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A lakossági értékpapír piac a 2013-as év második
felében

1. Általános áttekintés

A Nemzeti Bank 2013 harmadik negyedéves adatai alapján a lakossági pénzügyi meg-
takarítások mértéke közel 30 ezer milliárd forint. Ebbôl a jelen írásban nem vesszük fi-
gyelembe azt a 10 ezer milliárd forintos részt, melyek a statisztikákban az üzletrészek és
az azokhoz kapcsolódó hitelek 7500 milliárd forintos értéke, az OTC (tôzsdén kívüli)
részvények 1300 milliárd forintos összegét, valamint az „egyéb” soron szereplô tételek
1000 milliárd forintos értékét. Azt gondolom, hogy ez utóbbi tételek azok a megtakarí-
tási formák, melyek egy részét képezik a tömeges, tipikus megtakarítási döntéseknek,
ugyanakkor mértékük elég nagy ahhoz, hogy torzítsák az összehasonlítást. 

A pénzügyi megtakarítási statisztikában a lakossági megtakarítások között – értelem
szerûen- nem szerepel a lakossági ingatlan vagyon mértéke, szempontunkból azonban
sajnálatos, hiszen pénzügyi megtakarítási döntések alternatívája az ingatlan befektetés
és a lakossági ingatlan állomány piaci értéke meghaladja a pénzügyi megtakarítások
mértékét ( 41,5 ezer milliárd Ft-ot tett ki 2007-ben1).

(Az ábra forrása: MNB adatok)

A lakosság pénzügyi megtakarítása között legnagyobb részt a banki betétek képvise-
lik, állományuk meghaladja az 5000 ezer milliárd forintot. Közel ekkora mértéket tesz-
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1 Becslés, Vadas: http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbtanulmanyok/OP_68.pdf



nek együttesen a folyószámla állományok, illetve a készpénz. Az értékpapírok állomá-
nyának mértéke 2013 végére azonban meghaladta a 6000 milliárd forintot, azaz majd-
nem egy harmadát teszik ki az értékpapírok a lakosság megtakarításainak.

2. Értékpapírok

Ezen belül, ha a rezidensek által kibocsátott értékpapírokat vizsgáljuk, az MNB 2013.
novemberi (jelen cikk írásakor elérhetô) statisztikája alapján a lakosság kezében lévô ér-
tékpapírok jelentôs részét teszik ki a befektetési jegyek (3100 md Ft), illetve az állampa-
pírok (közel 2000 md Ft). 

(Forrás: MNB; Magyar Posta Befektetési Zrt.)

Fentieken túl a vállalati/hitelintézeti kötvények állománya meghaladja az 500 milliárd
forintot és közel 300 milliárd forintot tart a lakosság részvényekben. 

a. Állampapírok

Az Államadósság Kezelô Központ (ÁKK) kifejezetten a lakossági megtakarítások bevo-
nására hoz forgalomba számos állampapírt, melyek kamata, hozama jellemzôen maga-
sabb, mint a piacon bárki számára elérhetô kibocsátásoké.

Az államadósság finanszírozásában így egyre nagyobb szerepet vállaló háztartások
jellemzôen a forintban kibocsátott állampapírokat vásárolják. A devizában tartott lakos-
sági állampapír állomány mértéke közel 155 milliárd forint. A forintban kibocsátott állo-
mány jelentôs része éven belüli lejáratú, míg közel 530 milliárd forintot tart a lakosság
éven túli lejáratú, fôképpen a lakosság részére létrehozott termékekben, mint a külön-
bözô prémium állampapírok. 

A kamatozás típusa szerint a lakosság kezében közel azonos súllyal szerepelnek a fix
és a változó kamatozású értékpapírok.
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(2013. novemberi adatok, www.mnb.hu adatok milliárd forintban)

A Lakossági állampapírok állománya jelentôsen megemelkedett az utóbbi három év
során, mióta az ÁKK célzott erôfeszítéseket tesz a külsô finanszírozási függôség egy ré-
szének biztonságos, belsô, lakossági értékpapírok forrásokra történô lecserélésére. 

A lakossági finanszírozás részaránya a teljes, forint alapú állampapír kibocsátásokból
az utóbbi évek felfutásának ellenére a 2004-es, 9-10%-os arányt érte el 2013 második
felére, míg ez az arány a 90-es években megközelítette a 16%-ot is. Igaz az utóbbi évek
felfutása amint az a lenti ábrából is látszik több mint bravúros, hiszen alig két év alatt si-
került az ÁKK-nak megháromszorozni az állományt.

A Magyar Posta szerepe az állampapírok értékesítésében

A Posta hagyományosan jelentôs szerepet vállal a lakossági állampapírok kínálatának elô-
segítésében. Hálózatában jelenleg három állampapír kapható: egyrészt a fizikailag is ki-
nyomtatásra kerülô Kincstári Takarékjegyek egy-két éves lejáratra, valamint a Kincstári Ta-
karékjegy Plusz elnevezésû dematerializált, értékpapír számlákon nyilvántartható termék. 
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Historikusan szemlélve a postai hálózat súlya 2011-ig folyamatosan csökkent, a közel
5%-os részarány 2% alá is esett, azóta –bár a fizikai KTJ papírok nem voltak képesek a
Kamatozó Kincstárjegyek dinamikájával növekedni, de az említett részesedés így is
megközelítette a 3%-ot.

Várhatóan a 2013 ôszén bevezetett dematerializált KTJP-k képesek lesznek felvenni a
KKJ-k által diktált dinamikát, hiszen a banki szolgáltatásokkal azonos számlavezetési ké-
pességgel, de a legnagyobb egységes hálózattal rendelkezik a Posta.

(Forrás: MNB, Magyar Posta Befektetési Zrt.)

6

VIDA PÁL



b. Befektetési jegyek
A lakossági értékpapír piacon a források legnagyobb része befektetési jegyekben van,
itt két markáns elkülönítést tehetünk: 

– a pénzpiaci alapok, mely kategóriába beletartoznak a likviditási alapok is (az el-
különítés röviden: a likviditási alapokban legfeljebb 2 hónapos lehet az átlagos
hátralévô futamidô, míg a pénzpiaci alapok esetében ez 6 hónap2), 

– nem pénzpiaci alapok. 
Pénzpiaci alapban van a több mint 3100 milliárd forintot kitevô lakossági befektetési

jegy állomány többsége, közel 900 milliárd forint. Ez nem meglepô, figyelembe véve, hogy
rövid futamidejû eszközei miatt ez az alaptípus jól helyettesíti a látra szóló betéteket. 

(Forrás: MNB, BAMOSZ, Magyar Posta Befektetési Zrt.)

A második legnépszerûbb alaptípus a kötvényalapok, melyekben a több, mint 600
milliárd forintot tartanak a háztartások, és amelyek jól lovagolták meg az állampapír ho-
zamgörbe csökkenése miatt bekövetkezô múltbéli magas hozamok adta marketing le-
hetôségeket. Ezen alapok állománya 2011 óta közel megháromszorozódott. 

Az alacsonyabb kamatvárakozások a kockázatosabb, de ezzel magasabb hozamígé-
rettel rendelkezô származtatott alapokban lévô állományt is megnövelte, a háztartások
közel 600 milliárd forintot tartanak ebben az alaptípusban. 

Szintén népszerûek a 2008-2009-es válságos éveiken túljutni látszó ingatlanalapok, állo-
mányuk közelíti a 250 milliárd forintot és 2011 óta közel 30%-al több befektetést vonzottak.

Népszerûek az alapok alapjai,melyek más alapokba fektetnek, így diverzifikálják a
kockázatokat, illetve az is nyilvánvaló, hogy a befektetési alapok önmagukban is elsô és
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2 Részletesebb fogalmi elhatárolás megtalálható a Bamosz honlapján, itt: 
http://www.bamosz.hu/documents/10157/4b673327-8a32-4b02-826d-ae795a32f303)



másodpiaci pénz-és tôkepiaci termékekben tartják az ügyfelek pénzeit ( pl. bankbeté-
tekben van az összes alap pénzének 40%-a, állampapírban 27,6%-a3.)

(Forrás: MNB, Magyar Posta Befektetési Zrt.)
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3 2013. harmadik negyedéves adatok alapján, forrás: bamosz.hu 



Az alapkezelôk
A Bamosz novemberi statisztikája alapján 545 darab regisztrált alap van, melyet közel
harminc alapkezelô kezel. Az öt legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezô alapkezelô
a teljes piac mintegy 71%-át fedi le, még a tíz legnagyobb szereplô a teljes vagyon
92%-át kezeli.

c. Vállalati/hitelintézeti kötvények

A majdnem 600 milliárd forintos értéket kitevô, lakosság részére kibocsátott vállalati
/hitelintézeti kötvényeket jellemzôen bankok bocsájtják ki egyrészt azért, hogy a hagyo-
mányos betétek mellett hosszabb futamidejû forrásokat vonjanak be. Másrészt pedig
azért, mert ezek az instrumentumok a leginkább alkalmasak arra, hogy innovatív meg-
oldásokkal bôvítsék a befektetôi állományt. Az értékpapírok közül a hazai kibocsátások
egy része a tôzsdére is bevezetésre kerül, azonban a forgalom nem jelentôs, melybe
beleértendôk a hazai hitelintézetek által kibocsátott kötvények is.

2013-ban 577 milliárd forint értékû vállalati kötvény (melybe beleértendôk a hitelin-
tézetek által kibocsátott kötvények is) képezte részét a tôzsdei kapitalizációnak, mely-
bôl 213 millió forint értékben született üzlet a parketten, ami a teljes bevezetett meny-
nyiség kevesebb, mint 0,05%-a.

Jelentôsebb banki kötvény kibocsátók, melyek a BÉT-re is bevezetik a kötvényeiket:

– BNP PARIBAS S.A. 
– CIB Bank Zrt. 
– Diákhitel Zrt. 
– ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 
– FHB NyRt. 
– MKB Bank Zrt. 
– MOL Nyrt. 
– OTP Bank Nyrt. 
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3. Lakossági értékpapírokat értékesítô hálózatok
A háztartások az értékpapírokat a szigorú törvényi szabályozásnak megfelelôen csak a
Felügyelet által jóváhagyott forgalmazók, illetve az Államkincstár hálózatának igénybe-
vételével vásárolhatják meg.

a. A Magyar Államkincstár hálózata

A MÁK hálózata mérete alapján nem számít jelentôsnek, de kitüntetett szerepet szán
neki az Államadósság Kezelô központ azzal, hogy számos a lakosság részére kibocsá-
tott állampapír csak ezen a hálózaton érhetô el. A MÁK Budapesten 6, országosan: 32
helyen tudja az ügyfeleket így kiszolgálni. 

b. Banki hálózatok

Az állampapírok egy részre a banki hálózatokon érhetô el. Azok a szereplôk, melyek-
kel az ÁKK külön szerzôdést köt, vagy részt vesznek az egyéb, nem lakossági állampa-
pírok forgalmazásában (elsôdleges forgalmazók). A legnagyobb lakossági állománnyal
rendelkezô Kamatozó Kincstárjegy is ezen a hálózaton érhetô el.

CIB, Erste, K&H, OTP, UniCredit Bank, Takarékbank, Raiffeisen és az MKB Bank együtt
egy több mint 1600 fiókos hálózatot jelent. 

(Forrás: Magyar Posta Befektetési Zrt. gyûjtése)
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Természetesen ez nem jelent összefüggô hálózatot, azaz a CIB-nél vásárolt kamato-
zó kincstárjegyünket nem tudjuk értékesíteni az Erste Banknál.

c. A Magyar Posta hálózata

A Magyar Posta hálózata az ország legnagyobb egységes hálózata, mely dematerializált
KTJP-t 344 értékesítési pontjával, több mint 1600 értékesítô bevonásával, a papír ala-
pú KTJ-t pedig valamennyi postahelyén forgalmazza. A háztartások számára az állam-
papírokhoz ebben a hálózatban a legkönnyebb az egységes hozzáférés, hiszen bármely
kijelölt forgalmazási helyen intézhetôk az értékpapírok eladása, vétele. 

A Magyar Posta dematerializált értékpapírokat forgalmazó hálózata

Lakossági állampapírok hálózata
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A Posta hálózatában 2013 ôsze óta az állampapírok mellett pénzpiaci alap is forgalma-
zásra kerül, melynek eddigi múltbeli hozama alapján a második a számos pénzpiaci ala-
pot felsorakoztató versenyben. 

Források

Átalakulóban a lakossági megtakarítások szerkezete, 2013. 9. 25. vg.hu
(http://www.vg.hu/penzugy/megtakaritas/atalakuloban-a-lakossagi-megtakaritasok-szerkezete-412378)

A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról 2013. novemberi adatok
alapján, MNB 2013.11 http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-
informaciok/sajtokozlemenyek-STA/mnbhu_vallakozozi_kamatok/mnbhu_vk1311

Matheika Z., Palócz É, Nagy Katalin, Nagy Ágnes: A lakossági megtakarítások
mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról; 2009. Innen:
http://www.takarekbank.hu/dms/takarekbank/hu/dokumentumok/elemzesek/kozg/
takbank_megtak/takbank_megtak.pdf

Gábor Vadas, 2007. „Wealth portfolio of Hungarian households – Urban legends and
facts,“ MNB Occasional Papers 2007/68, Magyar Nemzeti Bank

www.bamosz.hu

www.mnb.hu

www.akk.hu
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Melléklet – A Befektetési alapok besorolása a Bamosznál 

.

13

A LAKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR PIAC A 2013-AS ÉV MÁSODIK FELÉBEN

Hagyományos alapok   
Pénzpiaci alapok Likviditási/rövid lejáratú 

pénzpiaci alapok 
A a portfolióban lévÿ eszközök súlyozott átlagos hátralévÿ fu-
tamideje a 60 napot, az eszközök súlyozott átlagos hátralévÿ 
élettartama a 120 napot nem haladhatja meg. Emellett az egyes 
értékpapírok hátralévÿ futamideje legfeljebb 397 nap lehet. 

Ezen belül „rövid lejáratú pénzpiaci alapnak” minÿsíthetÿk azon 
alapok, melyek megfelelnek a PSZÁF pénzpiaci alapokról szóló 
10/2012. számú ajánlásának II. részében foglalt egyéb feltéte-
leknek. 

 Pénzpiaci alapok A portfolióban lévÿ eszközök súlyozott átlagos hátralévÿ fu-
tamideje a 6 hónapot, az eszközök súlyozott átlagos hátralévÿ 
élettartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Emellett az 
egyes értékpapírok hátralévÿ futamideje legfeljebb 2 év, a 
legközelebbi kamat-meghatározási idÿpontig legfeljebb 397 
nap lehet. 

Kötvényalapok Rövid kötvényalapok A portfolióban lévÿ eszközök átlagos hátralévÿ futamideje 6 
hónap és 3 év közötti. 

 Hosszú kötvényalapok A portfolióban lévÿ eszközök átlagos hátralévÿ futamideje 
meghaladja a 3 évet. 

 Szabad futamideją köt-
vényalapok 

Olyan alapok, amelyek nem ragaszkodnak egy elÿre meghatá-
rozott durációs limithez. 

Vegyes alapok Kötvénytúlsúlyos (vagy 
Óvatos) vegyes alapok 

A portfolióban lévÿ nem kötvény típusú eszközök aránya nem 
haladja meg a 35%-ot. A nem részvény típusú eszközök kate-
góriánként (pl. ingatlan-típusú, árupiaci típusú, stb.) legfeljebb 
20 %-ot tehetnek ki – ebbÿl a szempontból a befektetési je-
gyek teljes egészében a kategóriának megfelelÿ kitettséget 
jelentenek, függetlenül az alap feltöltöttségétÿl. 

 Kiegyensúlyozott vegyes 
alapok 

A portfolióban lévÿ nem kötvény típusú eszközök aránya 35-
65%. A nem részvény típusú eszközök kategóriánként (pl. in-
gatlan-típusú, árupiaci típusú, stb.) legfeljebb 40%-ot tehetnek 
ki – ebbÿl a szempontból a befektetési jegyek teljes egészében 
a kategóriának megfelelÿ kitettséget jelentenek, függetlenül az 
alap feltöltöttségétÿl. 

 Dinamikus vegyes alapok A portfolióban lévÿ nem kötvény típusú eszközök aránya meg-
haladja a 65%-ot. A nem részvény típusú eszközök kategórián-
ként (pl. ingatlan-típusú, árupiaci típusú, stb.) legfeljebb 40%-ot 
tehetnek ki – ebbÿl a szempontból a befektetési jegyek teljes 
egészében a kategóriának megfelelÿ kitettséget jelentenek, 
függetlenül az alap feltöltöttségétÿl. 

Részvényalapok  A portfolióban lévÿ részvény-típusú eszközök aránya megha-
ladja a 80%-ot. 

Speciális alapok   

Árupiaci alapok  Azon alapok, amelyek legalább 50%-ban árupiaci kitettséget 
jelenítenek meg (ami lehet alapokon vagy származékos ügyle-
teken keresztül). 

Abszolút hozamú alapok  Azon alapok, amelyek tÿkepiaci környezettÿl független pozitív 
hozam elérésére törekednek, és kiinduló pontként a kockázat-
mentes hozam meghaladását tekintik. 

Tÿkevédett alapok   Hozamot, illetve tÿkemegóvást ígérÿ, garantáló alapok. 
Származtatott alapok  Azon származtatott ügyletekbe fektetÿ alapok, amelyek nem 

tartoznak a fenti alapok közé. 
Ingatlanalapok Közvetlen ingatlanokba 

fektetÿ alapok 
Azon alapok, amelyek az ingatlankitettséget közvetlen ingatla-
nok tartásával valósítják meg. 

 Közvetett ingatlanokba 
fektetÿ alapok 

Azon alapok, amelyek a 40%-ot meghaladó ingatlankitettséget 
közvetett módon (alapokon, ingatlanrészvényeken, stb.) ke-
resztül valósítják meg. 



Az év végi csúcsforgalom megszervezése, 
lebonyolítása
I. Küldeményvolumenek alakulása, elôrejelzési és erôforrás tervezési rendszer 

A Magyar Posta Zrt.-nél, a 2012. november 05.-én hozott felsôvezetôi döntéssel beve-
zetésre került a Value Chain Management (VCM) rendszer.

A VCM egy olyan üzleti tevékenységek menedzselési eszköze, amelynek segítségé-
vel és tudatos alkalmazásával lehetôség van a mûködés optimalizálására, a hatékony-
ság javítására, a versenyképesség biztosítására.

A fentiek közül az év végi csúcsforgalom témakör szempontjából a VCM rendszer
eredményébôl az volt a legfontosabb, hogy az ún. gördülô tervezés eredményekép-
pen az értékesítési terület folyamatosan és meghatározott termékre lebontva elôrejel-
zéseket adott a várható küldemény volumenek alakulásáról, és ezeket az elôrejelzése-
ket folyamatosan finomhangolta és pontosította.

A VCM rendszerbôl érkezô elôrejelzések alapján a raklapos és hagyományos csomag-
termékbôl, hírlapból és címezetlen reklámküldeménybôl november – december hónap-
ban a havi átlagos volumennél 20-40%-os többletre kellett számítani.

A részletes elôrejelzést a meghatározott termékbontásban az alábbi táblázat tartalmazza:

Bár természetesen minden termékre, termékcsoportra „odafigyeltünk” , az elôrejel-
zések illetve az eddigi évek tapasztalatai alapján a monitoring és az erôforrás-tervezési
rendszerünket alapvetôen a csomaglogisztikára építettük fel az ebben a termékkörben
jelentôs szerepet játszó végrehajtási telephelyek bevonásával.

Egy elôrejelzésnek a legfontosabb tulajdonsága a jóságfoka, hiszen ez alapján lehet
az erôforrás tervezést elvégezni, valamint ennek alapján lehet visszamérni a küldemény-
volumenek tényleges alakulását és a megtett intézkedések hatását. Az alábbi diagram-
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Termékkör Megnevezés 
Eltérés a 2013. 
évi havi átlagtól 

Címezetlen 
reklámkiadvány 

Címezetlen küldemények 

Címzett, nem regisztrált küldemények 
Levél termékkör 

Címzett, regisztrált küldemények 

átlagosan 22% 

Csomag termékkör Csomag termékek 
csomag 
40% 
PS 22% 

Napilapok 
Színeslapok Hírlap termékkör 
Egyéb lapok 

átlagosan 
28% 



mon látható a VCM elôjelzések és a tényleges tényadatok visszamérése, illetve az elô-
rejelzések jóságfoka %-ban a csomagtermékek vonatkozásában. Elmondható, hogy az
értékesítési terület által, heti gördûlô tervezéssel megadott, minden hét péntekjén a kö-
vetkezô hétre frissített és aktualizált adatok megfelelô támpontot adtak az üzemeltetés
részére az erôforrás tervezési rendszer mûködtetéséhez.

Az összesített csomagvolumen adatok mellett figyelemmel kell lenni a termékösszeté-
telre is. Míg a csomag küldemények idôgarancia szerinti megoszlása (amely évrôl évre
egyre jobban tolódik az egy munkanapos kézbesítésû küldemények felé) 2013. évben
átlagosan 66%-ot mutat az egy munkanapos csomagok javára, addig ez az arány
2013. november- december hónapban meghaladta a 70%-ot. Az alábbi diagramok
szemléletesen érzékeltetik az arányok változását az elmúlt három évben. Évrôl évre na-
gyobb teret hódit az elektronikus kereskedelem, az emberek a karácsonyi vásárlást is
mindjobban ebben a formában oldják meg. Természetesen ez a tendencia jelentôs ki-
hívás elé állítja a logisztikai értéklánc minden elemét.
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A fenti számok azonban csak heti, összesített szumma adatok, amelyek csak nagy-
ságrendet adnak meg és jelzésértékkel bírnak. Ahhoz, hogy ezekhez az elôrejelzé-
sekhez erôforrás-tervezési rendszert tudjunk hozzátenni (erôforrás átcsoportosítás, kéz-
besítési csatornák közötti küldeményátterelés, munkaszervezési intézkedések), konkrét
napi adatok – és ami a legfontosabb – szóródási adatok szükségesek (az ország me-
lyik pontján, mely csomagkiosztó ponton és kézbesítési hálózaton fognak jelentkezni
ezek a volumenek és mikor?).

Annak érdekében, hogy ennek eleget tudjunk tenni, a VCM elôrejelzések mellett
még két csatornán keresztül is érkeztek az elôrejelzések az üzemeltetési terület felé.

1. Az új ügyféligények megismerése érdekében a hatályos 125/2011. Ü-Vigh. – P-Vigh
együttes rendelkezés alapján az értékesítô munkatársak két nappal a várható feladás elôtt
a Forgalommenedzselési Osztály részére irányítószámok szerinti darabszám mélységû
adatokat adnak meg a szabályozásban meghatározott összvolumen mennyiségek felett.

