
Posta
szakmai folyóirat IX. évfolyam

1.
szám

2007
március

Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete

• Elôttünk a postai liberalizáció
– Az Európai Unió törekvései
– Mit jelent a liberalizáció, milyen hatásai lehetnek?
– A Magyar Kormány és a Magyar Posta álláspontja

• Nemzetközi postai hírek

• PSZE  hírekA
TA

R
TA

LO
M

B
Ó

L





A MAGYAR POSTA ZÁRTKÖRÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÉS A POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA

IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM
2007. MÁRCIUS

PostaPosta

ISSN 1419-6239

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

Nyomás: BEK Nyomda, Budapest
Felelôs vezetô: Szekulesz László
Szerkesztôség: Budapest, VII., Lövölde tér 7.

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

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

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

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

Közlési feltételek:

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

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

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

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

Posta 2007-1-11  2007.03.30 15:20  Page 1



3

TARTALOM

Elôszó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

GARAMHEGYI ÁBEL államtitkár 2006.12.15-i elôadásának rövid 
összegzése a Kormány álláspontjáról, a postai liberalizációval kapcsolatban  . . . . . . . . . . 4

DR. SÜMEGI PÉTER jogi szolgáltató irodavezetô (Magyar Posta Zrt.)
Mennyiben köti a magyar jogalkotót a postai irányelv?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

DR. SZEBENY BOTOND nemzetközi üzletágvezetô (Magyar Posta Zrt.),
VARGA BÓTOS ANNA, DR. SÜMEGI PÉTER
Az Európai Unió postai szabályozása és a postai liberalizáció legújabb fejleményei . . . . . . 15

Nemzetközi postai hírek (lapszemle)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

PSZE hírek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Visszaemlékezés Németh J. Jenôre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Elôszó

A postai liberalizációval foglalkozó cikkekhez.

Az utóbbi években a postás kollégáknak is új fogalmakkal kellett megis-

merkedniük, olyanokkal, amelyek a 90-es évek elôtt szinte ismeretlenek

voltak a postások szakszótárában. Tudvalévô, hogy a posták is nehéz át-

alakulási folyamatok szereplôi voltak – s még ma is azok – mert a kialakult

versenyhelyzetben új alkalmazkodási stratégiák szerint kell az ügyfeleket

kiszolgálniuk, egyre megbízhatóbb minôségi szolgáltatások nyújtásával.

A kialakult, egyre erôsödô versenyhelyzetben a postáknak tudomásul

kell venniük, hogy több szolgáltató jelent meg, s jelenik meg, s csak ak-

kor maradhatnak egyenlô partnerek ha szolgáltatásaik színvonalát egyre

jobban emelik és új szolgáltatási normákat fogadnak el s gyorsabban al-

kalmazkodnak az új körülményekhez.

Az EU – ahogy az élet egyéb területein is – a távközléshez hasonlóan

versenyhelyzetet kíván teremteni s amint ismert, a jelenlegi elképzelések

szerint 2009-tôl kezdôdôen felszabadítaná a küldeményforgalmi piacot.

Ezzel a tervvel nagyon sok ország nem ért egyet különbözô okoknál fog-

va. A Magyar Posta Zrt. számára sem lehet közömbös, hogy az Európai

Bizottság végül milyen szabályokat fogad el s miként veszi figyelembe

számos európai ország javaslatát a liberalizáció bevezetésének esetleges

új idôpontjaként.

Annak érdekében, hogy postás szakembereink e kérdésben teljesebb

képet kapjanak s tisztábban lássák, hogy a posta területén megvalósuló

piacnyitás milyen új helyzetet teremt, a PSZE s a Posta c. lap szerkesztô-

bizottsága szükségesnek tartja, hogy ebben a számban részletesen szól-

junk a liberalizáció különbözô aspektusairól.

Remélem, hogy ezzel célunkat elérjük s elôsegíti a jobb megértést.

Oláh László
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A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJA A POSTAI SZEKTOR…
Az elsô lépcsô, hogy készüljön egy elôretekintô hatástanulmány arról, hogyan is fog

kinézni a liberalizáció után az európai postai piac. Ez megtörtént, ugyanakkor az irány-
elv azt is megfogalmazta, hogy készüljön minden egyes tagországra lebontva egy ta-
nulmány a tagállami hatásokról, amely e pillanatig még nem készült el.

Természetesen a hatástanulmány következtetései alapján kell összeállítani és benyúj-
tani az irányelvet az EU Bizottságnak. Ezen hatástanulmány következtetései lesznek
azok, amelyek a javaslat elkészítését segítik. Ez részben teljesült, van egy generális mak-
roszintû hatástanulmányunk, ugyanakkor a magyar vagy a közép-európai helyzetet te-
kintve, ezt a típusú piacot nem vizsgálta meg minden egyes tagállamra vonatkozóan a
tanulmány. Tehát van mit tenni. Van egy olyan információs halmaz, aminek még nem va-
gyunk birtokában a végsô döntés meghozatala elôtt.

Vannak irányelvek melyeket az EU Bizottság szakmai szervezete elôtérbe helyez.

A monopolhelyzetet meg kell szüntetni, ezzel többé-kevésbé egyet lehet érteni, az a
kérdés mikor és milyen módon? A következô kérdés, mit jelent a „magas színvonal” és
kire bízzuk annak meghatározását és esetleges finanszírozását?

Ki kell hangsúlyozni, hogy az alapelveket nem vitatja senki, értékelés, beszélgetés fo-
lyik és természetesen azt szeretnénk elérni, hogy az alapelvek mentén a megvalósítás
egyformán, egységesen kerüljön értelmezésre.

A brüsszeli tanácskozáson (2006. dec. 11.) két csoportra voltak oszthatóak a hozzászó-
lások, egyik csoport a „hajrá” csináljuk, a másik, akik fenntartással vannak, köztük van
Magyarország is.

A Kormány álláspontja a postai szektor 
liberalizációjával kapcsolatban és az EU 
Miniszterek Tanácsa ülésének tapasztalatai

Az EU direktíva tervezete még alakulóban van, a 2006. december 11-ei EU Tanács ülé-
sén elhangzottak tükrében fontos áttekinteni, melyek azok a pontok, ahol elôre kell lép-
ni a Magyar Postának és a Kormánynak egyaránt.

A kormány álláspontja korántsem végleges, folyamatosan dolgozunk a Postával és a
szabályozási környezettel azon, hogy a leginkább megalapozott álláspontja legyen a
magyar kormánynak. Nagyon határozott és jól artikulált véleménynek kell lenni ezzel
kapcsolatban, szakítani kell azzal a hagyománnyal, hogy hagyjuk a dolgokat történni, mi
magunknak kell aktívan részt vennünk azok kialakításában. Nagyon erôteljes képvisele-
ti munkát fogunk a kialakított érveink mellett végigvinni.
Nagyon jelentôs a gazdasági hozzájárulása a postai szektornak, mind Magyarországon
mind az Unióban. Összességében 100 milliárd fölé becsülik azt a forgalmat, ami árbe-
vételként az EU-ban a posta szektorban megjelenik, s ez nem elhanyagolható.

Az ágazat hagyományosan nagyon komoly foglalkoztató és az utóbbi néhány évben,
jelentôs változásokon ment keresztül szakmailag, technikailag, igazgatásilag és piacilag.
Technológiai szempontból is nagyon komoly kihívásoknak kell megfelelni, ami azt jelen-
ti, hogy egyszerre, egymáshoz hangoltan kell ezeket a problémákat kezelni.

Magyarország számára a legfontosabb feladat az, hogy egy stabil növekvô színvona-
lú szolgáltatási szintet tudjon tartani, és anélkül kerüljön bele ebbe a liberalizációs hely-
zetbe, hogy jelentôs foglalkoztatási illetve jelentôs szolgáltatás színvonalváltozás követ-
kezzen be. Ez alapelv.

Az irányelv egy többlépcsôs feladatrendszert tûzött ki maga elé.

4

Garamhegyi Ábel államtitkár az alanti címmel elôadást tartott a PSZE
2006. december 15-i Szakmai Napján.
Az elôadásról a következôk szerint számolunk be. (A szerk.)

• el retekint hatástanulmányt készít 
• részletesen, minden egyes tagállamra lebontva
• értékeli a 2009-es teljes postai nyitás várható hatásait
• a következtetések alapján javaslatot nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak
• javaslata adott esetben meger síti a hatályos 

irányelvben feltételes céldátumként megjelölt 2009-es 
teljes piacnyitást

A hatályos postai irányelv alapján
az Európai Bizottság 2006. december 31-ig

- okt. 18.

•• fenntartott szolgfenntartott szolgááltatltatáás megszs megszüüntetntetéése (monopse (monopóólium lium 
megszmegsz nnéése)se)

•• magas szmagas szíínvonalnvonalúú egyetemes szolgegyetemes szolgááltatltatáás biztoss biztosííttáásasa
•• a taga tagáállamokra bllamokra bíízza az egyetemes szolgzza az egyetemes szolgááltatltatáás s 

finanszfinanszíírozrozáási eszksi eszköözeinek megvzeinek megváálasztlasztáássáát t 
•• egyetemes szolgegyetemes szolgááltatltatáásra kiadott engedsra kiadott engedéélyek szlyek szááma ma 

nem korlnem korláátozhattozhatóó

EU postai irányelv tervezet f bb elemei

2006. december 11-ei EU Tanács miniszteri szint
ülésén elhangzott tagállami hozzászólások 1.

SvSvéédorszdorszáágg

NagyNagy--BritanniaBritannia

HollandiaHollandia

NNéémetorszmetorszáágg

•• a 2009a 2009--es ves véégsgs piacnyitpiacnyitáási si 
hathatááridrid t  megalapozottnak t  megalapozottnak éés s 
kivitelezhetkivitelezhet nek  tartjanek  tartja

•• a teljes piacnyita teljes piacnyitáás s éés a magas s a magas 
szszíínvonalnvonalúú egyetemes postai egyetemes postai 
szolgszolgááltatltatáások egysok együüttesen ttesen 
megvalmegvalóóssííthatthatóóakak
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ságokat, piacokat a liberalizáció másként érintheti mint a régi tagállamokat. Tehát külö-
nösen fontos számunkra, hogy az egyes országok elemzése is eljusson hozzánk.

A jelenlegi álláspont nem kiforrt, egy körültekintô helyzetelemzés elengedhetetlen,
ami alapján megfelelô döntést lehet hozni. EU-konform szabályozási rendszerrel legyen
biztosítható az, hogy teljes piacnyitás után sem a postai szolgáltatás minôsége, sem pe-
dig a foglalkoztatási kérdések nem kerülnek veszélybe. Hasonlóan szeretnénk ha valós
versenykörnyezet alakulna ki és valódi verseny, nemcsak a piaci szereplôk számára ér-
tékes és jól jövedelmezô ágazatokban, hanem a többi területen is. Nagyon fontos,
hogy a szolgáltatási verseny a fogyasztókat szolgálja.

Összességében a Kormány célja a hazai fogyasztók és szolgáltatók érdekeinek képvi-
selete. Ha és amennyiben megvan a céldátum és útiterv a liberalizációra, a kormány
egy Kormányzati Postastratégiát fog összeállítani és ezt a stratégiát kész hosszútávon
beilleszteni az Európai Uniós modellbe a liberalizációs döntésnél.

A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJA A POSTAI SZEKTOR…

A svéd képviselôk voltak a szószólók, majd a többiek csatlakoztak és egyetértettek az
akadálymentes megvalósíthatósággal 2009-ben.

A másik csoport jelezte, mivel a téma kiemelkedô jelentôségû, és komoly foglalkoz-
tatási és gazdasági ágazatról van szó, ezért megfelelô és megalapozott információ bir-
tokában kell a döntést meghozni. Ez egy fontos feladat, aminek korábban is hangot ad-
tunk, hogy a tagállami szintû elemzés, értékelés nem készült el a liberalizációt illetôen.
Azt szeretnénk látni, hogy nekünk konkrétan mit jelent, nem általában Európának, ha-
nem a Magyar Postának és a magyar ügyfeleknek.

E pillanatban Magyarország még nincs meggyôzôdve arról, hogy a jelenleg kínált fi-
nanszírozási mechanizmus, az egyetemes postai szolgáltatásokat illetôen mûködôké-
pes, megfelelô modellt jelent majd hazánknak. Nem állítja Magyarország, hogy rosszak
az irányelvek, de e pillanatban nem látni elôre, hogy mûködôképes-e. A kormány kere-
si a válaszokat de az a véleménye, hogy nem csak neki kell a válaszokat megtalálni, ha-
nem az Európai Uniónak is.

Több országnak kérdéses volt a liberalizáció foglalkoztatásra gyakorolt hatása. Ma-
gyarország ebben a kérdésben nem foglalt állást, még nincs erre nézve információnk.

A magyar tagállam véleménye, hogy nem vizsgáltunk meg minden tagállamot rész-
letesen, pedig alapvetô eltérések vannak, piaci, szabályozási, foglalkoztatási területen,
például az újonnan csatlakozó és a régi tagállamok között. A kevésbé felkészült gazda-
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GARAMHEGYI ÁBEL

2006. december 11-ei EU Tanács miniszteri szint ülésén 
elhangzott tagállami hozzászólások 2.

-- FranciaorszFranciaorszáágg kiemelt fontosskiemelt fontossáággúúnak tartjuknak tartjuk
-- OlaszorszOlaszorszáágg
-- GGöörröögorszgorszáágg -- az az egyetemesegyetemes postai postai szolgszolgááltatltatáássokok
-- LengyelorszLengyelorszáágg jelenlegi magas szjelenlegi magas szíínvonalnvonaláának nak 
-- CiprusCiprus megmeg rzrzéésséétt
-- LuxemburgLuxemburg
-- MMááltalta
-- SzlovSzlováákiakia -- a liberaliza liberalizáácicióó foglalkoztatottsfoglalkoztatottsáággrara

-- MagyarorszMagyarorszáágg gyakorolt hatgyakorolt hatáássáátt

-- megfelelmegfelel ffinanszinanszíírozrozáási mechanizmussi mechanizmus
ki l kki l kííttáá áát bi tt bi t ííttáá áátt

2006. december 11-ei EU Tanács miniszteri szint
ülésén elhangzott magyar tagállami hozzászólás

-- a Bizottsa Bizottsáág hatg hatáástanulmstanulmáánya nem vizsgnya nem vizsgáálja meg rlja meg réészletesen, szletesen, 
minden egyes tagminden egyes tagáállamra kllamra küüllöön lebontva a 2009n lebontva a 2009--es teljes es teljes 
postai piacnyitpostai piacnyitáásnak az eursnak az euróópai egyetemes szolgpai egyetemes szolgááltatltatáásokra sokra 
gyakorolt hatgyakorolt hatáássáátt

-- a liberaliza liberalizáácicióó legnagyobb mlegnagyobb méértrtéékben a kevkben a kevéésbsbéé felkfelkéészszüült lt 
tagtagáállamokat llamokat éérinti majd negatrinti majd negatíívanvan

-- az egyes eltaz egyes eltéérr nemzeti sajnemzeti sajáátosstossáágokra tekintettel gokra tekintettel MoMo. tov. továábbi bbi 
vizsgvizsgáálatokat tart szlatokat tart szüükskséégesnek mely a teljes piacnyitgesnek mely a teljes piacnyitáás belss bels
piacra gyakorolt hatpiacra gyakorolt hatáássáát elemzit elemzi

A kormányzat jelenlegi postaliberalizációval 
kapcsolatos  stratégiai céljai

-- EU EU konformkonform szabszabáályozlyozáási eszksi eszköözzöökkel biztoskkel biztosííthatthatóó legyen, legyen, 
hogy teljes piacnyithogy teljes piacnyitáást kst köövetvet en ne keren ne kerüüljljöön veszn veszéélybe az lybe az 
egyetemes postai szolgegyetemes postai szolgááltatltatáás mins min sséége ge éés biztonss biztonsáágos gos 
mm kköödtetdtetéése, ugyanakkor se, ugyanakkor 

-- a teljes postapiaci liberaliza teljes postapiaci liberalizáácicióó megvalmegvalóóssííttáássáát kt köövetvet en en ––
ffüüggetlenggetlenüül annak dl annak dáátumtumááttóól l –– valvalóódi versenykdi versenyköörnyezet rnyezet 
alakuljon ki a postai piacon a piacra lalakuljon ki a postai piacon a piacra lééppéés felts feltéételrendszere telrendszere 
rréévvéén, illetven, illetve

-- a szolga szolgááltatltatóók k éés szolgs szolgááltatltatáások ksok köözzöötti verseny segtti verseny segíítse eltse el a a 
fogyasztfogyasztóói ji jóólléét nt nöövekedvekedéésséét, amely magas szt, amely magas szíínvonalnvonalúú, , 
üügyfgyféélbarlbaráát szolgt szolgááltatltatáásokat, megfizethetsokat, megfizethet áárakat eredmrakat eredméényez.nyez.
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Gyakorlatilag tehát a postai irányelv alkotására ez a rendelkezés jelentette a felhatalma-
zást. A jogalkotás során természetesen a Római szerzôdés számos egyéb rendelkezésére
is tekintettel kellett lenni, így a 2. cikkben foglalt magas szintû foglalkoztatottság és szo-
ciális védelem biztosítására való kötelezettségre továbbá a 16. cikkely szerinti azon ren-
delkezésre, mely az általános gazdasági érdekek szolgálatát ellátó vállalatokat – így a pos-
tai szolgáltatókat – az Unió szociális és területi kohéziójának elômozdítójának minôsítik.

