizalmát, úgy hogy közben újakat is szerezzenek.
Nem kis feladat.

Tehát ezeket az üzletágakat kell helyzetbe hoznunk. A támogató, a humán, az infor-
matika, a pénzügy, a számvitel, a gazdasági és egyéb területek feladata pedig az, hogy
a lehetô legjobb minôségben, a lehetô legnagyobb mértékben szolgálják ki ôket és rá-
adásul mindezt a lehetô legkisebb költséggel tegyék.

A gondolkodásunk megváltoztatásában alapvetô jelentôségû, hogy ezt megértsük.

Lesz-e koordináció az üzletágak között?

Az üzletágak, teljesen önállóan és teljes felelôsséggel mûködnek majd, profit-cent-
rumként. A nemzetközi és a magyar sajátosságokat is figyelembe véve, ez a forma tû-
nik számunkra jelenleg a legjobbnak. Ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy ennek
milyen kritikus pontjai vannak.

Az elsô, hogyan tudjuk az egységes munkavégzést és az összehangolt mûködést
megteremteni, valamint a nagy vevôkkel milyen módon tudunk kapcsolatot tartani.

Lesz az üzleti vezérigazgató helyettes mellett egy koordinációs csapat az egységes
föllépés, a közös postai érdekképviselet érdekében, valamint hogy összehangolja a ter-
mékfejlesztést. Bár ez igen kényes pont, úgy kell megoldani, hogy eközben a lehetô
legkevésbé sérüljön az üzletágak érdeke.

Hogyan tudjuk megtartani és kiaknázni a Regionális igazgatóságokon felhalmozott tu-
dást, tapasztalatot?

Meg kell szüntetni a régiói igazgatósági struktúrát. Ez mára túlhaladottá vált, nem tu-
dunk így hatékonyan tovább mûködni. Teljesítmény orientált szervezetet kell létrehoz-
nunk. Ez csak üzletági struktúrában valósulhat meg.

MODERNIZÁCIÓ = ÜZLETÁGI STRATÉGIA
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Ugyanakkor nem szeretnénk elveszíteni azt az erôt, energiát, tudást, szakmai tapasz-
talatot, amely a régióigazgatóságokban van. Éppen ezért, azt a kompromisszumos
megoldást választottuk, hogy a levélüzletágon belül tartjuk a hálózatirányítást és a kéz-
besítés-menedzsmentet, amit 2004 folyamán még területi igazgatóságok támogatásá-
val végzünk. Ez az egyik formája, amivel be tudjuk csatornázni a régióigazgatóságok
szakmai tudását. A másik, hogy a támogató területeken országos hatáskörû feladatokat
adunk az adott régióigazgatóság kapacitásaira építve.

Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy közel azonos létszámban fognak dolgozni
ezekben a vidéki városokban a postánál, mint most. Mindössze Budapesten lesz érez-
hetô a létszámcsökkenés.

Tehát a régióigazgatóságok megszûnése után a területi igazgatóságok nem komplex
gazdálkodási feladatokat látnak majd el, hanem elsôsorban technológiai, ellenôrzési,
hálózatmenedzsmenti, kézbesítés-menedzsmenti, értékesítés-támogatási feladataik
lesznek.

2004. január 1.-vel úgy indul az élet, hogy delegáljuk azokat a személyeket, akik fe-
lelôsek a területi igazgatóságok késôbbi megszûnése után a kézbesítési és hálózat-me-
nedzsment feladatokért.

Ez lehet a biztosíték arra, hogy nem kell parancsba adni nekik, mikor szûnjön meg a
területi igazgatóság, hanem ôk maguk fogják kezdeményezni, ha már készen állnak az
egységes irányításra.

Mit igényel, és mit hozhat az átalakulás?

Az igazgatóság, 2004. január 1-jétôl érvényes mûködési szabályzatot fogadott el,
kompetencia, felelôsség és mûködési-feladat mátrixszal. A feladatokat a mûködési sza-
bályzat teljes mértékben szétosztotta.

A területi igazgató három dologgal foglalkozik: hálózat-menedzsmenttel, kézbesítés-
menedzsmenttel, és értékesítés-menedzsmenttel. Ezeket területileg vezényli, segíti az
országos irányítást a levélüzletágon belül.

Már most megmondjuk, hogy majd 2005. január 1.-tôl ki fogja az országosan a háló-
zat-menedzsmentet, kézbesítés-menedzsmentet és a kereskedelemtámogatást vezé-
nyelni. Ugyanígy pl. a beruházási és ingatlan gazdálkodással foglalkozó emberek ott
maradnak a régióigazgatóságon, de nem a régióigazgató, hanem a szakigazgató alá
tartoznak majd. A jogászok is ebbe csoportba tartoznak már, országosan egységesen
osztják el a munkát és ugyanúgy kiszolgálják a régióigazgatóságokat is.

Minden szabályzatot, beleértve a technológiai szabályokat is, újra alkotjuk. Egysze-
rûbbé, világosabbá és érthetôbbé tesszük, a mostanra már követhetetlen, elburjánzott
szabályozást. Nagyon fontos, hogy ebben az új mûködési struktúrában, megfelelô le-
gyen az érdekeltségi rendszer, melyet az éves tervvel együtt fogunk kialakítani. Nagyon
fontos, hogy megfelelô információáramlást biztosítsunk az új rendszerben.

A szervezetracionalizálás 2,6 milliárdos költségcsökkentést jelent, és közel 500 millió
forintos beruházási igény szükséges az új mûködési- irányítási mechanizmus kialakításá-
hoz. Elôre láthatóan 2004.-ben már eredményjavító tényezô lesz.
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A legfontosabb azonban, hogy az üzletágakkal szemben támasztott követelménye-
ken változatni kell, ha változtatni akarunk a mûködési mechanizmusunkon. A bevételnö-
velô és jövedelemtermelô képesség növelése az igazi cél.

A munkatársak, mikor és hogyan értesülnek az ôket érintô változásokról?

2004. január 1.-tôl lép hatályba az SZMSZ. Év végéig eldôl, hogy kinek van helye
hosszabb távon a szervezetben.

2004. január 1-jén csak a vezetôk változnak, és a szervezetek nevei. Az irányítói lét-
számnak kb. 15 %-a esik ki ebbôl a struktúrából. A társaság stratégiai irányítása 300 fô
alatti lesz.

Azok, akik az irányításban nem jutnak szerephez, februárban, márciusban, áprilisban,
más területekre vagy elbocsátásra kerülnek. Természetesen készülünk segítséget nyúj-
tani. Az Országos Munkaügyi Központtal, a Megyei Központokkal a térségben bôvítést
tervezô cégekkel is kapcsolatban vagyunk.

Mit kíván az új posta a munkatársaktól?

Okosan kell dolgozni! Az ügyfélért vagyunk, olyan színvonalon kell kiszolgálni, hogy
nekünk adja a megrendelést. Meg kell érteni, hogy mi az ügyfél-orientáltság. El kell ad-
ni a termékeinket, ez legyen az elsô! A másik hogy vállalják a képzést, és az átképzést!
Ne féljenek az újtól.

A Magyar Posta Rt. vezetése az üzletágvezetôkkel együtt, minden régióigazgatóság-
ra ellátogat a közeljövôben és az igazgatóságot és az oda tartozó posták vezetôit rész-
letesen tájékoztatni fogja a változásról.

MODERNIZÁCIÓ = ÜZLETÁGI STRATÉGIA
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Postai irányítószám: 30 év 
a feldolgozás szolgálatában

„A postaküldemények irányításának egyszerûsítése és meggyorsítása érdekében
1973. január 1-én bevezetem a postai irányítószám rendszert. Az irányítószám lehetô-
séget ad a feldolgozó-szolgálat új alapokon történô szervezésére, korszerû, termelé-
keny feldolgozási rend kialakítására.” Ezekkel a mondatokkal kezdôdik a posta-vezér-
igazgató 53/1972. (Po.É.32.) Vig. számú utasítása, amellyel a Magyar Posta útjára indí-
totta az immár 30 éves irányítószámot.

Az irányítószám azóta is hatékony, stabil eszköz a feldolgozás szolgálatában. Pozíció-
ját nem ingatta meg az azóta bekövetkezett technikai fejlôdés sem, melynek révén a
címadatok gépi felismerése és leolvasása az irányítószám nélkül is lehetséges. Hogy a
posták mégsem mennek el ebbe az irányba, annak okai az irányítószám nyújtotta olyan
elônyökben keresendôk, mint a nagyfokú megbízhatóság, a gépi és a manuális feldol-
gozás egyidejû segítése, de talán az is, hogy az irányítószám általánosan elfogadottá,
sôt más informatikai, közigazgatási nyilvántartási rendszerekben is használatossá vált.

Az évfordulóhoz kötôdôen a cikk a küldemény-feldolgozási rendszer meghatározó té-
nyezôinek bemutatásán át elvezet az irányítószámok hazai bevezetésének néhány fon-
tosabb momentumáig, majd röviden leírja a számrendszer felépítését. Az összehason-
líthatóság érdekében vázlatos áttekintést ad néhány külföldi számrendszerrôl, foglalko-
zik a hazai gyakorlati alkalmazás egyes kérdéseivel, valamint a rendszer fejlesztésével
kapcsolatban felmerült elképzelésekkel.

A feldolgozás rendszerének meghatározó tényezôi

A feldolgozás rendszerét az határozza meg, hogy hogyan és milyen információ fel-
használásával történik a küldemények irányítása. Az elsô szempont – a hogyan – szerint
a rendszer lehet manuális és gépesített (automatizált). A második szempont – a milyen
információ alapján – szerint a fôbb rendszercsoportok a következôk:

• ABC rendszer,
• területi közigazgatási rendszer,
• közlekedés-földrajzi rendszer,
• irányítószámra épülô rendszer.
Az ABC rendszer lényege, hogy a küldeményeket elôször a rendeltetési helyek, utcák

kezdô betûje szerint szétosztják, majd az így szétosztott küldeményeket külön munka-
helyeken közvetlen fiókba osztják be.

A területi közigazgatási rendszer esetében követelmény, hogy a feladó megjelölje azt
az irányítási egységet (országrész, megye, körzet), amelyen belül a kérdéses rendelte-
tési hely megtalálható, és ahol a küldemények részletes feldolgozása történik.
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A közlekedés-földrajzi (közlekedési fôirányokra épülô) rendszernél a küldeményeket
egy-egy megállapított irányítási egységnek (pl. vonalcsoportnak) megfelelôen csopor-
tosítják, majd azokat az irányítási egységen fekvô hivatalok, illetve az ott közlekedô me-
netek és járatok szerint feldolgozzák.

Az irányítószámon alapuló rendszer a gépesített feldolgozás feltételeinek egyik meg-
határozó eleme.

A hazai irányítószám rendszer bevezetése

A postai irányítószámok bevezetésének alapvetô célja a küldemények feldolgozásá-
nak megkönnyítése és meggyorsítása, valamint a gépesített, illetve automatizált feldol-
gozás egyik elôfeltételének megteremtése volt. A cél elérése érdekében az irányító-
számnak ki kellett elégíteni az alábbi követelményeket:

– alkalmasság a küldemények úgy manuális, mint gépi feldolgozására,
– a közlekedés-földrajzi tényezôk figyelembevétele,
– egyszerûség, áttekinthetôség,
– gépi kódjellé történô könnyû átalakíthatóság,
– alkalmasság a kézbesítés helyének közelebbi megjelölésére.
A követelményrendszert teljesítendô, a Magyar Posta négyszámjegyû, numerikus irá-

nyítószám rendszer bevezetésérôl döntött.
Az irányítószám rendszer bevezetése egy rendkívül sikeres, nagyon jól elôkészített ak-

cióként értékelhetô. Mintaszerûen megszervezték a rendszer tervezését, kialakítását, a
postai dolgozók oktatását és továbboktatását. Óriási hangsúlyt (és anyagiakat) fordítot-
tak a bevezetéssel kapcsolatos propagandára.

A Postavezérigazgatóságon szervezett képzés tananyaga és órabeosztása például a
következô volt:

1. óra Általános tájékoztató az irányítószám rendszerrôl
2. óra Az irányítószámokkal kapcsolatos kiadványok ismertetése és használata
3. óra Postai irányítószámok alkalmazása a feldolgozás területén
4. óra Az irányítószám rendszer ismertetésének módszertana
5. óra Az irányítószámok bevezetésével kapcsolatos propaganda
6. óra Konzultáció (az anyag számonkérése)

A postai irányítószám rendszer 1973. január 1-én történô bevezetésével kapcsolatban
elôállított kiadványok – Postai irányítószámok jegyzéke; Budapest, Debrecen, Gyôr,
Miskolc, Pécs és Szeged utcajegyzékei; Postai fiókbérlôk – terjesztését (árusítását) 1972.
november 13-tól kezdôdôen rendelték el.