Kötelezô egyeztetés ügyfelenként az alábbi mennyiségek esetén van elôírva:
• 2.000 db-ot meghaladó napi mennyiség
• 1.000 db-ot meghaladó nagyméretû csomag napi mennyiség
• 10.000 db-ot meghaladó havi mennyiség

Ezeket az adatokat a forgalommenedzselési terület az Integrált Monitoring Rendszeren
keresztül juttatja el az érintett üzemek és postahelyek részére, kiemelt illetve a normál üz-
letmenettôl eltérô ügyféligények esetén egykapusként koordinálva az ezzel kapcsolatos
megvalósítási feladatokat. A 2013. évi adatok alapján a csomagtermékek vonatkozásában
a teljes volumen kb. 31% – a esetében számolhatunk ilyen részletes elôrejelzéssel.

2. A másik, nagyon fontos információkat hordozó csatorna csomagtermékek vonat-
kozásában az ún. nagyfeladói elôrejelzési rendszer. Nagyfeladóknak tekintjük az alábbi
ügyfeleinket:
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A nagyfeladóktól a 2013. évi adatok alapján az összes csomagvolumen kb. 25%-a te-
kintetében kapunk napi adatokat szóródási adatok nélkül, hétfôtôl-péntekig bon-
tásban az értékesítô munkatársakon keresztül közvetlenül. 

Bár a nagy levélforgalmat bonyolító ügyfeleinkkel szemben a csomagfeladók közvet-
lenül nem érvényesíthetnek elôrejelzési kedvezményt a díjtételeik csökkentésére, de
nekik is érdekük az elôrejelzés pontossága és megbízhatósága annak érdekében, hogy
a Posta a szolgáltatást a tôlük elvárt minôségben biztosítani tudja. 

A forgalommenedzselési terület a három input adat alapján (VCM adatok, nagyfel-
adói elôrejelzések, értékesítési elôrejelzések) és az ún. historikus (tehát elôzô idôsza-
ki tény) adatokból kalkulálja ki a jelenlegi rendszer szerint egy 19x19 (gyûjtô x terítô)
mátrixban (Posta Feldolgozó Üzemekre, Logisztikai Pontokra és a budapesti csomag-
kézbesítést ellátó BCSGYKÜ-re) a feldolgozási/csomagkézbesítési várható volumene-
ket. A kalkuláció során az alábbi adatokat veszi figyelembe: 

➢ Országos felvételi mennyiségek (szóródás, szezonális ingadozások)
• Felvevô posták
• Gyûjtô feldolgozópontok

➢ OLK felvételi mennyiségek (szóródás, szezonális ingadozások)

➢ Nagyfeladói felvételi mennyiségek (szóródás, szezonális ingadozások)

➢ Postaszolgálati küldeményforgalom

➢ Nemzetközi bejövô-kimenô csomagforgalom

➢ Országos kézbesítési mennyiségek
• Terítô feldolgozó pontok
• Kézbesítô posták szerint

A fenti adatok alapján a Posta Feldolgozó Üzemek, Logisztikai Pontok illetve a
BCSGYKÜ vonatkozásában 2013 októberében részletes, napi erôforrás tervezési és
monitoring rendszert építettünk fel. Szükség esetén az azonnali beavatkozást lehe-
tôvé tevô napi monitoring rendszerbe a fentieken túl bevonásra kerültek a hálózati cso-
magkiosztó pontok is.

Ezen felül kiemelt fókuszt fordítottunk természetesen a csomagtermékek (raklapos
áru is) felvételében és feldolgozásában jelentôs szerepet játszó Országos Logisztikai
Központ (OLK), a fóti Komplex Logisztikai Szolgáltatások Üzem (KLSZÜ), valamint a hír-
lap és címezetlen reklámküldeményeket feldolgozó Hírlap Logisztikai Üzem (HLÜ) erô-
forrás tervezésére is.

17

AZ ÉV VÉGI CSÚCSFORGALOM MEGSZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA



Az elôrejelzési rendszer jól vizsgázott 2013. év végén, de annak finomhangolá-
sára, transzparenssebbé tételére, az elôrejelzések jóságfokának javítására illetve
több termék és végrehajtási telephely bevonására van szükség. E cél érdekében
közösen dolgozunk tovább. 

II. Az intézkedési terv elemei és azok hatása 

Az üzemeltetési terület vezetôi és kiemelt munkatársai 2013 szeptemberében egy
részletes, mindenre kiterjedô intézkedési tervet állítottak össze az év végi csúcsfor-
galom zökkenômentes és hatékony lebonyolítása érdekében. Az intézkedési terv tartal-
mazta a humán erôforrásra, az eszközökre, a technológiára vonatkozó mindazon eleme-
ket, amelyek következetes végrehajtása és folyamatos monitoringja – a végrehajtásban
dolgozó munkatársak kiemelkedô munkája és hozzáállása mellett – elôsegítette azt a si-
kert, amit most már bátran elkönyvelhetünk magunknak.

Az intézkedések nagy része – a fenti számok és elôrejelzések tükrében érthetô mó-
don – a csomaglogisztikai terület megerôsítésére fókuszált. 

Szállítási és feldolgozási terület

A szállítási szakterület megerôsítésére 2013 novemberében 300 darab új gépjármû
került beszerzésre. A gépkocsik a szükséges mûszaki átvétel után haladéktalanul be-
állításra kerültek elsôsorban a csomagkézbesítési területre, december hónapban már
találkozhattunk velük Magyarország útjain. 

Az alábbi, forgalmasabb gerincjáratokra – alvállalkozó bevonásával – kamionos szál-
lítást indítottunk annak érdekében, hogy a küldemények minél hamarabb a feldolgo-
zó/kiosztó pontokon lehessenek: 

• Miskolc – OLK – Miskolc
• Debrecen – OLK – Debrecen
• Szeged – OLK – Szeged 
• Pécs – OLK – Pécs
• Balatonszentgyörgy – OLK – Balatonszentgyörgy
• Gyôr – OLK – Gyôr
• Nyíregyháza – OLK – Nyíregyháza
• Békéscsaba – Szolnok – OLK – Szolnok – Békéscsaba 
• Kiskôrös – Kecskemét – OLK – Kecskemét – Kiskôrös 
• Veszprém – Székesfehérvár – OLK – Veszprém

Mint az alábbi diagramon is látható, ezek a kamionok magas kihasználtsági mutató-
val tudtuk közlekedtetni:
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Az alábbi Posta Feldolgozó Üzemek (PFÜ) között hat irányban regionális gerincháló-
zati járatokat, ún. tranzverzális járatokat indítottunk: 

• Gyôr PFÜ – Veszprém PFÜ – Székesfehérvár PFÜ – Veszprém PFÜ – Gyôr PFÜ
• Balatonszentgyörgy PFÜ – Székesfehérvár PFÜ – Balatonszentgyörgy PFÜ
• Pécs PFÜ – Székesfehérvár PFÜ – Pécs PFÜ
• Miskolc PFÜ – Füzesabony PFÜ – Szolnok PFÜ – Füzesabony PFÜ – Miskolc PFÜ
• Szeged PFÜ – Kecskemét PFÜ – Szolnok PFÜ – Kecskemét PFÜ – Szeged PFÜ
• Debrecen PFÜ – Szolnok PFÜ – Debrecen PFÜ

Ezek a járatok 2013. november 25 – december 21 között 1724 konténer csomagkül-
deményt szállítottak. Átlagos terhelésük 8 – 9 konténer volt járatonként és fordulón-
ként. Az alábbi terheltségi diagram is jól mutatja, hogy ezekben az irányokban jelent-
kezô küldeményvolumen indokolta a közvetlen járatok indításának szükségességét: 
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A szállítási- feldolgozási rendszer hatékonyabbá, rugalmasabbá és gyorsabbá tétele
érdekében még az alábbi változásokat vezettük be: 

• Budapesten és Pest megyében a ki-, beszállítási valamint raklapos áru kézbesíté-
si és gyûjtési feladatok ellátása, alvállalkozók igénybevételével történt.

• A PFÜ-k közvetlen PRI (elsôbbségi) levélládákat és közvetlen csomagkonténert
készítettek és továbbítottak az OLK-n keresztül egymásnak.

Kézbesítési terület 
A jelenlegi postai kézbesítési rendszerben a küldemények kézbesítésére több kézbesítési
csatorna is rendelkezésre áll. A hagyományos, épp ezért megszokott „munkamegosztás”
alapján – néhány kivételtôl eltekintve – a levélpostai küldemények kézbesítését a jellemzô-
en gyalogos vagy kerékpáros egyesített kézbesítôk, a csomagküldemények és az 500
gramm feletti levélpostai küldemények kézbesítését pedig a gépjármûvel közlekedô, emi-
att jóval drágább csomagkézbesítési hálózat látja el. Ennek a munkamegosztásnak termé-
szetesen megvannak a maga ügyfélelvárási, technológiai, illetve humán/eszköz oldali okai is.

Az év végi, elsôsorban csomagküldeményekre érvényes forgalom felfutás lekezelésére, va-
lamint a csomagkézbesítési hálózat tehermentesítésére az alábbi intézkedéseket vezettük be: 

• Az 500 g feletti levélpostai küldemények jelentôs része az egyesített kézbe-
sítô hálózatra kerültek átterelésre természetesen azok alakját, súlyát és méretét
figyelembe véve. 

• Az 500 gr alatti levél formátumú csomagküldemények („kiscsomagok”) átterel-
hetôk voltak az egyesített kézbesítô hálózatra korlátozott mennyiségben. Ebben az
esetben kiválasztásra kerültek a volumen szempontjából kritikus csomagkiosztó
pontok/postahelyek, illetve a hálózati és a logisztikai vezetôk folyamatos és napi
egyeztetése mellett történtek meg az átterelések. Mivel a csomagtermékek kézbe-
sítése eltérô termék – és technológia ismeretet kíván meg az egyesített kézbesítô
munkatársaktól, megfelelô felkészítés után tudták csak végezni ezt a feladatot.

Az alábbi diagram adatai alapján látható, hogy az átterelési intézkedés az egyesített
kézbesítôi hálózatra nem jelentett kimagasló terhelésnövekedést, viszont a csomagkéz-
besítési hálózatnak jelentôs könnyebbséget hozott:
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Az elôzô évek tapasztalatai alapján kézbesítôink jelezték és kérték, hogy találjunk
megoldást az ünnepek alatt nyitva tartó cégek küldeményeinek kiosztása és kézbesíté-
se kapcsán. Ezen idôszak alatt ugyanis teljesen „felesleges” a küldemények kézbesítés-
re történô kiosztása és a kézbesítés megkísérlése. 

Ennek a problémának a megoldása érdekében 2013 decemberében kiadásra került a
22/2013 üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi rendelkezés a küldemények rendelkezés-
re tartásáról. Összesen 974 ügyfelünk élt azzal a lehetôséggel, amely szerint írásos beje-
lentés alapján, a cég ünnepi zárva tartása idôtartamára a csomag küldeményeit tároltuk
(az elôírt letéti idôt figyelve és az elkülönített tárolást és nyilvántartást biztosítva), ahogy
az ezzel kapcsolatos szabályozás írja, „rendelkezésre tartottuk”. Ez a megoldás nemcsak
ügyfeleink részére volt kényelmes szolgáltatás, hanem a csomagkézbesítôket is „megkí-
mélte” az elôreláthatóan nem sikeres kézbesítési kísérlettel járó tevékenységtôl.

A kezdeményezés sikerén felbuzdulva a következô ünnepi idôszakban is tervez-
zük ezen intézkedés bevezetését illetve a csomagküldeményeken túl a többi kül-
deményre történô kiterjesztését is. 

Humán erôforrás „csomag”
A munkaszervezéssel foglalkozó szakemberek számára nem titok, hogy legfontosabb a
humán erôforrás, maga az ember. Az is közhely (de ettôl még igaz), hogy a jelentôs em-
beri erôforrást igénylô postai folyamatokban a siker elérését az emberi tényezô jelentô-
sen befolyásolhatja. 

Nem véletlen tehát, hogy az év végi forgalom felfutás lekezelésére készített intézke-
dési tervben jelentôs szerepet kaptak az ezzel kapcsolatos intézkedések, feladatok. 

A csomag- hírlapfeldolgozás és a csomagkézbesítés területén munkaerô-kölcsönzé-
si szerzôdés keretében külsôs munkavállalókkal erôsítettük meg a rendelkezésre álló
kapacitást. A munkaerô-kölcsönzés nagy elônye, hogy a saját munkavállalói rendszernél
jóval rugalmasabban tudja a felfutásokat lekezelni. Egyszerûen mondva, nekünk annyit
kell mondanunk: hová, milyen munkára, hány munkatársat kérünk! Ez a forma természe-
tesen a betanított jellegû munkatevékenységekre alkalmazható, hiszen a végsô minô-
ségi felelôsség a belsô és a külsô vevôk felé egyaránt minket terhel. 

Az év végi idôszak alatt igénybe vett óraszámokat az alábbi táblázat szemlélteti: 

Munkaerô-kölcsönzési szerzôdést 2014. évre is kötöttünk egy sikeres beszerzé-
si eljárást követôen, így ezen rugalmas forma alkalmazására a továbbiakban is le-
hetôségünk lesz a forgalom felfutások kezelésére. 

Az elmúlt években már jól vizsgázott intézkedés keretében a postai munkatársaknak
lehetôsége volt ún. „másod” munkaszerzôdés keretében csomagkézbesítési tevé-
kenységet vállalnia. Postai oldalról a jellemzôen szakképzett, a postai csomagterméke-
ket és folyamatokat ismerô munkatársak segítsége sokat jelentett, a munkatársak részé-
re pedig jövedelem kiegészítést jelentett.

21

AZ ÉV VÉGI CSÚCSFORGALOM MEGSZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA

Szervezet Igénybe vett fÿ és óraszám 
november 

Igénybe vett fÿ és óraszám 
december 

BCSGYKÜ  átlagosan napi 6 fÿ (928 óra) átlagosan napi 3 fÿ (513 óra) 

KLSZÜ  
átlagosan napi: 16 fÿ (összesen 
2 456 órában) 

átlagosan napi: 12 fÿ (összesen 
1 848 órában) 

HLÜ  
átlagosan napi: 4 fÿ (összesen 
672 órában) 

átlagosan napi: 3 fÿ (összesen 
528 órában) 



Tavaly november – december hónapban a budapesti csomagkézbesítési területen 
10 postai munkatárs közel 300 órában élt ezzel a lehetôséggel. Ennél nagyobb ér-
deklôdésre számítottunk, ezért a következô ünnepi idôszakban jobb és szélesebb körû
kommunikációval igyekszünk nagyobb teret adni ennek a programelemnek. 

Új kezdeményezésként, pilot jelleggel (2013. 10. 01-tôl, hat hónapos idôtartamra, 20
fô keretig) vezettük be szintén a budapesti csomagkézbesítés területén az ún. „behívá-
sos munkavállalói rendszert”.

Az atipikus foglalkoztatási forma célja a csomagfelfutási idôszakokban nagyobb létszá-
mú kézbesítôi létszám rendelkezésre állása, és így a piaci igények rugalmas kiszolgálása
részmunkaidôs foglalkoztatással. Mivel a munkavállalók részére a posta a „másodállás”,
így ezzel a budapesti csomagkézbesítésben jellemzô magas fluktuáció is csökkenthetô.

A jelentkezési lehetôség a postahelyeken és különbözô médiumokban is meghirdetésre
került, és összesen 65 fô jelentkezett. A pilot értékelésére 2014. március – április hónap-
ban kerül sor, ekkor születik meg a döntés a véglegesítésrôl illetve a kiterjesztésrôl.

A végrehajtó postaszervek vonatkozásában jóval az év végi „szezon” megkezdése
elôtt figyelemmel kísértük a szabadságok kiadását illetve a rendkívüli munkavégzés
(közismert néven „túlóra”) elrendelések alakulását. 

A VCM elôrejelzések alapján az átlagos és esetleg átlag alatti küldemény mennyiségek
idôszakában a végrehajtásban törekszünk a minél magasabb arányú szabadságkiadásra már
év közben is. A rendkívüli munkavégzés elrendelése kapcsán pedig a munkajogi keretekre
és nem utolsósorban a bértömeg gazdálkodási elvárásokra kell nagy figyelmet fordítani.

A fenti központi intézkedések és odafigyelés mellett természetesen az üzemek, pos-
tahelyek vezetôi a négyhavi munkaidô keret adta lehetôségeket is kihasználva belsô
munkaszervezéssel, szolgálat átszervezéssel, munkaidô kezdet csúsztatással stb. helyileg
is sokat tudtak tenni és tettek is a megfelelô munkaerô megfelelô idôben történô bizto-
sításáért. Nem volt ritka az sem, hogy végrehajtási egységek között is történt munkaerô
átcsoportosítás (pl. OLK és KLSZÜ viszonylatban), ami korábban nem volt jellemzô.

III. Minôségi mutatók 

Az évi csúcsforgalomban jelentkezô kihívások (nagyarányú volumen felfutás, 1 napos
idôgarantált csomagok nagy aránya, a nagyfeladók késôi beszállítása, az ebbôl fakadó
járatkésések) sikeres megoldását az is tükrözi, hogy a minôségirányítási szakterület
adatszolgáltatása alapján a 2013. év végi minôségi mutatók a korábbiaknál jobban ala-
kultak, melyet az alábbi diagramok is szemléltetnek:

Egy napos idôgarantált csomagküldemények:
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Két napos idôgarantált csomagküldemények: 

Az év végi forgalomhoz kapcsolódó intézkedéseket az MP vezetése sikeresnek minô-
sítette. Hatékony erôforrás gazdálkodás mellett, kiváló minôségben oldottuk meg a si-
keres üzletkötéseknek köszönhetôen megnövekedett feladatokat. 

A tapasztalatokat összegezve, a tanulságokat levonva, a kialakított rendszereket és
folyamatokat optimalizálva „megyünk” neki az új évnek és az elôttünk álló feladatok-
nak, ünnepi és hétköznapi idôszakban egyaránt.
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Átalakuló csomagpiac – kihívások és megoldások

1. Piaci környezet, versenytársak1

A 2013-as, jelenleg validálás alatt lévô adatok alapján, az elôzô évhez viszonyítva a bel-
földi CEP piac (az áruszállítási piac idôgarantált szolgáltatási szegmense) növekedése
8%, ebbôl a Magyar Postáé 13,4% (fôkönyvi zárás után). Az MP piaci részesedése
33,5%, amely 1,6%-os növekedést jelent a 2012-es évhez képest. 

A 2012. évig feldolgozott, tényszerû adatok a következô képet mutatják. A CEP
piaci szereplôk összbevétele 2012-ben 79,376 milliárd forint volt, ami 3,8%-kal haladja
meg a 2011. évi 76,466 milliárd forintos adatot. A teljes piac növekedési dinamikája
ugyan nem érte el a korábbi évek 10% körüli mértékét, de még mindig felülmúlta a ma-
gyar gazdaság növekedési ütemét.

A belföldi piac forgalma az elôzô évhez képest mintegy 8,0%-os bôvüléssel megköze-
lítette a 31 Mrd forintot, így közel 40% részesedést szerezve a teljes CEP piacból. A nem-
zetközi szegmens megközelítette a 45 Mrd forint bevételt, ami azonban a 2011. évi bázis-
hoz képest csak mintegy 2,0-2,5%-os növekedést jelent. A nemzetközi piac árbevételi
nagyságrendjét tekintve így is csaknem másfélszerese a belföldinek, de az elôzô évek ará-
nyaival ellentétben, növekedési dinamikája 2012-ben jelentôsen elmaradt a belföldétôl.

A piac árbevételi szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy 2012-ben hét olyan vál-
lalkozás volt, akiknek belföldi csomaglogisztikai tevékenységbôl származó bevétele
meghaladta a félmilliárd forintot.

Ezek a cégek (ABC sorrendben) a következôk: DPD, Gartrans, GLS, Magyar Posta,
Royalsprint, Sprinter, TOF.11. 

Közülük egy vállalkozás a csomaglogisztikai piac mind a hét fô szegmensének (úgy
mint: Futár, Éjszakai, Overnight, Garantált 24 órás, Többnapos, Raklapos, Kiegészítô
szolgáltatások) forgalmából részesedik, további egy cég négy részterületen, a többiek
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pedig 3-3 szegmensben nyújtanak szolgáltatásokat. Számos tényezôtôl függôen (mint
pl. eltérô tulajdonosi hátterük, gazdasági-társadalmi beágyazottságuk, piaci pozíciójuk,
szervezeti fejlettségük, növekedési ütemük, kompetencia portfoliójuk, stb.) különbözô
– esetenként akár szegmensenként is – eltérô üzleti stratégiát folytatnak, specialista és
generalista vonások egyaránt felfedezhetôk tevékenységükben.

A piac szolgáltató oldali felosztása, a szolgáltatók részesedése a diagramon látható.
A piac olyan értelemben telítettnek mondható, hogy a futárpiac kivételével – ahová a
belépés mind jogszabályi, mind
tôke oldalról viszonylag egysze-
rû- a piacra nem várható új szol-
gáltató belépése, sôt elsôsor-
ban méretgazdasági szempont-
ok miatt további piaci konszoli-
dáció várható.

A piac további jellemzôje az
erôs árverseny, a hatékonyság
növelése, az innovációs igény,
melyek együttesen a piac tisztu-
lását eredményezik. Ennek ered-
ményeképpen jellemzôek a fúziók, a felvásárlások (a DPD felvásárolta a Gartrans-t, a Lapker
pedig a SPRINTER Futárszolgálatot) és a cégmegszûnések (pl. Orient 21 futárszolgálat).

2. Trendek a magyar postai csomaglogisztikai piacon2

A normál és az e-kereskedelmi csomag és expressz szolgáltatás súlya és szerepe a vá-
sárlási szokások változásával egyre jelentôsebb. Ez a piac már ma is erôsen versenyzô.
A piacon az inkumbens postai szolgáltató mellett más szereplôk is jelen vannak mind a
belföldi, mind a nemzetközi relációban, sôt rendszerint nem az inkumbens postai szol-
gáltató a legjelentôsebb szereplô. A magyar piacon több globális és regionális szerep-
lô is jelen van, nemzetközi forgalomban ezek közül néhánynak a piaci részesedése is
magasabb a Magyar Postáénál. Ráadásul a piac további növekedése mellett is számíta-
ni lehet a konszolidációra, amire a felvevô és elosztó hálózat tekintetében érvényesülô
méretgazdaságosság ösztönöz, s természetesen a nemzetközi postai piaci szereplôk
stratégiai mozgásai is befolyásolnak. A piac fejlôdését befolyásoló fontosabb tényezô-
ket a csomag és expressz szolgáltatás esetében, s e termékkategóriákon belül is forgal-
mi típusonként külön-külön célszerû megvizsgálni.