Az irányelv, mint jogszabályi forma a Római Szerzôdés 189. cikke szerint „az eléren-
dô célt tekintve valamennyi címzett tagállamot kötelez, de átengedi a nemzeti ha-
tóságoknak a módszerek és az eszközök megválasztásának hatáskörét.” Igazából
ez a megfogalmazás elsô olvasatra jóval nagyobb szabadságot sejtet, mint amit a be-
vett és alkalmazott joggyakorlat alapján ténylegesen megenged. Ha ugyanis a célok
elég konkrétan és részletesen vannak megjelölve az irányelvben, akkor a tagállam-
ok gyakorlatilag csak a finomabb részletek meghatározásában és a technikai meg-
valósítás részleteinek megválasztásában rendelkeznek tényleges szabadsággal.
Mit jelent mindez a postai irányelv vonatkozásában?

Az irányelv 3. cikkének 3. bekezdése kimondja, hogy az egyetemes szolgáltatások
esetében az egész ország területén, minden munkanap kell biztosítani a küldemények
felvételét és kézbesítését, kivéve a nemzeti szabályozó hatóság által kivételesnek tekin-
tett körülmények fennállását. A tagország tehát nem élvez szabadságot abban a tekin-
tetben, hogy van e tényleges társadalmi vagy gazdasági igény a mindennapos házhoz
kézbesítésre vagy nem, az irányelv miatt ennek bevezetése kötelezô. Azt viszont a tag-
államok állapíthatják meg, hogy mi a kivételes helyzet, amire nem igaz a fôszabály. Ma-
gyarországon ilyen kivételes helyzetnek minôsül pl. a külterületi támpontos kézbesítés,
ahol nem házhoz történik a kézbesítés, hanem támponthoz. A rengeteg apró, nehezen
megközelíthetô szigettel rendelkezô Görögországban a kompösszeköttetéssel nem
rendelkezô szigetek esetén a gyûjtés és kézbestés nem minden nap történik, hanem
csak azokon a napokon, amikor a komp is közlekedik, míg a nagy hegyekkel rendelke-
zô országokban a hegyekben lévô kis farmokhoz nem viszik házhoz a küldeményeket.
Kevéssé konkrét, ezért nagyobb mozgási lehetôséget ad a tagországnak az irányelv 3.
cikk 2. bekezdése, mely szerint a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézke-
déseket annak érdekében, hogy a hozzáférési pontok (levélgyûjtô-szekrények, postai
szolgáltató-helyek) sûrûsége megfeleljen a fogyasztói igényeknek. Ezen rendelkezés
alapján számos ország (pl. Svédország, Ciprus, Franciaország összesen annyit írt elô sa-
ját belsô jogszabályában az egyetemes szolgáltató részére, hogy a hozzáférési pontok
sûrûségét a fogyasztói igényeknek megfelelôen kell meghatározniuk, tehát egyszerûen
továbbhárították a kötelezettséget és felelôsséget az egyetemes szolgáltatóra. Ezzel el-
lentétben pl. Magyarországon teljes részletességében meg van határozva az, hogy mi-
lyen lakosságú településen kell lennie postai szolgáltató-helynek és hol nem, illetve
hogy hány méteren belül kell elérhetônek lenni a levélszekrénynek és az állandó postai
szolgáltatóhelynek. A legkonkrétabb, ezért mérlegelést nem tûrô rendelkezések a pos-
tai irányelvben a tiltást tartalmazó rendelkezések. Amikor tehát azt mondja az irányelv
7. cikke, hogy 2006 január 1-tôl a fenntartott, tehát monopolszolgáltatások tömeghatá-
ra a levelek és a címzett reklámküldemények esetén 50 gramm, akkor ettôl a rendelke-
zéstôl semmiképpen nem lehet eltérni, itt nincs tagállami mérlegelés.

Mennyiben köti a magyar jogalkotót 
a postai irányelv?
A postai irányelv jogi természete

Az elmúlt 6-8 évben számos postán belüli és a minisztériumokkal, hatóságokkal folyta-
tott szakmai egyeztetésen ultima ratio-ként hangzott el az a mondat: „Nem lehet, mert
ellentétes a postai irányelvvel” vagy pedig „Kötelezô, mert a postai irányelv elôírja”.
Azt az érvelést számos esetben megkérdôjelezték, de gyakran még az elfogadás ese-
tén sem volt mindenki tisztában vele, hogy valójában miért is kötelezô ez ránk nézve és
mennyiben kötelez minket. E cikk megírásának az volt a célja, hogy röviden megpróbál-
ja világossá tenni a fenti kérdésekre adandó válaszokat.

Az irányelv, mint az Európai Közösség (EU) jogszabálya

Az Európai Unió egyik és legfontosabb alappillére az Európai Közösség. E Közösséget
(egykori nevén: Európai Gazdasági Közösség) 1957-ben alapították Rómában az un. Ró-
mai Szerzôdéssel. Maga a Közösség jogilag 1958-ban jött létre és az eredetileg 6 tag-
országot tömörítô Közösség mára egy 27 tagú Európai Unióvá fejlôdött. Az EU – bár
nem minôsül jogilag önálló államnak vagy államszövetségnek – egy olyan sajátos nem-
zetközi jogalany, melynek megvan a maga kormánya (Bizottság), Parlamentje és Bírósá-
ga. A tagállamok és az EU közti hatásköri megosztást a Római Szerzôdés és azt módo-
sító Alapszerzôdések határozzák meg, rögzítve egyben azt is, hogy az EU kizárólag az
Alapítószerzôdésben meghatározott hatáskörök és az abban meghatározott célok kere-
teiben járhat el. A Római Szerzôdés szerint az EU kizárólagos hatáskörein kívüli ügyek-
ben csak akkor járhat el, ha a tervezett célkitûzéseket a tagállamok nem tudják kielégí-
tôen megvalósítani és ezek a célok közösségi szinten jobban megvalósíthatóak (3./B
cikk). Az EU egyik legfôbb célkitûzése és feladata a EU-n belüli egységes belsô piac lét-
rehozása, mely az áruk, személyek, szolgáltatások és a tôke szabad áramlását gátló aka-
dályok tagállamok közti lebontásával valósítható meg (3. cikk 1. bek.).

Az EU a hatáskörébe tartozó feladatokat különbözô módokon valósíthatja meg, de a
legjelentôsebb eszköz a jogalkotás. Az EU által alkotható jogszabályoknak több fajtá-
ja van, ezek közül kiemelkedô jelentôsséggel a rendeletek és az irányelvek bírnak.

A postai irányelvet az EU a Római szerzôdés 47. cikkének (2) bekezdésében foglalt
hatáskör alapján alkotta meg. E cikk felhatalmazza a Tanácsot – mely a Tagállamok kor-
mányainak ügyrend szerint illetékes tagjaiból áll – hogy a vállalkozói tevékenység meg-
kezdésének és gyakorlásának megkönnyítése érdekében a Parlamenttel együtt dönt-
ve – irányelvet bocsásson ki a Tagállamoknak a vállalkozói tevékenység megkezdésére és
gyakorlására vonatkozó jogszabályi és közigazgatási rendelkezéseinek harmonizálására.
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Összefoglalva tehát a választ a címzésben feltett kérdésre elmondható, hogy a
magyar jogalkotót köti a (postai) irányelv szövege és kizárólag azokban a kérdé-
sekben van mérlegelési lehetôsége, ahol ezt maga az irányelv lehetôvé teszi. A ta-
pasztalatok alapján a közösségi joggal ellentétes hazai szabályozás elôbb utóbb bíró-
ság elé kerül ahol a tagország már csak kisebb nagyobb presztízsveszteséggel, rosz-
szabb esetben kártérítési vagy pénzbírság fizetési kötelezettség mellett kerülhet ki a
jogvitából.

Végezetül a cikkhez csatoltan olvasható az EU Bizottság, illetve Bíróság néhány olyan
jelentôsebb határozata, ami postai ügyben született az elmúlt 20 év során.

C/240/02 Bírósági Ítélet: ASEMPRE vs. Spanyol Állam 
és Spanyol Posta ügyben – saját kézbesítés/saját kezelés értelmezése

Tényállás:

A spanyol postatörvény szerint a küldemények saját kezelése nem postai szolgáltatás.
Saját kezelésnek e vonatkozásban az az eset értendô, amikor ugyanaz a természetes
személy a feladó és a címzett és amikor ugyanez a személy végzi a kézbesítést vagy
egy olyan harmadik személy végzi azt, aki kizárólag e személy javára és részére tevé-
kenykedik, olyan módszereket alkalmazva, amely eltér az egyetemes szolgáltató által
alkalmazott módszerektôl. A spanyol jogszabályok szerint a feladó és a címzett akkor
minôsül ugyanannak a természetes vagy jogi személynek, ha a feladó és a címzett a
munkájánál fogva vannak kapcsolatban vagy a saját kezelést végzô érdekében vagy ja-
vára járnak el. A spanyol jogszabályok szerint további feltétele a saját kezelésnek az,
hogy a küldeményeket a kizárólag a saját kezelésben érintett természetes személyek
székhelye, telephelye, fióktelepe vagy más épülete között továbbítsák és kézbesítsék.
A saját kezelés semmiképpen nem sértheti az egyetemes postai szolgáltató fenntartott
szolgáltatásait. Ha a saját kezelés során postazsákokat (zárlatokat) vagy hasonló mód-
szereket alkalmaznak, nem kerülhet ebbe olyan küldemény, amely az egyetemes szol-
gáltatónak fenn van tartva.

A postai irányelv bevezetésének 21. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „mivel az
új szolgáltatások (az olyan szolgáltatások, amelyek világosan elkülönülnek a hagyomá-
nyos szolgáltatásoktól) és a dokumentumcsere nem képezi részét az egyetemes szolgál-
tatásnak, és következésképpen nincs indok arra, hogy azok az egyetemes szolgáltatók
számára fenntartottak legyenek; mivel ez egyformán vonatkozik a saját kézbesítésre/sa-
ját kezelésre (postai szolgáltatások nyújtása olyan természetes vagy jogi személy által,
aki a küldemény feladója, vagy ezeknek a küldeményeknek az összegyûjtése és szállítá-
sa egy olyan harmadik személy által, aki kizárólag ennek a személynek a nevében jár el),
amely nem tartozik a szolgáltatások kategóriájába”.

Elôzetes Döntéshozatali eljárásban hozott ítélet :
A tagállami jogalkotások nem határozhatnak meg a saját kézbesítésre/saját kezelésre
korlátozóbb jellegû rendelkezést, mint az irányelv bevezetésének 21. pontjában foglalt
rendelkezések. A spanyol jogszabályok a saját kezelés definíciója során korlátozóbb jel-
legû rendelkezést tartalmaznak, mint amit az irányelv meghatároz és lehetôvé tesz.
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Mi történik akkor, ha valamilyen tagállam nem tartja be az irányelv rendelkezéseit,

az egyszerû példa kedvért 2006. január 1-je után még mindig 50 gramm felett határozza
meg a fenntartható szolgáltatások körét és ezzel korlátozza valamely az egyetemes szolgál-
tatón kívüli rivális postai szolgáltató gazdasági érekeit? Ebben az esetben a rivális szolgál-
tatónak több lehetôsége van. Egyrészrôl nyilván jelezheti azon véleményét a tagállami jog-
alkotó felé, hogy a hazai irányelv ellenétes az irányelv szabályaival és ezért javasolhatja az
irányelv módosítását. Hazánkban azonban a jogalkotás sima bírói úton nem kikényszeríthe-
tô, ezért ez a megoldás nem feltétlenül vezethet eredményre. Megteheti azt is a gazdasá-
gi érdekeiben sértett rivális szolgáltató, hogy jelezi az Európai Unió Bizottságának, hogy a
magyar szabályozás ellentétes az uniós irányelvvel. Ideális esetben a Bizottság un. jogsér-
tési (infringement) eljárást indít a Tagállam ellen, melyben egy indokolt vélemény kere-
tében kifejti, hogy álláspontja szerint a közösségi jogot sérti a tagállam jogszabálya és fel-
hívja a tagállamot arra, hogy módosítsa a közösségi jognak – azaz az irányelvnek – megfe-
lelôen a saját belsô jogát, azaz szállítsa le fenntartott szolgáltatások tömeghatárát 50
grammra. Ha a tagállam ezt nem teszi meg, a Bizottság a Bírósághoz fordulhat. Ha a Bíró-
ság megállapítja a jogsértést (márpedig ilyen mérlegelést nem igénylô esetben nyilvánva-
lóan megállapítja) kötelezi a Tagállamot az ítélet végrehajtásához szükséges intézke-
dések megtételére, azaz a jogszabály-módosításra. Ha ezután sem módosítja a tagállam
a jogszabályt, akkor pénzbírságra vagy átalányösszeg megfizetésére kötelezhetô. Ha a ri-
vális szolgáltató nem kívánja lefojtatni a fenti bonyolultnak tûnô eljárást akkor természete-
sen más lehetôsége is van. Ilyen lehetôség pl. az, hogy a hazai jogszabályi tiltó rendelke-
zés ellenére, azzal szándékosan szembefordulva az 50 és 100 gramm közötti küldeménye-
ket is felvesz. Ebben az esetben feltehetôleg a nemzeti szabályozó hatóság (pl. NHH) eljá-
rást fog ellene indítani jogsértés miatt. A szabályozó hatóság a nemzeti jogot fogja alkal-
mazni, tehát el fogja marasztalni a magyar szabályok szerinti jogsértôt. Ahogy az elmarasz-
taló, adott esetben bírságot megállapító közigazgatási határozat jogerôs lett, a rivális szol-
gáltatónak kérnie kell a bíróságot, hogy vizsgálja felül a közigazgatási határozat jogszerû-
ségét. Ennek az eljárásnak a keretében a rivális szolgáltató már hivatkozhat az irányelv
közvetlen hatályára, azaz arra, hogy mivel a belsô jog sérti az EU jogot, ezért az EU jog –
azaz a postai irányelv – közvetlenül hatályos, közvetlenül alkalmazható. Mivel ez a jogkér-
dés meglehetôsen egyszerû – un. acte clair – ezért a Bíróság saját maga megállapíthatja a
közösségi jogba ütközést és a közösségi joggal ellentétes magyar jogot nem alkalmazza.
Ha erre nem hajlandó, akkor a peres félnek joga van arra, hogy kérelemben kényszerítse ki
azt, hogy a bíróság a magyar jogszabálynak a közösségi joggal való ellentétességérôl az
EU Bíróságától un. elôzetes döntéshozatali eljárás során jogértelmezést kérjen. Az Euró-
pai Bíróságának döntéshozataláig a per tárgyalását a hazai bíróság felfüggeszti. Ha az Eu-
rópai Bíróság a megállapítja a hazai jog közösségi jogba ütközését, akkor a bíróság ezt kö-
teles figyelembe venni és a közösségi jogot alkalmazni a magyar jog helyett. Ilyenkor
egyébként a magyar jog hatályban marad, egyszerûen annyi történik, hogy a hazai bíróság
az egyébként hatályos magyar jogot „félreteszi”, nem alkalmazza.