A postaszervek feladatul kapták, hogy a postát igénybevevô jogi személyeket (fiók-
bérlôket és nem fiókbérlô nagybani feladókat) az irányítószám rendszer bevezetésérôl
írásban tájékoztassák, közölve velük a vállalat (intézmény) irányítószámát annak érdeké-
ben, hogy a feladók a szükséges intézkedéseket idôben megtehessék.

Mindemellett a postaszervek feladata volt a tömeges feladókkal történô személyes
kapcsolatfelvétel is. A látogatás alkalmával a tömeges feladóknak a küldeményeikre fel-
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ragasztható címkét kellett átadni, kérve, hogy levelezésüknél ezt használják. A címkén
az irányítószám jelképévé vált holló és a „Kérjük válaszleveleiken postai irányítószámun-
kat feltüntetni! (irányítószám, helységnév)” szöveg szerepelt.

A propagandának a TV-ben állandó szereplôje volt a szinte tiszteletbeli postássá vá-
ló színész, Siménfalvy Sándor, aki naponta emlékeztette a nézôket az irányítószám fel-
tüntetésére a küldeményeken. A késôbbiekben, a gépi levélfeldolgozáshoz kapcsoló-
dóan, ugyancsak tôle hallhattuk: „Kedves Nézô! A gép csak akkor mûködik, ha Ön is
közremûködik.”

A hírvivô holló (bélyegen, borítékon, kiadványokon, mûanyagból és porcelánból, ki-
csiben és nagyban, fekete és fehér színben) olyan mértékben hozzánôtt az irányítószám-
hoz, hogy már félô volt, hogy kiszorítja a Posta logóját, a kürtöt.

Az irányítószám rendszer felépítése

A Magyar Posta esetében a négy számjegybôl álló irányítószám rendszer alkalma-
zásával valamennyi postahely, szállítási útvonal, irányítási egység meghatározható, il-
letve jelölhetô volt. A célszerûség érdekében az ország területét 9 gócterületre osz-
tották. 

A számkeretek gócterületenként az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

1. gócterület: 1000-1999
2. gócterület: 2000-2999
:
9. gócterület: 9000-9999

A gócterületi felosztást jól érzékelteti az 1973. január 2-án forgalomba bocsátott
„Postai irányítószám 1973” elnevezésû bélyeg, amely a 9 gócterületet és az irányító-
számra utaló jelképet, egy levélen álló stilizált hollót ábrázol.
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POSTAI IRÁNYÍTÓSZÁM: 30 ÉV…
A számkiosztás eredményeként önálló irányítószáma lett:
� minden postahivatalnak,
� a nagyobb helységeknek (a háznál kézbesítendô küldemények jelölésére),
� Budapest, Debrecen, Gyôr, Miskolc, Pécs és Szeged városokban a kézbesítôkörze-

teknek,
� nagy forgalmú fiókbérlô hivataloknál a fiókbérlôbeosztó-munkahelyeknek,
� a nagy forgalmú kiemelt fiókbérlôknek.
A budapesti (1. gócterületi) irányítószámokat 2 nagy csoportra osztották az aláb-

biak szerint:

• Az 1010 – 1229-ig terjedô számok a háznál kézbesítendô küldeményeket jelölték a
következô példának megfelelôen.

• Az 1250 – 1999-ig terjedô számok a postahivatalok , a fiókbérlô munkahelyek és a
kiemelt fiókbérlôk jelölésére szolgáltak. Ebbôl az 1800-1999 számcsoportot kizáró-
lag a kiemelt fiókbérlôk jelölésére vették igénybe.

A 2-9. gócterületek esetében az irányítószám az alábbi példa szerint épült fel:

A kiemelt városokban (Debrecen, Gyôr, Miskolc, Pécs és Szeged) külön számcsopor-
tokat jelöltek ki postahivatalok, kézbesítô körzetek és a kiemelt fiókbérlôk számára.
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Pl.: 4000 Debrecen (ez a szám csak a város azonosítására szolgál)
4001–4023 posták
4024–4039 kézbesítô körzetek
4040–4059 kiemelt fiókbérlôk

Megjegyzés: a gócterület és az irányítási terület itt is értelmezhetô.

Az irányítószám rendszer bevezetésével jelentôsen átalakult a küldemények címzési
formája, hiszen a címben nem kellett már feltüntetni a megyét, az utolsó postát, Buda-
pest és a nagyobb városok esetén a kerületet, a fiókbérlôknek címzett küldemények
esetén pedig a postahivatal számát.

Postai irányítószám rendszerek külföldön

A továbbiakban a cikk néhány külföldi számrendszert mutat be, melyek felépítésük-
ben eltérnek egymástól, igazodnak az ország forgalmi–geográfiai adottságaihoz, a la-
kosság, a postai felhasználók hagyományos szokásaihoz.

A irányítószám rendszer alapgondolata az, hogy a küldemény útvonalát a feladástól
a kézbesítésig számokkal (numerikus rendszer) vagy betûk és számok kombinációival
(alfanumerikus rendszer) határozzák meg oly módon, hogy az irányítószám minden
egyes jegyének egy bizonyos jelentése van.

A Német Szövetségi Posta – elsô postaigazgatásként a világon – 1961. november
3-án négyjegyû postai irányítószám rendszert vezetett be. Ezután egyre több posta-
igazgatás ismerte fel ennek elônyeit és saját országában is bevezette a postai irányító-
számokat.

Az NSzK 1961-es irányítószám rendszerében az országot nyolc irányítási zónára osztot-
ták. Minden zónát maximum tíz irányítási térségre tagolták. Az egyes irányítási térségek
– melyeket a postai irányítószám elsô két jegye határoz meg – tízig terjedô számú irányí-
tási körzetet (a postai irányítószám harmadik jegye) foglaltak magukba. A negyedik jegy
a postahelyeket jelölte. Propaganda szimbólumként a „nefelejcs”-et alkalmazták.

Az NDK postai irányítószámait 1965-ben vezették be. Ezek az NSzK-jéhoz hasonlóan
négy számjegybôl álltak, tagolásuk hasonló volt.

A két Németország 1990 évi egyesítésével új össznémet postai irányítószám rend-
szer bevezetése vált szükségessé. Az 1993-ban bevezetett új postai irányítószám ötje-
gyû és numerikus. Jelöli a házhoz kézbesítés és a hivatali kézbesítés feldolgozási célja-
it. Variábilis felépítése eltér a korábbi rendszerekétôl. Az elsô két jegy alapvetôen a né-
met posta új levélkoncepciójában meghatározott levélközpontok körzetét jelöli. A töb-
bi számjegy ún. bemeneti egységeket (pl. postahely csak hivatali kézbesítéssel) jelöl. A
bemeneti egységek teljes számából adódik, hogy a postai irányítószám melyik jegye
definiálja a helységet. Az új irányítószám nem jelöli a kézbesítôjárásokat (a viszonylag
gyakori változás miatt), viszont alkalmas a járáscsoportok jelölésére.

Az USA postai irányítószáma egy ötszámjegyû alapirányítószámból (ZIP=Zone
Improvement Plan) és egy négyszámjegyû bôvítô részbôl áll. A ZIP részt 1963-ban vezet-
ték be. Ez alapvetôen a 20-40 kézbesítôvel rendelkezô levélkézbesítô hivatalokat jelöli.

14

KIS PÁL JENÔ

Posta 2003/3-7  2004.04.13 13:37  Page 14



A ZIP-kódot 1975-ben négy számjeggyel bôvítették. A bôvítô rész háztömböt, to-
ronyházat, emeletet, nagy forgalmú ügyfelet és fiókbérlô szekrényt is jelölhet.

A holland postai irányítószám hatjegyû, négy számjegybôl és azoktól egy üres hellyel
elválasztott két betûbôl áll, melyek levélkézbesítô járásokat, fiókbérlô szekrényeket je-
lölnek.

Franciaországban az irányítószám ötszámjegyû. Az elsô két jegy a megyét, a harma-
dik és a negyedik jegy a nagy és közepes kézbesítôhivatalokat jelöli. A kis kézbesítôhi-
vatalokat a postai irányítószám ötödik jegyével lehet definiálni.

A svéd irányítószám ötszámjegyû. A rendszerben az egyes jegyeknek nincs állandó
jelentése. A rendszerfelépítés a helyi adottságokra orientálódik (nagyváros, közepes
nagyságú város és kis helység).

A nagy-britanniai Royal Mail által bevezetett postakód két – egymástól egy üres
hellyel elválasztott – csoportból, összesen maximum hét számjegybôl és betûbôl (utol-
só adatként a címben) áll. Az irányítószám hasonlóképpen differenciált, mint Hollandiá-
ban vagy az USA-ban, és a házcsoportokhoz, a fiókbérlôkhöz, valamint a különleges
címzettekhez kapcsolódik.

Az elsô japán postai irányítószám három-, illetve ötszámjegyû volt, amit a cím felett
jobb oldalt kellett feltüntetni. A negyedik és az ötödik számjegy valamivel kisebb volt,
ezeket kötôjel választotta el a harmadik számjegytôl. A nagyobb postahivatalokat há-
rom, a kisebbeket pedig két számjegy hozzáadásával jelölték

A japán irányítószám rendszerben 1998-ban jelentôs változás történt. Hétszámjegyû
rendszer (egymástól kötôjellel elválasztott háromjegyû és négyjegyû számcsoportból)
került bevezetésre, melyben az elsô három számjegy a városi kézbesítô postát jelöli, a
negyedik és ötödik számjegy a folyók, fôutak által határolt nagy blokkokat, a hatodik
számjegy az utak, vízi utak (csatornák) bázisán elkülönített kis blokkokat, a hetedik szám-
jegy pedig további bontást tesz lehetôvé. Ez az irányítószám és a házszám együttesen
lehetôvé teszik a kézbesítést közvetlenül kiszolgáló szekvenciális feldolgozást.

Az irányítószámok gyakorlati alkalmazása a Magyar Postánál

Visszatérve a magyar postai irányítószám rendszerhez, elmondható, hogy annak fel-
dolgozási célú gyakorlati alkalmazása 1973. január 1-re datálódik, hiszen ekkortól ren-
delték el – ideiglenes jelleggel – a Budapestre szóló küldemények feldolgozási rendjé-
nek módosítását, vagyis a hagyományos címzésû (irányítószám nélküli) küldemények
feldolgozásának szabályozása mellett rendelkeztek az irányítószámmal ellátott külde-
mények feldolgozásáról is.

Az irányítószámon alapuló feldolgozás munkafolyamatai szabályozásának elôkészíté-
se érdekében 1973. március 16-ra egynapos adatfelvételt rendeltek el annak érdeké-
ben, hogy meghatározhassák a hivataloknál felvett (gyûjtött) közönséges levélpostai
küldemények góc- és irányítási területenkénti, valamint idôbeli megoszlását.

Az igazi változás a gyakorlati alkalmazásban 1973. szeptember 3-tól következett be.
Ettôl az idôponttól rendelték el a postaküldemények irányítószám alapján történô fel-
dolgozását országos viszonylatban. Az új feldolgozási rendszer az átállási idôszakot kö-
vetôen már jól funkcionált, amihez hozzájárult az is, hogy kb. 1 év elteltével – köszön-

15

POSTAI IRÁNYÍTÓSZÁM: 30 ÉV…

Posta 2003/3-7  2004.04.13 13:37  Page 15



hetôen a szervezett propagandának – az irányítószámmal ellátott küldemények részará-
nya elérte az európai szinten is kiemelkedô 96%-ot.

Ezt a kitûnô eredményt a címzési formában 1978-ban az automatizált levélfeldolgo-
zás bevezetését (a Toshiba gépsor üzembe helyezését) megelôzôen bekövetkezett vál-
tozás ugyan visszavetette, de egy újabb év elteltével ismét sikerült elérni a korábbi rész-
arányt. A változás lényege az volt, hogy a gépi feldolgozás akkori követelményeihez
kapcsolódóan az irányítószámot nem a rendeltetési hely neve elôtt, hanem a címzés
utolsó, külön soraként, a feladó adatait a boríték címoldalán pedig nem a bal alsó, ha-
nem a bal felsô részen kérte feltüntetni a posta.