A csomag és expressz szolgáltatások esetén a tartalom tekintetében nehéz a keres-
let szempontjából gyakorlati célból is jól használható megkülönböztetést tenni, hisz a
küldemény többnyire áru, de lehet dokumentum is. A kereslet egyik tényezôje a cso-
mag mérete, amelyben polarizálódás figyelhetô meg. A másik jellemzô a szállítási idô.
Ez az a tényezô, ami viszont érzékeny a gazdasági konjunktúrára. A keresletet támasztó
lakossági és üzleti fogyasztók ugyanis költségérzékenységük függvényében igyekeznek
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optimalizálni. Ennek a keresleti tényezônek a hatása ragadható meg abban, hogy az
eredetileg prémiumszolgáltatással belépô expressz szolgáltatók a piaci terjeszkedés és
a kapacitás jobb kihasználása érdekében igyekeznek alacsonyabb hozzáadott értékû
csomagszállítási igényeket is kiszolgálni. Az ilyen szolgáltatás a hálózat kiterjesztését és
a szállítás költséghatékony optimalizálását igényli. Bár a 2008-2010-es gazdasági vissza-
esés negatívan hat az árucsomagok keresletére, az elektronikus kereskedelem bôvülé-
se visszafordíthatatlan, s ezért további dinamikus fejlôdés elôtt áll.

A CEP piac fejlôdését Közép- és Kelet-Európában gyors növekedési trend, erôs ké-
pességek, minôség és teljesítmény központúság jellemzik. Egyértelmû és jelentôs nö-
vekedési potenciál a hazai e-kereskedelemben van, melynek révén 2015-ben már közel
12 millió db küldemény várható, a 2010. évi 9,2 millió darabbal szemben. A növek-
mény: 2,7 millió db, 29,5%.

Az e-commerce (e-kereskedelem) mintájára, annak további fejlôdéseként megjelent
egy új irányzat, az ún. m-commerce (mobil-kereskedelem), amely a mobiltelefonok,
zsebszámítógépek, PDA-k és más hasonló készülékek internettel való összekapcsolása
révén lehetôvé teszi az sms-ben történô vásárlást a havi telefonszámla vagy egy bizo-
nyos egyenleg terhére. A szolgáltatások köre folyamatosan bôvül.

Az elektronikus kereskedelem növekedése várható, ami a logisztikai szolgáltatások
területén is forgalomnövekedéssel jár együtt. Az Európai Unió tanulmányának megálla-
pításai szerint Magyarországon a lakosság 16%-a rendel termékeket és szolgáltatásokat
az interneten. Ez az arány az EU 37%-os átlagához képest rendkívül alacsony. Magya-
rországon jelenleg a kiskereskedelmi forgalom 2,5-3%-a, mintegy 63 milliárd Ft realizá-
lódik elektronikus formában.

3. Fogyasztói szokások átalakulása

A fogyasztási szokások egyik legjelentôsebb átalakulási területe a vásárlás, és azt meg-
elôzô döntési folyamat. Már nemcsak egyszerûen arról van szó, hogy egy cég létrehoz
egy webáruházi környezetet, amelyben a vásárló különféle paraméterek szerint keres-
het az árukészletbôl, hanem egy termékjellemzô alapján, árukeresôkön, ár összehason-
lító portálokon keresztül, több cég webes kínálatából van lehetôség az optimális áru-
cikk megtalálására.

A vásárlás lebonyolítása is történhet a hagyományos – „felkeresem az üzletet” – me-
todika szerint, de folyamatos emelkedést mutat a webáruházi megrendelésekbôl adó-
dó, logisztikai szolgáltató útján történô átvételi szolgáltatás.

Az igénybevétel és a rendelkezés környezetét egyre közelebb hozzák a technológiai
fejlesztések, amelyek már az asztali és hordozható számítógépeken túl a mobiltelefono-
kon, táblagépeken is elérhetôvé teszik a választási-megrendelési felületeket.

A dinamikát mi sem mutatja jobban, minthogy az eddig hagyományos kiskereskedel-
mi üzlethálózatban értékesítô piaci szereplôk a webáruházi megrendelés felé nyitnak
(pl.: Tesco, Media Markt). Ezen cégek vagy saját logisztikai hálózattal oldják meg a szál-
lítási feladatokat, vagy igénybe veszik egy partner szolgáltatásait.

Kulcskérdés a webáruházi mûködésben, hogy milyen módon és tartalommal jelennek
meg az információk, milyen áron vehetôek igénybe a szolgáltatások.
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Az alábbi grafikon a vezetô webáruházak logisztikai szolgáltatási toplistáját mutatja (for-
rás: eNET kutatás a „webáruházak küldeményküldési szokásainak felmérése” tárgyban)

4. Válasz a piaci kihívásokra

A Magyar Posta céljai

Növelje a bevételeit a csomaglogisztikai területen, mivel az elmúlt évek növekedési
tendenciái alapján ez az egyetlen logisztikai terület, amely növekedést (átlagosan 4,6%-
ot) tudott produkálni.

Erôsítse piaci szerepét és potenciáját az e-kereskedemi csomaglogisztikában – a
szegmens a technológiai fejlôdésnek köszönhetôen átalakuláson megy keresztül, lehe-
tôséget adva a piacszerzésre.

A piac innovációs szereplôjévé és alakítójává váljon – a Posta megfelelô technológiai
háttérrel és a vállalati adottságokból adódó, valamint az alaptevékenység (egyetemes
szolgáltatás) miatt meglévô infrastruktúra optimális kihasználásának lehetôségével ren-
delkezik ahhoz, hogy az ország legnagyobb logisztikai hálózatát a legmeghatározóbb pi-
aci tényezôvé tegye a belföldi CEP piacon.

Intelligens Küldeménylogisztikai Projekt (IKR), az úttörô – problémák és
megoldások

A projekt indulásakor Magyar Posta 18 db csomagtermékkel, illetve a termékekhez op-
cionálisan igényelhetô többletszolgáltatásokkal rendelkezett. A Postának termék olda-
lon a legnagyobb versenyhátránya, hogy különbözô típusú logisztikai igényre (szállítási
idô, szállítandó árú mérete) más-más terméket kell kiajánlania, így megjelenô ügyféligé-
nyekre nehézkesen, rugalmatlanul és lassan lehetett reagálni.

Elkezdôdött a 18 csomagtermékbôl álló portfólió racionalizálása a „régi” termékek
(PBP, Start, Start Plusz) kivezetésén, és az újak (MPL Üzleti csomag, MPL Net csomag és
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új MPL postacsomag) bevezetésén keresztül. Az új termékek új szolgáltatásokat és tech-
nológiákat hoztak, valamint szolgáltatások igénybevétele is könnyebbé vált. 

A 18 csomagtermékhez 13 fajta kísérôokirat/címirat párosult. Ezen okiratok kitöltését
is különbözô típusú, mûködési logikájú, arculatú és különbözô helyekrôl származó kitöl-
tô programok segítették. 

A projekt bevezette a Címiratkitöltô Alkalmazás Üzleti verzióját, amellyel a céges ügy-
felek tömeges csomagfeladás elôkészítési (Elektronikus feladójegyzék készítési és cím-
irat nyomtatási) folyamatait optimalizálta – többek között – a törzsadat kezelési-, adat
import- és tekercses címirat kiszolgálási funkciókkal. A szerzôdés nélküli, manuális cím-
iratot használó ügyfelek küldeményeinek adatait feladáskor a Postahelyi Címiratkitöltô
alkalmazás segítségével rögzítik a csomagfelvételi munkahelyeken, ezzel valamennyi in-
formáció a postai rendszerbe kerül a csomaggal egyidejûleg.

Az MPL termékei nem voltak jelen markánsan az internetes médiában, továbbá a köz-
tudatban elsôsorban a háznál kézbesítés szolgáltatás élt, ezzel szemben a piaci elvárá-
sok már egy rugalmas, az ügyféligényekhez igazodó átvételi hálózatról szóltak.

A webáruházakban és aukciós portálokon is publikálásra kerültek a postai fix pontú
kézbesítési szolgáltatás elemei: a több, mint 2500 postából álló postaponti, és a 125
töltôállomásból álló MOL postaponti hálózatok. A szerzôdéses ügyfelek a postapont.hu
weboldalról egy csomagban tölthetik le a megjelenítéshez szükséges grafikai elemeket,
hálózatlistákat és a hálózatválasztási kisalkalmazást, a postaponti API-t.

A Posta alapvetô IT infrastruktúra hiányosságokra, illetve a meglévô infrastruktúra he-
terogén mivoltára visszavezethetôen számos olyan szolgáltatást nem volt képes nyújta-
ni, ami a versenyképesség szempontjából jelenleg létfontosságú a piacon (pl. valós ide-
jû nyomkövetés, dokumentummenedzsment). Ezzel szemben a konkurenseink alapve-
tôen IT technológia által támogatott folyamatokat használnak pl. a Trac&Trace (külde-
mény adatok dokumentálása valós idôben) és a küldemény teljes életútjában az azono-
sított küldeménykezelés területeken.

A szolgáltatásfejlesztések alapja az IKR Központ. A kapcsolódó funkciókat és a logi-
kákat a következô modulokba szervezte projekt: Adat- és elszámolás, Felügyelet, Ügy-
fél és Riporting. E funkcionális egységek kiszolgálják az postai (belsô) kontroll, az ügy-
felek adatszolgáltatási- és a küldemények életútjával kapcsolatos, tranzakciós informá-
ciókra vonatkozó igényeit.

Folyamatos IKR fejlesztések 

A 2014. évi fejlesztések keretében a projekt további szolgáltatásokat és szolgáltatás-
megrendelési módozatokat vezet be, újabb infrastruktúra és technológiai fejlesztése-
ken keresztül.

A „www.posta.hu”-n a lakossági és a szerzôdés nélküli KKV-s ügyfelek számára még
nem tudunk optimális megoldást nyújtani a küldemény elôkészítési folyamatokra, ezál-
tal a postahelyeket terheli a feladáskori, rendszerbe történô adatrögzítés. 

Jelenleg pilotoljuk, és a részükre is elérhetôvé fogjuk tenni, a címiratkitöltô alkalma-
zás webes verzióját, amely akár a címirat postán történô kinyomtatásával nyújt praktikus
feladás elôkészítési szolgáltatásokat. Ugyanezen weblapon kerül megjelenítésre egy
egységes, alkalmazásindító felület, amelyen keresztül további szolgáltatások érhetôk el
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(szállítás megrendelés, tudakozódás, stb.). Az alkalmazások használata oktatóvideókon
keresztül válik egyértelmûvé.

A gazdaságos mûködés szempontjából kulcskérdés a sikeres kézbesítések arányának
növelése, valamint a szállítási igények optimális elosztása, amely az átvételi idôszakra
vonatkozó elôzetes információk bekérésével és a megrendelések központi, automatikus
feldolgozásra alkalmas nyilvántartásba terelésével érhetô el. 

Az idôablakos kézbesítéssel egy napon belül, meghatározott idôintervallumra is kér-
hetô majd a kézbesítés, továbbá a szállítási megrendelések magadása külön webes al-
kalmazáson keresztül bonyolítható. Ezekez a logisztikai támogatást a Járattervezô Rend-
szer adja, amely napi szinten, központilag határozza meg a kézbesítendô csomagok
címadatai, valamint az egyéb szállítási feladatok (telephelyi felvétel, ki-és beszállítás,
stb.) alapján a bejárandó útvonalat.

A közösségi média (Facebook, Twitter, stb.) világában alapvetô elvárás az interaktivi-
tás, az ügyfél által vezérelt akció-reakció. 

Az elektronikus értesítés szolgáltatás interaktív csatornába terelése rugalmasabbá te-
szi a küldeményéletúttal kapcsolatos információk vezérlését és megjelenítését. Lehetô-
ség lesz SMS-sel, chat üzenettel valós idejû tranzakciós információkat kérni a csoma-
gokról, illetve rendelkezni a küldemény átirányításáról.

A postai szolgáltatások díjának kiegyenlítésére bankkártyás fizetéssel jelenleg nincs
mód, a kártyahasználat során a készpénzfelvételnek minôsül a mûvelet.

Csomagkézbesítôi hálózatban egyenlôre pilot jelleggel, de indul mobil POS-on ke-
resztüli bankkártyás fizetési szolgáltatás, amely a tapasztalatok értékelését követôen az
országos bevezetés fázisába lép.

A nemzetközi gyakorlatban már évek óta használják az automatizált csomagfelvétel
és kézbesítés eszközét, a csomagautomatát. A folyamatosan növekvô igénybevétel a fix
pontú kézbesítési hálózat irányába szükségessé teszi a hálózatbôvítést.

Csomagautomaták üzembe helyezése – több éves elôkészítési és beszerzési folyamat
eredményeképpen – elérhetô közelségbe került az eszközök használatban vétele és a
szolgáltatások kiajánlása. A bevezetés ütemei: 1. kézbesítés, 2. felvételi szolgáltatások
és bankkártyás fizetés. Az eszközökkel innovatív technológia, 0-24-es szolgáltatás hoz-
záférés és automatizált folyamatok valósulnak meg. A postaponti hálózat fejlesztése új
partnerek bevonásával, illetve a meglévô hálózat bôvítésével és fejlesztésével valósul
meg, amelyek megnyitják az új ügyfelek megszerzésnek lehetôségét.

A mobileszközök és a közösségi média világában a hagyományos kommunikációs
csatornák (óriásplakát, újság és tömegközlekedési eszközön elhelyezett hirdetések)
mellett teljes értékû eszköz az internetes média.

A marketingkampányok is kor szellemének megfelelôen, a fiatal generáció megszólí-
tását tûzve ki célul kerülnek kialakításra, igénybe véve az általuk preferált médiákat
(youtube hirdetés, facebook kampány, stb.).

További csomaglogisztikai fejlesztések

A további, a piac generálta igényekre folyamatos reagálás szükséges. A Csomag Ter-
mékmenedzsment terület vizsgálja a továbblépés lehetôségeit. Az elektronikus keres-
kedelem egyre markánsabban nyit a nem hagyományos webáruházi forgalmazású ter-
mékek felé, logisztikai piacot nyitva a szolgáltatók felé.
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Nem hagyható figyelmen kívül a fehér- és a barna árúk (nagyméretû háztartási gépek
és elektronikai cikkek) szállításának térnyerése, valamint az ezekhez társuló beüzemelé-
si és visszaárú szállítások igénye.

A nemzetközi csomagküldemények bejövô és kimenô irányultságát is szükséges leke-
zelni a meglévô technológia testreszabásával, amely szintén a 2014-es év fejlesztési fel-
adata. E folyamat részeként a címiratkitöltô alkalmazásban, valamint az adatbázis- és a
front-end rendszerekben kell a szükséges módosításokat végrehajtani.

Konklúzió

A Magyar Posta tevékenységi körét tekintve a csomagtermékekhez kapcsolódó szolgál-
tatások piaca változik a legdinamikusabban. Változnak az ügyféligények, a technológi-
ák, a kereskedelem színterei és az igénybevétel módjai.

A Posta feladata, hogy folyamatosan nyomonkövesse a trendeket, a konkurenciát és
folyamatos innovációkkal, mindig a versenytársak elôtt, és mind magasabb szolgáltatá-
si színvonalon legyen a logisztikai piac meghatározó vállalata.
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Új nyugdíjbiztosítás, a PostaNyugdíj Aranytartalék,
ami nem ér rá a nyugdíjig 

Magyarországon egyre kevesebb gyermek születik, miközben a várható átlagéletkor
emelkedésével az idôsek száma folyamatosan nô. Ez a folyamat – Európa fejlett orszá-
gaihoz hasonlóan – a társadalom elöregedéséhez vezet. Ennek egyenes következmé-
nye, hogy az idôsebb korosztályt eltartó fiatal, munkaképes réteg folyamatosan zsugo-
rodik, míg az eltartottak száma egyre nô. A járulékfizetôk alacsony száma és a mind
több nyugdíjas aránytalansága következtében az állam eltartó képessége egyre korlá-
tozottabb lesz.

A fenti demográfiai tendenciákat figyelembe véve egyértelmû, hogy az öngondosko-
dás egyre fontosabb szerepet játszik idôs korunk anyagi biztonságának megteremtésé-
ben. A jelenlegi keretek között az aktív keresôk nyugdíjba vonulásuk után nem számít-
hatnak olyan életszínvonalra, amit aktív éveikben megszoktak. Ezért is fontos, hogy már
a munkával töltött életszakaszunkban elkezdjünk gondoskodni nyugdíjas éveink anyagi
biztonságáról. 

A 2014. január 1-én hatályba lépett adótörvény pozitív változásának köszönhetôen
már az életbiztosítások piacán is lehetôség nyílik a nyugdíj-elôtakarékosság állami ösz-
tönzésére, hiszen a törvényben definiált nyugdíjbiztosításokra szja-kedvezményt vehet
igénybe a szerzôdô.

Demográfiai változások hatása a nyugdíjrendszerre

Hazánk népessége 2009. január 1-jén 10 millió 31 ezer fô volt. Az ország lakóinak
száma 1980. és 2008. között összesen 678 ezer fôvel (6,3%-kal) csökkent, 1981. óta
különbözô intenzitással, de folyamatosan fogyott. A népesedési helyzet hátterében
azok a kedvezôtlen demográfiai folyamatok állnak, amelyek eredményeként a mö-
göttünk hagyott negyedszázad alatt a halálesetek száma rendre meghaladta az élve-
születésekét.

A gyermekkorú népesség száma 1980-hoz képest 36%-kal, mintegy 849 ezer fôvel
lett kevesebb, e korosztály aránya 1980-ban még meghaladta a népesség ötödét, míg
2013. szeptemberben mindössze csak a 14,4%-át tette ki. A demográfiai folyamatok a
gyermekek számának és arányának további csökkenését eredményezik. A születéskor
várható élettartam hosszabbodik, a termékenység ugyanakkor alacsony szintû, és e két
egymást erôsítô folyamat következtében a demográfiai öregedés felgyorsult, mely jól
látható a lenti korfákon.
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Forrás: http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html

A népesség korösszetételének ismeretében, valamint annak következtében, hogy az
ötvenes évek elején-közepén születettek fokozatosan belépnek a 60 év feletti korosz-
tályba, számolni kell azzal, hogy az idôsek aránya továbbra is emelkedni fog, és a né-
pesség demográfiai elöregedése felgyorsul. Mindezek mellett az idôsebbek függôségi
(vagy eltartottsági) rátája folyamatosan nô, a fiatalkorúaké ezzel párhuzamosan csökken,
továbbá egyre kevesebben lépnek be az aktív korosztályba, és egyre többen lépnek ki
onnan. Az idôskorúak számának és arányának növekedése fokozódó terhet ró az aktív
korú népességre. A demográfiai folyamatokat modellezô számítások értelmében 2053-
ban lakosságnak már több mint a fele nyugdíjas lesz.

A magyar nyugdíjrendszer

2013 szeptemberében a 9,9 millió állampolgárból 2,2 millió fô részesült nyugdíjban,
járadékban vagy a nyugdíjszerû rendszeres ellátások valamelyikében. Az ellátottak
92%-a, összesen 2 millió 18 ezer fô öregségi nyugdíjas volt. A korbetöltött öregségi
nyugdíjasok száma 2,2%-kal kevesebb, a korhatár alattiaké 17,7%-kal több mint 2008.
elején. A nyugdíjak és nyugdíjszerû ellátások forintösszege és a GDP-hez viszonyított
aránya folyamatos növekedést mutat, 2012-ben ez az összeg a GDP 11,8%-át tette ki.1

Az öregségi nyugdíj egy fôre jutó átlaga 2013 szeptemberében 113.013 forint volt,
ami a 2013. évi nettó átlagkeresetek 75,8%-át tette ki.2

Nyugdíjbiztosítás a Postán: a PostaNyugdíj Aranytartalék

A PostaNyugdíj Aranytartalék folyamatos díjas
nyugdíjbiztosítás, melyre a 2014. január 1-én ha-
tályba lépett új adótörvénynek köszönhetôen
20%-os, de legfeljebb évi 130.000 Ft összegû
adójóváírás igényelhetô.

A PostaNyugdíj Aranytartalék esetében a
biztosító akkor szolgáltat, ha a szerzôdô elérte a
szerzôdéskötéskor jogszabályban meghatározott
öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve nyugdíjjogo-
sultság megszerzése esetén, 40%-os vagy azt
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meghaladó egészségkárosodás esetén, vagy a biztosított tartamon belül bekövetkezett
halála esetén. A nyugdíjbiztosítást 18 és 65 év közötti személyek köthetik meg, és 1 hó-
nap és 47 éves idôintervallum között választhatnak. 

A nyugdíjbiztosítás minimális havi díja legalább 20 éves tartam esetén 5.000 Ft, a ma-
ximum éves díj 650 000 Ft lehet. Ezen felül bármikor lehetôség van különdíj befizeté-
sére a különdíjas számlára. A szerzôdés megkötésekor díjfizetési ütemtôl függô kedvez-
mény is kapható, mely a szolgáltatási összeg növekedését eredményezi, emellett a le-
járatkori szolgáltatást tovább növeli az adójóváírás lehetôsége. 

A PostaNyugdíj Aranytartalék 300.000 Ft értékû balesetbiztosítást is tartalmaz, és
a nyugdíjbiztosítás a jelenlegi jogszabályok alapján kamatadó és EHO mentes. 

A Posta Biztosító ezen új termékével lehetôséget biztosít arra, hogy hosszú távú befek-
tetéssel, akár kisebb összegek rendszeres megtakarításával az Ügyfelek már egészen fiata-
lon elkezdjenek gondoskodni nyugdíjas éveikrôl. Érdemes minél korábban elkezdeni ezt a
fajta öngondoskodást, mert a legtöbb, amit adhatunk magunknak a jövônk biztonsága. 

Azonban soha nem késô nyugdíjbiztosítást kötni! Azok, akik 3-5 éven belül elérik a
nyugdíjkorhatárt és szeretnék nyugdíjas éveik anyagi biztonságát megteremteni, nekik
is megoldást jelent a PostaNyugdíj Aranytartalék.

Nézzük meg két példán milyen segítséget jelent, ha valaki hosszútávon fektet be
nyugdíjas évei anyagi biztonságába, és ha nyugdíjas évek indulása elôtt:

Mindkét példa esetében a Biztosított (aki egyben szerzôdô is) 65 éves korában éri el
az öregségi nyugdíjkorhatárt. A befektetések felételezett hozama évi 3%.

Összefoglalás:

A nyugdíjrendszer és a demográfiai helyzet változásával az öngondoskodás egyre fon-
tosabb szerepet játszik idôs korunk anyagi biztonságának megteremtésében, ezért még
aktív keresôként el kell kezdenünk gondoskodni a nyugdíjas éveinkrôl. A PostaNyugdíj
Aranytartalék olyan nyugdíjbiztosítás, amely a különbözô élethelyzetekhez rugalmasan
alkalmazkodó megtakarítási lehetôségként, adójóváírással növelt lejárati szolgáltatás-
sal, hosszú távon segíti a felkészülést a nyugdíjas évekre.
A Posta Biztosító a PostaNyugdíj Aranytartalék nyugdíjbiztosítással lehetôséget biz-
tosít az Ügyfeleknek arra, hogy hosszútávú befektetéssel, akár kisebb összegek rend-
szeres megtakarításával már egészen fiatalon elkezdjenek gondoskodni nyugdíjas éve-
ikrôl, a nyugdíj elôtt állók pedig rövidebb távú befektetéssel egészítsék ki nyugdíjas
éveik anyagi biztonságát.
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38 éves nÿ 27 éves idÿtartamra köt
szerzÿdést, 120.000 Ft éves díjjal 
(10.000 Ft havidíjjal), valamint évente 
200.000 Ft-ot fizet be a különdíjas 
számlájára.  
A 27 év alatt befizetett összeg: 
10.285.157 Ft.  
Az adójóváírás összege 2.057.031 Ft, 
így az elérési szolgáltatási összeg: 
14.348.286 Ft 

62 éves férfi köt 3 éves tartamra, 
650.000 Ft éves díjjal szerzÿdést.  
Az így befizetett díj összesen: 
2.009.085 Ft, 
Az adójóváírás összege a 3 évre: 
390.000 Ft.  
Így a 3 év elteltével 10 éven keresztül 
éves 229.827 Ft-al egészíti ki nyugdí-
ját. 