Ha a közösségi joggal ellentétes magyar jogszabály miatt a rivális szolgáltatót kár ér-
te, mert pl. az ügy jogerôs tisztázásáig nem tevékenykedhetett az 50-100 grammos le-
vélküldemények piacán, akkor az Európai Bíróságtól kérheti azt, hogy a magyar állam
fizesse meg azt a kárt, amely ôt annak okán érte, hogy a hazai jogszabály ellentétes
volt a közösségi joggal.
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A POSTAI IRÁNYELV JOGI TERMÉSZETE…
90/16/EEC Bizottsági Döntés: az expressz szolgáltatások nyújtása Hollandiában

Tényállás:

1988-ban a postai szolgáltatásra vonatkozó holland jogszabályok úgy rendelkeztek,
hogy a Holland Postán és a Holland Posta alvállalkozóin kívül minden más vállalkozás
kizárólag abban az estben nyújthat 500 gramm alatti levélküldeményekkel kapcsolato-
san postai szolgáltatást, ha
• A vállalkozásokat regisztrálták, és
• A Holland Postánál lényegesen jobb szolgáltatást nyújt az átfutási idôk és a külde-

mény továbbítása közbeni felügyelet terén, és
• A szolgáltatás ára belföldön, illetve a Közösségen belüli forgalomban magasabb,

mint 11.90 gulden és a Közösségen kívüli forgalomban magasabb mint 17.5 gulden.

A fenti kritériumok nem vonatkoztak a Holland Posta által nyújtott EMS szolgáltatásra.

Határozat:

A Bizottság szerint a holland szabályozás ellentétes a Római szerzôdés 86. cikkelye fé-
nyében értelmezett 90. cikkelyének (1) bekezdésével.

Indoklás:

A Római Szerzôdés vonatkozó rendelkezései szerint a tagállamok az állami vállalatok és
a különleges vagy kizárólagos joggal felruházott vállalatokra vonatkozóan sem tarthat-
nak fenn vagy hozhatnak olyan szabályokat, amelyek ellentétesek a Római szerzôdés-
nek a versenyszabályaival. Az általános gazdasági érdeket ellátó szolgáltatók is alá van-
nak vetve e versenyszabályoknak, azzal a korlátozással, hogy ezeknek a szabályoknak az
alkalmazása a rájuk ruházott különleges feladatok teljesítését nem akadályozhatja.

A Bizottság szerint nem volt vitás, hogy a Holland Posta állami vállalat és az alapszol-
gáltatások ellátása körében általános gazdasági érdekû szolgáltatást nyújt. Az sem volt
vitás, hogy a Holland Posta az alapszolgáltatások körében erôfölényben van, hiszen a
szolgáltatások egy része tekintetében monopoljoga volt, más tekintetben pedig mono-
poljog biztosítása nélkül is erôfölényben volt. A Bizottság megállapította, hogy a vizs-
gált idôszakban a Holland Posta az alapszolgáltatásokat nyereség mellett végezte. A Bi-
zottság az expressz szolgáltatások piacát az alapszolgáltatások piacától eltérô piacnak
minôsítette azzal az indoklással, hogy az expressz szolgáltatások olyan fogyasztói igé-
nyeket is kielégítenek (pl. háznál történô felvétel, személyes kézbesítés, címzés megvál-
toztatásának lehetôsége, a kézbesítés igazolása, nyomon követés), amelyeket az alap-
szolgáltatások nem tudnak kielégíteni.

A fenti tényhelyzetet és a Római Szerzôdés szabályait összevetve tehát a Bizottság
megállapította, hogy a holland postai szabályozást kizárólag olyan mértékben lehetett
volna kivonni a Római Szerzôdés versenyszabályai alól, amennyiben ez szükséges a köz-
feladat, azaz az alapszolgáltatások biztosításához szükséges lett volna. Mivel az alap-
szolgáltatások végzése profitábilis volt, ezért ilyen indok nem állt fenn. Azzal viszont,
hogy a holland szabályozás elôírta az expressz szolgáltatások minimális árát és az
egyébként is nehezen értelmezhetô „az alapszolgáltatásoknál lényegesen jobb minô-
ségû” szolgáltatásra vonatkozó kritérium teljesítésére kötelezte az expressz szolgáltató-
kat, lehetôvé tette, hogy a Holland Posta az alapszolgáltatások piacán meglévô erôfö-
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Indoklás:

Az ítélet indoklása röviden úgy foglalható össze, hogy mivel a 21. pontja a fenntartott
szolgáltatások alóli kivételeket sorolja fel. Ha a kivételeket az irányelvben foglaltaktól
szûkebben határozza meg egy tagállam, akkor ezzel a fenntartott szolgáltatások körét tá-
gítja – eltérve az irányelv céljától, ami a postai szolgáltatások fokozatos liberalizációja.

Courbeau ügy (C-320/91) – Elôzetes döntéshozatal – speciális postai szolgáltatások

Tényállás:

Paul Courbeau Liege városában olyan szolgáltatásokat nyújtott ügyfelei részére, mely-
ben vállalta küldemények háznál történô felvételét és másnap délig történô kézbesíté-
sét, amennyiben a küldeményt Liege városában vagy közvetlen környékén kell kézbesí-
teni. Az e területen kívül kézbesítendô küldeményeket Courbeau úr postára adta.

A Belga jogszabályok alapján minden levélküldemény felvételére, továbbítására és
kézbesítésére kizárólag a Belga Posta jogosult a Belga Királyság területén. E törvényi
monopólium megsértôi bûncselekményt követnek el.

Elôzetes döntéshozatali eljárásban hozott ítélet:
Ellentétes a közösségi joggal az olyan tagállami rendelkezés, amely megtiltja olyan spe-
ciális szolgáltatások végzését, amely a gazdálkodó szervezetek speciális igényeit elégí-
ti ki és amely a hagyományos – általános gazdasági érdekû – postai szolgáltatásoktól el-
térô, ezen hagyományos szolgáltatások által nem nyújtott szolgáltatásokat tartalmaz,
amennyiben ez nem veszélyezteti az általános gazdasági érdekû szolgáltatások végzé-
sére kizárólagosan feljogosított szolgáltató pénzügyi egyensúlyát.

Indoklás:

Habár a közösségi joggal összeegyeztethetô az, hogy a pénzügyi egyensúly biztosítása
érekében egy általános gazdasági érdekû szolgáltatást nyújtó szolgáltató számára mo-
nopóliumokat biztosítson egy tagállam, ilyen módon kompenzálva a kevésbé profitá-
bilis szolgáltatásokat a profitábilis szolgáltatások nyújtásának lehetôségével, de ez a
tagállamok számára biztosított lehetôség csak bizonyos korlátok között gyakorolható.
Ilyen korlát, hogy a kizárólagos jog biztosítása nem indokolt olyan szolgáltatások vonat-
kozásában, amely az általános gazdasági érdekû szolgáltatásoktól eltérô speciális igé-
nyeket elégítenek ki, így pl. magukba foglalják a küldemények feladó házában történô
felvételét, a küldemények gyorsabb vagy megbízhatóbb továbbítását vagy annak biz-
tosítását, hogy a továbbítás közben a feladó megváltoztassa a címzést, feltéve, hogy
ezek a szolgáltatások természetüknél vagy a szolgáltatás-nyújtás feltételeinél fogva
nem veszélyezteti a kizárólagos joggal felruházott általános gazdasági érdekû szolgál-
tatást nyújtó szolgáltató pénzügyi egyensúlyát.
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Az Európai Unió postai szabályozása és 
a postai liberalizáció legújabb fejleményei

Immár csaknem 15 éve áll az európai posták közössége tevékenységének homlokterében
a postai piac európai uniós szabályozása, azaz a postai piacnak a versenypiac elôtti foko-
zatos és ellenôrzött megnyitása. Ezzel kapcsolatban folyóiratunk már közölt elemzô tanul-
mányt (lásd a 2004. augusztusi számban Bárányi Ildikó és Simonné Eklics Gyöngyi cikke: A
liberalizáció helyzete a postai szektorban címmel). Azóta csaknem két és fél év telt el, és ez
alatt az idô alatt jelentôs fejlemények történtek az európai uniós postai szabályozás és az
egységes európai postai piac kialakulása terén. A következôkben ezekre a fejleményekre
szándékozunk rávilágítani, egyúttal összefoglalva a liberalizáció eddigi fôbb mozzanatait is.

1. fejezet
Az Európai Uniós postai szabályozás fejlôdése

A közösségi postai szabályozási keret létrehozása és céljai

A postai szektorban az EU közösségi politikájának célja az egységes belsô piac létreho-
zása és kiteljesítése, illetve ennek biztosítása megfelelô szabályozási keret révén, hogy
hatékony, megbízható és jó minôségû postai szolgáltatáshoz jusson az EU minden pol-
gára hozzáférhetô áron. A postai szolgáltatások fontossága mind a gazdasági haladás,
mind pedig a társadalmi jólét és kohézió szempontjából prioritást élvezô közösségi ak-
cióvá teszi a postai szektor szabályozásának ügyét.

A közösségi postapolitikai keret létrehozására és elôkészítéseként egy sor specifikus
közösségi szintû célt fogalmaztak meg az alábbiak szerint:
• Az egyetemes postai szolgáltatások meghatározása olyan jogként, amely a felhasz-

nálóknak minden tagállamban biztosítja a postai szolgáltatásokhoz, azaz a szolgál-
tatások egy meghatározott minimumához való hozzáférést, meghatározott minô-
ségben és megfizethetô áron földrajzi elhelyezkedéstôl függetlenül.

• A fenntartott szolgáltatási kör közös felsô határának kijelölése, amelyet minden
tagállam megadhat az egyetemes postai szolgáltatónak annak érdekében, hogy
garantálja az egyetemes szolgáltatás gazdasági és pénzügyi életképességét.

• A fokozatos és ellenôrzött piacnyitás folyamatának kialakítása, lehetôvé téve a tag-
államok számára azokat az eszközöket, amelyek segítségével tartósan garantálha-
tó az egyetemes szolgáltatások nyújtása.

• A postai szolgáltatások minôségfejlesztésére közösségi szintû szolgáltatásminôsé-
gi normák kidolgozása és publikálása a közösségen belüli határt átlépô levélpostai
küldemények számára, valamint a belföldi levélforgalomra (a közösségen belüli
normákkal összhangban), s döntés a teljesítmények nyilvánosságra hozataláról is.
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lényét kiterjessze az expressz piacra is és ott is erôfölényt szerezzen vagy megôrizze az
erôfölényét. A holland szabályozás alapján ugyanis belföldi forgalomban, 500 gramm
alatti levelek esetében 11.9 gulden alatti áron semmilyen expressz szolgáltató nem
nyújthatott szolgáltatást, kizárólag a Holland Posta. Ezzel az erôfölény kiterjesztése mel-
lett a jogszabály tisztességtelen árakat és feltételeket kényszerített a versenytárs postai
szolgáltatóra és korlátozta a szolgáltatást, illetve a kínálatot.

90/456/EEC Bizottsági Döntés: a nemzetközi expressz futár 
szolgáltatások nyújtása Spanyolországban:

Tényállás:
Spanyolországban a postai szolgáltatásokra vonatkozó jogi szabályozás szerint a Spa-
nyol Postán kívül minden szolgáltatónak tilos a levelek felvétele, továbbítása és kézbes-
tése. Levélnek az olyan személyes tartalommal bíró dokumentum – beleértve a keres-
kedelmi, jogi vagy hivatalos dokumentumokat – minôsül, amelyek a két kilogrammot
nem haladják meg.

Határozat:
A Bizottság szerint a holland szabályozás ellentétes a Római szerzôdés 86. cikkelye fé-
nyében értelmezett 90. cikkelyének (1) bekezdésével.

Indoklás:
A határozat indoklása lényegében hasonló jogi alapokon nyugszik, mint a fenti, a hol-
land postai szabályozással kapcsolatos 90/16-os számú határozat. Mivel a spanyol sza-
bályozás még korlátozóbb jellegû volt, mint a holland szabályozás, hiszen minden 2 kg
alatti levélküldeménnyel kapcsolatos szolgáltatást a Spanyol Posta monopóliumává mi-
nôsített – a Bizottság természetesen a jogellenességet még több jogi és gazdasági érv-
vel alá tudta támasztani. A spanyol szabályozás fogyasztókra hátrányos hatását az is mu-
tatta, hogy mivel a Spanyol Posta nem minden településen nyújtott EMS szolgáltatást,
hanem csak a nagyobb városokban és a tartományi székhelyeken, ezért a legtöbb tele-
pülésrôl egyáltalán nem volt lehetôség Spanyolországban gyors-szolgáltatással/EMS
szolgáltatással levelet küldeni, ráadásul EMS-re vonatkozó megállapodást sem minden
országgal kötött, hanem csak az EU tagjaival és néhány Amerikai állammal, ezért az
ezen kívüli országokba Spanyolországból nem lehetett gyorspostaként levelet küldeni.
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ket, amelyek a nem-fenntartott szolgáltatások engedélyezési/licenc rendszerét hi-
vatottak irányítani;

• Meghatározza az egyetemes szolgáltatásokra alkalmazandó árképzési elveket, va-
lamint az egyetemes szolgáltatók számviteli átláthatóságának elveit is;

• Rögzíti a szolgáltatásminôségi normákat a nemzeti és közösségen belüli határátlé-
pô szolgáltatásokra, és elôirányozza, hogy a tagállamoknak hazai viszonylatban is
ugyanezt kell alkalmazniuk (e szerint a küldemények 85%-nak 3 napon belül, és
97%-ának 5 napon belül a címzetthez kell érnie);

• Meghatározza a postai szektor technikai harmonizációja elôsegítésének mechaniz-
musait (CEN tevékenyég);

• Az érdekeltek egymás közötti kapcsolataival is foglalkozik;
• Megköveteli a postai üzemeltetôtôl független nemzeti szabályozói hatóságok lét-

rehozását.

A második, 2002/39/EK sz. jelenleg hatályos Postai Irányelv fôbb elemei

2002. június 10-én az Európai Parlament és a Tanács formálisan elfogadta a 2002/39/EK
sz. Postai Direktívát, amely módosítja az eredeti, 97/67/EK sz. Postai Irányelvet, továb-
bi lépéseket határozva meg a fokozatos és ellenôrzött piacnyitás folyamatában, és to-
vább limitálva a fenntartott szolgáltatási kört. A tagállamoknak a jogharmonizációt
2002. december 31-ig kellett megvalósítaniuk. E Direktíva alapján a tagállamok az aláb-
biak szerint tarthatták fenn versenyszféra alóli mentességüket:
• A 100 gr-nál kisebb súlyú és az alaptarifa háromszorosánál kevesebbe kerülô levél-

postai küldeményeket 2003. január elsejétôl kezdve (ez csaknem a piac 9%-ának
megnyitását jelentette a verseny elôtt).

• Az 50 gr-nál kisebb súlyú és az alaptarifa két és félszeresénél kevesebbe kerülô le-
vélpostai küldeményeket 2006. január 1-jétôl (ez mintegy a piac további 7%-ának
megnyitását jelentette a verseny elôtt).

• Ezenkívül az Irányelv minden kimenô határátlépô levélpostai küldemény piacát
megnyitotta a verseny elôtt 2003. január 1-jével (ez mintegy a piac további 3%-
ának megnyitását jelentette a verseny elôtt), azzal, hogy kivételeket lehetôvé tesz,
amennyiben ez szükséges az egyetemes szolgáltatás fenntartása érdekében.

Végül az Irányelv a 2009. január 1-jei dátumot jelöli meg mint lehetséges idôpontot
a postai szolgáltatások belsô piaca teljes megnyitására, amelynek megerôsítését egy
közös döntéshozatali eljárásnak kell megelôznie, az Európai Bizottság, a Parlament és
a Tanács részvételével. A Direktíva elôirányozza, hogy az EU Bizottság javaslatot ter-
jeszt elô egy olyan ún. elôretekintô tanulmány értékelései alapján, amely minden tag-
államra lebontva értékeli a postai piac teljes liberalizációjának hatását az egyetemes
szolgáltatásokra.

Idôközben az EU Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a pos-
tai szolgáltatások belsô piacának fejlôdésérôl. E szerint a Direktíva az EU Bizottságtól
megköveteli, hogy rendszeresen (kétévenként) terjesszen elô egy beszámolót a postai
irányelv alkalmazásáról, beleértve a megfelelô információkat a szektor fejlôdésérôl, kü-
lönösen gazdasági, társadalmi, foglalkoztatási és technológiai szempontokból, s a szol-
gáltatásminôség fejlesztésérôl.
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• A költségalapú árképzés elveinek kidolgozása, s annak biztosítása, hogy az egye-
temes szolgáltatás finanszírozása átlátható formában valósuljon meg a közösségi
jognak megfelelôen.