Az irányítószám rendszer eddigi mûködése alatt a számkiosztásban csupán kisebb
változások történtek:

– Budapesten a XXIII. kerület kialakításával a kézbesítôkörzeti számcsoport 1239-ig
bôvült,

– Budapesten felhasználásra került az 1240-1249, majd az 1000-1009 számcsoport is
a feldolgozó üzemek és a fiókbérlô munkahelyek jelölésére,

– a nagy mennyiségû, nyomdai úton Budapestre címzett, géppel feldolgozható vá-
laszküldemények számára kijelölésre került a 0705-0999 számcsoport,

– vidéki viszonylatban a változások a településszerkezetben bekövetkezett változá-
sokhoz (település összevonások-szétválások, más megyéhez csatolás), valamint a
kézbesítési rendben végrehajtott változásokhoz kötôdtek.

Gyakorlattá vált az ideiglenes számkijelölés (pl. alkalmi postahivatalok részére), illet-
ve az ügyfelek válaszküldemény akcióihoz kötôdô, meghatározott idôtartamra szóló
számkijelölés is.

Bôvült az irányítószámot tartalmazó kiadványok köre. Az elsô kiadványokat követôen
hamarosan megjelentették a postai irányítószámok belsô használatra készült számsoros
jegyzékét. Az országos postaszállítási hálózatról irányítószámos falitérkép készült. A
gócterületi térképek szintén a szállítási hálózatot mutatták be. Kiadásra került az ügyfe-
lek által is megvásárolható postai irányítószámok térképe. A kiadványok zöme többszö-
rös újrakiadást élt meg.

A 90-es évek elején a Magyar Postánál is megvalósult az irányítószámok számítógé-
pes nyilvántartása. Ez lehetôvé tette a különbözô jegyzékek adatainak mágneslemezen
való közlését a postaszervek részére. A publikus adatokhoz az ügyfelek egyedi igénylés
útján szintén hozzájuthattak. A késôbbiekben a postai irányítószámok – Budapest és
egyéb települések szerinti keresési lehetôséggel – felkerültek az Internetre is.

Fejlesztési elképzelések

A hazai postai irányítószám rendszer fejlesztésével kapcsolatos elképzelések egyrészt a
számrendszer bizonyos korlátaihoz, másrészt a számkiosztás problémáihoz kapcsolódtak.

A számrendszer felülvizsgálatának kérdése fokozott mértékben a 20 éves évfordu-
lón – a NEC levélfeldolgozó gépsor üzembe helyezése után három évvel – 1993-ban
merült fel. A kérdés felvetése elsôsorban a következô célokhoz kötôdött:

– Budapesten és az öt kiemelt nagyvárosban csökkenjen az egy kézbesítôkörzeti irá-
nyítószámra jutó kézbesítôjárások száma,
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– Budapesten és vidéken csökkenjen az egy fiókbérlô irányítószámra jutó postafiók-
ok száma,

– a számrendszer változtatása ne jelentsen strukturális változást, ne eredményezze a
már kiosztott számok megváltoztatását, a változtatás a küldemények gépi feldol-
gozhatóságának biztosításával járjon.

A célok elérése érdekében az alábbi megoldási változatokat vizsgálták meg:
a) A négy számjegy kiegészítése további két számjeggyel (ez utóbbiak a kézbesítô-

járások jelölésére szolgálnak, illetve irányítószámonként 100-al bôvítik a hivatali fi-
ókbérlô számkeretet).

b) A négy számjegy kiegészítése további egy számjeggyel (ez utóbbi egy vagy több
kézbesítôjárás jelölésére szolgál, illetve irányítószámonként 10-el bôvíti a hivatali
fiókbérlô számkeretet).

c) A „O”-ás számcsoport bevezetése Budapesten (ez a meglévô 1000-1999 szám-
csoport mellett a 0000-0999 számok felhasználását jelenti). Alapváltozatban a ré-
gi számcsoport postahivatali és fiókbérlô irányítószámként, az új csoport pedig
kézbesítôkörzeti számként jelenik meg. Vizsgálták a két számcsoport vegyes alkal-
mazását is.

Az irányítószám rendszer változtatására végül is nem került sor. Ennek egyik oka az
volt, hogy a kézbesítôjárások jelölése nehezen kezelhetôvé tette volna a járások átszer-
vezését, hiszen az minden esetben irányítószám változással járt volna. A döntô ok pe-
dig az volt, hogy a változtatás hátrányai meghaladták volna annak elônyeit.

Összefoglalás

A magyar postai irányítószám rendszer alapvetôen jól szolgálta a feldolgozás és a
kézbesítés céljait. Mindemellett az elmúlt 30 év közigazgatási, postai szállítási, feldol-
gozási és kézbesítési változásai felvetették a számrendszer módosításának igényét is. A
nagyfeladók számítógépes címzése és a feldolgozás racionalizálásának, gépesítési
szintjének növelési igénye, illetve a kézbesítôjárásra történô feldolgozás igénye ugyan-
csak ezt az irányt erôsítette. Az állandóság mellett szól ugyanakkor az, hogy a lakosság,
az ügyfelek megszokták a jelenlegi rendszert, és a változtatás számos nyilvántartási és
címrendszert érintene (KSH, APEH, telefonkönyv, ONNY, önkormányzatok stb.), követ-
kezésképpen komoly elôkészítô, egyeztetô tevékenységgel, propagandamunkával és
anyagi ráfordítással járna.

Az irányítószám rendszer esetleges módosításának kérdése jelenleg nincs napirenden,
hiszen a 2004-ben üzembe helyezendô új levélfeldolgozó gépsor Budapest vonatkozá-
sában az utca-házszám adatokat is leolvassa, és ezáltal biztosítja a talán legnagyobb
gondot okozó probléma megoldását, a kézbesítôjárásra történô gépi feldolgozást.
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Szakaszos levél átfutási idô mérés

Elôzmények

A Magyar Posta 1998 óta végponttól végpontig folyamatosan méri a belföldi viszony-
latban feladott és kézbesített közönséges levélpostai küldemények átfutási idejét, va-
gyis a küldemények feladásától a rendeltetési helyre történô kézbesítésig eltelt idôt. A
mérési módszer a postai szolgáltatás-minôség EN 13850 európai szabványán alapul, fi-
gyelembe veszi a hazai sajátosságokat, valamint hosszabb távon is összehasonlítható
eredményeket produkál.

Nemzetközi viszonylatban végzett levél átfutási idô mérések is hosszú múltra tekint-
hetnek vissza, hiszen hazánk már 1989 óta részt vesz a CEPT által szervezett mérések-
ben. 1994 óta az UPU, 1995 óta pedig a PostEurop keretein belül végez a Magyar Pos-
ta nemzetközi átfutási idô méréseket, melyek alkalmával a határt átlépô légi levélpostai
küldemények átfutási ideje kerül tesztelésre.

Belföldi mérés – hatósági követelményszintek és eredmények

A mérés célja a levéltovábbítás szolgáltatás minôségi színvonalának – a 254/2001. sz.
kormányrendeletben foglaltak szerinti – mérése, az üzemirányítás, a minôségbiztosítá-
si, illetve a logisztikai apparátus munkájának segítése érdekében, a cégvezetés, vala-
mint a Hírközlési Területi Hivatal korrekt tájékoztatása.

A rendszeresen végzett mérések során az átfutási idô eredményeket négy kiemelt
reláció – Budapest-Budapest, Budapest-Vidék, Vidék-Budapest, Vidék-Vidék – tekin-
tetében, gócterületi és igazgatósági bontásban is vizsgáljuk. Nemcsak a különbözô
relációkban kimutatott folyamatosan gyenge kézbesítési teljesítmények miatt, hanem
a hatóság által 2003-ra megfogalmazott, a tavalyinál szigorúbb követelményszintek
teljesítése miatt haladéktalanul fel kell tárni a küldemények feldolgozási, továbbítási
folyamatának kritikus pontjait és megfelelô intézkedéssel javítani kell a szolgáltatás
minôségén.

Kitûzött követelményszint a közönséges levélposta átfutási idejére, ahol a D a feladás
napja:
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2002-re 2003-ra
D+1 nap 75 % D+1 nap 80 %

D+ 3 napig 90 % D+ 3 napig 95 %

Az I-III. negyedéves göngyölített mérési eredmények alapján az országos másnapi
kézbesítési arány nem éri el a 2003-ra követelményként kitûzött célértéket, 16 %-kal el-
marad attól. A mérések alapján a célértéket csak Vidék-Vidék relációban közelítette
meg a posta. Vidék-Budapest és Budapest-Vidék viszonylatban maradnak el a legna-
gyobb mértékben a teljesítmények az elvárástól.

A kormányrendelet által meghatározott másik követelményszintet teljesítette a posta,
hiszen országosan és valamennyi kiemelt relációban – a Vidék-Budapest kivételével – a
tesztlevelek több mint 95 %-a a feladást követô 3. munkanapon belül kézbesítésre került.
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Nemzetközi mérések – EU direktíva és eredmények

A Magyar Posta az EU-hoz csatlakozni kívánó 11 ország postáival együttesen 1998-
ban megállapodást írt alá a PostEurop-pal, az európai posták közös szervezetével az EU
postai direktívájában megfogalmazott szolgáltatás-minôségi követelmények teljesítésé-
rôl, a csatlakozó országok felzárkóztatásáról. A Brüsszeli Egyezmény végrehajtásának
egyik kiemelt területe a közép- és kelet-európai posták nemzetközi átfutási idô teljesít-
ményének javítása, amelyet a belföldi levél-feldolgozási és -továbbítási technológiai fo-
lyamat teljesítménye nagy mértékben befolyásol.

Az Európai Unió 97/67/EC postai direktívája a határon átlépô levélpostai küldemé-
nyek átfutási idejének vonatkozásában két típusú minôségi mutatót ír elô:

• gyorsasági mutató: D + 3 nap 85 %
• megbízhatósági mutató: D + 5 nap 97 %.
Az IPC (International Post Corporation) a nyugat-európai posták között egy, a posták-

tól független szervezettel a UNEX rendszer keretei között végez végpontos szolgálta-
tás-minôség ellenôrzést. A mérési rendszer az IPC tagországai közötti teljes levélforgal-
mat lefedi. A UNEX Lite a UNEX rendszer könnyített változata és az EU-hoz csatlakozó
országok és 12 IPC tagország közötti szolgáltatás-minôséget teszteli. A rendszerben a
mérésben résztvevô országok fôvárosai, illetve nagyvárosai közötti áramlatok folyama-
tosan tesztelésre kerülnek. Hazánk 14 áramlattal vizsgálja mind a bejövô, mind a kime-
nô elsôbbségi levélpostai küldemények átfutási idejét.

A következô diagram az EU-hoz csatlakozni kívánó országok postáinak eddigi mérési ered-
ményeit mutatja. Az Official rule, vagyis a hivatalos teljesítményértékek 5 napos munkahétre
vonatkoznak, továbbá nem tartalmazzák a rendeltetési ország munkaszüneti napjait. 
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Mint az a belföldi átfutási idô eredményekbôl is következik a Magyar Posta átfutási idô
mérési eredményei nem tartoznak a legjobbak közé a csatlakozó országok körében.

Az alábbi diagramm az Operational rule szerinti, vagyis 6, illetve 7 napos munkahét-
tel számolt havi adatokat mutatja. A nem hivatalos kézbesítési teljesítmény számításá-
nál csak akkor veszik figyelembe a vasárnapot is, ha a tesztlevél nem kerül kézbesítés-
re az elsô lehetséges munkanapon. Ebben az értelmezésben az elérendô elvárási érték:
D+3 75%, napokban kifejezve: 4 nap. A kimenô tesztlevelek kézbesítési eredménye
gyengébb, mint a bejövô levelek esetében mért.

A Magyar Posta 2001-ben teremtette meg a technikai feltételeit a rádiófrekvenciás
jeladóval ellátott diagnosztikai tesztlevelek rendszeres használatának. A speciális teszt-
levelek és az ún. diagnosztikai kapuk alkalmazásával lehetôvé vált a végponttól-vég-
pontig terjedô mérés során a vizsgált technológiai szakaszok tényleges idôszükséglete-
inek pontos kimutatása. Az alábbi ábra a tesztlevél útját szemlélteti:
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Milyen tendenciák állapíthatók meg? Mi a teendô?