A postai piac a teljes liberalizáció kapujában 
a 2012. évi postapiaci adatok alapján

A posta története szorosan kapcsolódik a civilizáció történetéhez. Napjainkban már min-
den ember kapcsolatba kerül a postával élete során. A postai szolgáltatások megfelelô
mûködése elengedhetetlen része mindennapi életünknek, hiszen az emberek hozzászok-
tak jelenlétéhez, alkalmazzák azokat a mindennapi társadalmi, gazdasági kapcsolataik ki-
építésekor és fenntartásakor egyaránt. 

A postaigazgatás történetét áttekintve érzékelhetjük, hogy a postai szolgáltatások pi-
aca hagyományosan – évszázadokra visszatekintve – egy monopol piac volt. A postai
szolgáltatási tevékenységet kizárólagos joggal a Magyar Posta látta el. 
A rendszerváltást követôen a piacgazdasági folyamatok és hazánk EU csatlakozási szán-
déka, a csatlakozással összefüggô felkészülési feladatok megvalósítása azonban a pos-
tai szektorra is hatással voltak. Az állami monopóliumok lebontását hangsúlyozó ver-
senypiaci elvek kerültek elôtérbe, ám a gazdasági jólét maximalizálására való törekvés
mellett számos egymással kölcsönhatásban lévô tényezô figyelembevételével kellett a
kényes egyensúlyt megtalálni.

A kilencvenes évek elején bekövetkezett robbanásszerû technológiai fejlôdés a mo-
nopolhelyzetû postai szolgáltatókat egyre fokozódó versenyhelyzetbe kényszerítette.
Felismerve a postai szolgáltatások ágazatának jelentôségét, az Európai Unió gazdasá-
gában játszott fontos szerepét – a postai bevételek megközelítik az EU GDP-jének 1%-
át és a postai ágazatban foglalkoztatottak száma meghaladja az 1,6 milliót – az EU
1992-ben szükségesnek látta, hogy megkezdje a postai szolgáltatások európai harmo-
nizálását, javítsa a szolgáltatások minôségét és megvalósítsa a postai szolgáltatások
egységes belsô piacát. Ebben az évben került kiadásra a postai szolgáltatások egysé-
ges piacának megteremtésérôl szóló Zöld Könyv1, majd egy széleskörû társadalmi vitát
követôen a tanácskozások eredményeként a 1994. február 7-i Tanácsülésen egy Taná-
csi Határozat2 született a postai szolgáltatások fejlesztésérôl. A Tanács felkérte a Bizott-
ságot, hogy állítson össze javaslatot a harmonizált egyetemes szolgáltatások meghatá-
rozásáról és a fenntartható postai szolgáltatásokról. A felkérésnek eleget téve a Bizott-
ság 1995 júliusában intézkedési csomag-javaslatot terjesztett elô a postai szolgáltatá-
sok fejlesztésének közösségi szabályairól és a szolgáltatás minôségének javításáról. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1997-ben kiadott 97/67/EK irányelve, a közösségi
postai szolgáltatások belsô piacának fejlesztésére és a szolgáltatások minôségére vo-
natkozó közös szabályokról szóló rendelkezései3 magukban foglalják a minimális egye-
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2 Iránymutatás a Közösség postaszolgálatának fejlesztéséhez COM(93)247.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 15-i 97/67/EK irányelve a Közösségen belüli  postai szol-

gáltatások belsô piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minôségének javítására vonatkozó közös szabályok-
ról, HL L 15., 1998. 01. 21., 14-25. oldal (a továbbiakban: 97/67/EK irányelv)



temes szolgáltatási kör és a maximális fenntartható szolgáltatási terület meghatározá-
sát. A nem fenntartott szolgáltatások ellátásának, valamint a hálózathoz való hozzáférés
irányadó feltételeit, a szolgáltatások minôségi követelményeit, a díjszabási elveket, a
számviteli elkülönítésre és a keresztfinanszírozás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket, a
mûszaki szabványok összehangolását, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos  pana-
szok intézésének elveit. Az irányelv elôírta továbbá, hogy a tagországok az irányelvben
foglalt feladatok ellátására független nemzeti szabályozó hatóságot (National Regulatory
Authority – NRA) hozzanak létre.

A postai irányelv rögzítette az egyetemes szolgáltatás minimális követelményeit, ez-
által jelentôs lépést tett az egyetemes postai szolgáltatás Közösségen belüli harmoni-
zálása felé.

A postai irányelv postai szolgáltatások piacára gyakorolt hatásának tapasztalatait figye-
lembe véve született meg 2002. júniusban az Európai Parlament és a Tanács 2002/39/EK
irányelve a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások piacának további meg-
nyitását és a verseny erôsödését célzó módosításáról4. A „Második” irányelv rendelkezé-
seit a tagországoknak 2003. január 1-ig kellett átültetniük a nemzeti jogrendszerükbe. 

A módosítás mindenekelôtt a fenntartott szolgáltatási kör szûkítésével jelentôs lépést
tett a postai szolgáltatási piac fokozatos liberalizációjának útján és távlati célként tûzte
ki az EU belsô postai piac teljes körû megvalósulását 2009-re ütemezve. 

Az irányelv 2002. évi módosítása a fenntartott területet jelentôsen korlátozta: a limit
2003-tól 100 g, illetve a standard tarifa 3-szorosa, 2006-tól 50 g, illetve a standard tarifa
2,5-szerese lett, ezáltal még nagyobb területet téve szabaddá a piaci verseny számára.
Ezt a határt a tagállamok döntô többsége kihasználta ugyan, azonban összességében a
fenntartott terület nagysága mégis jelentôsen szûkült azzal, hogy a tagállamok mintegy
fele kivette a címzett reklámküldemény (direct mail) szolgáltatást a fenntartott körbôl.

Tekintettel arra, hogy a teljes piacnyitásra való felkészültség vonatkozásában az EU Bi-
zottsági tanulmány5 ország-riportjait egyes tagállamok nem tartották kimerítônek és kel-
lô képen megalapozottnak, mivel a szabályozás tervezet európai szintû egyeztetésének
idôszakában, több tagállamban is hasonló nemzeti szintû piacelemzést és hatásvizsgála-
tot végeztetett, saját hatáskörben. Ezek az elemzések azt az eredményt mutatták, hogy
több az Unióhoz késôbb csatlakozó tagállam vonatkozásában a postai ágazat számára az
Európai Bizottság által javasolt 2009-ben megvalósuló piacnyitás túl korai lenne, mert a
makrogazdasági helyzet, a társadalom terhelhetôsége, a piaci szereplôk felkészültsége
és az egyetemes postai szolgáltató helyzete egyenként és együttesen is jelentôs gátját
képezik a hatékony piacnyitási folyamatnak. A szakértôi anyagok rámutattak a liberalizá-
ciós folyamat következô szakaszának rövidtávon várható negatív következményeire is,
így az esetlegesen csökkenô foglalkoztatottsági szintre, a vidéki postahivatali hálózat rit-
kulásának lehetôségére, a postai szolgáltatások lakossági díjainak várható általános
emelkedésére, a regionális különbségek várható növekedésére és arra, hogy az egyete-
mes szolgáltatás esetleges veszteségeinek a nem megfelelôen kiválasztott és alkalma-
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4 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 10-i 2002/39/EK irányelve a 97/67/EK irányelv módosításá-
ról a Közösségi postai szolgáltatásai piacának a verseny elôtt történô további megnyitása tekintetében. HL
L 176., 2002. 07. 05., 21-25. o. (a továbbiakban: 2002/39/EK postai irányelv)

5 PriceWaterhouseCoopers: The impact on universal service of the full market accomplishment of the postal
internal market in 2009 – Final Report. PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory, Belgium, 2006.



zott finanszírozási mechanizmusa miatt a nemzeti költségvetésekkel szemben jelentôs
forrásigény jelenhet meg. A szakértôk szerint azonban a 2012 utáni piacnyitás kerülendô
volt, mert a kései nyitás nemcsak az EU versenypiaci törekvéseinek mondana ellent, ha-
nem a nemzeti postai piacok nem elég hatékony mûködését is konzerválná és a struktu-
rális problémák felszín alatt maradva, hosszú távon krízishez vezetnének.

Mindezek figyelembevételével, a harmadik irányelvjavaslat elôterjesztésének tárgyalá-
sa során, az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága (TRAN) módo-
sító indítványa, a tagállamok eltérô felkészültségi fokára való tekintettel, a teljes piacnyi-
tás céldátumként 2010. december 31-ét javasolta, kiegészítve azzal, hogy azon tagállam-
ok, amelyek a 2002/39/EK postai irányelv hatályba lépése után csatlakoztak az Európai
Unióhoz, illetve azon tagállamok, amelyeknek különleges földrajzi elhelyezkedése – kü-
lönösen nagyszámú sziget esetében – indokolja két évvel 2012. december 31-éig elha-
laszthatják a teljes piacnyitást, a direktíva implementálását. A Tanács és az Európai Par-
lament, ezen javaslatok beépítését követôen elfogadta a postai irányelv módosítási ja-
vaslatát, amely 2008. február 20-án az EU hivatalos lapjában kihirdetésre került.6

A postai belsô piac teljes körû megvalósítását (liberalizációját) rögzítô harmadik pos-
tai irányelv alapján a tagállamok azt vállalták, hogy a nemzeti szintû szabályozásokban
a jogharmonizációs folyamatok eredményeként a tagállami piacokon belül megszûnik
az egyetemes postai szolgáltatók monopol helyzete az 50 gramm alatti tömegû és
meghatározott értékhatár alatti díjú levélpostai küldemények továbbítása terén is, ame-
lyek vonatkozásában addig kizárólagos szolgáltatási jogosultságot – ún. fenntartott
szolgáltatási kört – biztosít az egyetemes postai szolgáltatónak.

A postai szolgáltatások már annyira sokrétûek, alkalmazkodtak a fogyasztói igények-
hez, hogy sokan nem is ismerik ki magukat a szolgáltatók által kínált alap és jelentôs
hozzáadott értéket képezô külön és különleges szolgáltatási termékek szövevényes kö-
rében. 

A postai szolgáltatás alapvetôen egy adott nagyságú földrajzi területen mûködô há-
lózatos iparág, amely a küldemények forgalmának lebonyolítása céljából kapacitástar-
talékokkal kell, hogy mûködjön a forgalmi viszonyok kiszámíthatatlansága miatt. Abszo-
lút értelemben alacsony árú és nagy mennyiségben nyújtott rendszeres szolgáltatás. 

A kommunikáció terén az internet és a mobilszolgáltatások elterjedésével az addig
jelentôs szerepet betöltô postai szolgáltatások szerepe megváltozott. Bár a postai szol-
gáltatások igénybevételének mértéke abszolút értelemben nem lett kisebb, arányuk a
többi kommunikációs csatornához képest lecsökkent. A postai szolgáltatásokon belül a
hagyományos levélpostai küldemények esetében figyelhetô meg leginkább ez a jelen-
ség, hiszen az internet- és mobilszolgáltatások leginkább ebben a piaci szegmensben
jó helyettesítôk.

Mindezek ellenére a szolgáltatók száma ugyancsak folyamatosan emelkedett az
egyetemes szolgáltatáson kívüli területeken az elmúlt öt évben. A teljes piacnyitást
megelôzô idôszakban a közhiteles hatósági nyilvántartás szerint 284 vállalkozás végzett
hazánkban postai szolgáltatást.
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Magyarországon 2007-ben a teljes postai szolgáltatási szektor 117,2 milliárd forintot
tett ki, míg 2012-re ez az összeg 146,1 milliárd forintra emelkedett. 

A postai piac alakulása 2004-2011 (millió Ft)

A 2012-ben hatósági nyilvántartásba vett postai szolgáltatók adatszolgáltatása alapján
megállapítható, hogy a piacnyitást megelôzô évben az egyetemes postai szolgáltatásból
származó bevétel minimálisan növekvô tendenciát mutatott, a nem egyetemes postai
szolgáltatások piacán viszont nem emelkedtek az elmúlt év viszonylatában a bevételek.

Az elôzôek alapján tehát elmondhatjuk, hogy a magyar postai piac 36%-a – vagyis a
nem egyetemes szolgáltatások területe – mûködik versenypiacként, azonban ezzel
együtt az is kiemelendô, hogy az eltérô piaci szegmensekben tevékenykedô szolgálta-
tók nem jelentettek egymásnak egyelôre még jelentôs konkurenciát, mert a tevékeny-
ségi kört meghatározó, eltérô technológia behatárolja a lehetôségeiket. 

A liberalizált postai tevékenységek az elmúlt években erôteljesebben növekedtek mint
az egyetemes szolgáltatások, de még mindig az utóbbiak adják a postai bevétel zömét.

A futárpostai kategóriában összesen 137 szolgáltató jelentett bevételi adatot. Azok
a kisszolgáltatók, akik a gazdasági válság hatásainak ellenére sikeresen generáltak for-
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Egyetemes postai 
szolgáltatás

77876 82337 86018 93232 93317 95346 92535 93141

Nem egyetemes 
postai szolgáltatás

16281 26345 31212 38813 43512 46517 53095 52989

Futárposta 2074 2455 3281 7237 3887 3560 2765 2320

Gyorsposta 1169 1484 1865 349 1244 1411 5502 2678

Integrált posta 13038 22406 26066 31227 34060 37585 38936 43890

Nem egyetemes egyéb 0 0 0 0 4321 3961 5891 4101
Postai piac összesen 

(millió Ft)
94157 108682 117230 132045 136829 141863 145630 146130



galmat, jellemzôen csekély bevételre tettek szert. Az éves összforgalmukból 2,3 milliárd
forintnyi nettó árbevételük keletkezett. A piacvezetôk ebben a kategóriában ABC sor-
rendben a Gepárd team, Hajtás Pajtás, Redda Motor és Runner Kft.

A gyorsposta kategóriában EMS szolgáltatásával a Magyar Posta Zrt. volt 2012-ben
a piacvezetô, az összes gyorspostai bevételbôl több mint 30%-kal részesedett. A fenn-
maradó bevétel jelentôs részén 3 további szolgáltató osztozott. Ezek ABC sorrendben
a Der Courier Kft., a G4S Készpénzlogisztikai Kft. és a GTR Logistics Kft.

A nem egyetemes postai piacon egyértelmûen az integrált postai szolgáltatások ellátói
tudhatták magukénak 2012-ben a legmagasabb éves árbevételt, mintegy 43,9 milliárd fo-
rintot. A nagy nemzetközi szolgáltatók – a DHL, a TNT, a UPS és a Fedex- – a piac jelentôs
szereplôi közé tartoztak a Magyar Posta Zrt.-vel, továbbá a GLS Magyarország Kft együtt.

Az eddigiekben említett szolgáltatási részpiacokon túl a különféle ügyféligényeket ru-
galmasan kiszolgálni igyekvô piaci résztvevôk az eddigiekben már említett szolgáltatás
kategórián kívül egyéb többletszolgáltatásokat is nyújtottak, melynek bevétele 2012-
ben az egyéb nem egyetemes bevételek 7%-át tették ki.

Az egyetemes postai küldemények száma fokozatosan csökken az elmúlt évek során. A
csökkenés oka egyrészt az elektronizációban, SMS, E-Mail és internetes szolgáltatások gyors
ütemû és széleskörû elterjedése, másrészt a fogyasztói szokások változásában keresendô.
Az elektronikus szolgáltatások nagyrészt kiváltották a lakossági levél, képeslap küldését.

A küldemény darabszám 2007. évi 788,8 millió darabról 2012-re 698,2 millió darabra
csökkent.

A nem egyetemes postai küldemények piacán a küldemények száma növekvô ten-
denciát mutat. A növekedés kiemelkedô a 2012-es évben. 

A pozitív változás motorja jellemzôen az integrált posta és a nem egyetemes egyéb
szolgáltatások, amelyek mögött az e-kereskedelmi csomagok számának növekedése is
meghúzódhat. A nemzetközi weboldalakon történô internetes csomagrendelések a la-
kosság körében (fôként a fiatal generációt érintôen) ugrásszerûen emelkednek, azonban
ezek a bevételekben nem tükrözôdnek vissza. Ennek okai egyrészt a nemzetközi szolgál-
tatók egymás közötti elszámolásaival, a végdíjak rendszerével, illetve a nemzetközi szin-
ten csökkenô internetes rendelések díjaival magyarázhatóak. 

Összefoglalva megállapítható tehát, hogy a postai szolgáltatások piacát az erôsödô
verseny jellemezte 2012-ben. Az árbevétel-növekedés üteme a nem egyetemes postai
szolgáltatások piacán lelassult, míg a küldeményforgalom jelentôs növekedést mutat. A
verseny lehetôsége a piacon a teljes piacnyitást megelôzô évben is adott volt a fo-
gyasztók ténylegesen választhattak a szolgáltatók között.

38

DR. BÓTA IBOLYA



A nemzetközi posta ünnepe, avagy a PostEurop
megalakulásának 20. évfordulója

Történeti visszapillantás

Akik a posták elmúlt 20-25 éves történetét, fejlôdését, kiemelkedô eseményeit és vál-
tozásait figyelemmel kísérték, azok számára minden bizonnyal emlékezetes marad az a
3 éves nemzetközi postajog alkotói folyamat, amely végül is a PostEurop 1993. évi
megalakulásához vezetett. E sorok szerzôje a nemzetközi posta területén eltöltött közel
félévszázados tevékenységi körébe tartozott többek között ezen idôszakban az említett
európai postai szervezet megalakulásának jogi elôkészítésében és konkrét létrehozásá-
ban való aktív közremûködés.

Tudatában vagyok annak, hogy a postás szakemberek munkájuk során nem minden-
nap találkoznak ennek a nemzetközi szervezetnek a sokrétû tevékenységével, ezzel
szemben a nemzetközi postás szakemberek szinte napi feladata, hogy a munkájukban
alkalmazzák a szervezet által kidolgozott különbözô szakmai normákat és azokat a gya-
korlatban átültessék a szolgáltatások megújításának a szabályozásakor.

2013 szeptemberében ünnepi ülést tartottak az európai posták képviselôi, vezetôk és
munkatársak, hogy méltóképpen emlékezzenek meg a PostEurop megalakulásának a
20. évfordulójáról.

Mielôtt a megemlékezés ünnepi fórumáról – annak szakmai koreográfiájáról rövid tájé-
koztatót adnék a kedves olvasóknak, szükségesnek tartom, hogy elôtte néhány mondat-
ban szóljak arról, hogy milyen események elôzték meg az európai szervezet létrejöttét.

A közigazgatás kritikusai – mint ismeretes – az elmúlt évtizedekben a postákat, azok
által nyújtott szolgáltatásokat konzervatívnak (monopoljog) és a változtatásokat csak na-
gyon lassan bevezetô intézményekként titulálták. Ebben valóban nagyon sok realitás
van és ezzel az állásponttal szemben talán nem is nagyon lehet vitatkozni. Ezt a koráb-
bi véleményt azonban megcáfolják azok a változások, amelyek a posták életében már
a 80-as évek elején mentek végbe. Ezeknek a kényszerû változásoknak számos okát fel
lehetne sorakoztatni. A teljesség igénye nélkül azonban néhány okot meg szeretnénk
említeni. A 80-as években a távközlés területén (a posta és a távközlés még egy szer-
vezetben, néhány kivételtôl eltekintve) jelentkezô liberalizációs elképzelések monopol-
jog feloldása, ügyfelek igényeinek megváltozása stb. hatására új szabályozási elvek je-
lentek meg, illetôleg vetôdtek fel mind a távközlés mind a posta területén. Ennek kö-
vetkeztében a posták is arra kényszerültek, hogy a korábbi a monopoljogon alapuló
szervezeti és szolgáltatási portfóliójukat tovább fejlesszék, erôsítsék pozícióikat a külde-
ményforgalom területén. Ily módon megértek a feltételek ahhoz, hogy a posták és a
távközlési tevékenységek szervezetileg is szétválasztásra kerüljenek. 1991 és 1992 kö-
zött konkrét javaslat formájában fogalmazódott meg az európai posták részérôl, hogy
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Európában jöjjön létre egy olyan postai közszolgáltatói üzemeltetési szervezet, amely
kizárólag a postaszolgálat közvetlen lebonyolításával és megszervezésével foglalkozó
postai üzemeltetôket tömöríti. (Emlékeztetni szeretnék arra, hogy korábban CEPT elne-
vezéssel már 1959 óta mûködött egy olyan szervezet, amely csak a nyugat-európai egy-
séges postákat tömörítette.) A kidolgozott javaslat konkrétummá vált, ugyanis 1991-92
között több mint kétéves elôkészítô munkát követôen 1993. január 12-én 26 alapító or-
szág, köztük Magyarország részvételével alakult meg a PostEurop, az Európai Postai
Közszolgálati Üzemeltetôk Egyesülete, amelynek alapító okiratát Londonban írták alá az
alapítók. Az elôkészítô bizottság munkájában egyébként a Magyar Posta képviselôje is
tevékenyen részt vett.

A PostEurop célja és elért eredményei

Az Alapszabály számos célkitûzést fogalmaz meg, amelyek között elsôdleges feladat-
ként jelöli meg az európai közszolgálati postahálózatok és szolgálatok optimális mûköd-
tetésének biztosítását, a minôségi szolgáltatások fejlesztését stb.

A PostEurop fennállása 20. évfordulója alkalmából nem kívánok foglalkozni a szervezet
mûködésének mechanizmusával, a két évtizedben elért eredmények részletes elemzésé-
vel, kapcsolataival az UPU-val, az Egyetemes Postaegyesülettel, a többi szakmai szerve-
zettel, a szervezeten belüli bizottsági munkák lebonyolításával és szervezésével stb., azon-
ban úgy vélem, hogy néhány kiemelkedô eredményre, sikeres tevékenységre célszerû
volna kitérni, természetesen a teljesség igénye nélkül.