• A technikai normák harmonizálásának elôsegítése, a felhasználók érdekeit szem
elôtt tartva.

• Annak biztosítása, hogy tisztességes versenyfeltételek alakuljanak ki a fenntartott
szolgáltatási körön kívül.

• A postai szektorban elôsegíteni és bátorítani a technológiai vívmányok és változá-
sok gyors és hatékony alkalmazását és követését.

• A postai szektor szabályozásánál az ügyféligények, az alkalmazotti érdekek, s a pos-
tai szektornak a gazdasági, kulturális és társadalmi fejlôdésben, s a közösségi össze-
tartásban betöltött általánosan fontos szerepe tekintetbevételének a biztosítása.

• A postai politika fejlesztésének koordinálása más közösségi szabályozással, és az
átfedések elkerülésének biztosítása.

• A nemzetközi postaforgalom számára megfelelô megközelítéssel lehetôvé kell ten-
ni a fenti célok és prioritások megvalósíthatóságát, harmadik országokkal és nem-
zetközi szervezetekkel együttmûködésben (különös tekintettel az EFTA országokra,
a közép- és kelet-európai államokra az EU-bôvítés fényében).

Az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK sz. elsô Postai Irányelve

A postai szolgáltatásokra vonatkozó fent említett közösségi célokat az Európai Parla-
ment és a Tanács 1997. december 15-i 97/67/EC sz., a közösségi postai szolgáltatások
belsô piacának fejlesztésére, közös szabályaira és a szolgáltatásminôség fejlesztésére
vonatkozó Postai Irányelve (Direktívája) segítségével sikerült beemelni a közösségi jog-
ba, amely teljes körû szabályozási keretet hozott létre az európai postai szolgáltatások
nyújtásához. Az irányelv 1998 januárjában lépett hatályba, és a tagállamoknak egy év
állt rendelkezésre a jogharmonizációhoz.

Az elsô Postai Irányelv fôbb pontjai:
• Meghatározza az egyetemes szolgáltatások minimális jellemzôit, amelyet minden

tagállamnak garantálnia kell (saját területén); E szerint a tagországoknak biztosíta-
niuk kell azt, hogy a felhasználók élvezzék az egyetemes szolgáltatás jogát, bele-
értve az elôírt minôségû postai szolgáltatás tartós nyújtását is, területük összes
pontján, az összes felhasználó számára elérhetô árakon. Az egyetemes szolgál-
tató(k) szavatolja (szavatolják) minden munkanapon és hetente legalább öt napon
át az egyszeri levélgyûjtôszekrény-ürítést, minden természetes vagy jogi személy
laksására vagy helyiségeibe történô egyszeri kézbesítést. Az egyetemes szolgálta-
tás magában foglalja legalább: a legfeljebb 2 kg súlyú postai küldemények és leg-
feljebb 10 kg súlyú (20 kg-ig terjedô opcióval) postai csomagok gyûjtését, osztá-
lyozását, szállítását és kézbesítését, valamint az ajánlott és biztosított küldemé-
nyekkel kapcsolatos szolgáltatásokat.

• Közös, minden tagállamban alkalmazható határokat jelöl ki a fenntartott szolgálta-
tások számára az egyetemes szolgáltatónak (350 gramm súlyhatárig, illetve az el-
sôbbségi levél elsô súlyfokozatának ötszörös díjáig terjedhet), s meghatározza a
további fokozatos és ellenôrzött liberalizáció idôbeosztását; rögzíti azokat az elve-
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Az EU postai szabályozás liberalizációs menetrendje a kezdetektôl

1992 Zöld Könyv a postai szolgáltatások egységes piacának megteremtésérôl
(COM/91/476)

1994 1994. február 7-i Tanácsi Határozat a Közösségi postai szolgáltatások fejleszté-
sérôl (COM/93/247)

1997 Elsô postai irányelv (97/67/EK)
1998 Feljegyzés a Bizottság részérôl a versenyszabályoknak a postai szektorban va-

ló alkalmazásáról és a postai szolgáltatásokra vonatkozó bizonyos állami intéz-
kedések értékelésérôl (98/C39/02)

1999 A fenntartott terület elsô csökkentése
2002 Második postai irányelv (2002/39/EK)

Az Alkalmazásról szóló elsô jelentés (COM(2002) 632)
2003 A fenntartott terület második csökkentése
2004/5 Az alkalmazásról szóló második jelentés (COM(2005) 102)
2006 A fenntartott terület harmadik csökkentése

– A Bizottság Elôretekintô tanulmánya a postai belsô piac 2009. évi teljes li-
beralizálásának az egyetemes szolgáltatásokra gyakorolt hatásáról

– A postai irányelv alkalmazásról szóló harmadik bizottsági jelentés
– A Bizottság javaslatának közzététele (2006.10.18.), 2009. év mint a belsô

postai piac teljes liberalizálásának céldátuma, illetve az efelé vezetô úton
bármely más lépés meghatározása

2009(?) A belsô piac kiteljesítésének céldátuma (megerôsítésre vár)

2. fejezet
A Magyar Posta és az Európai Uniós postai szabályozás

Postai felkészülés az EU csatlakozásra hazánkban

A Magyar Kormány az uniós csatlakozási tárgyalások során azt vállalta, hogy 2002. ja-
nuár elsejétôl harmonizálja a magyar postai szabályozást az EU postai direktívához. A
jogharmonizációt a hírközlésrôl szóló 2001. évi XL. törvény és végrehajtási rendeletei
biztosították. A 2002/39/EK módosított irányelvnek megfelelôen a magyar Országgyû-
lés a 2004. január 1-jén hatályba lépett, postáról szóló 2003. évi CI. törvénnyel és vég-
rehajtási rendeleteivel harmonizálta a magyar jogot az új irányelvhez.

A Magyar Posta szakmai egyeztetések során elkészítette a Társaság EU Felkészülési
Tervét, amelynek során az Egységes Hírközlési Törvény (EHT) munkaanyagát egybeve-
tette az EU 97/67/EK sz. Irányelvének elôírásaival. A Terv annak felmérésére koncent-
rált, hogy az EHT hatályba lépését követôen a Magyar Posta – mint törvényben kijelölt
egyetemes szolgáltató – hogyan tud megfelelni a törvényi elôírásoknak. Öt kérdéskör-
ben jelölte meg a problémás területeket:

1. Teljes körû házhoz kézbesítés;
2. Minôség, minôségirányítás;
3. Ügyfélszolgálat;
4. A leggyorsabb szabványkategória kialakítása;
5. A keresztfinanszírozás tilalma.
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Az EU Bizottság javaslata az új, harmadik postai direktívára

Az EU Bizottság 2006. október 18-án fogadta el a fentiek szerint javaslatát, a 3. pos-
tai irányelv tervezetét az európai postai piac 2009. évi verseny elôtti teljes megnyi-
tásáról, megfelelôen a jelenleg érvényben lévô Postai Direktívában megjelölt célok-
nak. A javaslatot az együttes döntési eljárás elveivel összhangban (251 EC Cikk) ter-
jesztették elô az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak elfogadásra, valamint továb-
bították az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Tanácsá-
hoz véleményezésre (Az elôterjesztés pontos neve: Az Európai Parlament és a Tanács
direktívajavaslata a közösségi postai szolgáltatások belsô piacának teljes liberalizáci-
ójára vonatkozó 97/67/EC sz. Postai Direktíva módosítására – COM/2006/594 vég-
leges szöveg)

Ehhez a javaslathoz az EU Bizottság az alábbi tanulmányokat mellékelte:

• Jelentés a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Bizottsági elôretekintô tanul-
mány a belsô postai piac 2009. évi teljes liberalizálásának az egyetemes szolgálta-
tásokra való hatásáról – COM/2006/596 végsô szöveg;

• Hatástanulmány összefoglalóval;

• Jelentés a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2002/39/EC sz., a 97/67/EC sz.
direktívát módosító irányelvének a teljesítésérôl.

(A javaslat részletes tárgyalását lásd az Európai Unió harmadik irányelvtervezetének
fôbb céljai és a Magyar Posta ezzel kapcsolatos álláspontja c. fejezetben)

Összefoglalva: az EU postai irányelveinek célja az, hogy a tagállamokat kötelezze
országuk területén meghatározott minôségi követelményeknek megfelelô, minden-
ki számára hozzáférhetô áron, minden munkanapon nyújtandó, ún. egyetemes pos-
tai szolgáltatás biztosítására (egy erre alkalmas szolgáltató kijelölése útján), hogy ez-
zel egyidejûleg a postai szolgáltatások piaci versenyét lehetôvé téve a monopoljo-
gok fokozatos csökkentésével harmonizált kereteket biztosítson új szolgáltatók piac-
ra lépése (engedélyezése) számára, s megteremtse a fenti célok megvalósulását el-
lenôrzô/irányító, a postai szolgáltatóktól független nemzeti szabályozó hatóságot.
Fontos e tekintetben megjegyezni, hogy az irányelvek alapján a monopoljog (az ún.
fenntartott szolgáltatások) kizárólag az egyetemes szolgáltatások (finanszírozásának)
biztosítása érdekében tarthatóak fenn, az elsô irányelv alapján maximum a 350
grammot meg nem haladó levelek és címzett reklámküldemények körére, a második
irányelv alapján a fenti tömeghatárok 2003. január 1-jétôl 100 grammra, 2006. janu-
ár 1-tôl 50 grammra módosultak, a harmadik irányelvtervezet szerint pedig 2009. ja-
nuár elsejétôl a fenntartott szolgáltatások, s ezzel együtt a monopoljogok megszûn-
nének, megvalósulna a teljes piacnyitás, s létrejönne az egységes, liberalizált euró-
pai postai piac.
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Az Európai Unió harmadik irányelvtervezetének 
fôbb céljai és a Magyar Posta ezzel kapcsolatos álláspontja

A harmadik postai irányelvtervezet fôbb céljaival, az egységes európai belsô postai
piac megteremtésének elveivel társaságunk egyetért. Azonban számos rendelkezését
tekintve módosításokat tartunk szükségesnek. A tervezet legfôbb célja, hogy 2009.
január elsejétôl megteremtse az egységes, teljesen liberalizált belsô postai piacot, s
ennek érdekében megszüntesse a fenntartott szolgáltatásokat, ami a postai monopó-
lium teljes eltörlését jelentené. A direktíva-tervezet szerint az egyetemes szolgáltatá-
sok köre változatlan maradna. Mivel a fenntartott terület az egyetemes postai szolgál-
tatások finanszírozását biztosítja, a tervezet rendelkezik arról, hogy e terület megszün-
tetése után milyen egyéb finanszírozási lehetôségek jöhetnek számba. E körben azon-
ban inkább a jelenleg is rendelkezésre álló lehetôségeket gyûjti csokorba (közpénzek
felhasználása, állami támogatás, más postai szolgáltatóktól beszedett pénzekbôl mû-
ködô kompenzációs alap, szolgáltatások közbeszerzése). Egyedüli újdonságként a fel-
használóktól, azaz a postai ügyfelektôl (feladóktól, címzettektôl) beszedhetô pénzek-
bôl mûködtethetô kompenzációs alap jelenik meg. A tervezet ezen felül szûkíti a pi-
acra lépési feltételként elôírható engedélyezési kritériumokat, továbbá számos ren-
delkezésében pontosítja a hatályos irányelv szabályait.

A harmadik postai irányelvtervezetnek azonban számos fogyatékossága van,
amely megosztotta az érdekelteket. Ezek közül a hiányosságok közül az alábbiakat
emelem ki.

A második postai irányelvvel módosított, jelenleg hatályos direktíva (7. cikkely,
3. bekezdés) úgy rendelkezik, hogy a Bizottságnak elôretekintô tanulmányt kell ké-
szítenie, amelyben az egyes tagállamokra vonatkozóan értékeli, hogy a postai bel-
sô piac 2009. évi teljes liberalizálása milyen hatással lesz az egyetemes szolgálta-
tásokra. A tanulmány következtetései alapján pedig a Bizottságnak 2006. decem-
ber 31-ig jelentést kellett benyújtania az EU Parlamentnek és a Tanácsnak egy ja-
vaslat kíséretében, amely adott esetben megerôsíti, hogy a 2009. év az egységes
belsô postai piac teljes körû megvalósításának határideje, vagy a tanulmány követ-
keztetései alapján meghatározza az esetleges egyéb intézkedést. A bizottság által
elkészített Elôretekintô Tanulmány azonban nem tett eleget a fenti követelmény-
nek, mivel minden egyes tagállamra külön lebontott hatáselemzést nem tartalmaz.
A teljes piacnyitásnak a tagállamokra gyakorolt lehetséges hatását jelenleg átfo-
góan kizárólag a PriceWaterhouseCoopers tanácsadó cég által a Bizottság meg-
rendelésére készített „A postai belsô piac 2009. évi teljes megnyitásának hatása
az egyetemes szolgáltatásokra” címû tanulmány vizsgálja. A dolgozat – melynek
következtetései természetesen nem a Bizottság véleményét tükrözik – azt mutatja,
hogy a tagállamok felkészültsége a teljes piacnyitásra meglehetôsen heterogén
képet mutat. A legfelkészültebbnek minôsített Hollandia és a legkevésbé felké-
szült új EU-tagállam Románia között hozzávetôlegesen két és félszeres a felkészült-
ségbeli különbség.
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A felkészülés felmérésének 2001. júniusi megkezdését követôen létrejöttek azok a

munkacsoportok, amelyeknek feladata a fenti öt témakörhöz kapcsolódó feladatok
megoldása, illetve az egyes munkacsoportok által közösen kidolgozott ütemtervek vég-
rehajtása volt. A munkacsoportokban valamennyi érintett fôigazgatóság, majd késôbb
a regionális postaigazgatóságok is közremûködtek. A nemzetközi terület (Nemzetközi
Igazgatóság, majd Nemzetközi Üzletág) a felkészüléshez, majd az uniós csatlakozás
után a felzárkózáshoz és az elôírások teljesítéséhez biztosította a megfelelô nemzetkö-
zi szervezetekkel való kapcsolatokat, a feladatok koordinálását, s a magyar postai érde-
kek hangsúlyosabb érvényesítését. Kedvezô fórumot jelentettek ehhez egyebek között
a PostEuroppal (az Európai Postai Közszolgálati Üzemeltetôk Egyesülete) való kapcso-
latok, a közvetlen találkozások az EU Bizottság képviselôivel, az IPC-hez társult tagként
való csatlakozás (2002. január 1-jétôl).

A PostEuroppal való kapcsolatok eredményeként a Magyar Posta is aláírója volt az ún.
Brüsszeli Egyezménynek: 1998-ban a PostEurop és 11 az EU-hoz csatlakozni kívánó kö-
zép- és kelet-európai ország írta alá, amelynek célja ezen országok felzárkóztatása az EU
postai direktívában megfogalmazott, elsôsorban minôségi követelményekhez. A Brüsz-
szeli Egyezményben vállaltak alapján a Magyar Posta az alábbi programokban vett részt:

– UNEX Lite projekt keretében a nemzetközi átfutási-idômérési rendszerhez (késôbb
diagnosztikai rendszerrel is bôvítve) való kapcsolódás (2000 áprilisától);

– CAPE/CAPERS EU finanszírozású projekt, amely a nemzetközi postai zárlatok
nyomkövetô rendszerének kidolgozását tûzte ki célul (1999-2000);

– A fenti két projekten kívül megalakult az Ügyfélorientációs munkacsoport, mely-
nek fô célja az ügyfélcentrikus és piacorientált posta arculatának kialakítása a ve-
vôkapcsolatok javításával; a Szolgáltatásminôség-javító munkacsoport, melynek
célja a bel- és külföldi minôségellenôrzô rendszerek és küldeménytovábbítási fo-
lyamatok áttekintése volt; IPC REIMS végdíj megegyezéséhez való felzárkózással
foglalkozó munkacsoport; Szolgáltatási szabványoknak, az Európai Szabványosítá-
si Bizottság (CEN) által elfogadott szabványoknak való megfelelést elôsegítô ak-
cióterv kidolgozása; E-PostEurop program pedig az e-kereskedelem elterjesztésé-
nek elôsegítését célozta. Sikeresen vettünk rész a Phare finanszírozású Twinning
projektekben is (10 szakértôi konzultáció szervezésével a Magyar Posta volt a leg-
aktívabb részvevô).