Az átfutási idô mérések egyelôre enyhe, de még nem mondható, hogy tartós ja-
vulást mutatnak a nemzetközi szolgáltatás-minôségben, de 2001-hez hasonlítva (4,5
napról 4,2-re csökkent) a UNEX Lite rendszer a Magyarországra érkezô küldemé-
nyek esetében enyhén javuló eredményeket regisztrált. Ennek ellenére megállapít-
ható az is, hogy mind az indítási, mind az érkezési szakaszon a magyarországi fel-
dolgozás, illetve kézbesítés tartósan kedvezôtlen képet mutat. A kedvezôtlen ered-
ményekhez természetesen hozzájárulhat a partnerigazgatások tevékenysége is, ez
azonban addig nehezen behatárolható, amíg a belföldi – nemzetközi szakasz meg-
különböztetése nem történik meg diagnosztikai mérések, illetve az ezekbôl szárma-
zó eredmények alapján. A szolgáltatás-minôség javítása érdekében elôtérbe kell
helyezni a belföldi és nemzetközi levélfeldolgozás és -továbbítás teljesítményének
összefüggését, a fejlesztések összehangolását valamennyi érintett terület együtt-
mûködése révén.

Belföldi levélfeldolgozás és -továbbítás folyamatának szakaszos vizsgálata

2002. augusztusában a Minôségmérési osztály irányításával, a Levélfeldolgozó Üzem,
valamint a Logisztikai Igazgatóság munkatárasaival közösen kidolgozásra került a szaka-
szos levél átfutási idô mérés módszere. A módszer tesztelésére 2002. novemberében
került sor. Budapest helyi viszonylatban egy teljes lefedettséget biztosító, technológiai
szakaszokra bontott levél átfutási idô mérést végzett az érdekeltek bevonásával a Minô-
ségmérési és ellenôrzési osztály.

A mérés során valamennyi vizsgálandó technológiai szakasz és a teljes folyamat kü-
lön küldeménnyel került tesztelésre. A technológiai szakaszok kezdôpontja pontosan
behatárolható és 2 különbözô szakaszvégpont tartozik hozzá.
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A szakaszos mérésben magánszemélyek, cégek, a Levélfeldolgozó Üzem-, továbbá
felvevô- és kézbesítô posták dolgozói egyaránt részt vettek, hiszen bizonyos technoló-
giai szakaszokhoz való hozzáférés e nélkül megoldhatatlan. Ennek folytán mind a mérés
ideje, mind módszere ismert volt az érdekeltek elôtt. A postai résztvevôi kör vélt, vagy
valós érdekeltségébôl eredô torzító tényezô – nemzetközi szakértôi vélemények szerint
– jelentôs mérési hibaarány növekedést okozhat. Megbízható, hiteles eredmények ki-
mutatásához, a technológiai folyamatok teljes körû feltárásához valamint a mérési mód-
szer objektivitásának biztosításához elengedhetetlen a nemzetközi postai gyakorlatban
is alkalmazott mérési módszer használata.

A mérést ún. transzponderes
tesztlevéllel végzik és az egyes
szakaszok kezdô, illetve végpont-
jain diagnosztikai kapukat állíta-
nak fel. A kapuk hatókörébe kerü-
lô tesztlevél adatait automatiku-
san leolvassa a rendszer és érzé-
keli a küldemény mozgását, a ka-
pukon való áthaladás pontos ide-
jét, valamint a küldemény állás-
ideje is kimutatható. Ezáltal lehet
biztosítani a mérés teljes függet-
lenségét. 

A technológiai folyamatok vizsgálatában az érdekeltek közremûködésének kiküszö-
bölésére a mérési módszer további finomítása elengedhetetlen, továbbá hosszabb tá-
von a nemzetközi mérési gyakorlatban is alkalmazott, abszolút objektív mérési módszer
alkalmazása szükséges.

Végponti és szakaszos átfutási idô mérések reprezentativitása

A különbözô szervezetek vagy akár a postai szervezeti egységek által kimutatott szol-
gáltatás minôségi mutatók néha még a legjobb szándék és objektivitásra való törekvés
ellenére is jelentôsen eltérô eredményt adnak ugyanarra az alapfolyamatra vonatkozó-
an. Az ok nem egyszerûen a használt tesztleveleknek a forgalomhoz viszonyítva relatíve
alacsony darabszámában keresendô, hanem sokkal inkább a mérési eredmények meg-
határozásának alapját képezô küldeményforgalmi vagy teszt minták ún. reprezentativi-
tására vonatkozó feltételek bonyolultságában.

Mi is a reprezentativitás valójában?

Gyakorlatilag arról van szó, hogy a mintának minden, az eredményt számottevôen
befolyásoló küldeményjellemzôt tekintve arányosnak kell lennie a tényleges, va-
lós küldemények jellemzôivel.

Ebben és csak ebben az esetben igaz az, hogy a „nagy számok törvénye” miatt a
mintavételek vagy pedig a tesztlevelek darabszámának, azaz a független mérések szá-
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mának növekedésével a kapott eredményeknek egy összehangzó „igazság” felé kell
közelíteniük. E jellemzôk felsorolása általában még nem olyan nehéz: a feladás módja,
helye és ideje, a küldemény alakja és mérete, valamint a kézbesítés helye és a cím-
zés módja. Azok a jellemzôk, melyek együttesen meghatározzák a küldemény útját a
postai logisztikai hálózaton keresztül. Igen lényeges továbbá a címzés helyessége, ol-
vashatósága is, de a tesztküldeményeknél minden esetben törekedni kell a pontos cím-
zésre és az ember, illetve gép általi maximális olvashatóságra.

A probléma és a szinte megoldhatatlan feladat akkor jelentkezik, ha mindezeket a kü-
lön-külön dimenziót, és azon belül változatos értéktartományt jelentô feltételeket egyi-
dejûleg akarjuk figyelembe venni a tesztküldemények elosztásánál.

Milyen mélységig kell és célszerû belemennünk a részletekbe az átfutási idô mérések
tervezésekor, amely még megvalósítható, de már elegendô az eredmények megfelelô-
ségének biztosításához? Erre, mint a hasonló kérdésekre általában a szabványok adnak
választ. Jelen esetben a 2002-ben hazánkban is hivatalosan megjelentetett MSZ EN
13850 sz. európai szabványról van szó, amely az egyedileg feladott és kezelt elsôbbsé-
gi levélpostai küldemények végpontok közötti átfutási idô mérésérôl és a mérési ered-
mények pontosságának/hibájának becslésére vonatkozik.

A belföldi végpontos átfutási idô mérési rendszer a fent említett szabvány figyelem-
be vételével került kifejlesztésre. Az eredménytáblázatok és az egyes tesztleveleknek a
mérésbôl kimutatható valamennyi lényeges paraméterét tartalmazó adatsorok számos
elemzésre adnak lehetôséget. Ugyanakkor a végponti mérések jellegébôl következôen
egy igen fontos kérdésre a részletes adatok sem adnak választ. Hol késtek azok a teszt-
levelek, melyek a bélyegzés másnapján nem kerültek kézbesítésre?

Technológiai szakaszok szerinti levél átfutási idô mérések

A mérések továbbfejlesztésére, illetve kiegészítésére alapvetôen két módszer kínál-
kozik. Az egyik az ún. diagnosztikai tesztlevelek használata, melynek során a tesztlevél-
ben elhelyezett transzponder egyedi azonosítója és az áthaladás idôpontja a különbö-
zô pontokon felállított antennák alatt áthaladva automatikus regisztrálásra kerül. Ez a
módszer igen széles körben használatos a nemzetközi átfutási idô méréseknél és egyes
nyugat-európai országok belföldi mérési rendszereiben (pl. Ausztria, Norvégia), de
meglehetôsen költségigényes. Nálunk a Nemzetközi Posta Kicserélô Üzemben és a Le-
vélfeldolgozó Üzemben már 2002. eleje óta mûködnek a megfelelô érzékelô antenna-
olvasó rendszerek, így remény van arra, hogy 2004-ben megkezdôdjenek a belföldi di-
agnosztikai mérések is. A feldolgozó üzembe való pontos beérkezési és onnan való to-
vábbítási idô a hatalmas küldemény mennyiségek mozgása miatt más módszerrel nem
is állapítható meg.

A szakaszos mérés másik módszere, melyet a budapesti helyi átfutási idô kísérleti mé-
résénél alkalmaztunk, tulajdonképpen a továbbítási folyamat lehetséges pontjain való
beadagolásokkal és kivezetésekkel próbál meg újabb adatokat kapni a késések, illetve
maradványok jellemzô helyérôl. A kísérleti mérés több momentumra fényt derített, de
úgy tûnik, hogy az alapvetô kérdés kielégítô megválaszolásához diagnosztikai eszközök
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alkalmazása és a szakaszos mérés reprezentativitásának biztosítása is szükséges. Milyen
eszközökkel érhetô el egy megismételt vagy rendszeresen végzett szakaszos átfutási
idô mérés reprezentativitása?

A szabvány elôírja, hogy a mérési módszer tervezésekor ún. valós küldemény vizs-
gálatokat kell végezni. Ez az egyes rész szempontok, illetve dimenziók esetére le-
bontva azt jelenti, hogy a tényleges küldeményforgalomból vett minták alapján el
kell dönteni, milyen értéktartományok elkülönítése szükséges az adott paramé-
tert tekintve, és az egyes értékekhez milyen forgalmi mennyiségek, illetve súlyok
tartoznak:

• Az országos végponti mérés esetén az elôzô évi, legfrissebb 9x9-es levél áramlási
mátrix, és gócterületeken belül a lehetôleg egyenletes területi eloszlás a fel-
adás/kézbesítés földrajzi helyét figyelembe vevô megoldás. Szakaszos mérés ese-
tén ennek finomítása szükséges, pl. Budapest � Budapest mérés esetén kerüle-
ti/kézbesítô posta körzetenkénti áramlás, de legalább felvett/kézbesített mennyisé-
gek kimutatásával.

• A feladás módja (felvevôablak/postán belüli vagy utcai levélgyûjtôszekrény) szerin-
ti eloszlás a végponti mérésnél a résztvevôk természetes viselkedését használja ki.
A szabvány ebben az esetben elôírja, hogy a feladókat nem szabad semmilyen esz-
közzel, egyetlen szóval sem befolyásolni, hogy milyen módon adják fel a tesztleve-
leket. A szakaszos mérésnél ez az eljárás nyilván nem követhetô (pl. zárlatba helye-
zés, stb.), így mintavétellel a tényleges küldeményforgalom feladási mód szerinti
megoszlását mérni kell.

• Különösen nagyvárosi területeken a szabvány elôírja, hogy ahol ennek értelme van
(napi egyszeri ürítésû utcai levélgyûjtôszekrény esetében nyilván nincs), ott leg-
alább két napszak elkülönítését és forgalmi arányának mérését el kell végezni. Pos-
tai feladású küldeményeknél tehát – melyek a nagyvárosi feladás döntô többségét
adják, erre az adatra is szükség van.

A felsorolt követelmények úgy elégíthetôk ki, ha kiválasztott postákon óránként vagy
kétóránként, de legalább gyûjtôjárat indulásonként regisztráljuk a levélgyûjtôszekré-
nyekbôl és a felvevôablaknál feladott, majd beszállított küldeménymennyiséget mini-
málisan súlyra, de lehetôség szerint a darabszámot minél pontosabban a helyszínen
megbecsülve. Az adott jellemzô hatásának értékeléséhez, és a további mérések elôké-
szítéséhez a mérést idôszakonként 1-1 transzponderes tesztlevél egyidejû feladásával
célszerû kombinálni. A küldeményfajta és a címzés módja szerinti megoszlás vizsgálatá-
val valószínûleg csak az esetleges további finomítás során lenne célszerû foglalkozni, el-
sô körben kisalakú szabvány borítékokkal és gépi címzéssel érdemes kiküszöbölni az
ilyen irányú hatásokat.

Összefoglalóan tehát megállapítható, hogy az esetleges újabb szakaszos átfutási idô
méréseket egy valós küldeményvizsgálattal egybevont méréssel kellene indítani, mely-
nek során a feladás helye és módja szerint megállapíthatók azok az idôtartományok,
melyek elkülönítése és a tényleges küldeményforgalomhoz igazodó tesztlevél darab-
szám alkalmazása szükséges a mérés reprezentativitásához, objektív és más mérésekkel
összehasonlítható (hét/hónap napjai, csúcsidôszakok szerinti) eredmények kinyerésé-
hez. Ennek lényege tulajdonképpen az, hogy menetközben közelítôleg megállapítsuk
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azokat a feladási határidôket, melyek elôtt az adott helyen feladott küldemények még
„elérik a csatlakozást” (vidéken a továbbító járatot, nagyvárosban a manuális feldolgo-
zási kapacitásból/idôkorlátból adódó „zárórát”), azaz nem lesznek lemaradók a másna-
pi kézbesítés követelménye szempontjából. Természetesen a fenti megállapítások – és
maga az idézett szabvány is – az elsôbbségi levélküldeményekre vonatkoznak elsôsor-
ban, de a követett elvek és az alkalmazott eszközök megfelelô változtatásokkal más kül-
deményfajtákra, és az OLK üzembeállásával egy megváltozott logisztikai/technológiai
rendben is alkalmazhatók lesznek.
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Koncz Krisztián: A futárpiac és az EMS Postafutár
helyzete a piacon 2003
I. rész

A Küldeményforgalmi Igazgatóság Levélpostai és csomag termékmenedzsment osz-
tálya elkészítette a futárpiac elemzését, a versenytársak feltérképezését. Az elemzés el-
készítésével célunk, az EMS Postafutár piaci helyzetének leírása, illetve a piaci tenden-
ciák, és a versenytársak által nyújtott szolgáltatások függvényében saját szolgáltatásunk
erôsségeinek, gyengeségeinek, lehetôségeinek definiálása. Ezekre a megállapításokra
támaszkodva kijelölhetô az EMS Postafutár számára a piac által kívánt termékfejleszté-
si, módosítási cselekvési program (természetesen a piac által mutatott irányok a belsô
stratégiai célok és a költség–hatékonyság elvárások mentén módosulhatnak).