– A 26 ország részvételével megalakult PostEurop tagjai között már teljes jogi tag-
sággal rendelkezett több közép-kelet-európai országai (Magyarország, Csehor-
szág, Románia, Lengyelország stb.) tehát olyanok, amelyek egy másik postai tömö-
rülés (OSZSZ) tagjai voltak az elmúlt évtizedekben. Ezen országok számára a szer-
vezetnek lehetôséget kellett biztosítani az ún. felzárkózás gyorsabb ütemû megva-
lósítására. Ezért már az alakuló közgyûlésen létrejött egy olyan bizottság, amelynek
feladatává vált a nyugat-európai országok postáinál jól bevált s alkalmazott legjobb
szakmai gyakorlatok (Best practices) bemutatása és széleskörû megismertetése a
közép-kelet-európai országok képviselôivel. A „Benchmarking” folyamatos alkal-
mazása szinte állandó, nagyon konstruktív tevékenységévé vált a PostEuropnak.
Megítélésem szerint a korábban több tevékenységi körben tapasztalt lemaradást,
a portfólió sokszínûségét stb. sikerült enyhíteni és gazdagítani, különösen annak
tükrében, hogy az elmúlt 20 év során az európai posták kivétel nélkül radikális
strukturális, jogi szabályozási stb. (pl. liberalizáció) változásokon mentek át, s ennek
eredményeként a megalakuláskor még tapasztalt lemaradások csökkentek vagy
egyes területeken ki is egyenlítôdtek.

– A PostEuropnak a szakmai munkát mindig is sikerült oly módon megszerveznie, s
azt olyan szervezeti egységet (munkacsoport, bizottság és projekt) hatáskörébe
utalnia, amelyek az aktuális szakmai követelményeket helyezték elôtérbe. Így nem
hagyhatjuk figyelmen kívül azt a fontos követelményt, amelyet az ügyfelek megvál-
tozott és megnövekedett igényei vetettek fel, nevezetesen az ügyfelek igényeinek
jobb, magasabb szinten történô kielégítése a legmagasabb minôségi normáknak
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megfelelôen. A PostEurop ezen a területen figyelemreméltó eredményeket ért el
oly módon, hogy megalakulásától kezdve folyamatosan ellenôrzi a belföldi és nem-
zetközi szolgáltatások minôségi szintjét minôségmérések végzésével, a posták kö-
zötti elszámolási (végdíjak) rendszer tökéletesítésének a támogatásával, s a szolgál-
tatásminôség állandó javítása pedig kiemelt célkitûzéssé vált a PostEurop vala-
mennyi tagországa postáinak a megsegítése érdekében.

– A PostEurop 20 éves története már napjainkig is gazdag szakmai anyagot nyújt egy
olyan európai postatörténeti kiadvány megírásához – azzal a nem titkolt szándék-
kal, hogy a már közel 50 országot tömörítô európai postai szervezet sokrétû tevé-
kenységének ereydményeit ne csak fragmentumokban volna lehetôség megismer-
ni, hanem egységes szakmai monográfiában – amellyel megôriznénk az egyetemes
európai postai kultúra számára. 

Egy ilyen postatörténeti visszaemlékezésben szinte lehetetlen részletesen foglalkozni
mindazokkal a gazdag szakmai feladatokkal, amelyek az elmúlt 20 évben a szervezet te-
vékenységében, a környezeti változások hatására felmerültek és megoldódtak. Az aláb-
biakban felsorolt szakmai feladatok, legtöbb esetben egy külön bizottság vagy önálló
projekt létrehozását tették szükségessé alkalmazkodva a „postai ipar”-t, szektort érintô
külsô és belsô változásokhoz.

Így nagyon aktív és eredményes munkát végeztek a kommunikáció, a benchmarking,
a szolgáltatásminôség, a végdíjak, a szociális dialógus, az ügyfél kapcsolatok, az elektro-
nikus kereskedelem, kiemelten a liberalizációra való felkészülés, az üzemeltetés, a szak-
mai továbbképzés, a vámszabályozás, a legjobb gyakorlati folyamatok átadása, a bé-
lyegkibocsátás, a Twinning projektek, stb. területén. Látható tehát a fenti szakmai témák
felsorolásából is, hogy milyen szerteágazó és aktuális kérdések szerepeltek és szerepel-
nek jelenleg is állandó napirenden a PostEurop által életre hívott szakbizottságokban. 

A PostEurop és az UPU valamint az EU illetékes szerveivel fennálló kapcsolatok, külö-
nösen a liberalizált postai piacok beindítása területén egy külön szakmai disszertációt
érdemelne, annak számos jogi és operatív vonatkozásaival.

Az ünnepi megemlékezés és a XXVIII. közgyûlés

Ízléses, a beharangozott ünnepi megemlékezéshez méltó meghívó érkezett a 2013.
szeptemberi eseményre, a Magyar Posta részére a PostEurop fôtitkárságától. Brüsszel
egyik elegáns szállodájában rendezett fogadásra a diplomáciában jól bevált koreográ-
fia közepette gyülekeztek a nemzetközi posta „veteránjai” s aktív képviselôi, hogy egy-
mást barátilag átölelve, elérzékenyülve elevenítsék fel a korábbi évek, évtizedek szak-
mai találkozásait, a közös munkát, sikereket, az elért eredményeket. Ebben a nemzet-
közi közegben feltûntek természetesen a diplomáciai élet-, a posták vezetô képviselôi
– többek között a Magyar Posta elnöke, a nemzetközi kapcsolatok prominens képvise-
lôi is. Olyan magas színvonalú szakmai légkör alakult, amelyre talán csak ilyen alkalmak-
kor kerülhet sor. Ezúttal ismét bebizonyosodott, hogy a világ postáinak szakemberei, 
– s ezúttal csupán az európai posták – valóban egy olyan családot alkotnak, amelyek-
hez hasonlót a nemzetközi együttmûködés különbözô területein talán nem is lehet pél-
dát találni. Gondolataikban visszatükrözôdtek az elmúlt évtizedek postai történései, s a
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személyes diskurzusok, s hivatalos felszólalások során nem egy esetben emlékeztek
egy-egy nehéz szakmai vita sikeres befejezésére.

Jó volt ismét nemzetközi postásnak lenni és egy kicsit úgy éreztem mintha még ma
is részese lennék egy új postai társadalom megvalósításának az elôkészítésében, s a jö-
vô postájának a megvalósításában.

Errôl és még további nagyon fontos kérdésekrôl, az elmúlt 20 év eredményeirôl is
szóltak a PostEurop vezetô tisztségviselôi üdvözlô beszédeikben, többek között Jean-
Paul Forceville, a PostEurop elnöke, dr. Szebeny Botond a szervezet magyar fôtitkára, a
belga posta vezetôje és még sokan mások. Valamennyi üdvözlô beszéd kiemelten em-
lékezett azokra a nemzetközi posta szakmai kiválóságaira, akik tevékenyen vettek részt
– felismerve a környezetükben, a versenyszférában bekövetkezett változásokat – egy új
európai postai közszolgálati szervezet jogi és strukturális kialakításában.

A szakmai köszöntôket egy kiválóan megszervezett ünnepi gálaest követett, amelyet
– szinte teljes ideje alatt – hangulatossá tették a brüsszeli operaház magánénekeseinek
a magas színvonalú elôadásai, elegáns urak és csinos elragadó hölgyek, közvetlen meg-
hitt hangulatot teremtve az alkalomhoz illôen feldíszített színházterem asztalainál helyet
foglaló meghívottak körében. A meghívott Royal Mail vegyes kórusának mûsora olyan
felejthetetlen élményt, s maradandó emléket nyújtott mindannyiunk szívébe, amely
még inkább gazdagítja visszaemlékezéseink eddig sem hiányos tárházát…

Néhány szó a közgyûlésrôl

Az olvasók elé kerülô megemlékezô, visszatekintô cikk szerzôje közvetlen részese volt
az európai posták 20 éves együttmûködésének megünneplése jegyében rendezett ün-
nepségnek, de a 28. közgyûlésnek is, amelyre valóban ráillik az „ünnepi” megjelölés. A
gálaestet követô nap ugyanis már az aktív munka jegyében zajlott le, egymást követték
a napirend szerinti események, amelyekbe azonban mindig belevegyültek az ünnepi
hangulatot emelô hozzászólások, köszöntô, üdvözlô beszédek s minden olyan emléke-
zetes momentum, amely ilyen alkalmakkor magától értetôdô és elkerülhetetlen.

A PostEurop elnöke a francia Jean-Paul Forceville továbbá az immár örömünkre a má-
sodik ciklusát betöltô dr. Szebeny Botond fôtitkár bevezetô szavai (allocations de bien-
venue) nyitották meg a közgyûlést, amelyet Peter Sommers-nek a belga posta végre-
hajtó tanácsa tagjának üdvözlô szavai követtek. Mindhárman az európai posták közötti,
egyre erôsödô és sokrétûvé váló szakmai együttmûködés aktív nemzetközi funkcionári-
usai, egyöntetûen szóltak azokról a kihívásokról, amelyekkel a postáknak napjainkban
meg kell küzdeniük. Nevezetesen a levélforgalom drasztikus csökkenése s ezáltal a
munkaerô jelenlegi helyzete, a csomagforgalom területén stb.  hogyan lehetne a pos-
tákat rugalmasabban alkalmazkodó nagy európai vállalatokká átalakítani s hogyan le-
hetne megoldást találni általában a csökkenô forgalom következtében tapasztalt mun-
kaerô feleslegre  s természetesen nem kerülhetô meg ilyen esetekben a tarifaemelés
szükségessége. A felsorolt problémák egyébként szerepelnek, az EU által kiadott un.
Zöld könyv aktuális feladatai között is, amely kilátásba helyezi a konstruktív dialógust a
tagországok postáinak a képviselôivel, különös tekintettel a még hatékonyabb kicseré-
lô forgalomban a postahálózat mûködésében fennálló nehézségek megoldására.
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Ezt követôen kezdôdött a tényleges munka, miután a fôtitkár valamennyi bizottsági
elnököt felkért arra, hogy adjon rövid beszámolót az általuk vezetett bizottságok, tevé-
kenységi körök eddig végzett munkájáról. 

Megelégedéssel tapasztaltam, hogy az a bizottság, amelyet annak idején a Magyar
Posta javaslatára hoztunk létre, s amelyet személy szerint 6 éven át vezettem, továbbra
is komoly munkát végez, az újonnan csatlakozó országok postáinak (pl.: azeri és a grúz)
a mielôbbi felzárkóztatása érdekében (a „Legjobb gyakorlatok” – „bôvített Európa”). 

Valamennyi elnöki beszámolóból azt lehetett megállapítani, hogy a vizsgált szakmai
témák kivétel nélkül szorosan kapcsolódnak a posták által felvetett problémákhoz, azok
megoldásának módozataihoz, s gyakran hivatkozva azokra az Egyetemes postai szabá-
lyozásokra, amelyeket az UPU által elfogadott jelenleg végrehajtás alatt lévô 4 éves
stratégia is tartalmaz. Külön is fel kellett figyelni arra a beszámoló jelentésre, amely a
PostEurop kommunikáció  tevékenységének a fejlesztésével foglakozott, azzal a meg-
növekedett felelôsségteljes szerepvállalással, amelyet, mint nemzetközi szervezetnek
ebben a posták számára sok esetben nehéz idôszakban be kell töltenie, konzultáció és
tanácsadás céljából.

A közgyûlés jelentôs eseménye volt még többek között az új Igazgató Tanács meg-
választása, a 2013 évi pénzügyi terv teljesítésérôl szóló beszámoló továbbá a bizottsá-
gi elnökök célkitûzéseinek a meghallgatása a 2014 évi akcióterv keretén belül.

Ebben a szakmai blokkban érdeklôdéssel figyeltük a Magyar Posta képviseletében az
EU-s ügyek bizottságot kiválóan alelnöklô Mátyási Koppány kollégánk javaslatait, ame-
lyek között hangsúlyt helyezett arra, hogy az elektronikus kereskedelemmel (e-com-
merce) összefüggô kérdéseknek, az EU-val történô véleménycserének, az adatvédelem-
nek, a jogi szabályozások folytatásának, a jövedelmezôségi kérdéseknek, a költségek
folyamatos vizsgálatának stb. továbbra is prioritást kell adni az elkövetkezô idôben.

Mindezek után értékes színfoltja volt annak a szakmai panelnek, amelyben az UPU ve-
zérigazgatója Bishar Hussein valamint Pascal Clivas vezérigazgató-helyettes vett részt
és tartott rövid kitekintést a két szervezet közötti hatékony és eredményes együttmûkö-
désrôl, azokról az aktuális problémákról, amelyekkel minden részletre kiterjedôen fog-
lalkozik a PostEurop. Üzeneteikben hangsúly helyeztek arra, hogy a postáknak általában
mindenhol a világban, olyan stratégiát, új korszerû szakmai koncepciót kell megfogal-
mazniuk és alkalmazniuk, amelyek megfelelô és sikeres választ adnak az egyre erôsödô
gazdasági kihívásokra.

A közgyûlés befejezéseként elhangzott hozzászólások hangneme, kivétel nélkül azt
bizonyították, hogy a posták, s jelen estben az európai postákat tömörítô PostEurop
az UPU-val, s a többi nemzetközi partnerszervezettel eddig sikeresen oldotta meg a
posták jövôjét meghatározó feladatokat. Megítélésem szerint minden garancia meg-
van ahhoz, hogy a postás szakma párosulva a tapasztalt elhivatottsággal az elkövetke-
zendô években is biztosítani fogja az ügyfelek által a postákkal szemben támasztott
megnövekedett igények teljesítését. Ebben a felelôsségteljes tevékenységben a mi
Postánk a Magyar Posta is sikeresen hozzájárul a XXI. század modern postájának a
megvalósításában.

A 2013. szeptember 18-19. között ebben a nemzetközi szakmai közegben öröm volt
ismét nemzetközi postásnak lenni. Az európai posta történetének kiemelkedô állomása
volt a 20. évfordulóra rendezett méltó ünnepség.
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Postások Szakmai Egyesülete (PSZE) hírek 2013-ból

Központi rendezvények 

PSZE Szakmai nap – Az új Postatörvény és a liberalizált piac mûködése, eddigi
tapasztalatai 
A 2013 áprilisában tartott szakmai konferencia – amely a Magyar Posta Zrt. Törzskari Fô-
igazgatóságával közösen került megrendezésre Budapesten – kiemelt témája az új pos-
tatörvény és a liberalizáció volt.

Az aktualitást az adta, hogy új postatörvény lépett hatályba, amely bonyolult, de ru-
galmas szabályozást eredményezett.

Ennek kapcsán a hallgatóság megismerhette a postatörvény bevezetésének és a pos-
tai piac teljes megnyitásának eddigi tapasztalatait, a kormányrendelet illetve a közszol-
gáltatási szerzôdés elemeit, valamint az egyetemes postai szolgáltatás finanszírozásá-
nak alapelveit és számítási metódusát.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság képviselôje hatósági szemmel elemezte az
eddigi tapasztalatokat.

A szakmai fórum résztvevôit Szarka Zsolt a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója is kö-
szöntötte. Hozzászólásában elmondta: a versenytôl nem félni kell, hanem felkészülni rá. 

Hangsúlyozta: erôsíteni kell az ügyfélkapcsolatokat, a bizalmat, az általános elveket
konkrét feladatokra bontani, tudatosabban végezni a napi rutinfeladatokat, figyelni és
jelezni a szakmai vezetésnek az új jelenségeket.

Az elôadások – az új postatörvény aktualitása miatt – nagy érdeklôdést váltottak ki a
kollégák részérôl, ezért igényként merült fel, hogy a Budapesten rendezett konferenci-
át „road show” jelleggel vigyük el a területi szervezeteink felé is. 

Ennek megfelelôen került megrendezésre több PSZE szakmai nap – az új postatör-
vényrôl, liberalizációról; Szegeden, Debrecenben, Celldömölkön és a Központi te-
rület tagsága részére Budapesten.

Az elôadások rendkívül sikeresek és látogatottak voltak, amelyeken – a PSZE életé-
ben is jelentôs eredményként – összességében több mint 400 fô kapott részletes tájé-
koztatást az új törvényrôl és annak a napi munkában történô alkalmazásáról. 

PSZE Szakmai nap – Logisztikai fejlesztések és modellezések az európai postáknál
2013. augusztus 15-16-án a dán PA Consulting Group csoport képviselôinek meghívá-
sával nemzetközi konferenciát rendeztünk a postai logisztikai fejlesztések – szállítás, fel-
dolgozás, kézbesítés – általános kérdéseirôl és a fejlesztések irányairól.

A meghívott elôadók rendkívül nagy tapasztalattal rendelkeztek a postai szállítási há-
lózatok kialakításával kapcsolatban és a különféle európai és tengerentúli posták által
követett gyakorlatokkal. Külön figyelmet fordítottak a kézbesítés szervezésére, különös
tekintettel a csomag logisztikára. 

A konferencia kiemelt eseménye volt a konzultáció és az ezt követô szakmai vita. 
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PSZE Szakmai nap – Postabiztonság 2013

A Magyar Posta Zrt. Biztonsági Fôigazgatóságával közösen „Postabiztonság 2013” cím-
mel rendeztünk szakmai napot Budapesten 2013. októberében.

A konferencia résztvevôit köszöntötte és hozzászólásaival támogatta a szakmai fórum
munkáját Szauer Tamás a Magyar Posta Zrt. általános vezérigazgató-helyettese. Kérte,
hogy az elhangzott biztonsági elôadások belsô csatornákon jussanak el minden terület-
re azokhoz a kollégákhoz, akik nincsenek jelen.

Témáink a következôk voltak: Aktuális postabiztonsági tendenciák, kockázati profil,
Új utakon: Veszélyes-áru szállítás a Magyar Postánál (esettanulmány), A kézbesítôi segély-
hívó rendszert bemutatása, Nemzetközi környezetvédelmi és munkavédelmi kitekintés.

Nagy figyelmet érdemelt Kossa György tûzoltó dandártábornok, a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fôigazgatóság Országos Iparbiztonsági fôfelügyelô elôadása: A lét-
fontosságú rendszerek védelmi kérdéseirôl.  

Elôadása kitûnô áttekintést adott az egyes védelmi rendszerek szoros és elengedhe-
tetlen együttmûködésérôl.

Adventi Szalon

Decemberben került megrendezésre a „Hagyományôrzés és hagyományteremtés a Pos-
tán és a Postamúzeumban” elnevezésû közös adventi ünnepi ülés a Benczúr Házban, a
Postás Múzeumi és Mûvelôdési Alapítvánnyal, ahol az ELTE Bartók Béla Énekkar Kama-
raegyüttese és Szakály Ágnes Liszt-díjas cimbalommûvész voltak a meghívott elôadók.

A Területi Szervezetek életébôl

PSZE szakmai rendezvény – 20 éves az európai posták együttmûködése, a
PostEurop

A PSZE Szenior Tagozata 2013. október 29-én a Benczúr Házban tartott szakmai napot
az alábbi programmal: Tájékoztató a Benczúr Ház megnyitásáról és programjairól. 20
éves az Európai Posták (PostEurop) együttmûködése.

PSZE szakmai rendezvény a miskolci Call Centerben  

A Központi Területi PSZE Szervezet rendezvényének célja a Központi Ügyfélszolgálat
call-centerének megtekintése és mûködésének megismerése, továbbá a Miskolc 3-as
posta meglátogatása. A program része volt a Postahely bemutatása, helyszíni bejárás,
mûködési tapasztalatok ismertetése, kérdések-válaszok, kötetlen szakmai beszélgetés,
eszmecsere „Best practices”, a szakmai nap alkalmat adott arra, hogy a kollégák kicse-
rélhessék a bevált gyakorlatokat és egyesíthessék a tapasztalatokat.

PSZE szakmai rendezvény a Budai Központi Kézbesítô Postán

A PSZE Üzleti és Funkcionális Területi Szervezete a Budai Központi Kézbesítô Postával
együttmûködésben tartott szakmai rendezvényt. A szakmai program az alábbi fô téma-
körökre épült: Történeti áttekintés, a kézbesítési funkció különválása, a Budai Központi
Kézbesítô Posta megalakulása. Postahely bemutatása, prezentáció és helyszíni bejárás.
Mûködési tapasztalatok ismertetése, kérdések-válaszok, kötetlen szakmai beszélgetés.
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225 éves a posta Békéscsabán – hagyományôrzô rendezvény

A PSZE hagyományosan részt vesz a Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvánnyal közösen a
postatörténeti emlékek felkutatásában, ápolásában és megôrzésében. Így a 2013. no-
vember 9-én, Békéscsabán az elsô postaállomás megnyitásának 225. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepséget is támogatta, ezen alkalomból a PSZE tagok kutató- és
szakmai munkájának köszönhetôen a város postatörténetérôl könyv is megjelent: „A
csabai posta 225 éve” címmel.

Szegedi Területi PSZE Szervezet aktív és nyugdíjas kollégák találkozója

2013 decemberében – már hagyományosan – a PSZE szegedi területe aktív és nyugdí-
jas tagcsoportja találkozott, hogy az aktuális témákat sorra vegye; a PSZE 2013. évi ren-
dezvényei, beszélgetés az új postatörvény napi munkavégzésre gyakorolt hatásairól,
várható feladatokról, a 2014 évi egyesületi tisztújításról, tagtoborzásról.

Nemzetközi kapcsolatok

Eurojumelages Igazgató Tanács ülése májusban

Az IT soros értekezletén az Eurojumelages bizottságok elnökei részletesen ismertették
a bizottságok keretében szervezett tevékenységeket, értékelték a nemzetközi szakmai
napok, sport és szabadidôs programok eredményességét, s megtárgyalták a rendezé-
sükkel kapcsolatos gyakorlati kérdéseket. 

Eurojumelages X. kongresszusa októberben

Az egyesület képviseltette magát az Eurojumelages X. madridi tisztújító kongresszusán és
az új Igazgató Tanácsának értekezletén. A mintegy 170 kongresszusi küldött reményét fejez-
te ki, hogy az Eurojumelages mozgalom a jövôben is tovább fejlôdik és az Európa népei
közötti összefogás példája lesz azokra az értékekre alapozva, amelyek mentén létrehozták.

A tevékenységek között továbbra is a nyelvtanfolyamok a legsikeresebbek.
A kongresszus egyhangúlag elfogadta a hároméves pénzügyi, költségvetési és  mérleg-

beszámolót, valamint a 2013-2015 közötti pénzügyi tervet. A 2013 és 2015 közötti három-
éves periódus összköltségvetése 29 920 euró lesz (évi csaknem 10 ezer euró) a várható tag-
díjbefizetések alapján (a tagdíj évi 78 euró a szervezet tagszervezeteinek, így a PSZE-nek is).

Francia testvérszervezet képviselôinek fogadása

A francia szakmai egyesület Limoges-i regionális szervezetének képviselôi szeptember
1-7. között 8 fôvel viszonozták a 2011-ben tett látogatásunkat. 

Kölcsönös érdeklôdés nyilvánult meg mindkét küldöttség tagjai között a várható pos-
tai változásokról, az integráció folyamatáról. Aktív véleménycsere folyt arról is, hogy az
Eurojumelages-nak, a soron következô X. madridi közgyûlésén (2013. október) várható-
an milyen változásokra, új célkitûzések megfogalmazására kerülhet sor, beleértve a sze-
mélyi változásokat is.

(Szerkesztôi megjegyzés: a Posta szaklap XIV. évf. 3-4. és a XV. évfolyam lapszámai
technikai okok miatt nem jelentek meg.) 
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(Nemzetközi hírforrásokból összeállította a Nemzetközi kapcsolatok
osztály.)