A Brüsszeli Egyezményt 2003-ban annak korszerûbb változata az Accord II Egyez-
mény váltotta fel (végrehajtása még jelenleg is tart), amely szintén projekteken ke-
resztül az EU-hoz csatlakozó országoknak, majd 2004 után az új EU-tagoknak is hi-
vatott technikai és szakmai segítséget nyújtani az EU postai irányelvének teljesíté-
sében.
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A legkevésbé felkészült 10 tagállam közül 9 új EU-tagország. Mindez alapot ad arra,
hogy joggal feltételezzük, a 2009-es tervezett teljes piacnyitásnak számos országban
egyértelmûen negatív lenne az egyetemes szolgáltatásra gyakorolt hatása.

A fent idézett irányelvi rendelkezés alapján a Bizottságnak lényegében arról kel-
lett döntenie, hogy megerôsíti-e a hatályos irányelvben feltételes – tehát nem vég-
leges – céldátumként megjelölt 2009-es teljes piacnyitást vagy nem. Ennek a fel-
adatnak az ellátáshoz a Bizottság az ún. hatástanulmányban különbözô szabályozási
opciók lehetséges hatását vizsgálta különbözô szempontokból, egybevetve az opció
melletti és elleni érveket. Az egyetemes szolgáltatás finanszírozásával, illetve a fenn-
tartott szolgáltatások megszüntetésével kapcsolatosan a Bizottság 4 cselekvési op-
ciót vizsgált: a) engedni, hogy az irányelv hatálya 2009-ben megszûnjön, b) az irány-
elv önmagát 2008. december 31-én hatályon kívül helyezô rendelkezéseinek törlé-
se, azaz a fenntartott szolgáltatások jelenlegi szinten való tartásának engedélyezése,
c) fenntartott szolgáltatás törlése harmonizált finanszírozási feltételek mellett, d) a fi-
nanszírozási mechanizmusok kimerítô jellegû felsorolása. A Bizottság ezen utóbbi
opciót javasolta és szövegezte meg az irányelv módosítására tett elôterjesztésében.
A Bizottság ebben a részkérdésben azonban nem határozott meg és mérlegelt to-
vábbi opciókat. Teljesen egyértelmû ugyanis, hogy kimaradtak azon opciók, melyek
a fenntartott szolgáltatások megszüntetésére vonatkoznak, de a 2009. évinél késôb-
bi határidô megjelölésével.

Az egyetemes szolgáltatás finanszírozásának kérdése

A Magyar Posta legfôbb aggálya a tervezetet tekintve az, hogy a jelenlegi szöveg el-
fogadása esetén 2009-tôl gyakorlatilag megoldatlan lenne, illetve csak költségvetési
pénzek felhasználásával lenne megoldható a változatlan formában fennmaradó egye-
temes szolgáltatás finanszírozása. A Bizottság által javasolt finanszírozási módok kö-
zül a tervezet szerint módosuló 7. cikkely 2. pontjában szereplô közbeszerzés, a 3. a)
pontban jelzett közalap, „public fund” és ugyanezen cikkely 1. pontjában feltüntetett
„EK Szerzôdéssel összeegyeztethetô egyéb mód” mindegyike állami pénzek kiáram-
lásával járna, azonban ezen finanszírozási módok nem tekinthetôk tényleges megol-
dásnak. Egyrészrôl az állam számára az egyetemes postai szolgáltatás finanszírozása
új, eddig nem létezô kiadási tételt jelentene. Kérdéses azonban, hogy ez mennyire el-
fogadható a postai liberalizáció eredményeként vagy melléktermékeként. Másrészrôl
a finanszírozott egyetemes szolgáltató számára a költségvetési támogatás pedig
olyan, az aktuális költségvetési helyzet függvényében megvalósuló (tehát bizonyta-
lan) finanszírozási forrást jelentene, amelyre üzleti stratégiát nem lehet építeni.

A 3. b) pont a finanszírozást kompenzációs alapon tenné lehetôvé. Ez a finanszí-
rozási mód eddig a postai ágazaton belül nem vált be az EU egyetlen tagországá-
ban sem. Kilenc tagország jogszabálya teszi lehetôvé a kompenzációs alap alkalma-
zását, de ténylegesen csak Olaszországban mûködik, azonban a 2005-ös adatok
alapján a mintegy 651 millió eurós kompenzációs igénnyel szemben az alapba
mindösszesen 110 000 Euró folyt be. Hazánkban a távközlési szektorban alkalmaz-
nak kompenzációs alapból történô finanszírozást, de ez Magyarországon sikertelen-
nek minôsült. E finanszírozási módszerek alapvetô problémája az, hogy a fizetésre
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Az alábbi táblázat szemlélteti az EU tagállamok teljes piacnyitásra való felkészültségi indexét.

Felkészültségi index (százalékban)
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Alapvetô cél tehát az egyetemes postai szolgáltató Magyar Posta versenyképességé-
nek, költséghatékonyságának növelése. Ehhez pedig megfelelô jogszabályi környezet
kialakítása is szükséges, ami lehetôvé tenné a postai hálózat optimalizálását. A reformok
megalapozott kidolgozása és végrehajtása azonban hosszabb idôt vesz igénybe.

A fenti módosító javaslatunkhoz szorosan kötôdik az a módosító indítvány is, mely kö-
telezné a Bizottságot, hogy 2010. december 31-ig készítsen egy jelentést a Tanács és 
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kötelezett szolgáltatók „dupla adóztatásnak” tekintik azt, ha bevételükbôl az adón
kívül még más közcélú hozzájárulást kell fizetniük, mely összeg ráadásul egy másik
postai szolgáltató, bizonyos piacokon a „versenytárs” finanszírozására hivatott. Eb-
ben az esetben ez a hozzájárulási kötelezettség vagy eleve eltántorítja a piacra lé-
péstôl a szolgáltatókat, vagy fizetési hajlandóságukat befolyásolja és ún. „kozmeti-
kázott könyvelésre” kényszeríti a vállalkozásokat. A másik alapvetô probléma, hogy
a finanszírozási igény és ezáltal a hozzájárulás mértéke is nehezen becsülhetô meg,
ami komoly üzleti tervezési problémát okozhat a hozzájárulásra kötelezettek számá-
ra. Álláspontunk szerint a Bizottság által javasolt finanszírozási módok Magyaror-
szág esetében nem adnak megfelelô garanciát az egyetemes szolgáltatás nyújtásá-
ra. Az egyetlen kipróbált és minden tagállamban jól mûködô finanszírozási mecha-
nizmus a fenntartott szolgáltatás biztosítása.

A Magyar Posta legfontosabb módosítási javaslatai 
a harmadik postai irányelv tervezetének szövegében

A Magyar Posta az EU Bizottság 3. irányelvtervezete szövegének az 1. cikk (8) bekezdé-
se módosítását, azaz a fenntartható szolgáltatások szövegben történô további szerepel-
tetését tartja a legfontosabbnak. Több, a fenntartható szolgáltatások tömeg és tarifa-
határait eltérô mértékben meghatározó opciót dolgoztunk ki:
• A opció: jelenleg hatályos tömeg és tarifahatárok megtartása, azaz 50 gramm/2,5-

szörös tarifa – levélküldeményre és címzett reklámküldeményre, belföldi és nem-
zetközi viszonylatban egyaránt;

• B opció: 30 gramm/2,5-szörös tarifa – levélküldeményre és címzett reklámkülde-
ményre, belföldi és nemzetközi viszonylatban egyaránt;

• C opció: A vagy B opció azzal, hogy a tarifa 2,5-szörös helyett 2-szeres;
• D opció: A-C opciók azzal, hogy a nemzetközi forgalomban nem lehet fenntartott

szolgáltatás;
• E opció: A-D opciók azzal, hogy a címzett reklámküldemény sem fenntartható.

A fentiek közül az A jelenti a legbiztosabb finanszírozást, míg az E finanszírozási képes-
sége erôsen limitált, ezért a Magyar Posta az A opció elfogadását javasolja, valamint
2011. december 31-ét a teljes piacnyitás dátumaként, azaz a fenntartott szolgáltatások
biztosításának lehetséges határidejeként.

A határidô három évvel történô kitolására azért lenne szükség, hogy a Magyar Posta
versenyképességének biztosításához, illetve a postai piac átalakításához kellô átmeneti
idô álljon rendelkezésre. A Magyar Posta ugyanis még nem eléggé felkészült a 2009-i
teljes piaci versenyre. Ennek oka elsôsorban az EU átlagnál jóval szigorúbb jogszabályi
kötöttségekben, kötelezettségekben keresendô. A vonatkozó jogszabályi rendelkezé-
sek miatt a Magyar Posta tartja fenn például az EU-ban a 6. legnagyobb postahivatali
hálózatot, ugyanakkor hazánkban jut EU viszonylatban a 7. legkevesebb postai külde-
mény egy fôre, amit az alábbi táblázatok is mutatnak, ráadásul a levélpostai küldemé-
nyek egy jelentôs hányadát az ügyfelek nem is postai szolgáltatóhelyen, hanem nagy
feldolgozó üzemekben juttatják a postai hálózatba. Ennek következtében a hozzávetô-
legesen 2800 szolgáltatóhely többsége veszteségesen mûködik.
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határozata 2008 márciusában várható, a Tanács számára elôírt bonyolult súlyozási mecha-
nizmusra épülô szavazási rend szerint. Amennyiben szükséges, az egyeztetési eljárás (6
hét /+ 2 hét/) valószínûleg 2008 májusában fog megkezdôdni. Az egyeztetett szöveget
az Egyeztetô Bizottságnak a tervek szerint 2008 júliusára kell véglegesítenie (ez 6 hetet
vesz igénybe), s ezután kerülhet majd az irányelv így megvitatott és egyeztetett szövege
a Parlament és a Tanács elé végsô jóváhagyásra, ami valószínûleg 2008 októberére tehe-
tô. A direktívát a tagoknak az elôírások szerint 2009. január 1-jéig be kellene emelniük a
nemzeti törvényhozásba. Abban az esetben azonban, ha nem lenne sikeres a fent vázolt
együttdöntési eljárás, hatályát veszti a jelenleg érvényes postai irányelv 2008 végén, és
ettôl kezdve az EU Alapszerzôdése lesz az irányadó a postai szabályozás terén.

Az elfogadási eljárás idôbeosztását az alábbi kép szemlélteti:

TEN: EESC közlekedési és energiaügyi bizottsága
ECOS: CoR-hoz tartozó gazdasági és szociálpolitikai bizottság

A harmadik postai irányelvtervezettel kapcsolatos érdekcsoportok

– A 2009-es liberalizáció feltétlen támogatói (állami és szolgáltatói szinten): Egyesült Ki-
rályság, Svédország, Finnország Németország, Hollandia. Az elsô három ország már
teljesen liberalizálta a piacát, Hollandia és Németország 2008-tól fogja eltörölni a
fenntartott szolgáltatásokat. Ezen országok egyetemes postai szolgáltatói – Svédor-
szág kivételével – globális, illetve regionális (Finnország) piaci szereplôvé kívánnak vál-
ni, ezért alapvetô érdekük a 2009-es liberalizáció és a Bizottság javaslatának támoga-
tása. Ezt a támogatást több összehangolt akcióval, közös sajtókonferenciával is de-
monstrálták. Észtország szintén liberalizálta a piacát, de a kérdésben passzív maradt.

– A 2009-es liberalizáció ellenzôit tekintve bonyolultabb a kép, hisz a szolgáltatói ér-
dekekkel nem minden esetben azonosultak állami szinten. Állami szinten is ellenzi a
2009-es liberalizációt Luxembourg, Görögország, Belgium, Lengyelország, Ciprus,
Franciaország, Olaszország. Magyarország és Málta szolgáltatói szinten egyértel-
mûen ellenzi, állami szinten azonban ez még nem került egyértelmûen megerôsí-
tésre. Spanyolország postai szolgáltatója ellenzi a liberalizációt, de a kormányzat tá-
mogatja. Az itt felsorolt 10 ország postai szolgáltatója külön lobbycsoportot alakí-
tott. Tagjai rendszeresen egyeztetnek egymással, közös pénzeszközökbôl egy nem-
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a Parlament részére az egyetemes szolgáltatások fenntartott szolgáltatáson kívüli finan-
szírozási módjának hatékonyságáról. Ennek a rendelkezésnek az lenne a célja, hogy tá-
jékoztassa a döntéshozókat arról, mennyire mûködôképesek azok a finanszírozási mecha-
nizmusok, amelyeket azon tagországok vezettek be, amelyek már megvalósították a tel-
jes liberalizációt. A jelenlegi tervek szerint 2008-tól már Németország és Hollandia is tel-
jesen megnyitja postai piacát, így ettôl az idôponttól az Unió levélpiacának 60%-a libe-
ralizált lesz. Ehhez még csatlakozhatnak azok a tagországok is, amelyek úgy ítélik meg,
hogy nem szükséges fenntartott terület egyetemes szolgáltatásainak finanszírozásához.

(Cikkünk végén 4 olyan ország példáját mutatjuk be röviden, amelyek már liberalizál-
ták piacaikat, illetve felkészültek a teljes piacnyitásra).

3. fejezet
Döntéshozatali eljárás az új EU postai direktívával kapcsolatban

A harmadik postai irányelvtervezet elfogadási eljárásának idôbeosztása

A direktívatervezet elfogadási eljárásának munkafolyamata – az EU Bizottság 2006. ok-
tóber 18-ai elôterjesztése alapján – még a finn elnökség idején, munkacsoport indítá-
sával kezdôdött 2006 novemberében az együttdöntési eljárás (EU Bizottság, a Parla-
ment és a Tanács) keretében. Megtörtént a témagondozó kijelölése Markus Ferber (Né-
metország, Európai Néppárt) személyében, az ellenzéki pártok részérôl pedig Bryan
Simpson (Egyesült Királyság, Európai Szocialista Párt), Luigi Cocilovo (Olaszország,
ALDE), és Eva Lichtenberger (Ausztria, Zöldek) lettek a témafelelôsök. Ôk márciusra
fogják elkészíteni jelentéstervezetüket.

Az elsô megbeszélésekre 2006. december 11-én került sor az EU Tanácsban, amelyen
a postai ügyekért felelôs miniszterek vettek részt. Ezen a Bizottság részérôl magyarázat
hangzott el, amelyet vita követett. 2007. január 7-én került a Parlament elé a javaslat,
amelyet hat Bizottság tárgyalt. A vezetô Bizottság a TRAN (Közlekedés és Turizmus).
Egyéb közremûködô bizottságok: IMCO (Belsô piac és fogyasztóvédelem), ITRE (Ipar,
kutatás, energia), ECON (Gazdasági és monetáris ügyek), EMPL (Foglalkoztatás és tár-
sadalmi kérdések), REGIO (Regionális fejlesztés). A fenti hat bizottság 2007. január 31-
én tartott ismét megbeszéléseket, s február végére/március elejére készítenek jelentést.

A véleményezésben részt vesz az EESC (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság) és a
CoR (Régiók Tanácsa) is. Az EESC munkájában, a postai direktívatervezetet tárgyaló érte-
kezleteken és egyeztetéseken, dr. Szebeny Botond, a Magyar Posta Nemzetközi Üzlet-
ágának vezetôje, a téma kijelölt szakértôjeként, a munkaadói oldal hivatalos képviseleté-
ben rendszeresen részt vesz. Az EESC és a CoR folyamatosan egyeztetik véleményüket.

A Tanács megfelelô munkacsoportja öt ülést tart 2007 elsô félévében. A dokumentum
elôreláthatólag május/júniusban kerül az EU Parlament elé elsô olvasatra. Eddig az idô-
pontig a dokumentumnak tartalmaznia kell az addig benyújtott legfontosabb módosítási
javaslatokat. A parlamenti elsô olvasat alkalmával a szavazás során a szavazó tagok egy-
szerû többségének a véleménye a mérvadó. Ami a Tanácsot illeti, esetleges tanácsi közös
álláspont júniusban várható. Második olvasatra 3 (+1) hónappal késôbb, vélhetôen no-
vember 7-én kerülhet sor a Parlamentben. A második olvasat során már a parlamenti ta-
gok abszolút többségének szavazata szükséges (785 szavazatból 393 szavazat). A Tanács
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Bár a tagállamok, illetve a postai szolgáltatók érdekei rendkívül különbözôek, a
PostEurop külön munkacsoportot hozott létre az irányelvvel kapcsolatos közös problémák
feltárására és megfelelô kezelésére. E munkacsoport részletesen elemezte az új irányelv-
tervezetet. Az irányelv szövegében számos ellentmondást, szakmailag nem helytálló, in-
dokolatlan vagy nem világos rendelkezést talált, mellyel kapcsolatosan levélben fordult a
Bizottsághoz magyarázatot kérve. Ennek nyomán 2007. február 7-én nyilvános vitafórum
került megrendezésre, melyen a PostEurop az általa összegyûjtött kérdések megválaszo-
lására kérte az EU Bizottság ott megjelent felelôs képviselôit. A témában továbbra is foly-
tatja a csoport az érdekegyeztetô munkáját, tekintettel arra, hogy a fentiekben említett
rendelkezések egy részével kapcsolatban megmaradtak a nyitott kérdések.