Az elemzéshez szükséges információkhoz három forrásból jutottunk. Egyrészt a meg-
levô, és folyamatosan gyûjtött szekunder adatokra támaszkodtunk az anyag elkészíté-
sekor (osztályon folytatott rendszeres adatgyûjtésnek köszönhetôen meglehetôsen sok
információval rendelkezünk), melyet primer kutatási adatokkal egészítettünk ki (11 cég
körében végzett próbavásárlás). Azok az információk, melyeket a ma ismert primer és
szekunder módszerekkel nem vagy csak nagyon idô és költség igényesen megszerez-
hetôk, szakértôi team közös véleménye alapján kerültek az anyagba.
Az elemzés három fôrészbôl áll:

1. A Piac
2. A versenytársak ár-minôség elemzése
3. Az EMS Postafutár (ezt a fôrészt, terjedelmi okokból, jelen cikk nem tartalmazza)

I. A Piac
A futárpiac (azonnali) a csomagpiac egyik kisebb részpiacának tekinthetô. A csomag-

piac felépítését az alábbi ábra szemlélteti.

1. ábra
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A futárpiac sokszereplôs, ma kb. 45-50 olyan cég mûködik, amelyek fôtevékenysége
a futárpostai szolgáltatás (ezen kívül sokan végeznek ilyen tevékenységet magánvállal-
kozóként is). Jelentôsebb konkurensnek 20-25 cég tekinthetô országos szinten. A cé-
gek 90%-a fôvárosban található és a megbízások nagy része is itt realizálódik. Megha-
tározó piaci részesedést egyetlen szolgáltató sem mondhat magáénak. A versengôk
nagy száma a piacra lépés és az onnan való kilépés könnyû feltételeinek következ-
ménye. Mivel a piac folyamatosan bôvül és telítetlen, sok az új piacra lépô.

A nagy számú versenytárs és helyettesítô termékek (pl. taxi, saját ember) miatt a vá-
sárlók alkuereje nagy. Amennyiben szerzôdéses partnert keresnek és versenyeztetik a
különbözô futárcégeket, jelentôs árengedményeket érhetnek el (20-50%).

Mivel rendkívül munkaerô-igényes a szolgáltatás, a költségszerkezet legnagyobb téte-
le a munkaerôköltség. Másik jelentôs tényezô, a kerékpáros futárok kivételével, az üzem-
anyagköltség.

A futárpiacot a küldemény célállomásai szerint három részre osztjuk, településen be-
lüli, belföldi, külföldi. A forgalom nagy része településeken belül zajlik.

A magyar futárpiac éves nagysága 1,3-1,5 milliárd Ft-ra tehetô1, amelynek kb. 85-
90%-át városon, elsôsorban Budapesten, belüli megbízások adják. A piac csökkenô
ütemben növekvô, a jelenlegi bôvülési ütem 10-12%.

2. ábra
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1 A futárpiac tényleges nagyságát több ok miatt is nehéz meghatározni. Az egyik természetesen, hogy a cé-
gek a bevételi adataikat féltve ôrzik. A cégbíróságon leadott mérlegadatok (az is elôfordul, hogy egyes válla-
latok nem adják le) nem tartalmazzák különbontva a futárszolgáltatásból és a más szolgáltatásból származó
bevételeket. A másik probléma a futárpiac különbözô definiálásából adódik. Sokan futárszolgáltatásnak tekin-
tik a 24 órás kézbesítést is, ami tulajdonképpen a mi EMS belföldi szolgáltatásunknak felel meg, tehát szintén
egyfajta gyorspostaszolgálat, de nem ennek a speciális, futárpostai ága. Mi futárszolgáltatás alatt a követke-
zôt értjük: Egy technológiai folyamatból álló szolgáltatás, raktározási, szortírozási folyamat a kézbesítésbe
nincs beiktatva. Városon belül az átfutási idô 2-3, míg Magyarország egészét tekintve 6-8 óra.
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A megbízások 90%-a cégektôl érkezik, a magánügyfelek részesedése mindössze 10%
körül mozog.

A futárszolgáltatás természetébôl adódóan (gyorsaság, pontosság, megbízhatóság) az
ügyfelek számára a minôség fontosabb paraméter mint az ár, így a piacon az árelôny nem
jelent egyértelmû piac részesedésbeli elônyt is. A piac kisebb árérzékenységéhez (kivétel az
outsorcing jellegû üzleteknél), hozzájárul, hogy a szállítási költségek kis százalékát költik ezen
a piacon az ügyfelek, könnyû a költségmegosztás elérése, illetve az azonnali szállítás valami
kényszer eredménye, amikor kevésbé releváns paraméter az ár. Árkartell a versengôk nagy
száma miatt a piacon nincsen, az árat leginkább a piaci verseny befolyásolja.

II. A versenytársak ár-minôség elemzése

A módszerrôl
A módszer részletes bemutatása és értékelése a Posta 2002. júniusi számában Bárá-

nyi Ildikó, Minôség meghatározás a Nemzetközi EMS-ben címû cikkében megtörtént,
így itt csak rövid leírást adunk a módszerrôl, az érthetôség kedvéért.

Az elemzés azon a tényen alapul, hogy az ügyfél a márkák közötti szabad és racioná-
lis választás során a szélesen értelmezett minôség (márkaelégedettség), illetve a hozzá
tartozó ár alapján dönt az igénybe vett márkáról.

Az ár-minôség elemzés végeredménye egy koordináta rendszer (x tengely-ár, y ten-
gely minôség), ahol a két paraméter értéke egyértelmûen kijelöl egy pontot a síkban.
A pontok egymáshoz viszonyított, illetve abszolút helyzetébôl következtetni lehet a pi-
aci viszonyokra, a cég stratégiájára, mélyebb elemzéskor kijelölhetô a piaci banch-
marker, meghatározhatók az elônyök, hátrányok, illetve a fejlesztendô területek.

Az ár-minôség értékek számos paraméter figyelembevételével kerülnek kialakításra.
A tágabb értelemben vett minôség alatt valamennyi olyan márkaparamétert értünk,

mely valamilyen szinten szerepet játszik a vevô minôségérzetének alakulásában, cso-
portosítjuk ôket témánként, altémánként, így fastruktúra szerûen alakul ki a figyelembe
vett paraméterek rendszere. A rendszer elemeit a minôség alakulásában játszott szere-
pe alapján súlyozzuk (100 pont került szétosztásra közöttük), majd a rendelkezésre álló
információk alapján az egyes konkurensek az ideális márkamodell alapján 1-10-ig tartó
skálán osztályozásra kerülnek. Az ideális márkamodell azt jelenti, hogy a vevô számára
legideálisabbnak tekintet állapot kapja a 10 pontszámot, nem pedig a piacon elérhetô
legmagasabb, vagy a megvalósítható legmagasabb minôség. Éppen ezért elôfordul,
hogy egy-egy paraméter esetében egyik konkurens cég sem kap maximális pontszá-
mot. A súlyok és az osztályzatok szorzatának összessége adja a minôség értéket.

Az ár értékét négy különbözô árazású, de a piacon jellemzôen keresett változat díjá-
nak számtani átlaga adja.

Mind a pontozások, a súlyozás, a jellegzetesnek vett termékváltozat kiválasztása so-
rán számos szubjektív ítélet kerülhet elôtérbe. A szubjektum lehetô legkisebbre történô
csökkentése érdekében objektív információk beszerzése, illetve az adatok objektív ér-
tékelése a cél. Éppen ezért az egész értékelô folyamatot egy szakmai bizottság végzi,
ahol a tagok vagy szolgáltatói vagy vevôi oldalról kitûnôen ismerik a piacot, személyes
tapasztalatokkal is rendelkeznek.

A Postafutár konkurenciaelemzésébe bevont konkurensekrôl
Szekunder információk és nyilvános létszám és forgalmi adatok (listák könyve, Cég-

tár, sajtó) alapján az alábbi konkurenseket figyeljük folyamatosan:
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Az elemzésbe ezen kívül a taxi vállalatokat vontuk be nem nevesítve egyiket sem, ha-
nem összevont egyként kezelve. A taxi vállalatok nem szakosodott futárszolgálatok
(szerzôdést, tartós partnerkapcsolatot nem tartanak fenn futár feladatok esetén), de
olyan helyettesítô terméket kínálnak, mely maximálisan kielégíti az ügyfelek adhoc,
nem rendszeresen jelentkezô igényeit.

Postafutár szolgáltatás konkurenciakutatásának minôségi szempontjai
A Postafutár esetében a minôséggel kapcsolatos szempontrendszer kialakításánál a

meglevô vevôelégedettség kutatásokat (2000. december telefon, 1999 nyár önkitöltôs
kérdôíves, 2001-es és 2002-es EMS Ügyfélelégedettségi kérdôív), illetve a szakmai ta-
pasztalatokat vettük figyelembe. A szempontokat 4 fôcsoportba rendeztük.

Fô csoportok:
1. Szolgáltatásjellemzôk
2. Küldeményjellemzôk (szállítható küldemény)
3. Ügyfélkapcsolatok
4. Megítélés

1. Szolgáltatásjellemzôk:
Az alábbi ábra a vizsgált cégeknek a „Szolgáltatás jellemzôiben” elért összpontszá-

mait mutatja. A maximálisan elérhetô pontszám 480, a vizsgált 13 cég átlagpontszáma
387,3 volt.

3. ábra
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• Hajtás Pajtás
• Joker Futárszolgálat
• Kenguru Boy
• Redda Motor
• Orient 21 Futárszolgálat
• Gepard Team Futárszolgálat

• CCB-Az Elit Expressz
• Byrex Futárszolgálat
• Ger-Go Futárszolgálat
• Mustang
• Runner
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A csoportba olyan szempontokat foglaltunk, amelyekkel a megrendelô a szolgáltatás
igénybevétele során elsôdlegesen találkozik.

Átfutási idô

A futároknál ez az egyik legfontosabb szempont. Külön mértük a cég által ígért és a
próbavásárlás során ténylegesen megvalósult átfutási idôt. A 2001-es vizsgálat ered-
ményeivel összehasonlítva kimutatható, hogy a cégek által vállalt átfutási idôk
csökkentek. 2001-ben általános volt a felvételtôl számított 2 órán belüli kézbesítés. Je-
lenleg a vizsgált 13 cégbôl négy vállal 45, kettô 60, további négy pedig 90 percen be-
lüli kézbesítést. Az EMS Postafutár által vállalt 2 órás kézbesítéssel a vizsgált cégek kö-
zött a leggyengébbek csoportjába tartozott.

A vállalt átfutási idônél is fontosabb a ténylegesen teljesített kézbesítési idô. A cégek
összességében nagyon jól teljesítettek. A 0-5 perc közötti késésért adtunk 10 pontot,
utána pedig 5 percenként 1 pontot vontunk le. Nyolc cég kapott 10 pontot, kettô 9-et,
tehát mindössze három futárszolgálat késett 10 percnél többet. A legnagyobb késést,
45 percet (!) a Byrex Futárszolgálat produkálta. A Postafutár bôven a vállalt idôn belül
kézbesített (egyszer 60, második alkalommal 70 perc alatt).

Idôgarancia

Itt azt pontoztuk, hogy a vizsgált cégek milyen engedményt adnak, ha a vállaltnál ké-
sôbb kézbesítenek.

A Postafutáron kívül csupán a Runner és a Hajtás Pajtás vállalja, hogy késedelem ese-
tén azonnal, minden procedúra nélkül visszafizeti a díjat. Több cég a díj visszafizetése
helyett bonusz fuvart ad, míg vannak, akik semmilyen módon nem „kárpótolják” a meg-
rendelôt a késésbôl adódó esetleges kellemetlenségekért.