A POSTÁK ÉS A JÖVÔ

A Francia Posta új stratégiája

www.laposte.fr – Az európai gazdasági válság elmélyülése arra kényszerítette a Francia
Postát, hogy korábbi, 2010-2015-re kialakított stratégiája helyett újat dolgozzon ki, mely-
nek kialakításához széles társadalmi köröket vontak be: a posta munkatársait, a szakszer-
vezeteket, a részvényeseket és az igazgató tanács tagjait. Véleményt nyilváníthattak még
a helyi képviselôk és a fogyasztói szervezetek is. A széleskörû konzultáció 12 hétig tar-
tott. Július 4-én a La Poste bemutatta új stratégiáját az igazgató tanács elôtt. Fontos té-
nyezô, hogy a levélvolumen folyamatosan csökken (5-6% évente), s a postahivatali láto-
gatások száma is jelentôsen ritkul (a felvételi munka egyre kevesebb), a digitális világ tér-
nyerése a klasszikus postai tevékenység megváltoztatását eredményezi. Egyhangú véle-
mények szerint leginkább a postabanki kereskedelmi fejlesztéseket kell felgyorsítani.
Összességében a Francia Posta új kihívások elé néz. Ami a La Poste legnagyobb ütôkár-
tyája: az elkötelezett postások, a tökéletes hálózati lefedettség, a logisztika területén jó
piaci pozíció, digitális fordulat, szilárd pénzügyi struktúra, közrészvényesi támogatottság.

A Görög Posta átszervezi a hálózatát

www.postandparcel.info – A Görög Posta közzétette hálózat átalakítási terveit, amelynek
elsô lépése az lesz, hogy 80 postát franchise outletekkel fog felváltani. Az állami tulajdon-
ban lévô nemzeti postai szolgáltató a teljes piacnyitást követôen döntött az átalakítások
mellett. Az elnök-vezérigazgató Kostis Melachroinos elmondta, hogy a stratégia célja az
emberi erôforrások jobb kihasználása, amely nem csak a vállalat, hanem a görög nép szá-
mára is elônyt jelent. A 730 postahivatalból álló hálózat áttekintése után döntött úgy az
ELTA vezetése, hogy a 80 legrosszabbul teljesítô postát ôsztôl kezdôdôen 2014 elejéig
bezárják, és postapartnerek nyújtják majd a postai szolgáltatásokat. A kiszervezett posta-
helyek ugyanazt a szolgáltatást fogják nyújtani, mint egy postahivatal, csak sokkal alacso-
nyabb mûködési költség mellett, így éves szinten várhatóan 2,5 millió eurót tud ezzel a
Görög Posta megtakarítani. Az elnök azt is elmondta, hogy nem terveznek elbocsátáso-
kat, sôt az egyetemes szolgáltatói kötelezettség teljesítése érdekében 820 új munkaválla-
lót kívánnak felvenni. A bezárásra ítélt posták munkavállalóit más postahelyekre irányítják
át. Az alulteljesítô postahivatalok kiszervezése mellett az ELTA néhány nagyvárosi posta-
hivatal nyitva tartását meghosszabbítja. Ezzel azoknak az ügyfeleknek kíván kedvezni, akik
munkaidô után szeretnék a csomagjaikat átvenni. A Görög Posta levélvolumene jelentô-
sen visszaesett az utóbbi években, amely az árbevétel csökkenését is eredményezte. 
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Jól kezdôdött a Royal Mail tôzsdei bevezetése
CEP News 42/13 – 2013. október 11-én vezették be a londoni tôzsdére a Royal Mail
részvényeit. Már az elsô kereskedési napon a kibocsátási árhoz képest közel 40%-ot ug-
rott a részvények ára. Az elsô hétvégén intézményi befektetôk jegyezhették a papíro-
kat, csak ezután került sor a kisbefektetôkre. A Financial Times szerint a kisbefektetôi
körben a részvények egyharmadára hétszeres túljegyzést regisztráltak, míg az intézmé-
nyi befektetôi csomag esetében húszszoros volt a túljegyzés. Az ellenzéki Labour párt
szerint a kormány aluljegyeztette a részvényeket. Ezt Vince Cable, a brit kormány gaz-
dasági minisztere visszautasította. Eddig a részvények 62%-át értékesítették, 52%-ot
befektetôknek adtak el, mely több mint 2 milliárd eurót hozott a kincstárnak. 10%-ot a
postai alkalmazottak között osztottak szét. A 150 000 fôs munkavállalói állományból
mindössze csak 368-an nem éltek a lehetôséggel. 

Elhalasztották a Lengyel Posta privatizációját
www.postcom.org – A lengyel Igazgatási és Elektronizációs Minisztérium arról számolt
be, hogy elhalasztják a Lengyel Posta privatizációját. A minisztérium szóvivôjének nyi-
latkozata szerint a halasztás hátterében az áll, hogy a Lengyel Posta még mindig nem
fejezte be a 2008-ban elkezdett átszervezéseket. Ennek keretében a lengyel postai szol-
gáltató 1 milliárd zlotyt költ felújításokra, új berendezések beszerzésére és márkaváltás-
ra. A vállalat 2012-ben 4,7 milliárd zlotys árbevétel mellett 163 millió zloty bruttó nye-
reséget könyvelt el. A posta szóvivôje nyilatkozatában elmondta, hogy nyereséggel ter-
vezik zárni a 2013-as pénzügyi évet is. A 2015. évig terjedô tervek között is az szerepel,
hogy a nyereségen belül a biztosítási és banki szolgáltatásokból származó profitot a je-
lenlegi 20%-ról 50%-ra növelik. Jerzy Józkowiak, a Lengyel Posta elnöke szerint a válla-
lat 2015-re felkészül a privatizációra és ezzel együtt a Varsói Tôzsdére kerülésre.

Változások a Cseh Postánál
www.bumm.sk – A Cseh Telekommunikációs Hivatal azt javasolja, hogy csökkentsék le
a jelenlegi, teljes körû postai szolgáltatást nyújtó 3200 postahivatal számát 2100-ra. Az
elképzelést a kormánynak kell jóváhagynia, valamint egyeztetni kell a postával és a he-
lyi önkormányzatokkal is. Az új rendszer bevezetését 2014. január 1-jétôl javasolják. A
postai szolgáltatások átszervezését már 2012 ôszén kezdeményezték, s a Hivatal 2013.
január 1-jén megjelent rendelete lehetôvé is teszi a változtatásokat. A Cseh Posta már
korábban jelezte, hogy a 19. században kialakított teljes postahálózat mûködtetése már
nem kifizetôdô. A hivatali hálózat szûkítése a kisebb településeken már most ellenállás-
ba ütközik, ezért a posta vezetése minden esetben tárgyalást kezdeményez a helyi ön-
kormányzattal. A használaton kívüli, vagy veszteséges kisposták 30 millió koronába (350
millió forint) kerülnek a Cseh Postának. Az alternatív megoldások között szerepel a
2009-ben indított postapartneri rendszer kibôvítése újabb településeken is.

Az Orosz Posta új stratégiája és modernizációja
www.cep-research.com – Az Orosz Posta új középtávú stratégiája a pénzügyi eredmények
javítását, a logisztikai hálózatának fejlesztését, a szolgáltatásminôség javítását, a kézbesíté-
si sebesség növelését és új szolgáltatások bevezetését tûzi ki célul, amivel 2018-ra egy nye-
reséges, hatékony vállalattá válhat. Nem tervezik a posta részvényeinek eladását stratégiai
befektetônek, a cég 100%-ban állami tulajdonban marad. Az Orosz Posta ambiciózus ter-
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ve 2018-ig árbevételének megduplázása 6 milliárd euróra és a nettó nyereségének emelé-
se 6,6 millió euróról 43,3 millió euróra. A vállalat saját erôforrásokból tervezi kivitelezni a
modernizációs programját. Az új stratégia magában foglalja az Orosz Posta infrastruktúrá-
jára építô banki üzletág fejlesztését. Egy új jogszabály hamarosan lehetôvé tesz egy part-
nerbankkal történô együttmûködést, így a posta árbevételének 15%-a származhat majd a
banki tevékenységbôl. A logisztikai rendszer fejlesztése kulcskérdés a modernizációs törek-
vésekben, ezért 2016 végéig az Orosz Posta 8 automatizált feldolgozó központot állít
üzembe. Ezek közül az elsô nagy logisztikai központot nemrég nyitották meg a moszkvai
repülôtér mellett. A logisztikai fejlesztés elsô pozitív eredménye, hogy a 3 napos átfutá-
si idôn belül kézbesített levelek száma megháromszorozódott. Az e-kereskedelem fej-
lesztése érdekében az Orosz Posta megerôsítette partnerségét az Olasz Postával, ami a
két ország közötti nemzetközi logisztikai, valamint az expressz szolgáltatások területén
jelentôs. Amennyiben az Orosz Posta új stratégiáját sikerrel implementálják, 2018-ra a
vállalat piaci értéke 3,7–4 milliárd euróra, 2023-ra 5,5–6 milliárd euróra emelkedhet. 

Tôzsdére került a Portugál Posta
www.cep-research.com – 2013. december 5-én megindult a kereskedés a Portugál Pos-
ta (CTT) részvényeivel a lisszaboni tôzsdén. A CTT részvényeinek 70%-át értékesítette, eb-
bôl 60%-ot közvetlenül intézményi befektetôknek adott el, 10%-ot pedig tôzsdére vitt. A
posta munkatársai a posta részvényeinek 5%-át vásárolhatták meg 5%-os kedvezménnyel.
Az állami vagyonkezelô Parpublica 105 millió darab CTT-Correios de Portugal részvényt
dobott a piacra 4,1-5,52 eurós ársávban. Az állami szerv szerint több mint hatszoros túl-
jegyzés volt a részvények iránt, ami azért nem meglepô, mert az ár nagyon kedvezô volt.
A Portugál Posta azt is bejelentette, hogy egy héttel a tôzsdei bevezetés elôtt megkapta
a központi banktól az augusztusban megigényelt banki jogosultságot. Korábban a postá-
nak kizárólag alap pénzügyi szolgáltatások nyújtására volt engedélye, mostantól azonban
a kereskedelmi bankok teljes szolgáltatáspalettáját kínálhatja hivatalaiban. 

SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

Az Új-Zélandi Posta új online szolgáltatást indított útjára
www.postandparcel.info – Az Új-Zélandi Posta a kormánnyal szorosan együttmûködve
bevezette új, személyazonosság igazoló szolgáltatását, amely lehetôvé teszi az állampol-
gárok részére, hogy közigazgatási hivataloknál online intézzék ügyeiket. Bárki, aki regiszt-
rálja magát a RealMe szolgáltatásra, majd egy postahivatalban igazolja személyazonossá-
gát, felhasználó nevének és jelszavának megadása után, könnyedén módosíthatja adata-
it pl. a választási regiszterben, vagy igényelhet új személyi igazolványt. Az igénybe vevô
adatait a belügyminisztérium ellenôrzi. Tekintettel arra, hogy magántulajdonban lévô vál-
lalatok, mint pl. a biztosítók és a bankok szintén jelezték csatlakozási szándékukat, az új-
zélandi lakosok hamarosan ezeket a honlapokat is használhatják ügyeik intézéséhez. A ké-
sôbbi tervek szerint az ügyfelek akár hiteligénylést is intézhetnek online. A RealMe rend-
szer használata a regisztrációt követôen ingyenes, ezen kívül ötévente egyszer meg kell
ismételni a személyazonosság igazolását. Jelenleg 13 állami szerv használja a RealMe-t és
kínál hozzáférést a központi és helyi hatóságok 43 szolgáltatásához. Az Új-Zélandi Posta a
fokozott biztonság miatt nem tárolja központilag a megadott személyes adatokat.
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A Svájci Posta új szolgáltatása
www.laposte.ch – A Svájci Posta pick@home néven új, egyszerûsített visszáru szolgál-
tatást vezetett be. A Svájci Posta ügyfelei mostantól többféle lehetôség közül választ-
hatnak, ha a megrendelt árut vissza akarják küldeni. Továbbra is létezik a klasszikus
megoldás, hogy a postahivatalban intézzék a visszaküldést, de ezen túl lehetôség van
arra is, hogy online az otthonukba vagy bármilyen megadott címre kérjék a postást, aki-
nek gondjaira bízhatják a szóban forgó küldeményt. Ez az alternatív logisztikai megol-
dás nagyobb rugalmasságot és egyszerû online szolgáltatást biztosít. Az e-kereskede-
lem térhódításával az ügyfélbarát visszáru szolgáltatás kedvezô az ügyfélnek és erôsíti a
Svájci Posta pozícióját a stratégiai fontosságú e-kereskedelmi piacon.

A Svájci Posta SMS bélyeget vezet be
www.postcom.org – A Svájci Posta 2006-ban vezette be WebStamp szolgáltatását,
amelynek lényege, hogy az ügyfelek az online megvásárolt bélyeget otthon kinyomtathat-
ják. Ennek továbbfejlesztett változatát, azaz a bélyeg mobiltelefonos megvásárlását kínál-
ja most a Swiss Post az érdeklôdôknek. A mobilról vásárolható virtuális bélyeg tulajdon-
képpen egy tizenkét betûbôl és számjegybôl álló kódsor, amelyet a bélyeg helyére kell
felírni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a „Marke” szót a megadott számra SMS-ben el-
küldeni, majd a kóddal ellátott borítékot a legközelebbi levélgyûjtôszekrénybe dobni. A
virtuális bélyeg tíz napig és egyszeri alkalommal használható fel. Az újításnak köszönhetô-
en az ügyfeleknek lehetôsége van arra, hogy fizikai bélyeg megvásárlása nélkül adjanak
fel hagyományos levelet. A virtuális bélyeget egy erre szolgáló okostelefon alkalmazással
is elô lehet állítani. A mobil applikációval generált kódot szintén kézzel kell a borítékra, a
bélyeg helyére felírni. A Svájci Posta a digitális bélyeget egyelôre tesztelési jelleggel ve-
zette be. Kizárólag belföldi forgalomban használható, max. B5 formátumú (25 cm x 17,6
cm), 100 grammos és 2 cm vastag levél feladásához. Egy bélyeg 1,2 svájci frankba (~ 300
forint) kerül, és egyelôre csak két helyi mobilcég, a Swisscom és a Sunrise ügyfelei vásá-
rolhatják meg. Sikeres fogadtatás esetén a Svájci Posta bôvíteni fogja a partnerek számát.

A Svájci Posta ügyfelei választhatnak a digitális és fizikai levél között
www.postandparcel.info – A Svájci Posta olyan új online platform fejlesztésén dolgo-
zik, amelynek köszönhetôen az ügyfelek megválaszthatják, hogy leveleiket fizikai vagy
digitális formában szeretnék kézhez kapni. Így például arra is lehetôség van, hogy az
egészségügyi számlákat elektronikusan, míg a banki kivonatokat hagyományos papír
formátumban kapják meg a lakosok. Az ePostOffice rendszer tesztelése november kö-
zepén kezdôdött és a Swiss Post AG ezzel a fejlesztéssel a gyorsan változó kommuni-
kációs szokásokra kíván válaszolni. Az elektronikus formában érkezô leveleket a rend-
szerben lehet archiválni, az elképzelés legfôbb célkitûzése azonban az, hogy az ügyfe-
lek az online platformon keresztül egyetlen kattintással akár számláikat is ki tudják fizet-
ni. A posta bízik abban, hogy az elektronikus kommunikációs lehetôségek bôvítése se-
gíti jövôbeli növekedését, de a hagyományos levél- és reklámküldemények továbbra is
fontos szerepet játszanak majd a vállalat üzleti tevékenységében. 

Az Észt Posta online fizetést biztosít az e-kereskedelemben
www.postandparcel.info – Az Észt Posta 51%-os részesedést szerzett egy újonnan in-
dított innovatív vállalatban, ami online fizetési megoldásokat kínál. A Maksekeskus AS
többségi tulajdonosaként az észt postai szolgáltató logisztikai üzletágát erôsíti azzal,
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hogy a teljes balti régióban kínálja az e-kereskedôknek elektronikus fizetési szolgáltatá-
sait. Az online webáruházak így egyetlen szerzôdés megkötésével jelenleg már hat
bank szolgáltatását tudják igénybe venni Észtországban az Észt Postán keresztül. A fize-
tési lehetôségek biztosításával az Észt Posta minden olyan szolgáltatást képes nyújtani,
ami az e-kereskedelmi láncban a webes keresô felülettôl a termékek kiszállításáig meg-
jelenik. Az e-kereskedôknek csak egy jó üzleti ötletre, termékre vagy szolgáltatásra és
némi tôkére van szüksége a sikeres e-üzlet beindításához. A szolgáltatást hamarosan ki-
terjesztik a Lettország és Litvánia területén mûködô e-kereskedôkre, ezen kívül várható,
hogy az online fizetési lehetôség kibôvülésével a helyi e-kereskedelmi vállalkozások a
határon túl is terjeszkednek majd.

A Kanadai Posta új kézbesítési szolgáltatása
www.postescanada.ca – A Kanadai Posta Torontóban tesztelés jelleggel bevezette az
aznapi  csomagkézbesítés szolgáltatást Delivered Tonight™/ Livré ce soirMC néven. A
szolgáltatás lényege, hogy a nap folyamán korábban a Best Buy, a Futura Shop, az
Indigo illetve a Walmart internetes kereskedôknél online megvásárolt terméket még az-
nap este kézbesíti a Kanadai Posta. Az új megoldás egyesíti az üzletben történô vásár-
lást és a gyors házhoz kézbesítés kényelmi szolgáltatást. Az online kereskedôk a Kana-
dai Postával partnerségben azon dolgoznak, hogy minél inkább megfeleljenek az inter-
netes vásárlók igényeinek, alkalmazkodjanak elvárásaikhoz. A pilot projekt segítségével
a Kanadai Posta azt is teszteli, hogy mennyire képes csúcsforgalmi idôben is teljesíteni
szállítási ígéreteit. A Delivered Tonight™/ Livré ce soirMC szolgáltatást egyelôre az ün-
nepek végéig vehetik igénybe az ügyfelek. Az új megoldás új vásárlói réteg kialakulá-
sát is eredményezheti és növelheti az online csomagok számát. 

A DHL esti kézbesítés szolgáltatása
www.dpdhl.com – A DHL már Kölnben és a Ruhr-vidéken is kipróbálta esti kézbesítés szol-
gáltatását, melynek sikeres tesztelése után a fôvárosban, Berlinben is bevezetik a késôi kéz-
besítést. A napközbeni házhoz szállítás mellett lehetôsége van az ügyfeleknek arra, hogy
az esti órákban két idôsávból válasszanak 18 és 20 óra között, illetve 20 és 22 óra között.
Lehetôség nyílik továbbá arra is – a kereskedô szállítási kapacitásától függôen -, hogy a
kézbesítés még aznap, a lehetô leggyorsabban megvalósuljon. Ezeket a kézbesítési opci-
ókat leginkább az elfoglalt, napközben otthonuktól távol levô ügyfeleinek kínálja a DHL,
akiknek nincs idejük arra, hogy online vásárlásaikra hosszasan várakozzanak. Ezzel az új
megoldással a küldemények 99%-a már az elsô kézbesítési próbálkozáskor célba érhet.

A Német Posta és a postabank e-postai együttmûködése
www.dpdhl.com – A német Postabank mostantól 14 millió ügyfelének biztosítja, hogy
a bankokkal történô levelezésükhöz a Német Posta E-Postbrief (e-postalevél) szolgál-
tatását vegyék igénybe, mint biztonságos elektronikus kommunikációs csatornát. Ezzel
a szolgáltatással a Postbank biztosítja annak lehetôségét, hogy a nyitvatartási idôn túl
is igénybe vehessék szolgáltatásait. Az új direkt@postbank.epost.de elektronikus pos-
tacím közlemények olvasására és megkeresések intézésére máris elérhetô. A Posta-
bank ügyfeleinek az E-Post további elônyökkel is jár, mivel az elektronikus postalevél
nem egy egyszerû elektronikus kommunikációs csatorna, hanem digitális iroda is, ahol
a számlák, kimutatások automatikusan és rendezetten egy E-Postsafe-be kerülnek.
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A Német Posta kiterjeszti E-Post szolgáltatását
www.dpdhl.com – A Német Posta E-Post szolgáltatásának magánügyfelei mostantól az
ION AirCopy E-Post Edition Scanner segítségével a fontos dokumentumokat, számlákat,
kivonatokat könnyedén digitalizálhatják, biztonságos e-postai trezorban ôrizhetik és elekt-
ronikusan akár fel is dolgozhatják. Az E-Post minden digitalizált dokumentumot analizál,
és képes automatikusan felismerni, hogy számláról van-e szó. Ebben az esetben könnyen
létrejön a kapcsolat a címzett és a számla kibocsátója között és az ügyfél néhány kattin-
tással e-postai fizetéssel kiegyenlítheti tartozását. A gyakran fárasztó utalvány-, illetve
online-ûrlap kitöltés, valamint a hosszú IBAN kód begépelése – mely gyakran hiba elkö-
vetésére ad alkalmat – elmarad. A szkenner közvetlen kapcsolatot biztosít az E-Post szol-
gáltatással, mely lehetôvé teszi a teljesen digitalizált dokumentum-feldolgozást. A szol-
gáltatás igénybevételéhez csupán a vezeték nélküli szkenner installálására van szükség.

A Francia Posta új szolgáltatása
www.liberation.fr – A Francia Posta teszt jelleggel új szolgáltatást vezetett be három
nagy postahivatalában. Ezeken a postákon a magán- és üzleti ügyfelek kipróbálhatják a
3D-s nyomtatást. A szolgáltatás célja, hogy minél szélesebb körben megismertessék az
új technológiát. A kijelölt postákon két, külön erre a szolgáltatásra kiképzett dolgozó se-
gíti az ügyfeleket a megfelelô technológia kiválasztásában. A magánügyfeleknek kisebb
tárgyak, pl. smartphone tartók nyomtatott képekkel ellátására szolgál az új nyomtató,
míg üzleti ügyfeleknek, pl. tervezô irodáknak akár makettek kinyomtatását is lehetôvé
teszi. Az árakat külön katalógus tartalmazza. A teszt 6 hónapig tart. Sikeres fogadtatás
esetén kibôvítik azoknak a postáknak a körét, melyeket 3D-s nyomtatóval szerelnek fel.

A Francia Postabank új online fizetési megoldása
http://legroupe.laposte.fr – A Francia Postabank (La Banque Postale) bejelentette, hogy
2013. szeptember  24-tôl új online fizetési megoldást vezetett be Paylib néven a BNP
Paribas óriásbankkal és a Société Générale-lal partnerségben. Az új szolgáltatás biztosít-
ja az online kereskedôk oldalain történô egyszerû és biztonságos fizetést. A Paylib fizeté-
si megoldás lényege, hogy úgy tudja az ügyfél kifizetni online vásárlását, hogy közben
nem kell kiadni banki adatait. Ez az új megoldás megkönnyíti és biztonságossá teszi a ke-
reskedôk honlapján a pénzügyi tranzakciót, vagyis azt, hogy egy innovatív azonosítási
rendszer segítségével mobiltelefonon, számítógépen, illetve tablet-en keresztül intézzék
banki ügyleteiket. Az ügyfél néhány kattintással aktiválhatja az alkalmazást az internetes
oldalon. Egy Paylib azonosítót hoz létre e-mail címe és jelszava megadásával, majd kivá-
lasztja a bankkártyát, amivel késôbb fizetni akar. Ezeket az adatokat megôrzi a bank és így
könnyen megtörténhet az ügyfél azonosítása az online fizetéskor. Tehát az ügyfél vásárlás-
kor az online kereskedô oldalán kiválasztja a Paylib fizetési módot – megtörténik az
ügyfélazonosítás az e-mail cím és a jelszó megadásával – majd validálja a tranzakciót.