Végezetül az alábbiakban a postai liberalizáció szemléltetéseként négy olyan or-
szág példáját mutatjuk be, amelyek már liberalizálták postai piacukat, illetve felké-
szültek a teljes piacnyitásra.

Függelék

A liberalizált, illetve a liberalizációra felkészült tagállamok postahálózatra 
és foglalkozatásra vonatkozó adatai

Egyesült Királyság:
Az Egyesült Királyság 2006. január elsejétôl liberalizálta postai piacát. A kereskedelmi
és iparügyi miniszter 2006 decemberi bejelentése szerint 2009-ig a meglévô 14 000
postahivatalból hozzávetôlegesen 2500-3000 hivatalt zár be a Royal Mail, illetve annak
postahivatali leányvállalata, a Post Office Ltd. A postahivatalok funkcióját 500 helyen
postai szolgáltatópontok váltják fel pubokban, polgármesteri hivatalokban és közössé-
gi centrumokban. (A postahivatali hálózat 1999-ben még 18000 hivatalból állt). A bezá-
rások oka, hogy a postahivatali hálózat annak ellenére is heti 4 millió fontos vesztesé-
get szenved, hogy évente 150 millió font költségvetési támogatást kap a Post Office.

Nemrégen nyilvánosságra került, hogy az elmúlt 12 hónapban 2 milliárd üzleti leve-
let „veszített el” a Royal Mail a konkurenciának köszönhetôen. A legnagyobb ügyfelek
közül 18, mint pl. Lloyds TSB (banki szolgáltató), Barclaycard (hitel, hitelkártya és bizto-
sítás), Munkaügyi és Nyugdíj Minisztérium, illetve a British Gas, a British Telecom és
Centrica áramszolgáltató váltott szolgáltatót. Legújabban pedig a British Broadcasting
Corporation (BBC) váltott a Business Post leányvállalatára, a UK Mailre: az évi 61 millió
küldemény kézbesítésérôl szóló szerzôdés több, mint 12,3 millió eurós bevételt jelent
a UK Mailnek. Fennáll annak a veszélye is, hogy más minisztérium vagy kormányhivatal
is valamelyik konkurenciához viszi át üzleti levelezését. A Royal Mail mûködési elôírásá-
nak megfelelôen nem veheti fel árcsökkentéssel a harcot, az egyetlen megoldás a ha-
tékonyság növelése és az új technolíógia lenne. A Royal Mail 100 legnagyobb ügyfele
adja nyeresége 40%-át, amely egyre inkább csökkenni látszik. Amennyiben a helyzet
nem javul, a kormány kénytelen lesz a nemzeti posta átszervezését jóváhagyni.

(Az Egyesült Királyság lakossága 59,7 millió fô, területe 243 800 négyzetkilométer.)

Svédország:
A Bizottság által jó példaként felhozott és már 1993-tól liberalizált postai piaccal rendel-
kezô Svédország esetében a liberalizáció „ára” az 1993-ban még 72 000 fôs létszám fe-
lezése, továbbá a klasszikus postahivatali hálózat teljes átalakítása, melynek során a pos-
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zetközi tanácsadó céggel tanulmányt készítettek az egyetemes szolgáltatások finan-
szírozásának lehetôségeirôl, közös sajtónyilatkozatokat tettek közzé Európa vezetô
gazdasági szaklapjaiban és ami a legfontosabb, egymással egyeztetve kívánnak fel-
lépni az irányelv EU parlamenti döntéshozatala során, közösen megfogalmazott mó-
dosítási javaslatokkal, vitafórumokkal segítve az EP képviselôk tevékenységét.

– A fentiekben nem említett tagállamok postai szolgáltatói tudomásunk szerint nem
egyeztetnek egymással, lobbycsoportokba nem tartoznak, a liberalizációval kap-
csolatos kormányzati álláspont pedig nem markáns.

Információink szerint az EU-tagországoknak a teljes postai piacnyitással kapcsolatos
elôzetes álláspontja a következôképpen néz ki:

Az EU tagországoknak a postai piacnyitással kapcsolatos elôzetes álláspontja

28

DR. SZEBENY BOTOND – VARGA BÓTOS ANNA – DR. SÜMEGI PÉTER

Postai Szolgáltató 
Kormány a Miniszteri 

Tanácsban  
(szavazatszámmal súlyozott) 

EU Parlament 
Országok 

Igen 
Seml./Nincs 

álláspont 
Nem Igen 

Seml./Nincs 
álláspont 

Nem 
Szavazatok 

száma 

Ausztria  X   10X  18

Belgium   X   12X 24

Bulgária  X   10X  18

Ciprus   X   4X 6

Cseh Köztársaság  X   12X  24

Dánia  X   7X  14

Egyesült Királyság X   29X   78

Észtország  X   4X  6

Finnország X   7X   14

Franciaország   X   29X 78

Görögország   X   12X 24

Hollandia X   13X   27

Írország  X   7X  13

Lengyelország   X   27X 54

Lettország  X   4X  9

Litvánia  X   7X  13

Luxemburg   X   4X 6

Magyarország   X   12X (?) 24

Málta   X   3X (?) 5

Németország X   29X   99

Olaszország   X   29X 78

Portugália  X   12X  24

Románia  X   14X  35

Spanyolország   X 27X   54

Svédország X   10X   19

Szlovákia  X   7X  14

Szlovénia  X   4X  7

Összesítés 5 12 10 115 98 132 785
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Nemzetközi postai hírek
2006. október–2007. január
Válogatta: Lovászi József

Az EU Bizottság beterjesztette javaslatát az európai postai piac 
teljes postai liberalizációjáról

Az EU Bizottság 2006. október 18-án tárgyalta és fogadta el az új postai direktíva ter-
vezetét, melyben javasolják az EU postai piacának teljes liberalizálását 2009. január 1-
tôl. Eszerint a nemzeti postai szolgáltatók nem rendelkeznének 2009 után az ún. fenn-
tartott szolgáltatási körrel (ez jelenleg az 50 gramm alatti levelek kézbesítésére vonat-
kozik), amely az egyetemes szolgáltatás finanszírozására hivatott. A 2009-ben hatályba
lépô új direktíváról a végsô döntést – várhatóan 2007 folyamán – az Európai Parlament
és az EU Tanács fogja kimondani. Számos tagállam megnyitotta már postai piacát a tel-
jes körû verseny elôtt, vagy szándékában áll ezt még a 2009-es határidô elôtt megten-
ni (pl.: Németország, Svédország, Finnország, Hollandia). Más tagállamok postái azon-
ban (Franciaország, Belgium, Spanyolország, Görögország, Olaszország, Magyaror-
szág, Luxemburg, Málta, Ciprus, Lengyelország) aggodalmukat fejezték ki azzal kapcso-
latban, hogy az egyetemes szolgáltatások finanszírozása a fenntartott szolgáltatási kör
hiányában nem lesz megoldható.

Németország üdvözli az Európai Bizottság döntését

www.bvdp.de – A német szövetségi gazdasági miniszter, Michael Glos üdvözölte az Eu-
rópai Bizottság új, a postai irányelvekre vonatkozó javaslatát, mely szerint a postai szol-
gáltatások piacát legkésôbb 2009 januárjáig teljes mértékben meg kell nyitni. Az euró-
pai államok egy része már most készen áll a teljes piacnyitásra, mások, mint Németor-
szág is 2008. január 1-jével fogja a hazai piacot a versenytársak elôtt szabaddá tenni,
megint mások a legvégsô határidôig kihúzzák a monopolhelyzet adta lehetôségeket.

Vita a postai szolgáltatások uniós reformjáról

www.euractiv.hu – Franciaország hevesen ellenezte az Európai Bizottságnak a postai
szolgáltatás 2009-ig végrehajtandó liberalizálására vonatkozó tervezetét, amelyrôl az EU
miniszterei december 11-én tárgyaltak. Párizs nyíltan bírálta a Charlie McCreevy belsôpi-
aci biztos által idén októberben kezdeményezett bizottsági terveket, fôleg annak az egye-
temes postai szolgáltatásokra vonatkozó módosító javaslatait. Franciaországban – más
tagállamokhoz hasonlóan – ezek az úgynevezett egyetemes szolgáltatások egyetlen válla-
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tahivatalok jó részét lecserélték élelmiszerüzletekben, benzinkutaknál és könyvtárakban
mûködô postai szolgáltatási pontokra. E postai szolgáltatási pontok kizárólag postai kül-
deményekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújtanak, banki, illetve pénzforgalmi tevékenysé-
get nem végeznek. Kezdetben óriási felzúdulást váltottak ki az intézkedések és az elége-
dettségi index meredeken zuhant, de hamarosan ismét elégedettségüket fejezték ki a fo-
gyasztók elsôsorban azért, mert a szolgáltatási pontok hosszabb ideig álltak az ügyfelek
rendelkezésére és általában közlekedési csomópontokban helyezkedtek el. (Stockholm-
ban pl. a metróaluljáróban lévô üzlethálózatokban van a szolgáltatópontok nagy része.)

(Svédország lakossága 9 millió fô, területe 410 000 négyzetkilométer.)

Németország:
Németországban a 90-es években még kb. 30 000-es postahivatali hálózatot mára
13 000-re csökkentette a német posta. A megmaradt postahivatalok felét postaügynök-
ségek üzemeltetik alvállalkozásban. Emellett a Német Posta számos helyen ún.
„Packstationt”-t és „Postpoint”-okat üzemeltet. Az elôbbiek olyan, nagy közlekedési
csomópontokban elhelyezett automaták, melyekben a mobiltelefonnal vagy internettel
rendelkezô, regisztrált ügyfelek emberi közremûködés nélkül tudnak postacsomagot
feladni vagy felvenni, az utóbbi pedig olyan shop-in-shop rendszerben mûködô egy-
ség, melyben bélyeget vásárolhatnak és nem könyvelt küldeményeket adhatnak fel és
vehetnek át az ügyfelek. A Német Posta a 90-es években még 380 000 munkavállalót
foglalkoztatott, 2004-re ez a szám 197 000 fôre apadt, de az egyetemes szolgáltatások-
kal kapcsolatosan már csak 153 000 fô foglalkozott. A létszámleépítés 2000 és 2004 kö-
zött hozzávetôleg 20 000 embert érintett.

(Németország lakossága 82,5 millió fô, területe 375 000 négyzetkilométer.)

Hollandia:
Hollandiában mindösszesen 790 postai szolgáltatóhely kínálja a postai szolgáltatások
teljes választékát, ezen szolgáltatóhelyekbôl 515 franchise rendszerben mûködik. Ezen
kívül még 1312 szolgáltatópont kínál postai szolgáltatásokat. A Holland Posta által fog-
lalkoztatottaknak csak mintegy 1/3-a dolgozik teljes munkaidôben, a többi foglalkozta-
tott részmunkaidôben dolgozik, ráadásul a foglalkoztatottak 1/3-a nem munkaviszony-
ban, hanem egyéni vállalkozóként dolgozik a Holland Postának. Ilyen módon a teljes
munkaidôben foglalkoztatottak (FTE) száma csak 31.500 fô volt 2005-ben. 2006. áprili-
sában további 1100 munkahely leépítését jelentették be, 9000 kézbesítôt pedig a to-
vábbiakban részmunkaidôben kívánnak foglalkoztatni, melynek következtében 2012-ig
további 5000 fôs leépítést terveznek.

(Hollandia lakossága 16,3 millió fô, területe 33 900 négyzetkilométer.)

Budapest, 2007. február 15.

Felhasznált források:
• Az EU Bizottság honlapja: EU postai szabályozás (EU postal legislation)

http://ec.europa.eu/internal_market/post/legislation_en.htm
• Konferencia az európai postai liberalizációról: Bernard Damiens, a PostEurop

elnökének elôadása
• A Magyar Posta EU Felkészülési Terve (2001)
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de 2007 után együttmûködést kötne a Hermés céggel a lakossági ügyfelek felé kínált
postai szolgáltatásokról.

A szakszervezet tiltakozik a németországi TNT ellen

http://de.news.yahoo.com – A német szolgáltatói ágazat dolgozóinak szakszervezete
kritikával illette a Németországban új postai szolgáltatóként megjelent TNT-t, hogy
gyermekmunkával akar a Német Postával konkurálni. A TNT Észak-Rajna-Vesztfáliában
plakátokat helyezett el, melyeken 13 évnél idôsebb fiatalokat keres kézbesítôi munká-
ra. A német szakszervezet elnökhelyettese, Rolf Büttner azt nyilatkozta a „Die Welt” cí-
mû lapnak, hogy ezzel a holland szolgáltató túllép minden határon. „Németországban
gyermekmunkára alapozni egy új kézbesítôhálózat kialakítását, ez botrányos.”- folytat-
ta Büttner. A TNT Post Németországban a második legnagyobb levélkézbesítô szolgál-
tató szeretne lenni, a célja, hogy 2011-ig a piac 15%-át magáénak tudhassa 1 milliárd
eurós forgalom mellett. A gyermekmunkával kapcsolatos támadásokra Roland Jager a
TNT üzleti vezetôje azt válaszolta, hogy természetesen csak szülôi engedéllyel alkal-
maznák a gyerekeket katalógus, prospektus és szórólap kézbesítésre. Napi 10-15 eurót
kapnának a fiatal kézbesítôk az átlagosan 3 órás munkáért.

A Német Posta elégedetlen

http://de.biz.yahoo.com – A „Süddeutsche Zeitung” híradása szerint a Német Postá-
nak és 160.000 alkalmazottjának komoly hátránya származhat abból, ha egyes EU tag-
államok késleltetik a teljes postai piacnyitást. Ebben az esetben a Német Posta egye-
dül kellene, hogy szembenézzen a versenytársakkal annál is inkább, mivel Németor-
szágban 2007 végére tûzték ki a teljes postai liberalizációt. A gazdasági államtitkár,
Joachim Wuermeling szerint így a Német Postának évekig konkurencia harcot kellene
folytatnia a külföldi szolgáltatókkal, míg azok saját országukban a levélmonopólium
fennmaradásával szubvencionálva lennének. Sôt a Német Posta expanziós törekvései is
komoly korlátok közé lennének szorítva.

Németország a mielôbbi teljes postai liberalizáció mellett

Triangle Mail and Express News – A német kormány uniós elnöksége alatt mindent el
kíván követni annak érdekében, hogy az európai postai piac liberalizációjára 2009-ben
sor kerüljön. A német elnökség tisztában van azzal, hogy a kitûzött cél elérése bizonyos
tagállamok, különösképpen Franciaország, Belgium és Spanyolország tartózkodása mi-
att nem lesz zökkenômentes. Az említett országok idén nyáron a liberalizáció veszélye-
ire hívták fel az Európai Közösség figyelmét, legfôképpen az egyetemes postai szolgál-
tatások finanszírozásában láttak nehézségeket. Michael Glos, német gazdasági minisz-
ter azonban semmit sem tart fontosabbnak, mint alacsonyabb levél kézbesítési díjakat
kínálni az ügyfelek részére, továbbá azt is hangsúlyozta, hogy saját piacukat 2008-ban
egészen biztos liberalizálni fogják.
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lat hatáskörébe tartoznak, amelynek a piac egy részéhez garantált hozzáférése van. Párizs
amiatt aggódik, hogy a biztos piacot megszüntetô javaslat más támogatási formákat –
kompenzációs csomagok, állami támogatás – irányoz elô, amelyek viszont súlyos pénzügyi
terhet rónak majd a tagállamok kormányaira. A belsôpiaci biztost nem aggasztja Párizs ál-
láspontja: „Ezekrôl a javaslatokról immár tizenöt éve tárgyalunk, így senkit sem érhettek vá-
ratlanul. Nincs szükség a további tanulmányozásukra, hiszen az 1990-es évek kezdete óta
elemezzük ôket, és éppen elég példát láttunk már a liberalizálás mûködésére olyan orszá-
gok esetében, amelyek korábban megnyitották piacaikat. Elég hosszú ideje vagyok része-
se a politikai életnek ahhoz, hogy tudjam: a további tanulmányozás sürgetése általában az
új szabályok alkalmazásának késleltetését szolgáló eszköz” – mondta a biztos, aki határo-
zottan visszautasította Párizs burkolt fenyegetését, miszerint Franciaország nem lesz kész
egyeztetni a postai szolgáltatások módosítását célzó témában, amennyiben a végrehajtás
határozott határideje 2009. A franciák szerint a 2009. januári határidôt sokkal inkább jelzés-
értékûnek kellene tekinteni, semmint véglegesnek, s ennek elfogadását feltételként jelölte
meg a tárgyalásokon való részvételéhez. Nagy-Britannia a franciákéval homlokegyenest el-
lenkezô álláspontot vall, hangsúlyozva saját liberalizált postai szolgáltatásának elônyeit. Az
Angol Posta januári liberalizálását követôen a piacnak csupán 4 százaléka került kisebb cé-
gek kezébe. „Ez nem számottevô ugyan, ám ahhoz elégséges volt, hogy a piacot uraló
Royal Mail összekapja magát, ami hatékonyságában és eredményességében is érezhetô”
– fejtette ki Margaret Hodge brit kereskedelmi miniszter. Az EU soros elnöki tisztségét ja-
nuártól ellátó Németország elkezd dolgozni a Bizottság javaslatán, az ügyben politikai
megegyezést remélnek a soron következô júniusi miniszteri találkozón.