Felvételi idôhatárok:

A vizsgálat arra irányult, hogy a cégek milyen idô intervallumban vállalják a szolgálta-
tást, illetve az ezen kívül esô idôszakokban (éjszaka, hétvége), milyen feltételekkel és
extra díjakkal dolgoznak.

Rajtunk kívül csupán a taxi vállalatok végzik, minden plusz díj nélkül éjjel-nappal és
hétvégén is a szolgáltatást.

A cégek többsége napi 10-12 órán keresztül nyújtja alapáron a szolgáltatásait, ezen
az idôszakon kívül 4-5 órán keresztül 50% felárért. Szombat-vasárnapi, illetve non-stop
szolgáltatást csak néhány cég nyújt az ügyfeleknek, és változó, 50-100%-os felárat szá-
molnak ezért fel.

Kiállási idô:

Ebben az esetben is külön pontoztuk a vállalt és a teljesített kiállási, azaz a telefonos
megrendeléstôl a kiállásig tartó idôt.

A vizsgált cégek közül kilenc 30-40 percen belül vállalta a felvételt, és voltak, akik 20-30
percet mondtak (pl. Joker, Hajtás Pajtás, Orient 21, Gepard Team). A legjobb természete-
sen a taxi, akik néhány perc alatt megérkeznek. Futárszolgálatunk, a Byrex Futárszolgálat-
tal együtt, az utolsó helyen végzett, ugyanis nem tudták megadni a kiérkezést, csak 1-1,5
órás (!) idôintervallumon belül, ami egyáltalán nem felel meg az ügyfelek elvárásainak.
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Nagyon fontos szempont, hogy a vállalt kiállási idôt mennyire tartják be. Mivel az ese-
tek többségében valóban sürgôs küldeményeket bíznak a futárra, már 5-10 perc késés
is igen bosszantó az ügyfelek számára. Itt ugyanúgy rontotta az eredményt, ha a futár
sokkal korábban jött, mint mikor késett.

A cégek többsége 5-8 perc eltéréssel tartotta a vállalt kiállási idôt, de a tesztek
20%-nál ennél nagyobb késést tapasztaltunk. Saját szolgáltatásunk sajnos még az
egyébként is nagyon rossz kiállási idôt sem tudta betartani.

Felvételi procedúra
A küldemény felvételénél szempont volt az egyszerûség, gyorsaság, illetve, hogy ma-

rad-e bizonylat a feladónál. A túl bonyolult felvétel éppúgy rontotta a pontokat, mint
az, amikor semmilyen írásos bizonylatot nem adtak.

A futárok nagyrésze semmilyen bizonylatot nem hagyott a feladónál, csupán a címet
írták fel. A mi futárunk és a Byrex Futárszolgálat adott szállítót és maga a procedúra is
gyors volt. Ennél jobbat csak a Kenguru Boy nyújtott, akik minden esetben elôre kitöl-
tött szállítóval érkezett. Maga a bizonylat áttekinthetô, de nem túlbonyolított (feladó,
címzett, felvételi idôpont, díj).

Fizetés módja
Azt vizsgáltuk, hogy készpénzes fizetésen kívül még milyen lehetôség van a fuvardíj

kiegyenlítésére.
Általában három módon lehet ezt megtenni: a feladó fizet, a címzett fizet és szerzô-

déses partnereknél az átutalás. A Kenguru Boy ezen kívül a szerzôdéses ügyfeleiknek az
elôre fizetést is felajánlja, 10% kedvezménnyel kiegészítve.

Ha a címzett fizet, akkor két cég, a Byrex és a Posta, számít fel ezért plusz díjat (ná-
lunk ez 300 Ft). A piacon ezt az extra díjat nem szokták felszámolni és a megrendelôk
szemében is érthetetlen és nem igazán szimpatikus eljárás. Érdemes megfontolni ennek
megszüntetését és valamiképpen inkább a tarifába beépíteni.

Árképzés

Négyféle árképzési módszert használnak a cégek a piacon. A legáltalánosabb típus a
kiszolgálási terület zónákra osztása (3-6 zóna). Szintén elterjedt a sávos mátrix rendsze-
rû díjtáblázat (ilyen a Postafutár díjtáblázata), valamint a kilométeres zóna beosztás (3-5
zóna). A negyedik típus a ténylegesen megtett kilométer alapú számlázás, amelyet, a
taxin kívül, egyedül a Joker Futárszolgálat használ. Ennek elônye, hogy a tényleges távol-
ság után kell fizetni, hátránya viszont, hogy csak az ügyfélszolgálaton keresztül lehet meg-
tudni elôre egy fuvar díját. A pontozásnál figyelembe vettük, hogy mennyire könnyû ki-
számolni a fuvardíjat, illetve, hogy hány különbözô árkategóriát adnak meg. Itt értékeltük
azt is, hogy a cégek külön árképzést alkalmaznak-e a budapesti agglomerációra.

Az árképzési rendszerünk a vizsgált versenytársakkal összehasonlítva nagyon jónak,
könnyen kezelhetônek, jól strukturáltnak bizonyult

Kedvezményrendszer

A kedvezményrendszerek nagyon nehezen mérhetôek, hiszen, egyelôre, viszonylag
kevés információval rendelkezünk arról, hogy az egyes cégek milyen meg nem hirdetett
engedményeket adnak a különbözô súlyú partnereiknek.
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A piacon három általános, mindenki által biztosított, kedvezmény terjedt el, a körfu-
var és retúr, illetve a szerzôdéses partnereknek adott kedvezmények. A meghirdetett
kedvezmények, a havi volumen függvényében, 5-30% között mozognak, de az iga-
zán nagy megrendelôk ennél lényegesen nagyobb kedvezményt is kaphatnak.

A legjobban strukturált, a megrendelôk igényeit leginkább figyelembe venni képes
kedvezményrendszerrel, a vizsgált cégek közül, a Kenguru Boy rendelkezik. Ôk, a fent
említett „alap” kedvezményeken túl kétféle alapdíjas és egy minimumdíjas csomagot is
kínálnak ügyfeleiknek, természetesen a megfelelô kedvezményekkel társítva. Ezen kívül
jelentôs kedvezményeket biztosítanak a nap bizonyos idôszakában is.

Saját szolgáltatásunk a három „alap” kedvezményen kívül már a magánügyfeleknek
is ad darabkedvezményeket. A szerzôdéses ügyfeleink részére, természetesen a havi
forgalom arányában, a meghirdetett árainkból maximum 30%-os kedvezményt adunk.

2. Küldeményjellemzôk

Ebben a csoportban pontoztuk a szállított küldemények jellegén kívül azt is, hogy a
futárszolgáltatáson kívül milyen megbízásokat vállalnak, illetve az alapszolgáltatáshoz
milyen többletszolgáltatásokat biztosítanak.

A 4. számú ábra az elemzett cégek által e kategóriában elért pontokat mutatja. Ma-
ximálisan 150 pontot lehetett elérni, az átlagpontszám pedig 102,96 volt. A legmaga-
sabb pontszámot, annak ellenére, hogy néhány szempontban gyengén teljesített, a
Postafutár szerezte.

4. ábra

A küldemény jellege

Az értékelésnél azt hasonlítottuk össze, hogy melyik cég milyen súly- és méret hatá-
rokig vállal küldeményeket.

A piac nagyjából egységes, kevés kivétellel a cégek majd mindegyike vállal motoros,
személyautó és kisteherautós fuvart, így a küldemények az egyszerû levéltôl az 1500 kg-
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os csomagig terjedhetnek. A CCB az egyetlen, amely csak biciklivel szállít, ennek meg-
felelôen a csomag súlya nem lehet több 5-8 kg-nál.

Termékpaletta

A pontozásnál azt vizsgáltuk, hogy hányféle és milyen típusú, az alapszolgáltatáshoz
kapcsolódó, szolgáltatást kínálnak a cégek ügyfeleiknek. Ilyenek lehetnek a vámügyin-
tézés, irodaszer beszerzés, postafiók bérlés, postai szolgáltatások, stb.

Természetesen a Posta ezen a téren egyértelmûen elsô, hiszen mi rendelkezünk a pi-
acon a legszélesebb termékpalettával.

Saját kézbe

A futárküldemények egy része bizalmas jellegû küldemény, így fontos szempont,
hogy a futárok csak a címzettnek adják-e át azt, vagy bárki átveheti. A címzett saját ke-
zébe való kézbesítést a cégek csak külön kérésre vállalják. Ilyen esetekben külön utasí-
tást is kérnek, arra az esetre amennyiben a címzettet nem tudják elérni.

A próbavásárlás során a futároknak kikötöttük, hogy csak a címzettnek adhatják át a
küldeményt, majd a leadásnál más személy próbálta meg átvenni.

Kategorikusan csak két cég tartotta be a megbízást, a Postafutár és a Byrex Futárszol-
gálat. A futárok többsége nem akarta átadni a küldeményt és ezt csak azért tették meg
végül mert a címzett rokona volt az átvevô. Három cég viszont minden további nélkül
átadta másnak a levelet.

Biztosítás

A szolgáltatás teljesítése során néha óhatatlanul elôfordul, hogy a küldemény meg-
sérül, megsemmisül vagy eltûnik. Ennél a szempontnál ezért azt vizsgáltuk, hogy az
alapdíj tartalmaz-e biztosítást, ha igen akkor milyen értékhatárig, illetve köthetô-e ki-
egészítô biztosítás, ha az ügyfél igényeli.

A szolgáltatások minôsége ebbôl a szempontból nagy különbségeket mutat. Míg
néhány cég csupán minimális kártérítést fizet ilyen esetekben, ide tartozik a Postafutár
is (max. 4000 Ft), addig mások igen magas (1.000.000-2.000.000 Ft) értékig vállalnak
felelôsséget minden plusz költség nélkül. Több cég lehetôséget biztosít arra is, hogy
külön díj ellenében, kiegészítô biztosítást köthessenek az ügyfelek.

Utánvét

Az ügyfelek sokszor olyan csomagot küldenek, amelynek az ellenértékét a címzettnek
ki kell fizetnie, és ezt a feladónak vissza kell juttatni. A cégek nagy része ezt úgy oldja
meg, hogy a kézbesítô futár viszi vissza a feladónak, természetesen retúr fuvar árban.
Ennél jobb megoldás, ha a cég a beszedett pénzt a megbízó számlájára telepíti. Ter-
mészetesen azt is vizsgáltuk, hogy ezért milyen különdíjat számítanak fel, illetve, hogy
ezt csak szerzôdéses ügyfeleiknek, vagy az esetieknek is nyújtják.

A legjobbnak a Mustang számít, amely néhány ezer forintig költségmentesen nyújtja
ezt a szolgáltatást. A legtöbb cég ezt csak retúrfuvarral oldja meg, ami eseti megbízá-
soknál megfelel, de rendszeres igény esetében nem elégséges. A 13 vizsgált cégbôl
hat nyújt az utánvét szolgáltatást számlára telepítéssel. A díjazása lehet fix díjas (300-
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750 Ft) vagy a beszedett összeg arányában (általában 1%). Az EMS Postafutár 300 Ft-
ot számol fel plusz díjként, ami a piacon az egyik legalacsonyabb összeg.

Csomagolás

Pontoztuk, hogy milyen csomagolási, címzési elvárásaik vannak a cégeknek, illetve
igény esetén biztosítanak-e valamilyen csomagolóanyagot és vállalnak-e csomagolási
megbízást.

Mindössze két cégnek van ilyen plusz szolgáltatása. Míg azonban a Mustang csak
rendszeres munka esetén vállalja ezt, addig a Kenguru Boy egyedi megbízások esetén
is. A mi futárunk ezt a szolgáltatást nem nyújtja ügyfeleinek.

Ügyintézés

Külön szempontként értékeltük, hogy melyik cég, milyen feltételekkel vállal ügyinté-
zést (bank, posta, bevásárlás, stb.).

A futárcégek ilyen esetekben várakozási díjat számolnak fel.
(folytatjuk)
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A termékstruktúra váltás várható hatásai

A Magyar Posta megújulási törekvéseinek egyik fô iránya a minôségileg megkülönböz-
tetett szolgáltatások bevezetése. A számos Európai Uniós országban alapszolgáltatásként
vagy válaszható minôségi szolgáltatásként megjelenô elsôbbségi levéltovábbítási mód be-
vezetését a technológiai és logisztikai képességek kialakítása mellett a várható forgalom-
alakuláson alapuló bevételi és gazdaságossági számításokkal készíti elô a Magyar Posta.