A Francia Postabank hangfelismerô rendszert tesztel az online fizetéseknél
IPC Market Flash issue 473 – A Francia Postabank egy olyan új online fizetési rendszer
tesztelését kezdte meg, amely hangfelismerést használ. Az ún. „Talk to Pay” („Beszélj,
hogy fizethess.”) egy biometrikus rendszer, amelynek segítségével biztonságosabbá te-
hetô a vásárlás az e-kereskedôknél. A rendszer használatához a felhasználónak rögzítenie
kell a saját hangját a „Talk to Pay” honlapon, amely ez alapján elkészíti a biometrikus mo-
dellt és bekéri az ügyfél banki adatait. Amikor a felhasználó fizetni szeretne egy termékért,
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a „Talk to Pay” alkalmazás felhívja a mobiltelefonját, majd a hang hitelesítését követôen
automatikusan betölti a fizetési adatokat. A biztonsági feltételek szigorítása érdekében a
rendszer egy egyedi kódot is generál a bankkártya hátoldalán szereplô CV kód helyén. 

Tabletek a francia postákon
www.laposte.fr – 24 darab tabletet tesztelnek Párizs 3 kiemelt postáján, többek között
a Kereskedelmi Kamara postahivatalában. Mindegyik postán 4 kicsi és 4 nagyobb mé-
retû táblagépet próbálnak ki, melyekbôl a kisebb méretûek a tanácsadáshoz kapcsoló-
dó munkát segítik, míg a nagyobbak egyszerûbb mûveletek végrehajtásához is megfe-
lelôek. Az új fejlesztések a munkatársak mobilitását segítik elô, s ezzel is alkalmazkod-
nak az ügyféligényekhez. A tabletekhez kifejlesztett alkalmazásokban a munkatársak, az
ügyfelek, designerek és informatikusok vettek részt, hogy a kitûzött céloknak minél in-
kább megfeleljenek a modern készülékek. A sikeres tesztelés után tovább bôvítik azok-
nak a postáknak a körét, amelyeket tabletekkel látnak el.

Az Olasz Posta biztonságos digitális ID szolgáltatást vezetett be
www.postandparcel.info – Az Olasz Posta új, biztonságos digitális személyazonosító
szolgáltatást vezetett be az e-kormányzati és online fizetési megoldások támogatása ér-
dekében. A posta nyilatkozata szerint a „posteID” magas szintû védelmet biztosít az
ügyfeleknek az interneten lebonyolított tranzakciókhoz. A posteID olyan honlapokhoz
kapcsolódva érhetô el, mint pl. e-kormányzati és e-kereskedelmi weblapok, amelyeknél
nagyon fontos a személyazonosság igazolása, különös tekintettel az okostelefon vagy
tablet segítségével végzett vásárlásokra. A Poste Italiane nyilatkozata szerint a szolgálta-
tás célja, hogy egyetlen helyre gyûjtsön össze minden ügyfél információt (név, fizikai és
digitális cím, bankszámlák) és azt biztonságosan ôrizze, valamint megvédje az illetékte-
len adatszerzôktôl. A szolgáltatás regisztrációjához az ügyfeleket automatikusan az Olasz
Posta honlapjára irányítják, majd vagy az iTunes AppStore-ból vagy a Google Playrôl le-
het az alkalmazást letölteni. A Poste Italiane saját e-kereskedelmi honlapján a www.post-
shop.it oldalon és a Postepay fizetési alkalmazásnál már használja a posteID rendszert. 

A Luxemburgi Posta új mobiltelefonos fejlesztése
IPC Market Flash issue 473 – A Luxemburgi Posta új mobil alkalmazást kínál a Digicash
fizetésekhez. A Digicash Luxemburg vezetô mobilfizetési hálózatát biztosító vállalata. A
Luxemburgi Posta internet bankját Android vagy iOS okostelefonnal rendelkezô fel-
használók tudják igénybe venni. Az app a Google Playrôl vagy az App Store-ból ingye-
nesen letölthetô. Az alkalmazás révén az ügyfelek az értékesítés helyén fizetéseket tel-
jesíthetnek, számlákat fizethetnek ki, valamint online vásárolhatnak azoknál az e-keres-
kedôknél, akik csatlakoztak a Digicash hálózatához. A POST Luxembourg tájékoztatása
szerint a rendszer teljesen biztonságos, mert minden adatcserét kódolnak és minden
tranzakciót megerôsít a fizetô fél saját PIN-kódjának beírásával. A maximálisan rendel-
kezésre álló hitelkeret összege hetente és tranzakcióként 2500 euró, amelyet az ügyfe-
lek igény esetén saját portáljukon keresztül egyszerûen megváltoztathatnak. 

A Lengyel Posta digitális küldemény kezelési felülete
http://postandparcel.info – A Lengyel Posta egy új digitális küldeménykezelô platfor-
mot alakított ki komplex és biztonságos elektronikus kommunikációs szolgáltatásainak
biztosítására. Így válaszol a vállalat digitális szolgáltatásokért felelôs üzletága azokra a
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változásokra, amelyek a hagyományos levelek csökkenésébôl adódnak. Az Envelo.pl
platformon október végétôl indult az online bérmentesítési (Neostamp), a hibrid levél
(Neoletter) és a személyes képeslap (Neocard) szolgáltatás. Az online bérmentesítéssel
az ügyfelek akár otthonról is ki tudják fizetni a postai díjakat és a bélyegeket is elôre ki
tudják nyomtatni. A hibrid levélszolgáltatással az ügyfelek elektronikusan elkészített le-
veleit a Lengyel Posta kinyomtatja, beborítékolja és kézbesíti, a szolgáltatást pedig ha-
marosan az ajánlott küldeményekre is kiterjeszti. A Neocard szolgáltatással az ügyfelek
által elkészített fotókat képeslapra nyomtatják, és hagyományos úton kézbesítik a cím-
zetteknek. A Lengyel Posta további digitális szolgáltatások bevezetését tervezi, pl.
elektronikus számlázást, levél szkennelést, beérkezô levelek digitalizálását, e-aláírást, e-
hitelesítést és ajánlott e-levelek elôállítását.

A Osztrák Posta élelmiszer házhozszállítást vállal 

www.post.at – Napjainkban egyre több árucikket és terméket rendelnek az ügyfelek az
interneten keresztül. Ausztriában eddig az élelmiszervásárlás és a napi szükségletek beszer-
zése kimaradt ebbôl a trendbôl. Ennek legfôbb oka az volt, hogy az ügyfelek ezeknél az
árucikkeknél az egy napon túli kézbesítést nem tolerálják. Az Osztrák Posta – a Pfeiffer
Handelsgmbh-val, a RISC Software GmbH-val és az FH OÖ Kutató és Fejlesztô céggel kö-
zösen – új aznapi kézbesítési kínálat kifejlesztésén dolgozik. A „Food4all@home” közös
projekt egyértelmû és világos megoldást keres az élelmiszer- és napi szükségleteket érin-
tô bevásárlás teljes területet lefedô aznapi házhozszállítására. A szolgáltatás alapja az
élelmiszerkereskedôk és az Osztrák Posta informatikai rendszere közötti szoros kapcsolat
kiépítése, melynek segítségével elôször a legközelebbi postán begyûjtik a megrendelt
élelmiszert, majd elektronikusan beillesztik az érintett kézbesítô útjába. Így a rendelés
után néhány órával már megtörténhet a kiszállítás. A „Food4all@home” projekt kipróbá-
lásának célja nem csupán a kereskedô cég és az Osztrák Posta szoros együttmûködési
lehetôségének ellenôrzése, hanem az új szolgáltatás piaci fogadtatásának mérése is. 

Videó bélyeg az Ausztrál Postán

www.postcom.org – Az Ausztrál Posta a világon elsôként kínál „videó bélyeget”, ami-
vel az ügyfelek egy 15 másodperces videó üzenetet küldhetnek a címzettnek a feladott
csomaggal együtt. Az új szolgáltatással a feladó okostelefonja segítségével beszkennel
egy QR kódos bélyeget, majd egy megfelelô mobil alkalmazással rögzíti üzenetét és a
virtuális üzenettel ellátott bélyeget a feladandó csomagjára ragasztja. Az üzenet meg-
hallgatásához a címzett a csomag átvételekor telefonján vagy táblagépén leolvassa a
bélyeg vonalkódját, vagy az Ausztrál Posta honlapján beüti a megfelelô kódot. A kiegé-
szítô szolgáltatás a belföldi expressz vagy a nemzetközi expressz futár csomagfeladás
mellett érhetô el ingyenesen. Az Ausztrál Posta 3 millió bélyeget készített erre a célra,
és ha sikeres lesz a termék, a karácsonyi idôszak után is folytatódik a bélyeg forgalma-
zása. (A videó bélyeg alkalmazásáról a http://auspost.com.au/parcels-mail/video-
stamp.html linken látható egy rövid ismertetô film.)

Az Ausztrál Posta új, ultramodern postája

www.postaltechnologyinternational.com – Az Ausztrál Posta november közepén új,
ultramodern postát (un. „postai szupermarketet”) nyitott Melbourne üzleti negyedének
központjában. Az Ausztrál Posta Ausztrália-szerte már 34 és Melbourne-ben két ilyen
korszerû, a modern kor elvárásainak és az ügyféligényeknek maximálisan megfelelô
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postahivatallal rendelkezik. Az új posta a hét minden napján folyamatosan nyitva tartó
önkiszolgáló ügyféltérrel is rendelkezik, ahol csomagautomaták és önkiszolgáló termi-
nálok állnak az ügyfelek rendelkezésére, hogy itt adhassák fel és vehessék át csomag-
jaikat a számukra megfelelô idôpontban. Ezeken a postákon a karácsony elôtti idôszak-
ban, december 1. és 23. között, meghosszabbított nyitva tartással várják az ügyfeleket.
Ezekre a valóban korszerû postákra nagy az ügyféligény különösen az online kereske-
delem fellendülése, s ennek következtében a csomagvolumen növekedése miatt. Az új,
melbourne-i postán külön shopping tér, önkiszolgáló terminálok állnak az ügyfelek ren-
delkezésére, ahol csomagokat adhatnak fel, illetve számlákat fizethetnek be, folyama-
tosan elérhetôek a csomagterminálok, bérmentesítô gépek, ATM-ek és önkiszolgáló
terminálok is. A postán még útlevél és személy igazolvány ügyintézés, utazási (pénzvál-
tás, utazáshoz kapcsolható termékek) és pénzügyi szolgáltatások is igénybe vehetôk.

CSOMAGAUTOMATÁK

A DHL tovább bôvíti csomagshop hálózatát
www.dp-dhl.com – A Deutsche Post DHL mostantól jelentôs mértékben tovább bôvíti
csomagshopjainak számát Németországban. Úgy tervezik, hogy 2014 végéig mintegy
20 ezerrel több csomagshopot állítanak fel a legforgalmasabb helyeken, így a csomag-
felvevô helyek száma eléri az 50 ezret, ezzel minden ügyfél számára könnyen elérhetôvé
válnak. Különösen fontos az e-kereskedelem robbanásszerû növekedésével, hogy rugal-
mas felvevô és átvevô helyet biztosítson a Német Posta elsôsorban magánügyfelek szá-
mára. Természetesen a csomagautomata hálózatot is folyamatosan bôvíti a Deutsche
Post és arra törekszik, hogy az egyre növekvô számú felhasználó még jobb szolgáltatást
vehessen igénybe. Jelenleg 4 millió regisztrált ügyfél 230 ezer csomagautomata rekeszt
használhat, melyek száma 2013 végére negyed millióra növekedett, ami összesen 2650
automatát jelent. 2009 óta évente átlagosan 10,5 %-kal nôtt a csomagüzlet forgalma. a
konszern 2015-ig mintegy 750 millió eurót tervez a csomaghálózatba befektetni.

A Svájci Posta 40 csomagterminált rendel a KEBA-tól
http://postandparcel.info – A Svájci Posta 40 csomagterminált rendelt az osztrák
KEBA cégtôl. A svájci nemzeti postai szolgáltató „My Post 24” néven csomagautoma-
ta hálózat kialakítását tervezi, 2014 végéig 40 csomagautomatát fognak felállítani. A be-
rendezések a nap 24 órájában az ügyfelek rendelkezésére állnak majd, lehetôséget biz-
tosítva arra, hogy bármikor felvegyék, elküldjék, illetve visszaküldjék csomagjaikat. A
beruházással az e-kereskedelem növekedésével járó változó ügyféligényeket igyekez-
nek kielégíteni a lehetô legrugalmasabb módon. Online rendelés esetén az ügyfelek-
nek lehetôségük lesz a számukra legközelebb található csomagterminált, mint rendel-
tetési helyet megjelölni. Amikor a csomag megérkezik, akkor az ügyfél e-mail-ben vagy
sms-ben kap értesítést a csomagrekeszt nyitó kóddal együtt. Az elsô csomagau-
tomatákat Bernben és Zürichben állítják fel. A minôségi szolgáltatónak számító Svájci
Posta komoly tesztelést követôen döntött a KEBA mellett. 

Az Osztrák Posta 4 millió eurót fektet csomagautomatákba
www.post.at – Az Osztrák Posta 400 csomagautomata felállítására írt ki pályázatot. 
A nyertes a linzi KEBA cég lett. A beruházással az új ügyféligényekre válaszol az Oszt-
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rák Posta, hiszen a csomagautomaták a rugalmas csomagkézbesítést biztosítják a nö-
vekvô csomagforgalom mellett, ezen kívül az osztrák cég kiválasztásával a hazai ipar tá-
mogatása is fontos szempont volt. A 400 csomagautomatát különbözô postákon állít-
ják fel 2016-ig. Ausztria-szerte már eddig is több mint 100 posta önkiszolgáló zónájá-
ban lehetôsége volt az ügyfeleknek arra, hogy a nap 24 órájában csomagokat, levele-
ket, ajánlott leveleket adjanak fel. Az új csomagautomatáknak köszönhetôen az ügyfe-
leknek lehetôsége lesz arra, hogy a nekik szóló küldeményt a nap bármely idôpontjá-
ban átvegyék, függetlenül a posta nyitva tartási idejétôl. 

Az Integer.pl Group Romániában terjeszkedik
http://postandparcel.info – A lengyel postai és csomagkézbesítési szolgáltató, az
Integer.pl Group elkezdte csomagautomatái telepítését Romániában. A tervek szerint
2013 végéig 200 InPost csomagautomatát szerelnek fel és 2014 elején már a nagykö-
zönség számára is elérhetôek lesznek az új csomagfelvevô pontok. 2014 végéig össze-
sen 500 automatát állítanak fel Románia területén. Az Integer.pl Group minden román
nagyvárosba el akar jutni korszerû berendezéseivel. Az Integer.pl Group – Lengyelor-
szág második legnagyobb postai szolgáltatója az állami tulajdonú Poczta Polska után –
csomagautomatáival be akarja hálózni egész Európát. Berendezéseivel olyan távoli or-
szágokban is ott van már, mint Chile, Ausztrália, Szaúd-Arábia és Ciprus. Tervei között
szerepel a világ legnagyobb e-kereskedelmi piacaira – az USA-ba és Kínába – is betörni.

Az InPost Izlandon terjeszkedik
www.cep-research.com – Az InPost csomagautomatákat szállító lengyel Integer.pl cég
a rivális osztrák Keba céggel szemben nyerte meg azt a tendert, amit az Izlandi Posta írt
ki 18 csomagterminál megvásárlására. Az elsô fázisban 8 automatát indítanak, a máso-
dik szakaszban 10 gépet; a fôvárosban Reykjavikban és a környezô településeken. A leg-
újabb InPost csomagautomaták a QR kód alkalmazásával sokkal gyorsabb átvételi lehe-
tôséget kínálnak az ügyfeleknek, a csomagfelvétel ideje 7 másodpercre felezôdik. Az Iz-
landi Posta egyelôre még nem döntött az új technológia alkalmazásáról, de mindenkép-
pen arra számítanak, hogy az Integer.pl céggel sikeres lesz az együttmûködés, hiszen a
lengyel csomagautomaták már 15 országban bizonyítottak. Az Integer az észtországi be-
vezetéshez hasonló eredményekre számít, ahol is két hónapon belül az összes interneten
megvásárolt termék 50%-át az InPost terminálok kézbesítették. Mivel Izlandon a lakos-
ság 95%-a használja az internetet online vásárlásra, itt is nagy sikerre számítanak.

A Neopost csomagautomatákat tesztel Franciaországban
www.postandparcel.info – A Neopost postai szolgáltató és technológiai vállalat saját
önkiszolgáló csomagautomatáit teszteli Franciaországban. A vállalat korábban a lengyel
InPosttal együttmûködve az Ausztrál Posta megbízásából alakította ki Ausztrália legna-
gyobb biztonságos csomagterminál hálózatát. A franciaországi fuvarozókkal és szállítá-
si vállalatokkal jól mûködô partneri együttmûködések motiválták a Neopostot arra,
hogy bevezesse Packcity nevû automatáit Franciaországban. A Neopost nyilatkozata
szerint nehéz megbecsülni a francia e-kereskedelmi piac nagyságát, de az áruküldôk és
az e-kereskedôk által generált forgalom 350 és 380 millió darab csomagra tehetô éven-
te. A Neopost Packcity csomagautomatája egyidôben 110 csomagot tud befogadni és
visszáru küldésére is alkalmas. A Neopost a terminálokat egyelôre tesztelési jelleggel
üzemeli be egy francia futárcéggel, a Relais Colis-val együttmûködve, és számos keres-
kedô, mint pl. a Nespresso, jelentkezett már a rendszer kipróbálására.
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Az Integer.pl Csoport Közép-Amerikában és a Karib-térségben terjeszkedik
www.postaltechnologyinternational.com – Az Integer.pl Group lengyel magán postai
szolgáltató megállapodást írt alá az e-kereskedelmi logisztikai megoldásokat kínáló
Aeropost vállalattal, amelynek keretében az Integer 10 db csomagautomatát szállít Kö-
zép-Amerikába és a Karib-térségbe. Az Aeropost logisztikai hálózata lehetôvé teszi a la-
tin-amerikai és karibi ügyfelek számára, hogy online vásároljanak az USA-ból és azt a ré-
gióban bárhol átvegyék, most már az új csomagterminálok segítségével is. A gépek
legújabb verziója a QR kódok és a CodeWise technológia alkalmazásával lehetôvé te-
szi az ügyfelek számára, hogy hét másodperc alatt átvegyék a küldeményt. Az elsô au-
tomatákat Costa Ricában, El Salvadorban és Guatemalában, majd Trinidad és Tobagó-
ban, Jamaicában, Barbadoson és Panamában helyezik üzembe. 

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az Osztrák Posta létrehozza a legnagyobb napelemes háztetôjét Ausztriában
www.post.at – A bécsi (Wien / Inzersdorf) feldolgozó központ tetejére 3528 foto-
voltaikus elemet (olyan napelem, mely árnyékban is termel áramot) telepítettek, melyek
egyenként 250 watt teljesítményre képesek, amely összesen 880 kWpeak-et jelent (ki-
lowattóra peak=csúcsteljesítmény). A berendezést 2013 októberében üzemelték be. A
felsô-ausztriai Allhamingban található építés alatt álló postai logisztikai központ tetejé-
re is 400 kwp teljesítményre képes napelemes berendezést telepítenek. A két berende-
zés összesen 1300 kwp áramot képes termelni, mely 1,4 kilowatt óra energiával járul
hozzá az Osztrák Posta energiaszükségletéhez. A két berendezés biztosíthatja az Öster-
reichische Post „E-Mobility Post” flottájának energiaszükségletét. Az Osztrák Posta
elektromos gépjármûveinek száma 2015-re 1000-re nô a tervek szerint. Az Osztrák Pos-
ta Ausztria 8 példaértékû cége között szerepel az e-mobilitás tekintetében.

A GLS Dánia hosszú kamionokkal csökkenti CO2 kibocsátását
www.cep-research.com – A GLS Dánia 25 méter hosszú kamionokat indított útnak an-
nak érdekében, hogy eleget tegyen környezetvédelmi vállalásának és tovább csökkent-
se károsanyag-kibocsátását. Think Green elnevezésû kezdeményezésén belül két év
alatt csomagonként 15%-kal tudta CO2 kibocsátását csökkenteni. A korábbi években
sikerre vitt programok, mint pl. hatékonyabb járattervezés, a kamionok rakterének jobb
kihasználása mellett a GLS a hosszú jármûvekben látja a lehetôséget a fenntarthatóság
irányába. Az extra hosszú tehergépjármûvek igazi öko-kamionok, mert kettô elég belô-
lük ahhoz, hogy három hagyományos kamion rakományát elszállítsa, akár 30%-kal csök-
kentve ezzel az üzemanyag fogyasztást. A GLS azért helyez kiemelt hangsúlyt a szállítás
környezetbarát megoldásaira, mert károsanyag-kibocsátásának 90%-a származik a köz-
úti szállításból, a fennmaradó CO2 kibocsátás pedig a raktárakból, feldolgozó üzemek-
bôl és irodákból tevôdik össze. 

A DHL bevezeti CO2 tájékoztatási szolgáltatását

www.dpdhl.com – A DHL Global Forwarding, Freight az elsô olyan vállalat Németor-
szágban, mely biztosítja ügyfeleinek, hogy a küldeményük szállítása során keletkezett
CO2 kibocsátásról visszaigazolást kapjanak. 2013. október 1-jétôl a DHL ügyfelei a
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„DHLi Public Tracking” és „Active Tracing” internetes oldalról lehívhatják küldeményük
CO2 kibocsátási mérlegét. A Francia Postánál már eddig is lehetôség volt egy úgyne-
vezett CO2 kalkulátor használatára. A francia példa és az európai környezetvédelmi elô-
írások és normák késztették a Német Postát arra, hogy új CO2 kibocsátási jelentés biz-
tosításával elégítse ki azokat az ügyfeleket, akik kíváncsiak a küldeményük környezetre
gyakorolt hatására.

A DHL tovább bôvíti „zöld flottáját”

www.dpdhl.com – A Német Posta tovább bôvíti a már 8500 alternatív üzemanyaggal
meghajtott gépjármû parkját. Nagy-Britanniában 63 keverék üzemanyaggal (gáz + dízel)
mûködô tehergépkocsit állítanak üzembe, ezzel 93-ra emelkedik a teherautók száma,
mely rövidesen még további 50-nel bôvül. Ezzel a gépjármû beszerzéssel nemcsak a kör-
nyezetet védik, hanem jelentôs költség- és dízelfelhasználás-csökkenés is elérhetô. Hib-
rid és elektromos fejlesztés a nehézgépjármû kategóriában nem valósítható meg, mivel
a nagy teherszállítási kapacitással nem összeegyeztethetô. Ám az üzemanyag keverékkel
(Dual Fuel) mûködô teherjármûvek CO2 kibocsátása akár 14%-kal is csökkenthetô.