Nagy ügyfelek pártolnak el a Royal Mailtôl

Weekly Mail and Express News, 2007. január 31. – Az elmúlt 12 hónapban 2 milliárd
üzleti levelet „veszített” el a Royal Mail a konkurenciának köszönhetôen. A legnagyobb
ügyfelek közül 18, mint pl. Lloyds TSB (banki szolgáltató), Barclaycard (hitel, hitelkártya
és biztosítás), Munkaügyi és Nyugdíj Minisztérium ill. a január 19-i hírlevelünkben emlí-
tett British Gas, BT és Centrica váltott szolgáltatót. Fennáll továbbá annak a veszélye,
hogy más minisztérium vagy kormányhivatal is valamelyik konkurenciához viszi át üzleti
levelezését. A Royal Mail mûködési elôírásának megfelelôen nem veheti fel árcsökken-
téssel a harcot, az egyetlen megoldás a hatékonyság növelése és az új technológia len-
ne. A Royal Mail 100 legnagyobb ügyfele adja a nyereség 40%-át, amely egyre inkább
csökkenni látszik. Amennyiben a helyzet nem javul, a kormány kénytelen lesz a nemze-
ti posta átszervezését jóváhagyni.

A TNT tervei a német postai piac meghódításáról

www.postcom.org – A TNT, a holland levél és csomagkézbesítô vállalat arra törek-
szik, hogy 2012-re megszerezze a német kis súlyú levélpiac 10%-át, annak 1 milliárd
eurós árbevételével. Mivel a német postai piac 2007 végétôl teljesen nyitott lesz, az
addig monopolhelyzetben tevékenykedô Német Posta elveszíti a kissúlyú levelek te-
rületén biztosított kizárólagosságát is. A TNT jelenleg az üzleti feladókra koncentrál,
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tagjává. Az IPC-közgyûlés döntése közvetlenül is hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Pos-
ta a legfejlettebb postákkal szoros együttmûködésben hatékonyan felkészülhessen a
2009-re tervezett postai liberalizációra.

A Szlovén Posta tervei

www.postcom.org – A Szlovén Posta az Európai Közösség által 2009-re tervezett tel-
jes EU-s postai piacnyitásra készül. Az idei év legfontosabb feladatai között szerepel
egyrészt az együttmûködések megerôsítése meghatározott külföldi piacok postai szol-
gáltatóival, másrészt a stratégiai partnerek kiválasztása. Az elôkészületi terv magában
foglalja egy vagy több stratégiai partnerség létrehozását nemzetközi csomagkézbesítés
területén, ezen kívül vállalaton belüli szervezeti átalakításra is számítani kell. A Szlovén
Posta tervei között szerepel továbbá a már meglévô szolgáltatási kör kiszélesítése, va-
lamint új logisztikai, pénzügyi és kiskereskedelmi szolgáltatások kialakítása. A Szlovén
Posta tevékenységének kiterjesztése az ex-jugoszláv piacokon is folyik.

A Cseh Posta részvénytársasággá alakul

www.postcom.org – A Cseh Posta felügyelô bizottsága jóváhagyta az állami vállalat
részvénytársasággá alakítását. Az átalakítás lebonyolítására a Cseh Posta tulajdono-
sával, az Informatikai Minisztériummal kötött megállapodás alapján Karel Kratina ka-
pott felhatalmazást. Ez már a lehetséges privatizáció felé vezetô út elsô szakasza,
amelyet a jövôben mindenképpen egy stratégiai partner közremûködésével tervez-
nek végrehajtani.

A román kormány elfogadta a Posta átszervezési tanácsadóját

http://relatio.ro – A 2006. november 22-i ülésén a kormány elfogadta a Román Posta
átszervezésében részt vevô konzultáns céggel kötendô szerzôdést. A Távközlési és In-
formatikai Minisztérium a postai átszervezésekben nemzetközi hírnévnek örvendô Ro-
land Berger Strategy Consultants-t választotta ki tanácsadónak. „A Román Posta átszer-
vezése tulajdonképpen felkészülés a magánosításra, ugyanakkor a postai szolgáltatások
minôségének javítását is szem elôtt kell tartani. A tanácsadó cégnek a stratégia kidol-
gozásánál figyelembe kell vennie az uniós szabályozást és a gyakorlatot is, elemeznie
kell a lehetôségeket, hogy valóban jó döntés szülessen” – nyilatkozta Nagy Zsolt, táv-
közlési és informatikai miniszter. A Román Posta magánosítása szerepel a kormányprog-
ramban, az azt megelôzô átszervezés célja a társaság hatékonyságának növelése. A Ro-
land Berger Strategy Consultants-szal kötendô szerzôdés értéke 1,8 millió euró és 18
hónapra szól. A Román Postának jelenleg 35.000 alkalmazottja van, és több mint 7000
postahelyet mûködtet, lefedve így az egész országot. Az utóbbi években a hagyomá-
nyos postai szolgáltatások mellett számos más tevékenységet is felvállalt a Román Pos-
ta, hogy megfeleljen a piac elvárásainak.
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„El a kezekkel a postásomtól!”

ePostal News, 2007. január 15–19. – Liberalizáció-ellenes honlapot hozott létre az
UNI-Postal, amely Union Network International részeként 2,5 millió tag képviseletét lát-
ja el világszerte. Az „El a kezekkel a postásomtól” szlogennel ellátott www.sosposte.eu
honlap készítôje az Európai Parlament egyik belga képviselôje, Alain Hutchinson. Az ol-
dal tiltakozásra invitálja az Unió valamennyi állampolgárát, mert a készítôk szerint a pos-
tai piac teljes liberalizációja munkahelyek elvesztésével és árak emelkedésével járna.
Jelenleg már több mint 23 000-en adták elektronikus aláírásukat a petícióhoz.

A következô 18 hónapban is a liberalizáció lesz a fôszereplô

IPC Market flash, 2007. január 22. – A postai szolgáltatások teljes liberalizációjának
témaköre a legfontosabb az Európai Unió elnökségét jelenleg betöltô német kormány
munkájában, és ugyanezt a gyakorlatot tervezik majd követni a soron következô portu-
gál és szlovén elnökség idején is. Németország reméli, hogy júniusig – még az elnök-
ségrôl való leköszönés elôtt – megegyezés születik a Közösség postai liberalizációs
irányelveire vonatkozó indítványával kapcsolatban.

Német miniszterek a Deutsche Post levélmonopóliumának meghosszabbításáért

Weekly Mail and Express News, 2007. január 31. – A német népjóléti és pénzügymi-
niszterek a Németországban kitûzött 2007. december 31-i postapiaci liberalizációs ha-
táridôn túlra szeretnék kiterjeszteni a Német Posta jelenleg még meglévô levélmono-
póliumát. A népjóléti miniszter aggodalmát fejezte ki abban a kérdésben, hogy a Né-
met Posta a monopóliumának elvesztése után miképp tud helytállni azokkal az alacsony
mûködési költséggel üzemelô versenytársakkal szemben, amelyek alacsony munkabért
fizetnek alkalmazottaiknak. A pénzügyminiszter beszámolójában pedig azt a problémát
elemzi, miszerint amíg a Deutsche Post elveszti monopóliumát, addig a szomszédos or-
szágok, pl. Franciaország és Olaszország rivális postai szolgáltatói megtartják azt és így
elônyösebb piaci pozícióba kerülnek.

A Magyar Posta az IPC teljes jogú tagja

A Magyar Posta Zrt. – elsôként a kelet- és közép-európai posták közül – az International
Post Corporation (IPC) teljes jogú tagjává vált. Errôl a tagposták vezérigazgatóinak rész-
vételével 2007. január 22-23-án megrendezett brüsszeli IPC-közgyûlés hozott döntést.
A közgyûlésen a Magyar Posta részérôl részt vett dr. Szabó Pál vezérigazgató, Szivi Lász-
ló vezérigazgató helyettes és dr. Szebeny Botond nemzetközi üzletágvezetô. A szerve-
zet a döntéssel a Magyar Posta tartósan kitûnô gazdálkodási és szolgáltatásminôségi
teljesítményét ismerte el. Az IPC a világ legfejlettebb 23 postai társaságának közös üz-
letfejlesztési szervezete, mely 1989-ben alakult. A Magyar Posta 2001-tôl vált társult
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Készül a TNT a teljes piacnyitásra

IPC Market flash, 2006. december 11. – Nyilvánosak a TNT postai tevékenységgel
kapcsolatos tervei, amellyel már a teljes európai piacnyitásra készül. Ezek között szere-
pel többek között további költségcsökkentés, és új gazdaságos termékek bevezetése a
holland piacon. A Hollandián kívüli területeken Európai Küldemény Hálózatának 7 or-
szágban való kiterjesztésével kíván a liberalizációból elônyt kovácsolni. 2008 és 2015
között 300 millió euró megtakarítást terveznek, amely magában foglalja a teljes hálózat
optimalizálását, alacsonyabb adminisztrációs és bérköltséget. A holland piac 91%-át
birtokoló TNT belföldi volumenének évi 3%-os csökkenésével számol a fokozódó ver-
seny miatt 2015-ig.

A TNT erôsíteni kívánja európai expressz tevékenységét

IPC Market flash, 2006. december 11. – A TNT Expressz tovább kívánja erôsíteni hely-
zetét Európában. Terveinek egyik elsô lépése volt, hogy a közelmúltban megvásárolta
a spanyol TG +-t, a kelet-európai piacokon pedig 30%-os növekedést vár, a legna-
gyobb reményt Lengyelországhoz és Törökországhoz fûzi. Ezen kívül Oroszországban is
határozott lépésekre szánta el magát. Folyamatosan fejleszti regionális expressz hálóza-
tait Európában, Ázsiában és a fejlôdô országokban. További felvásárlásokat tervez Kíná-
ban, Indiában és Spanyolországban is, arról azonban nem született döntés, hogy szük-
séges-e az aktívabb megjelenés az USA piacain.

A TNT az új EU-tagállamokban fejlesztene tovább

Market flash, 2007. január 8, 343. szám – A TNT Express készen áll arra, hogy kb.
30%-os növekedésre tegyen szert az újonnan csatlakozott EU-tagországok (Románia,
Bulgária) viszonylatában a nemzetközi szállítmányozás területén. A TNT már kiépítet-
te a szállítási útvonalait és raktárait mindkét országban. A TNT Express tervei szerint
1 nappal tudják majd csökkenteni a tranzitidôket az újonnan megnyitott határoknak
köszönhetôen.

A TNT és a Japán Posta együttmûködése

Triangle Mail and Express News – A holland TNT NV azután is folytatja a tárgyalá-
sokat a Japán Postával egy lehetséges együttmûködésrôl, hogy a cégek korábban
nem tudtak megegyezni egy nemzetközi expressz kézbesítô vegyes vállalat létreho-
zásában. Peter Bakker, a TNT vezérigazgatója elmondta, hogy mivel a Japán Posta
egy lehetséges privatizáció elôtt áll, a japán vezetôség nem szeretne hosszú távú kö-
telezettségeket vállalni. Jelenleg a tárgyalások másfajta együttmûködési lehetôsé-
gekrôl folynak, azt azonban még nem lehet tudni, hogy szerzôdés aláírására mikor
kerül sor.
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Az Osztrák Posta átveszi a horvát Weber Escal direkt marketing vállalatot

www.post.at – Az Osztrák Posta Magyarország (feibra Magyarország, 2005 szeptembe-
rétôl) és Szlovákia (KOLOS, 2006 áprilisától) mellett megjelenik a horvát reklámpiacon
is a Weber Escal direkt marketing cég 100%-os tulajdonrészének megszerzésével. A
Weber Escal céget 1994-ben hozták létre, s a címezetlen reklámküldemények piacán te-
vékenykedik, ahol teljes lefedettséget biztosít. 250 kézbesítôje évente 90 millió címe-
zetlen reklámküldeményt juttat el a horvát levélszekrényekbe. 40%-os piaci résszel a
Weber Escal piacvezetônek számít Horvátországban. Az Osztrák Posta már 2001 óta je-
len van Horvátországban, ám eddig csak a csomagpiacon képviseltette magát az
Overseas Trade leányvállalattal.

Az Osztrák Posta átveszi a Trans-o-flex többségi tulajdonrészét

www.bvdp.de – Ez év végéig átveszi az Österreichische Post a Trans-o-flex, német
logisztikai cég többségi tulajdonát. Egyelôre a német vállalat 74,9%-a kerül osztrák
kézbe, s 24,9% a jelenlegi tulajdonosoknál, az Odewald&Compagnie és az Alpha
csoport befektetô társaságoknál marad. Ezt a fennmaradó részt az Osztrák Posta leg-
késôbb 2009-ben megvásárolhatja. A Trans-o-flex logisztikai vállalat a nagy értékû
vegyi, elektronikai, kozmetikai termékek, veszélyes árucikkek és hôérzékeny áruk
szállításában szakértô. Ezzel az akvizícióval az Osztrák Posta tovább szélesíti európai
logisztikai hálózatát.

A Német Postáé a világ legnagyobb levélfeldolgozója

http://de.biz.yahoo.com – A Német Posta 2006. szeptember végén nyitotta meg a
nagy-britanniai Norwichban a világ legnagyobb levél- és dokumentum-feldolgozó köz-
pontját. Közel 400 alkalmazott vette át a vezetô brit bankok, biztosítók és autógyártók
külföldi és belföldi kommunikációjának kezelését. A bonni konszern hat hónappal ez-
elôtt vásárolta meg a brit Williams Lea (globális vállalati információs megoldásokat kí-
náló cég) kétharmad részét és ezzel egy idôben megkezdte a nemzetközi levélrészlegé-
nek, a DHL Global Mail hídfôállásának kiépítését Nagy-Britanniában.

A jövôben a Német Posta nyomtatja a brit Parlament hivatalos dokumentumait

http://de.biz.yahoo.com – A jövôben a Deutsche Post nyomtatja a brit Parlament tör-
vényszövegeit, jegyzôkönyveit, stb. A Német Posta szóvivôje szerdán bejelentette,
hogy brit leányvállalatán, a Williams Lea cégen keresztül sikerült a londoni The
Stationery Office vállalatot megszereznie. Ez a cég szakértô a nyomdai- és dokumen-
tum-menedzsment területén, többek között ô végzi a Parlament, a Kereskedelmi és az
Informatikai minisztérium kiadványainak elôállítását, menedzselését. A The Stationery
Office 600 munkatárssal dolgozik és 2005-ben 100 millió eurós volt a forgalma.
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A Belga Posta fiókhálózatának átalakítása

www.post.be – A Belga Posta 2007-ben folytatja a fiókhálózatát érintô átalakítási pro-
jektjét. Eszerint jövôre 277 kispostát zárnak be. Ezzel szemben több mint 330-ra emel-
kedik a kisboltokban és nagyáruházakban felállítandó postapontok (Point Poste) száma,
melyek jóval rugalmasabb nyitvatartási idôvel mûködnek (esti késôi illetve szombaton-
kénti nyitva tartás) mint a csak pár órát üzemelô kisposták. 2007 végéig 1300 lesz a pos-
tai szolgáltató helyek száma Belgiumban.