Az elsôbbségi termék kondíciójának kialakítási szakaszában került sor egy – a lakos-
sági és üzleti ügyfelek körére egyaránt kiterjedô – piackutatásra, melynek fô célja az új
termék iránti várható kereslet prognosztizálása különbözô árszintek mellett. A makro-
gazdasági és küldeménypiaci tendenciákkal együtt a piackutatási eredmények szolgál-
tak kiinduló adatként a postai levélforgalom és az ahhoz tartozó bevételek alakulásának
modellezéséhez, ami jelentôs támogatást ad a termékjellemzôk végsô kialakításához,
valamint segíti a felsôvezetôi döntéshozatalt.

A piackutatás módszertana

Az üzleti ügyfélkörben a 15 millió Ft és annál nagyobb éves levélforgalmú ügyfelek
körében végeztük el a piackutatást, hiszen ez az ügyfélkör képviseli a Posta üzleti szeg-
mensbôl származó levélforgalmi bevételeinek kétharmadát.

A kutatás keretében országosan 205, a célcsoportba tartozó vállalat és gazdasági
szervezet postai kérdésekben döntéshozó vezetôjével készült személyes interjú. Az in-
terjúk alapja egy jól strukturált, többségében zárt kérdésekbôl álló kérdôív volt, melyek
lekérdezését – az objektivitás, a szakszerûség és az eredményesség jegyében – a Taylor
Nelson Sofres piackutató cég kérdezôbiztosai végezték. A külsô közremûködô eredmé-
nyességét jól igazolta, hogy július 2-4. hetében tudták az interjúkat a fenti számban si-
keresen megvalósítani.

A vizsgált kérdéskörök a levelezési szokásoktól a küldemények kézbesítésének sür-
gôsségén át az elsôbbségi levél iránti igényig és annak elfogadhatóságáig terjedtek.

A lakossági ügyfélkört egy 1000 elemû, országosan reprezentatív vizsgálaton belül
kérdeztünk meg a másnapi levélkézbesítés fontosságáról és az új szolgáltatás elfogad-
ható áráról. A megkérdezettek válaszaikban mint egyéni ügyfelek és mint a család leve-
lezési szokásainak képviselôi nyilatkoztak.

Az elsôbbségi termék szükségessége

A legnagyobb levélforgalommal rendelkezô üzleti ügyfelek háromnegyede számára
nagyon fontos lenne, hogy a Posta biztosítsa a levelek másnapi kézbesítését, míg a la-
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kossági ügyfélkörben már csak minden második megkérdezett érzi fontosnak a másna-
pi kézbesítést.

Az üzleti ügyfélkörbôl származó válaszok mélyebb, a válaszoló által képviselt szerve-
zet tevékenysége szerinti vizsgálata különösen alátámasztja az elsôbbségi szolgáltatás
iránti igényeket. A tervezett, új szolgáltatás iránti spontán igény azokban a szegmensek-
ben a legmagasabb arányú, amelyek rendszeresen adnak fel nagy mennyiségben leve-
leket. Különösen jellemzô ez a bankokra, biztosítókra és a távközlési vállalatokra. Fon-
tos egybeesés a Posta számára, hogy a másnapi kézbesítést igénylô cégek zömében
azok közül a kerülnek ki, amelyek küldeményei között egyébként is a legmagasabb a fix
kézbesítési- és/vagy feladási idôhöz kötött küldemények aránya.

Ugyanakkor a másnapi kézbesítés a legkevésbé fontos a relatíve kevesebb rendsze-
res levélküldeményt feladó költségvetési szerveknél, bíróságoknál figyelhetô meg.
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A megkeresett cégek, gazdasági szervezetek közel fele felismeri azt, hogy a maga szá-
mára üzleti elônyt jelentene, ha küldeményeit egy nap alatt kézbesítené a Posta, míg a
válaszolók kétharmada úgy véli, hogy az ügyfelei számára lenne leginkább elônyös a
másnapi kézbesítés. Ez a gondolat az átlagosnál nagyobb arányban fogalmazódott meg
a legnagyobb (éves szinten több, mint 100 milliós Ft) levélforgalmú ügyfelek között, va-
lamint a banki szférában, a közszolgáltató és a távközlési cégek képviselôi részérôl.

Azok a cégek, amelyek a maguk számára látnának elônyösnek a másnapi kézbesítést,
többnyire a szolgáltatási színvonaluk emelkedését, hatékonyságnövekedést, piacszer-
zést és más pénzügyi elônyt várnak a szolgáltatástól.

A másnapi kézbesítés az ügyfelek számára az ügyintézés gyorsaságát, a küldött infor-
mációk aktualitásának megtartását, a fizetési határidôkre való jobb felkészülést jelenheti.

A másnapi kézbesítésre érdemesnek tartott levelek aránya az összes levélforgalom közel
50%-a. Azaz, amennyiben a termék ára elfogadható lenne, az üzleti levélforgalomnak – a
célcsoport vállalatai által reprezentált levélforgalmából – minden második levelét elsôbbsé-
giként adnák fel a jövôben. Természetesen az elsôbbségi forgalomba kerülô levelek száma,
aránya viszonylag jól szabályozható az árakon keresztül, melyek elsôbbségi forgalomra gya-
korolt hatását az alábbi kutatási eredmények mutatják be illetve teszik kalkulálhatóvá.

Az ár kérdéskörének vizsgálata

Az árak vizsgálat során elsôként egy egyszerû árrugalmassági vizsgálatot végeztünk
el, melynek kapcsán az ismertetett elsôbbségi termékhez társított reálisnak ítélt ár
nagyságrendjét kérdeztük meg elsôként a válaszadóktól. Ezen árat alábbi ábránkon a
fehér görbe szemlélteti. A normál árként említett ár után a még elfogadható, a túl ma-
gas és a termék tulajdonságaihoz képest túl alacsonynak tartott árak szintjeire is rákér-
dezve teljesebb képet kaphatunk a megkérdezettekben az elsôbbségi termékrôl kiala-
kult értékítéletrôl.
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A drága és a még elfogadható ár görbéje azt mutatja, hogy az ár emelkedésével for-
dított arányban hogyan csökken a termék iránti várható kereslet. A görbék 35-55 Ft kö-
zötti meredek emelkedése az elsôbbségi levél rendkívüli árérzékenységére utal.

A TNS által készített ábrán a normál ár és a túl alacsony ár mellett kialakuló keresleti
függvények és az elôbb bemutatott görbék metszéspontjai egyértelmûen kijelölik az
ügyfélkör számára elfogadható ársávot.

Ahol a túl olcsónak ítélt árat meghaladja a drága ár görbéje, az lesz a minimál ár és
ahol a reális árszintet metszi, majd elhagyja a túl drága ár görbéje, az a pont mutatja a
maximális árat.

Az árvizsgálat alapján tehát elmondható, hogy az üzleti ügyfélkör esetében a 39-49
Ft-os ársáv lenne ideális; ebben az esetben számíthatnánk küldeményeik mintegy felé-
nek elsôbbségi feladására. Mivel a bemutatott árérzékenységi vizsgálatban az árakat a
válaszadók saját tetszésük szerint adták meg, feltételezhetjük, hogy az eredmények a le-
vélküldemények fent bemutatott 50% körüli elsôbbségi arányának szándékát tükrözik.

A lakosság az elsôbbségi levél árát jóval magasabb, akár 48-60 Ft-os sávban is el tud-
ná fogadni. Tehát a lakosság körében a kisebb árérzékenysége mellett magasabb ár-
szinten fogadtatható el a tervezett minôségi szolgáltatás, mint az üzleti ügyfélkörben.

Az elsôbbségi forgalom várható alakulása

Az elsôbbségi levél árának meghatározása a tervezett közeljövôben az aktuális nem
elsôbbségi, azaz az un. „közönséges” levél árával való összefüggésben kell, hogy meg-
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valósuljon. Kérdés, hogy az ügyfelek hogyan értékelik az egyes árszinteket és a két ter-
mék közti árrés mértékét. Mindehhez járul még, hogy a kézbesítés másnapi vagy akár
harmadnapi kézbesítését is valamilyen statisztikai garancia mellett vállalja a Posta,
melynek az árelfogadásban játszott szerepe a következô megismerendô kérdése volt a
piackutatásnak.

E három termékjellemzô egyenkénti és fôként együttes hatásának vizsgálatára a coin-
tjoint analízis alkalmazása adott módot a számunkra. Az eljárás alapja a vizsgált válto-
zók különbözô szintjeinek véletlenszerû generálásából elôálló, akár virtuális terméknek
is nevezhetô árkonstrukciók megalkotása, majd minden egyes ilyen feltételezett hely-
zetben a várható elsôbbségi- nem elsôbbségi forgalom alakulásának vizsgálata.

Minden megkérdezettnél ugyan azokat az elôre kialakított árkonstrukciókat vizsgál-
tuk. Ilyen volt például a következô.

Tételezzük fel, hogy

– a nem elsôbbségi levél díja 50 Ft 85%-os statisztikai garancia mellett,

– az elsôbbségi levél díja 65 Ft 95%-os statisztikai garancia mellett, s a

Kérdés: Ilyen árkonstrukció mellett jelenlegi leveleinek hány %-át adná fel elsôbbsé-
gi küldeményként?

Számos hasonló struktúrájú kérdés válaszainak elemzésébôl a következô megállapítá-
sokra jutottunk.

➢ A vizsgált tényezôk közül az elsôbbségi forgalom alakulására a legnagyobb hatást
a nem elsôbbségi ár szintje gyakorolja.

➢ A nem elsôbbségi ár növekedésével az elsôbbségi forgalom aránya csökken.
40 Ft-os nem elsôbbségi ár mellett még jelentôs érdeklôdés mutatkozik az el-
sôbbségi termék iránt, viszont a 60 Ft-os és a fölötti ár igen negatív „lélektani” és
forgalmi hatású.

➢ Az elsôbbségi és nem elsôbbségi termékek árai közti árolló mértékének az el-
sôbbségi forgalom alakulására gyakorolt hatása közel azonos, de valamivel ala-
csonyabb, mint a nem elsôbbségi termék árának hatása. Míg a 15%-os árolló ál-
talánosan elfogadható és azt indokolja a feltételezett többlet minôség, addig a
30%-os árrés hatása már semleges, míg az ennél magasabb árrés kifejezetten ne-
gatív irányban befolyásolja az elsôbbségi forgalom alakulását. A növekvô árrés az
elsôbbségi forgalom mennyiségének korlátozó tényezôje.

➢ Minden várakozás ellenére a statisztikai garancia mértéke csupán elenyészô ha-
tást gyakorol az elsôbbségi forgalom alakulására, így a tervezett termékstruktúra
váltásban a statisztikai garancia meghatározásának fôként marketing szempontból
lehet szerepe.

Végül árvizsgálatunk legfontosabb eredménye az az ábra, amely a vizsgált valameny-
nyi árkombináció estében megmutatja a várható elsôbbségi forgalom arányát. (Termé-
szetesen az elemzés a egyes válaszokat a megkérdezett által képviselt cég jelenlegi le-
vélforgalmának arányában vette figyelembe, így az eredményekbôl a ténylegesen vár-
ható forgalomalakulásra következtethetünk.)
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Az ábra vízszintes tengelyén a vizsgált nem elsôbbségi árak, s függôlegesen szürke
háttéren – a különbözô árrések mellett ezekhez tartozó – elsôbbségi árak szerepelnek.
Az ábrán fehér alapon látjuk az egye árkombinációkhoz tartozó becsült elsôbbségi for-
galmi arányokat, mely értékek – 5% hibahatár mellett értékelhetôk.

Mindezzel a piackutatás eredményei megteremtették az alapját annak, hogy – szá-
mos más tényezô hatását is figyelembe véve – a cég úgy alakítsa ki az elsôbbségi szol-
gáltatás rendszerét, hogy az kalkulálható módon eredményezze a kívánt bevétel mellett
a technológiai lehetôségek optimális igénybevételét is.
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Szakmai társszervezetek a megújulás útján

A címben szereplô megállapítást annak apropójaként írom, hogy 2003. október 23-
25 között Bukarestben rendezték meg a Postai és Távközlési Szakmai Társszervezetek
Nemzetközi Szövetsége (UIJPT) Végrehajtó Tanácsának éves közgyûlését. Mint ismere-
tes a PSZE 2000-ben rendes tagjává vált ennek a nemzetközi szervezetnek – a Magyar
Posta Rt. vezetésének döntése alapján – amelynek elsôdleges célja, hogy elôsegítse az
EU tagországok postai és távközlési, szakmai társszervezetei között a párbeszédet, és
szoros együttmûködést alakítson ki a nemzeti szakszövetségek közremûködésével a kul-
túra, a nyelvoktatás, az üdülés, továbbá kiemelt szakmai kérdések jobb megismerése
stb. területén a tagországok postai és távközlési szakemberei között.  