A Svájci Posta megújuló energiakészlete

www.post.ch – A Svájci Posta tovább bôvítette napenergiát felhasználó és termelô
épületeinek számát. A Daillens-ben található csomagfeldolgozó központ tetejére 8000
m2-en 4960 panelbôl álló fotovoltaikus elemeket telepítettek, mellyel évente 1200
mwh elektromos energiát nyernek, ami mintegy 330 svájci háztartás ellátására elegen-
dô energia. A Svájci Posta 2008 óta elektromos energia szükségletét megújuló energia-
forrásból nyeri, és 2012 óta kizárólag Svájc területérôl. Az elektromos áramot nemcsak
vízierômûvekbôl nyerik, hanem a szél-, a nap- és a biomasszából nyert energiát is fel-
használják. 4740 elektromos kerékpár és 156 biogázzal mûködô levél- és csomagkézbe-
sítésre használt gépjármû, valamint a CarPostal hibrid és hidrogén meghajtású buszai is
a környezet védelmét szolgálják. 2012 áprilisa óta a Svájci Posta a belföldi címzett le-
vélküldemények szállításakor CO2 kibocsátás kompenzálásába is beruház. A Svájci Pos-
ta környezetvédelmi intézkedéseinek köszönhetôen 2013 végéig elérheti, hogy éves
CO2 kibocsátását 15 ezer tonnára redukálja. 

A Belga Posta eredményes környezetvédelmi intézkedései

www.bpost2.be – Az IPC (International Post Corporation) minden évben értékeli tag-
postáit környezetvédelmi tevékenysége szempontjából is. A bpost (Belga Posta) az ér-
tékelt posták közül az elsô helyen végzett, mely több éves jól átgondolt, következetes
intézkedéseinek köszönhetô. 2007 és 2012 között a bpost 32%-kal csökkentette CO2
kibocsátását, 2005 és 2012 között az energiafelhasználása 15%-kal lett kevesebb. A
nagyfeladóknak lehetôsége nyílt a CO2 kibocsátás kompenzálására. Az utóbbi években
a bpost több intézkedést is hozott a környezet védelme érdekében: a vásárolt elektro-
mos energia bizonyítottan megújuló energiaforrásokból ered; 15000 m2-en telepítettek
napelemeket, a nagyobb épületeire a bpost megkapta az ISO 14001 minôsítést, mely
a környezetkímélô fenntartást igazolja. A Belga Posta mintegy 2500 elektromos kerék-
párt vásárolt és több mint 4000 munkatársa vett részt ökovezetési tanfolyamon, mely-
nek következtében 10%-kal csökkent a CO2 kibocsátás.
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Az UPU új környezetvédelmi kezdeményezése

www.postandparcel.info – Az Egyetemes Postaegyesület (UPU) új károsanyag-kibo-
csátás ellentételezését szolgáló programot hirdetett meg a világ postái számára. A
kezdeményezés úgy mûködik, mint egy pénzalap, ahová a posták befizetések formá-
jában, a küldeményforgalmi tevékenységükbôl származó károsanyag-kibocsátás el-
lentételezéseként, különféle környezetvédelmi projekteket támogathatnak. Az alapot
Svájcban jegyzik be, a tíz alapító tag között megtalálható a Francia, a Svájci és a Thai
Posta. A világ 127 postája körében végzett adatgyûjtés alapján a postai szolgáltatók
2012-ben 60 millió tonna káros anyagot bocsátottak ki, amely a globális CO2 kibo-
csátásnak 0,2%-a. A kibocsátás több mint 92%-át a fejlett ipari országok postái adják.
Az UPU éves statisztikája szerint a posták kibocsátásának 19,5%-a az épületekhez,
20,5%-a a jármûflottához, 21%-a az alvállalkozókhoz, 38,5%-a a légi szállításhoz kötô-
dik. A postai szolgáltatók közül a Francia és a Svájci Posta károsanyag-kibocsátásának
ellentételezéseként már évek óta támogatják befizetéseikkel a környezetvédelem fej-
lesztését célzó projekteket. 

ÉRDEKESSÉGEK

A Libanoni Posta irányítószám rendszert vezet be

www.postandparcel.info – A Libanoni Posta tíz év sikertelen próbálkozás után, várha-
tóan bevezeti új irányítószám rendszerét. A globális irányítószám rendszert a kanadai
NAC Geographic Products vállalat biztosítja, amely korábban a Mongol Postával mûkö-
dött együtt. A libanoni lakosok eddig a küldeményeik kézbesítéséhez, lakhelyük beazo-
nosításaként különféle helyi jellegzetes pontokat neveztek meg, mint pl. a kórház mel-
lett, vagy az iskola elôtt. Az új irányítószám rendszer 8 vagy 10 karakterbôl álló ún. ter-
mészetes területi kódot használ, amely hosszúsági és szélességi koordinátákból áll ösz-
sze. A kód alkalmas magánházak beazonosítására és mobiltelefonon keresztül is hozzá-
férhetô. A NAC nyilatkozata szerint a rendszer nem igényli azt, hogy az egyéni címhe-
lyekhez irányítószámokat rendeljen, mert a területi kódok könnyen kiszámolhatók és
azonnal hozzáférhetôk a lakosok számára. Az új rendszernek köszönhetôen a Libanoni
Posta képes lesz a küldeményeket automatikusan feldolgozni és a kézbesítés hatékony-
ságát fokozni. 

2015-ben vezetik be az irányítószám rendszert Írországban

www.postcom.org – Jelenleg Írország az egyetlen olyan tagja az OECD-nek (Gazdasá-
gi Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet), amely nem rendelkezik nemzeti irányító-
szám rendszerrel. Ezért az ír kormány úgy döntött, hogy 2015-ig be kell vezetni egy
egyedi, hét karaktert tartalmazó irányítószámot, amelyet minden egyes levélszekrény-
hez hozzárendelnek az államban. Eltérôen az Egyesült Királyságban alkalmazott irányí-
tószámoktól, az ír azonosító nem csak a terület és az utca azonosításához nyújt majd se-
gítséget, hanem minden egyes lakás megtalálásához is. Az Egyesült Királyságban 54
évvel ezelôtt vezették be a rendszert, de ott minden irányítószám átlagosan 15 db cí-
met foglal magában, így a lakosoknak a házszámot is meg kell adni az egyéni címek be-

59

NEMZETKÖZI POSTAI HÍREK



azonosításához. Írországban a belföldi ingatlanok egyharmadának olyan postai címe
van, amelyek nem különböznek egymástól. Sok vidéki ház esetében csak a város és a
megye nevét adják meg, míg a városi ingatlanokat utcanév és házszám alapján azono-
sítják be. Dublinban a lakosok olyan postai körzetrendszert (D1-tôl D24-ig jelzik a kerü-
leteket) használnak, amelyet az 1960-as években vezettek be. Az új irányítószámrend-
szer számos elônnyel rendelkezik majd, többek között az autókban használt mûholdas
navigációra is pozitív hatása lesz, mert a vezetônek elég lesz csak az irányítószámot be-
írni a készülékbe, nem pedig a nagyon hosszú címet.

Különleges levélíróverseny a Német Postánál
www.dpdhl.com – A levélvolumen csökkenése az e-helyettesítôk térnyerése miatt ma
már  világjelenség. A nemzeti posták különbözô akciókkal próbálnak kedvet csinálni a
levélíráshoz, különösen a gyermekek körében. 2013-ban a Német Posta és a Deutsche
Gesellschaft e V.-tel (pártsemleges, civil szervezet) közösen hirdettek pályázatot két kor-
csoportban iskolás gyermekek számára, amelyben történelmi személyeknek – pl. Anna
Frank, Beethoven, Franz Kafka – kellett levelet írniuk. 3000 pályamû érkezett a megmé-
rettetésre, melyben a gyerekek fantáziája segített abban, hogy a múltban élt emberek
és a mai iskolások között eltûnt a távolság és figyelemre méltó gondolatokat sikerült pa-
pírra vetniük. A verseny célja többek között az is volt, hogy az sms és email világában,
amikor az írott stílus a minimumra csökken és a helyesírás pedig már alig számít, minô-
ségi, igényes levelek szülessenek. 

A Brazil Posta szociális kezdeményezése
IPC Market Flash issue 473 – A Brazil Posta egy szociális kohéziós projekt támogatása
érdekében újrahasznosítja a kézbesítôk eszközeit. A Correios Brazil EcoPostal elnevezé-
sû szociális és környezetvédelmi programja nem a hulladéklerakóba irányítja a selejtes
postás táskákat, kabátokat és egyenruhákat, hanem jótékonysági szervezeteknek ado-
mányozza azokat. Ezek a szervezetek az alapanyagokat újrahasznosítják, mégpedig
olyan formában, hogy az általuk betanított asszonyok kézi készítésû ajándékokat és
dísztárgyakat készítenek belôlük. Az ügyes asszonyok a leselejtezett holmikat szétvág-
ják, összevarrják és kézmûves terméket készítenek belôlük. A program összhangban van
a 2010-ben elfogadott brazil országos szilárd-hulladék hasznosítási politikával.
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Article summary

POSTA 2014, Year XVI, Issue 1

Pál József Vida, Chief Executive Officer, Magyar Posta Befektetési Zrt. 

Retail financial securities in the second half of 2013 

The author presents the 2013 annual trends of the retail financial securities market. The
total number of the household financial savings in the late of 2013 was of HUF 30 thou-
sand billion. From that number HUF 6 thousand billion was placed by households in
financial securities. Two major types distinguished: investment funds and government
securities. Both segment recorded a significant growth in the past few years, the retail
government securities were close to 10% of total emissions, while the investment funds
showed a 150% increase over the past year and a half. The paper presents also the ma-
jor sales networks, which since the fall of 2013 the Hungarian Post Office network is the
largest single network.

Page: 3 

Éva Rik, Head of Logistic Intelligence and Coordination Department, and 
János Goják, Manager, Sorting Operations Department 

Organising and managing the end-of-year peak period 

For colleagues engaged in the field of operations the end of the year does not only
mean getting ready for Christmas and looking forward to the time spent together with
their families during the holiday, but it also involves a challenge and responsibility to
clear the mail items of customers and to ensure they arrive at their destinations on time.
Although mail letters and picture postcards traditionally associated with Christmas have
been squeezed into the background in recent years, the expansion of online trade and
the ever increasing number of presents ordered from the web have meant larger and
larger volumes of parcels from year to year. 
This posed significant challenges for the postal service at the end of 2013, which the
managers and staff in Sales, the Network and Logistics managed to respond to suc-
cessfully through total cooperation. 
In Operations preparations began in good time as a plan of detailed measures and spe-
cific resources required was drawn up as early as September. By consistently imple-
menting this with constant monitoring and by making adjustments as the need arose,
the end of year period in 2013 was the most successful and productive of recent years. 
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Thanks to the exemplary, high standards set by the workforce at postal outlets, sorting
centres and transport units as well as parcel logistics, through their efforts and cooper-
ation by 24 December Magyar Posta’s facilities were in effect “free of backlogs” and all
the mail posted for Christmas had reached its destination. 
The purpose of this appraisal of postal activity is to analyse this success and the results
achieved from a professional viewpoint, evaluating the detailed sections of the action
plan and their impact very much with an eye to their utilisation and efficiency in the
future.

Page: 14 

György Deák, Project Manager, Intelligent Mail Logistics System (IMLS) Project 

Changing parcel market – challenges and solutions 

As with any service, the key to parcel logistics is efficiently serving the customer and
customer needs. Technological innovations have an ever greater influence on consumer
habits: the processes of deciding to buy and placing shipping orders are increasingly
made online and the collection of parcels from fixed points as an alternative delivery
channel is expanding considerably.
Magyar Posta is committed to increasing its parcel logistics revenues. As a means to
this end, it has set the target of becoming an innovative actor in the market, respond-
ing appropriately and proactively to market challenges. Under the aegis of the
Intelligent Mail Logistics System (IMLS) project, the rationalisation of the parcel portfo-
lio began in 2012 and, by introducing new technologies and services, parcel products
have become more transparent and better adapted to customer needs, while network
developments have made certain MOL petrol stations accessible as an alternative deliv-
ery channel.
Besides product improvements, developments were needed on the IT side. Efficiency
and optimised operation from the aspect of both the customer and postal technology
is served by the new address label completion programme and mail operations data-
base, IMLS modules arranged in functional units, and numerous infrastructure devel-
opment and expansion projects.
Developments are continuous, responding to constantly changing demand. The range
of services will be expanded by the IMLS in 2014 and by the Parcel Product
Management Department in the following years (e.g. time-slot delivery, payment by
bank card), introducing other customer applications (online interfaces for completing
address labels, placing orders, and track and trace). A major development in 2014 is
establishing a network of automated parcel terminals, the first such scheme in Hunga-
ry, which offers dispatch and delivery services at 35 locations. 
The foregoing developments can ensure that Magyar Posta’s parcel services will be
dominant and innovative in the domestic market representing constantly high quality.
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Ágnes Zsiga, Security Technology and Product Management Manager, Magyar
Posta Életbiztosító Zrt., and Ágnes Ambrus, Marketing Officer, Magyar Posta
Életbiztosító Zrt. 

New pension insurance, the PostaNyugdíj Aranytartalék 
(Postal Pension Gold Reserve), which requires immediate action 

Thanks to the law on taxation which entered into force on 1 January 2014, a tax credit
of 20% up to a maximum amount of HUF 130,000 on pension insurance is available. In
response to this, Magyar Posta’s life insurance company introduced a new pension
insurance product, the PostaNyugdíj Aranytartalék (Postal Pension Gold Reserve),
on 2 January 2014. 
Considering demographic trends in Europe and Hungary in particular, self-reliance for
the years of retirement is highly important. The number of minors in Hungary has fall-
en by 36% or 849,000 people compared to 1980, when this age group still comprised
over one fifth of the population, while in September 2013 this figure was only 14.4%.
Calculations modelling the demographic processes estimate that in 2053 over half the
population will be retired. In September 2013, of a population of 9.9 million, 2.2 mil-
lion people received pensions, allowances or pension-like benefits.
The minimum monthly premium of the PostaNyugdíj Aranytartalék (Postal Pension
Gold Reserve) is HUF 5,000 for a 20-year term with a maximum annual premium of
HUF 650,000. In addition to this, a special premium may be paid to the special premi-
um account at any time. Through this new product the Company offers an opportunity
for customers to start making provisions for their retirement years by regular long-term
savings of smaller amounts from a young age, and also provides a solution for people
due to retire in 3 to 5 years. 
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Dr Ibolya Bóta, Head of Postal Supervision Department, National Media and
Infocommunications Authority 

At the gateway of full postal market liberalisation 

Liberalised postal activities have strengthened more powerfully than universal services
in recent years, yet it is still the latter which have generated the bulk of postal revenues.
The number of items in the non-universal mail market shows an upward trend. This
growth was outstanding in 2012. The motive force of this positive change was typical-
ly the integrated post and other non-universal services, behind which the rise in the
number of parcels in e-commerce may lie.
In sum it can be said that strengthening competition characterised the postal services
market in 2012. The rate of growth of sales revenues slackened in the non-universal
postal services market, while mail traffic showed a marked increase. Competition in the
market and the option for consumers to choose between operators existed in fact in
the market in the year prior to full market opening as well. 
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Dr László Oláh, Honorary Life President of the Professional Association of
Hungarian Postal Workers

Celebration of international post, or the 20th anniversary of the
foundation of PostEurop
In this article the author briefly describes the postal background, reasons and circum-
stances which contributed to the creation of a new European postal organisation in
1993. It reviews the most important decisions which aided the development of the ser-
vices offered by European postal operators to a considerable extent. This develop-
ment process reached its 20th anniversary in 2013. The author outlines the major
events commemorating PostEurop on its anniversary, and in particular deals with the
high priority professional issues that the international organisation needs to resolve in
the coming period in order to raise and improve the quality standards of services
offered by postal operators discussed at the plenary assembly held at the same time
as the celebratory sitting. 
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Professional Association of Hungarian Postal Workers news 
(Brief review of 2013, compiled by the Association)
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International news (interesting stories from 2013, compiled by 
the International Relations Department)
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Tisztelt Olvasó!

Az alábbi kérdôív segítségével szeretnénk többet megtudni az Ön véleményérôl a
Posta címû szaklappal kapcsolatban. 
Munkánkat nagyban segítené, ha a kérdôívben megosztaná véleményét a lapról. A kér-
dôív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe, a válaszadás önkéntes és anonim.

A kérdôívet a következô címre kérjük eljuttatni: 
Postások Szakmai Egyesülete, Budapest 1540

A postai úton beküldött kérdôíveknek 2014. május 15-ig szükséges beérkeznie a meg-
adott címre.

Válaszait elôre is köszönjük!

Üdvözlettel:
Szerkesztôbizottság

1. Milyen gyakran olvassa a lap két fô témablokkjába tartozó cikkeket?

Cikk témája Mindig Alkalmanként Soha 
elolvasom elolvasom nem olvasom

1. Postai szakcikkek 1 2 3
2. Nemzetközi postai hírek 1 2 3

2. Hogyan értékeli Ön a Posta c. szaklapot? Kérjük, válaszát az 1-4. pontok közül kari-
kázással jelölje! 

1. elégedett vagyok vele, szakmai közösségemben ajánlom másoknak is
2. elégedett vagyok vele
3. nem vagyok elégedett vele
4. nem vagyok elégedett vele, szakmai közösségemben ennek hangot is adok

Amennyiben a kérdés kapcsán további véleménye van, az alábbi pontban írhatja le röviden!

1a., egyéb észrevétel: ............................................................................................

3. Mennyire tartja fontosnak a kifejezetten szakmai/technológiai tématerületekkel, hí-
rekkel foglalkozó Posta c. szaklap megjelenését? Kérjük, válaszát az 1-4. pontok kö-
zül karikázással jelölje! 

1. nagyon fontosnak tartom
2. inkább fontosnak tartom
3. inkább nem tartom fontosnak
4. egyáltalán nem tartom fontosnak
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Amennyiben a kérdés kapcsán további véleménye van, az alábbi pontban írhatja le röviden!

2a., egyéb észrevétel: .........……………………………………………………………

4. Mennyire elégedett a Posta c. szaklap dizájnjával/külalakjával/szerkezeti kialakításával?
Kérjük, válaszát az 1-4. pontok közül karikázással jelölje! 

1. nagyon elégedett
2. inkább elégedett
3. inkább nem elégedett
4. egyáltalán nem elégedett

Amennyiben a kérdés kapcsán további véleménye van, az alábbi pontban írhatja le röviden!

3a., egyéb észrevétel: ..........……………………………………………………………

5. Mennyire elégedett a Posta c. szaklap megjelenésének gyakoriságával? Kérjük, válaszát
az 1-4. pontok közül karikázással jelölje! 

1. nagyon elégedett
2. inkább elégedett
3. inkább nem elégedett
4. egyáltalán nem elégedett

Amennyiben a kérdés kapcsán további véleménye van, az alábbi pontban írhatja le röviden!

4a., egyéb észrevétel: ........……………………………………………………………..

6. Mennyire elégedett a Posta c. szaklapban megjelenô cikkek által lefedett téma-
területekkel? Kérjük, válaszát az 1-4. pontok közül karikázással jelölje! 

1. nagyon elégedett
2. inkább elégedett
3. inkább nem elégedett
4. egyáltalán nem elégedett

Amennyiben a kérdés kapcsán további véleménye van, az alábbi pontban írhatja le röviden!

5a., egyéb észrevétel: ..........……………………………………………………………

7. Mennyire elégedett a Posta c. szaklapban megjelenô egyes cikkek kidolgozottságával,
tartalmi mélységével? Kérjük, válaszát az 1-4. pontok közül karikázással jelölje!

1. nagyon elégedett
2. inkább elégedett
3. inkább nem elégedett
4. egyáltalán nem elégedett

Amennyiben a kérdés kapcsán további véleménye van, az alábbi pontban írhatja le röviden!

6a., egyéb észrevétel: ..........……………………………………………………………
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8. Mennyire tartja hasznosnak/használhatónak/informatívnak a Posta c. szaklapban meg-
jelenô cikkeket, híreket? Kérjük, válaszát az 1-4. pontok közül karikázással jelölje!

1. nagyon hasznosnak tartom
2. inkább hasznosnak tartom
3. inkább nem tartom hasznosnak
4. egyáltalán nem tartom hasznosnak

9. Ön szerint milyen változtatásokra, kiegészítésekre lenne szükség a Posta c. szaklap-
pal kapcsolatban? Kérjük, az alábbi válaszlehetôségek közül válasszon! (Több választ
is megjelölhet!)

a) Posta c. szaklap gyakoribb megjelenése
b) Posta c. szaklap terjedelmének növelése
c) Posta c. szaklap terjedelmének csökkentése
d) Megjelenô példányszám növelése
e) Megjelenô példányszám csökkentése
f) A Posta c. szaklapban megjelenô cikkek számának növelése
g) A Posta c. szaklapban megjelenô cikkek több tématerületet érintsenek
h) Cikkekkel kapcsolatos visszajelzésre alkalmas csatorna létrehozása (pl.: lehetôség

a cikk interneten való értékelésére vagy levélírási lehetôség a cikk írója felé)
i) Egyéb: ................................................................................................................

10. Van-e bármilyen egyéb észrevétele, javaslata a Posta c. szaklappal kapcsolatban?
Kérjük, a három legfontosabbat röviden fogalmazza meg!

1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

11. Melyik évben született Ön?

19…..

12. Kérjük, az alábbiak közül jelölje, amely a kérdôív kitöltésének idôpontjában Önre igaz!
(Csak egy választ jelöljön meg!)

1) Magyar Posta Zrt.-nél dolgozik:
a. vezetô beosztásban az irányításban (vezérigazgatóság, területi igazgató-

ságok)
b. vezetô beosztásban a végrehajtásban (feldolgozó üzemek, levélcentru-

mok, postahelyek)
c. munkatársként az irányításban (vezérigazgatóság, területi igazgatóságok)
d munkatársként a végrehajtásban (feldolgozó üzemek, levélcentrumok,

postahelyek)

3

KÉRDÔÍV



2) nem a Magyar Posta Zrt.-nél dolgozik:
a. vezetô beosztásban 
b. munkatársként

3) jelenleg nem dolgozom

13. Korábban (jelenlegi munkaviszonyát megelôzôen) dolgozott-e a Magyar Posta Zrt.-nél?

1. igen
2. nem

14. Az alábbiak közül melyik illik Önre a jelenlegi foglalkozásával (fô munkájával) kap-
csolatban? (Csak egy választ jelöljön meg!)

1. alkalmazásban áll 
2. vállalkozó
3. nyugdíjas
4. háztartásbeli
5. gyermekgondozási ellátáson van
6. tanuló
7. inaktív (munkanélküli, egyéb inaktív)
8. egyéb: ..................................................
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