A Spanyol Posta a trafikosokkal tárgyal

FORUM 2006. október – A Spanyol Posta tárgyalásokat folytat a spanyol trafikosokkal
annak érdekében, hogy a jövôben postai termékeket is értékesítsenek. Elsôsorban 10
kilogrammnál kisebb súlyú és 50 grammnál nehezebb postai küldemények felvételérôl
van szó, melyeket azután a Spanyol Posta szállít és kézbesít saját hálózatán keresztül.
Mindkét félnek érdekes lehet ez a megoldás, mivel a trafikosok javíthatnák üzletmene-
tüket, csökkenthetnék állandó veszteségüket, a Spanyol Posta pedig jelentôs mérték-
ben bôvítheti értékesítô hálózatát (16000 dohányboltról van szó).

200 postát zárnak be Németországban

http://de.news.yahoo.com – A „Berliner Morgenpost” információi szerint a Deutsche
Post AG jövôre 200 posta bezárását tervezi. A karcsúsítás elsôsorban Dortmundot és
Hamburgot érinti, ahol 10 postahivatal kerül bezárásra, Berlinben 6 postahely megszün-
tetését tervezik. A postai szolgáltatást kiskereskedôknél berendezett postaügynöksé-
gek vennék majd át. A Posta szóvivôje hangsúlyozta, hogy az ügyfeleknek semmi hát-
rányuk sem származik a postabezárásokból. A postai szolgáltatásokat nyújtó helyek szá-
ma (12.000) változatlan marad.

A Német Posta kihelyezi könyvelését Kelet-Európába

http://de.news.yahoo.com – Az AFP Hírügynökség értesülése szerint a Német Posta
Pénzügyi és Bérelszámolási részlegét egész Európára nézve újjá kívánja szervezni, s egy
részét valamelyik „olcsó” európai országba – mint Csehország vagy Lengyelország – át-
helyezni, így a levél- és csomagkézbesítôk nemsokára Kelet-Európából kaphatják majd
meg bérelszámolásukat. Frank Appel, a Német Posta Global Business Services terüle-
tének felelôs vezetôje kijelentette, hogy az elkövetkezô egy éven belül döntik el, hogy
hová helyezzék ki a könyvelési részleget.
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NEMZETKÖZI POSTAI HÍREK
A TNT megvásárolja a Hoau Group-ot Kínában

Market flash, 2006. október 16. – A TNT Kína legnagyobb magán logisztikai vállalko-
zásának megvásárlásával széles körû területi lefedettséget szerez Kínában. Ez a vétel
teljesen beleilleszkedik a TNT integrált belföldi és nemzetközi hálózati stratégiájába.
Abban is megállapodtak, hogy 3 – 5 év integráció után a Hoau teljesen be fog olvadni
a TNT expressz kézbesítési rendszerébe.

Elkezdôdött a Kínai Posta reformja

www.postinsight.com – Elkezdôdött Kína postai rendszerének várva várt átalakítása,
amelynek elsô lépése az új Állami Postahivatal és a China Post Group Corp. létrehozá-
sa volt. A távközlési szektor átalakítása során szerzett tapasztalatok adták az új reformok
alapját, ennek megfelelôen szétválasztották az adminisztratív funkciókat az üzleti tevé-
kenységtôl. A kormány felügyeli a piacot, szabályozási feladatokat lát el és megfelelô,
tisztességes piaci környezetet alakít ki, míg a China Post Group saját, független gazdál-
kodással és vezetôséggel rendelkezik. Ám ezen túl is számtalan belsô reformra lesz
szükség, hogy a Kínai Posta nyereséges és jól mûködô vállalattá váljon.

A Royal Mail 50-60000 csomagtelephelyet kíván kialakítani Európában

FORUM, 2006. november – A General Logistics Systems B.V. (GLS), a Royal Mail hol-
dingja komoly befektetéseket eszközölt, hogy az európai expressz – csomag piacon
jelentôs szerephez jusson. Már 2006-ban 100 millió eurót szentelt a GLS új európai
hálózatának kialakítására és felszerelésére. 300 millió euróra lesz még szükség ahhoz,
hogy mostantól számítva 5 éven belül kialakíthassa 50-60 ezer telephelybôl álló eu-
rópai hálózatát. Ezt a terjeszkedési politikát támasztja alá a két dániai csomagfeldol-
gozó, a Lengyelországban létrehozott telephely és raktár, a németországi 6 új raktár
és a három nemzetközi csomagfeldolgozó kialakítása, kettô Franciaországban és egy
Magyarországon. A GLS célja, hogy megoldja az európai nagyvárosokba a 24 órás lé-
gi és közúti szállítást.

A Svájci Posta további fejlesztéseket végez a hivatali hálózat területén

www.post.ch – A Svájci Posta tovább fejleszti hivatali hálózatát azért, hogy a jövôben
is biztosítani tudja ügyfelei számára a magas színvonalú alapszolgáltatásokat. A héten
adott zöld utat az Ymago projektnek az igazgatótanács. Ennek értelmében a svájci La
Poste 2008 végéig 200 új típusú ügynökséget (“Post im Dorfladen – Posta a falusi kis-
boltban”) hoz létre, 2007-ben pedig felülvizsgálják és újjászervezik a meglévô postahe-
lyeket, s hatékonyabb szervezeti struktúrát vezetnek be (fôposták és fiókposták).
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PSZE hírek

A postai liberalizáció Európában címmel Nemzetközi Szakmai Nap volt 2006. decem-
ber 15-én a budapesti Benczúr Házban. Szivi László vezérigazgató-helyettes megnyitó-
ja után Garamhegyi Ábel államtitkár (GKM) „ A kormány álláspontja a postai szektor li-
beralizációjával kapcsolatban…”, Herbert-Michael Zapf (IPC) „A postai szektor nemzet-
közi kihívásai”, Jacky Arches (UNI) „A postai szektor változásai a liberalizáció után”,
Bernard Damiens (PostEurope) „Európai postai liberalizáció” címû elôadásukban ismer-
tették az Európai Unió felkészülését a liberalizációra. Utána Dr. Szabó Pál vezérigazga-
tó a Magyar Posta Zrt álláspontját, végül Dr. Horváth Sándor elnök a PSZE feladatait is-
mertette. A mostani lapszámunk e téma jegyében lett összeállítva.

A PSZE Országos Elnöksége 2007. január 4-én tartotta idei elsô ülését. Ekkor megha-
tározták az Egyesület megújításával kapcsolatos soron következô feladatokat és meg-
kezdôdött a felkészülés az éves Küldött-közgyûlésre.

A területi és szakmai PSZE szervezetek tisztújítása 2007. januárjában befejezôdött.
A következô eredmény született:

PSZE Területi és Szakmai Szervezeteinek tisztségviselôi

1. Központi Területi PSZE Szervezet

Elnök: Deutsch Józsefné
Elnökségi tagok: Csillik Csilla (Budapest 70), Fábry Klára (VIG TÜSZI)
Póttag: Ács Erika (Budapest 132)

• Fejér megyei tagcsoport vezetô: Fejes Rudolf (Szfvár 1)
• Komárom-Esztergom megyei tagcsop. vezetô: Hegyháti Nándorné (Tatabánya 1)
• Pest megyei tagcsoport vezetô: Krajcs Katalin (Vác 1)
• Budapesti tagcsoport vezetô: Vízerné Molnár Piroska (Bp. 131)

2. Kelet-magyarországi PSZE Szervezet

Elnök: Nagyné Haja Mária
Elnökségi tag: Tóth Tímea

Papp László
Barcsai Sándorné

• Debrecen tagcsoport elnök: Nagyné Haja Mária
Elnökségi tag: Barcsai Sándorné

• Bács-Kiskun megyei PSZE tagcsoport elnök: Apátiné Csorba Erzsébet
Elnökségi tagok: Bicskeiné Csányi Mária, Varga Lászlóné,
Póttag: Vékony Anikó
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A Francia Posta újabb modernizációs lépései

www.laposte.fr – Franciaországban 2007-tôl különleges jelzôvel látják el az elsôbbsé-
gi leveleket, mely egyben garantálja a pontosságot és megbízhatóságot. A vállalatok
számára szerzôdésben is garantálja a La Poste a „lettre prioritaire” jelzôvel ellátott kül-
demények pontos határidôre történô kézbesítését. Az elsôbbségi levelek 81,3%-át már
eddig is J+1 nap alatt kézbesítette a La Poste, 2007-ben el akarják érni a 85%-ot, 2010-
re pedig a 90%-ot. A Francia Posta ígéretet tett arra, hogy ez év végétôl havonta nyil-
vánosságra fogja hozni minôségi mutatóit a sajtóban, az interneten és a postahivatal-
okban. Jövô év tavaszától be fogják vezetni, hogy az interneten feladott ajánlott levél-
rôl a címzett SMS-ben kapjon értesítést (évente 1 millió ilyen levél van). 2007 ôszén pe-
dig be kívánja mutatni a La Poste a magán- és vállalati ügyfelek számára kifejlesztett
elektronikus bérmentesítési rendszert.

40

DR. LOVÁSZI JÓZSEF

Posta 2007-1-11  2007.03.30 15:20  Page 40



Tagcsoportok vezetôi (területi szervezet elnökségi tagjai):
• Debreceni tagcsoport: Konrád Tibor,
• Mátészalka-Nyíregyházi tagcsoport: Papp László
• Miskolc-Füzesabonyi tagcsoport: Korpa Gábor
• Szeged-Békéscsabai tagcsoport: Mraznicza Judit
• Szolnok-Kecskemét-Kiskôrösi tagcsoport: Fábiánné Tóth Aranka

Országos Logisztikai Központ területi csoport elnöke: Pfeifenroth Ildikó
Elnökségi tag: Benke Mihály

Logisztikai Szolgáltatások Üzletág – törzsi területi csoport elnöke: Lányi János
Elnökségi tag: Török Ildikó

LSZÜ Nyugat-magyarországi területi csoport:
(késôbb kerül sor a választás lebonyolítására)

9. Szenior PSZE Szervezet

Tagozatvezetô: Bánóczi Katalin

10. Nemzeti Hírközlési Hatóság

Elnök: Dömötörné Dr. Ács Katalin

A PSZE tagság megújítása elkezdôdött. Ennek keretében a Területi és Szakmai Szer-
vezetek felhívják az általuk ismert tagokat, hogy a most jóváhagyott új Belépési és adat-
változási NYILATKOZAT-tal újítsák meg egyesületi tagságukat, nyilatkozzanak arról,
hogy melyik szakterülethez illetve területi szervezethez kívánnak csatlakozni, továbbá
azok a tagok, akik aktív postás dolgozók, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy éves tagdíjukat
egy összegben levonják a munkabérükbôl. Azok a régi PSZE tagok, akikhez az új tiszt-
ségviselôk valamilyen oknál fogva nem jutnak el, továbbá az Egyesület iránt érdeklô-
dôk, a POSTA szaklap soron következô számaiban található NYILATKOZAT-okat felhasz-
nálva léphetnek be a megújult Egyesületbe.

Fókuszban a pénzügyi szolgáltatások címmel a PSZE és a Pénzforgalmi Üzletág szak-
mai napot tartott 2007. március 1-én, amelyen Szarka Imre üzletágvezetô, Filep József
és Hohner Mihály mutatták be a pénzforgalmi szolgáltatások helyzetét. Utánuk
Pandurics Anett, a Magyar Posta Biztosító Zrt vezérigazgatója, Terjék István, az ERSTE
Bank Hungary Zrt igazgatója, Pákay Imre a Fundamenta-Lakáskassza Rt igazgatója és
Héthy Judit, a Young and Rubicam marketing menedzsere a cégük és a Pénzforgalmi
Üzletág együttmûködését és annak eredményeit ismertették.

Terveink szerint az Országos Elnökség következô ülése 2007. április 5-én, az éves Kül-
dött-közgyûlés pedig május 10-én lesz.
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• Békés megyei PSZE tagcsoport elnök: Moráthné Fabinyi Gabriella
Elnökségi tagok: Kovács Lajosné, Kereki István
Póttag: Csordás Gyula

• Csongrád megyei PSZE tagcsoport elnök: Harnos Csaba
Elnökségi tagok: Dicsô Mária, Dovalovszkiné Sipos Katalin
Póttag: Juhászné Pálnok Lenke

• Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei PSZE tagcsoport elnök: Pellei Ferenc
Elnökségi tagok: Németh Józsefné, Bobikné Sipos Katalin

• Jász-Nagykun-Szolnok megyei PSZE tagcsoport elnök: Bódis Béla
Elnökségi tagok: Nagy Istvánné, Bubori Ferenc

• Hajdú-Bihar megyei PSZE tagcsoport elnök: Uray István
Elnökségi tagok: Barcsai Sándorné, Nyári Istvánné

3. Nyugat-magyarországi PSZE Szervezet

Elnök: Zsuppán Géza
Elnökségi tagok: Németh Ferenc (Gyôr), Wenczel Csilla (Pécs)
Póttag: Rusznyákné Gaszt Felícia (Pécs 3.)

4. Üzleti Területi PSZE Szervezet

Elnök: Szendrei Zsolt
Helyettes: Angus József

5. Pénzforgalmi Üzletági PSZE Szervezet

Elnök: Hohner Mihály
Helyettes: Bárány Gyula

6. Funkcionális Szakterületi PSZE Szervezet

Elnök: Bakai József
Helyettes: Sári Géza

7. Humán Erôforrás PSZE Szervezet

Elnök: Dézsi Sándor
Helyettes: Slezákné dr. Szemôk Ágnes

8. Logisztikai Üzletági PSZE Szervezet

Elnök: Lányi János
Elnökségi tagok: Mraznicza Judit, Pfeifenroth Ildikó

• LSZÜ Kelet-magyarországi területi csoport:
Elnök: Mraznicza Judit
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„A szabályzatnak lelke van”

avagy Németh J. Jenô, a kiváló postás.

Több mint 100 éve (1906. 01. 24.) született Németh J. Jenô, akitôl a cím szerinti mon-
dás származik. 50 évvel ezelôtt, amikor a postás pályámat kezdtem Ô Salgótarján 1.
postavezetôje volt. Szakmai tudása, emberi magatartása alapján köztiszteletet vívott ki.
Hittel vallotta, hogy a szabályzatnak lelke van, ami számára azt is jelentette, hogy a pos-
ta van a közönségért. Ezt a szemléletet igyekezett átadni a munkatársaknak. Mi a tanít-
ványai igyekeztünk ezt tovább vinni.

Ô az ország több nagyvárosában jelentôs szakmai vezetôi beosztásban dolgozott. Meg-
található volt a Pécsi Postaigazgatóságon és Debrecen 1 postavezetôi székében egyaránt.
Sok-sok szakmai kitüntetése bizonyítja, hogy munkáját a társadalom elismerte.

Kitüntetései:
– Magyar Munka Érdemrend (1952) átadta Dobi István, az Elnöki Tanács Elnöke
– Kiváló Forgalmi Újító (1964) átadta Nagy Béláné, a Budapest-vidéki Postaigazga-

tóság vezetôje
– Posta Kiváló Dolgozója (1968) átadta Horn Dezsô, miniszterhelyettes, posta vezér-

igazgató
– Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970) átadta Losonczi Pál, az Elnöki Tanács

Elnöke
– Posta Kiváló Dolgozója (1987) Pécs, átadta Varga Sándor, a Pécsi Postaigazgató-

ság vezetôje
Postás generációknak adta át tapasztalatait, a szakma szeretetét. Méltó arra, hogy

emlékét kegyelettel megôrizzük és fejet hajtsunk elôtte.
E sorok írói közvetlenül is tapasztalhatták Németh J. Jenô tiszteletreméltó szakmai el-

hivatottságát, emberi nagyságát. Személyes és szakmai kapcsolataink még inkább erô-
sítették bennünk azt a hitet, hogy a postás szakma az egyik legszebb és legemberibb
foglalkozás, célja magas fokon kiszolgálni az ügyfeleket s értük mindent megtenni.

Ezeket a sorokat megemlékezésül azzal a szándékkal tesszük közzé, hogy a PSZE cél-
kitûzéseinek szellemében okulásul példálózzunk a fiatal postás generáció számára, hogy
mit is jelent postán dolgozni s postásnak lenni ebben a felgyorsult rohanó világban.

Közli

Dr. Oláh László Szabó György
a Magyar Posta Rt. volt elnökhelyettese ny. szaktanár Debrecen

a PSZE örökös, tiszteletbeli elnöke
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