Amióta a Postások Szakmai Egyesülete (PSZE) hivatalosan is tagjává vált a szervezet-
nek, egyre erôteljesebben vetôdött fel a nemzetközi szövetség s azon keresztül az or-
szágok szakmai szervezetei tevékenységének a továbbfejlesztése.

A 2000-ben, Berlinben tartott kongresszus egyik napirendi pontjaként – ugyan még
csak perspektivikusan – de már foglalkozott a szakmai társszervezetek eddigi mûködé-
sének tapasztalataival s a jövôben szükségessé váló intézkedések megtételével. 

Az átalakulást a szakmai társszervezetek tevékenységében magától értetôdôen azok
a változások tették és teszik sürgôsebbé, amelyek az elmúlt években a posták életében
bekövetkeztek (ezúttal a távközlést nem kívánom érinteni). Elengedhetetlen ugyanis – s
erre a kongresszuson a magyar képviselô hangsúlyozottan kitért – hogy ne tükrözôdje-
nek a nemzetközi és a nemzeti szakmai szervezetek tevékenységében azok a változá-
sok, amelyek már több éven át végbementek s jelenleg is folynak a posták életében. 

A kongresszus a teljes egyetértés jegyében olyan határozatot fogadott el, amely
megbízta a 25 fôbôl álló Végrehajtó Tanácsot, hogy a 2004. évben megrendezésre ke-
rülô kongresszusra javaslatokat dolgozzon ki a szakmai szervezetek mûködésének a to-
vábbfejlesztésére. 

A Tanács Bukarestben tartott ülésének legfontosabb feladata volt, hogy a beérkezett
javaslatok alapján tervezetet dolgozzon ki a szakmai társszervezetek jövôjére nézve. Az
elsô megállapítása az volt, hogy a nemzetközi szervezet mûködésének a szabályait kel-
lene elsôsorban revízió alá venni, s csak azt követôen volna célszerû az egyes tagország-
ok postai és távközlési szakmai szervezetei tevékenységében a változásokat meghozni.
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A Tanács ülése úgy határozott, hogy a nemzetközi szervezet (UIJPT) elnevezését kellene
elsôsorban megváltoztatni, mivel a jelenlegi elnevezés nem tükrözi pontosan az egyesület
egész küldetését, továbbá azért, mert 2004. májusától 10 új csatlakozó ország válik az EU
tagjává, amely kiszélesíti a nemzetközi szervezet egész mûködési körét, illetôleg területét.

Egyelôre konkrét javaslat nem került elfogadásra, de abban egyetértés volt, hogy az Egye-
sület jövôbeni elnevezésében az Európára való utalást mindenképpen szerepeltetni kell.

A posták átalakulásában kiemelt követelményt jelentô döntésekhez hasonlóan a Vég-
rehajtó Tanács 3 fontos feladatot jelölt meg; nevezetesen új stratégia szükséges a nem-
zetközi szervezet számára, új struktúra nélkül a jövôben már nem mûködhetnek a szak-
mai szervezetek sem, s végül egy teljes körû nyitás (ouverture) minden olyan szervezet,
intézmény irányában, amelyek a postával, illetôleg a távközléssel közvetlenül együttmû-
ködnek, vagy közvetve, pl. a küldeményforgalom területén ugyan versenytársként az
ügyfelek érdekeit szolgálják. A nemzetközi szövetségnek a jövôben szorosabb együtt-
mûködést kellene kialakítani az EU különbözô intézményeivel, az UPU-val az ügyfeleket
képviselô szervezetekkel, sportszövetségekkel, kulturális intézményekkel, s nem kevés-
bé az EU országok postai és távközlési szakmai szervezeteivel. Felvetôdött, hogy az új-
jászervezôdô nemzetközi szövetség a jövôben folyamatos kapcsolatot teremtsen a tag-
országok postai menedzsmentjével egyes aktuális problémák megtárgyalására vagy a
kölcsönös tájékoztatás szervezettebbé tétele érdekében. Ezek a kapcsolatok az utóbbi
években eléggé formálisak voltak. 

Határozat született többek között arra nézve, hogy az Egyesületnek a jövôben két hi-
vatalos nyelve lesz, nevezetesen a francia és az angol.

Az UIJPT  tevékenységének jobb megismertetése céljából a Végrehajtó Tanács elfo-
gadott egy ún. etikai kódexet, amely az Internet hálózatba való kapcsolódást teszi le-
hetôvé, s rajta keresztül a szakmai szervezetek tevékenységét ismertetné meg a világ-
hálón. Külön UIJPT Web oldal kidolgozását a német társszervezet vállalta ez év végéig.
A szervezetnek éppen a posták gyors átalakulása miatt s továbbá azért, mert minden
országban jelentôs változások történtek a humán erôforrás területén, a nemzeti szövet-
ségeknek a jövôben ki kell terjeszteniük kapcsolataikat a fiatal munkaerôkkel, hogy se-
gítségükkel új gondolatok fogalmazódjanak meg a nemzetközi szövetség és a nemzeti
szakmai társszervezetek korszerûbb mûködésének az elôsegítése érdekében.

E sorok írója, mint a Végrehajtó Tanács megválasztott tagja az ülésen beszámolt azok-
ról a változásokról, amelyek a posta életében bekövetkeztek s arról a tevékenységrôl,
amelyet az elmúlt 2 év során a PSZE folytatott a menedzsment célkitûzéseinek a jobb
megismerése céljából. A jelenlévô küldöttek megelégedéssel fogadták a tájékoztatót s
több kérdést is feltettek az átalakulás, s struktúra váltás eredményeivel kapcsolatban.

A jövôkép kialakítása

Amint az elôzôekbôl is látható volt, nagyon sok változás várható a jövôben az EU tag-
országokban mûködô postai és távközlési társszervezetek életében (egyes országokban
közös postai és távközlési szakmai szervezet mûködik, másutt külön-külön postai és táv-
közlési).
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A jövôkép egyik fontos velejárója, hogy a nemzetközi szervezet határozata értelmé-
ben az egyes országok szakmai szervezetei között a jövôben nemcsak jelképes, hanem
konkrét együttmûködést kell kialakítani. Ez elsôsorban nemcsak a szervezethez csatla-
kozott társszervezetekre, így pl. a PSZE-re vonatkozik, hanem a többi szakmai testvér-
szervezetre is. Ennek jegyében igyekeztünk kapcsolatainkat a szomszédos országokkal,
így pl. a román szervezettel kiépíteni. A további kapcsolatok kiépítése a nyugat-európai
szervezetekkel már elengedhetetlenné vált. 

A Bukarestben tartott Végrehajtó Tanács-i ülésen tájékoztató hangzott el az ír küldött-
ség részérôl azzal kapcsolatban, hogy Írország, Dublin rendezi meg 2004. októberében
az UIJPT 7-ik kongresszusát. 

A Tanács egyéb fontos döntéseket is hozott, amelyek nagymértékben befolyásolják
a szakmai társszervezetek mûködésének szabályait a 2004. után az európai szakmai szö-
vetség tevékenységében bekövetkezô változásokat követôen. A mûködés folyamatos-
ságát mind a nemzetközi szervezetben, mind a nemzeti társszervezetekben csak úgy le-
het biztosítani, ha ehhez valamennyi szervezet (menedzsment, együttmûködô szerveze-
tek, jogi személyek, stb.) biztosítják a pénzügyi forrásokat. Ennek új formáit a jövô évi
kongresszus fogja kidolgozni, de addig is törekedni kell arra, hogy a menedzsment és
a szakmai szervezetek között egészséges, ôszinte együttmûködés alakuljon ki, illetôleg
maradjon fenn. 

A Tanács ülésén a PSZE-t az a megtiszteltetés érte, hogy a tagországok felkérésére,
illetôleg javaslatára Budapesten rendezhetjük meg 2004. májusában az UIJPT Végrehaj-
tó Tanácsának soron következô ülését. 

A felkérést a tagországok képviselôi azzal támasztották alá, hogy 2004. május  1-én
Magyarország hivatalosan is tagjává válik az Európai Uniónak.

A Tanács Budapesti ülésére való felkészülést máris megkezdtük.
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PSZE HÍREK

A Postások Szakmai Egyesületének valamennyi területi elnökével kibôvített tanácsko-
zást tartott az egyesület Országos Elnöksége. Megállapították, hogy a Magyar Posta Rt.
modernizációs programjának eddigi és különösen a jövô évben megvalósításra terve-
zett lépései sürgetôen vetik fel a PSZE szervezeti átalakulásának szükségességét.
Ugyanis a 11 évvel ezelôtti megalapításától kezdetekben az egyesület területi és szak-
mai szinten szervezôdött illetve mûködött. A szakmai szinten összefogott mûködtetést,
hatékonyságának elvesztése miatt, öt évvel ezelôtt megszüntették – azt egy központo-
sított rendszer váltotta fel – de a területi szervezôdés megmaradt, elsôsorban a posta-
igazgatóságokra alapozva. Mivel a jövô a postaigazgatóságok megszûnése irányába
mutat, a PSZE tagsága pedig, bár földrajzilag, közigazgatásilag jól körülhatárolhatóan
(pl. megyékben), de irányítási és munkajogi vonatkozásban kevert módon fog tovább
dolgozni, égetôen szükséges az egyesületi szervezet újragondolása. Ezért létrehoztak
egy bizottságot, amelynek az a feladata, hogy dolgozzon ki átszervezési (vagy ha úgy
tetszik modernizációs) javaslatot, amelyet a jövô év elején tartandó PSZE Küldöttköz-
gyûlés elé lehet terjeszteni végsô megvitatásra illetve elfogadásra.

Áttekintették a PSZE nemzetközi kapcsolatait is. E kérdéskörben kiemelt hangsúlyt
kapott a romániai partner szervezettel létrehozandó együttmûködés kérdésköre, amely-
ben a Budapest-Bukarest kapcsolat megszervezése kapott prioritást.

A PSZE ez év során még egy országos rendezvényt kíván szervezni: novemberben
az épülô budaörsi Országos Logisztikai Központot szeretnék bemutatni. Ennek külö-
nös aktualitást ad az a körülmény is, hogy Magyarországon idén harminc éves a pos-
tai irányítószám.

Az év közepe óta tárgyalások folynak a legnagyobb postás szakszervezet (PSZ) és a
PSZE között az együttmûködés lehetôségeirôl. Az Elnökség úgy látta, hogy e kérdés
még további megfontolást igényel. Annak nincs akadálya, hogy a PSZ különbözô
tisztségviselôi a PSZE tagjai legyenek és ezen keresztül a PSZ-ben akár egy külön
PSZE területi csoport jöjjön létre – hasonlóan a Hírközlési Felügyeletnél mûködô cso-
porthoz – de a két szervezet feladatai (az érdekvédelmi és a szakmai kérdések) nem
keverhetôk össze.

A területi elnökökkel kibôvített Országos Elnökség még egy nagyon fontos kérdésrôl
tárgyalt: a PSZE 2004. évi költségvetésérôl. Egyetértettek abban, hogy létfontosságú
mielôbb tisztázni a Magyar Posta Rt. menedzsmentjével a pénzügyi és egyéb támoga-
tás kérdéseit, részleteit. Ugyanis a postai centralizációs folyamat nem csupán az egye-
sület központi támogatásának összegszerûségének kérdését teszi aktuálissá, hanem
várhatóan hatással lesz a területi szervezetek lehetôségeire is (pl. helyi rendezvények
szervezése, országos rendezvényeken való részvétel, utaztatás stb.). Emellett hozzá kell
kezdeni a PSZE jogi személy tagjaival a jövô évi pénzügyi és szakmai támogatások kér-
désének tisztázásához is. Határozottan felmerült a PSZE jelenlegi „belterjessége” felol-
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dásának szükségessége. Ez alatt azt kell érteni, hogy nem volna-e célszerû a külde-
ményforgalom többi résztvevôjénél együttmûködést kialakítani a kiegyensúlyozottabb
mûködés pénzügyi feltételeinek biztosítása céljából.

Az Országos Elnökség felhívta a PSZE elnökének a figyelmét az MP Rt. vezetésével,
s elsôsorban a vezérigazgatóval való konstruktív együttmûködés részletei mielôbbi
megtárgyalásának a szükségességére.

Végezetül tájékoztatjuk a PSZE tagjait, hogy a POSTA címû szakfolyóirat 2003. évi ne-
gyedik száma várhatóan decemberben megjelenik.
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