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Dr. Oláh László örökös tiszteletbeli elnök, alapító 
 ünnepi beszéde 

Elhangzott: a 25 éves PSZE ünnepi ülésén, 

 Budapest, 2017. december 14. 

 
 
Tisztelt Kolléganők, Kollégák, a Magyar Posta és a PSZE szakemberei! 
Tisztelt Elnök úr, együttműködő partnereink, Főtitkár Úr és Ügyvezető Igazgató Úrnő!  
Tisztelt területi elnökök, helyettesek és tisztségviselők, kedves elnökségi tagok!  
Kedves és Tisztelt Mindnyájatok! 

 

Amikor a mai napra a Postások Szakmai Egyesülete fennállása 25. évfordulójának ünnepi 
megemlékezésére készültem, nemcsak a sok-sok esemény gazdag tartalma, szakmailag színvonalas 
mégis baráti hangulata jutott eszembe, hanem az is, hogy immár negyed évszázada annak, hogy a 
szervezeti átalakulások következtében életre hívtunk egy olyan szakmai közösséget, amelynek a 
tevékenységére akkor is, de manapság talán még szélesebb körben odafigyelnek. És várják 
működésének további eseményeit, sikeres hozzájárulását a postás szakmának a napjainkban is 
nagyon aktuális megbecsüléséhez, társadalmi elismertségéhez. 

De eszembe jut az a latin közmondás is, amelynek két szava „tempus fugit”  az idő szalad, sőt inkább 
rohan, s ez olyan tényező, mely ellen nem tehetünk, de aktív tartalommal igenis megtölthetjük. 

Tisztelt PSZE tagok, kedves ünneplő közösség! 

2012-ben a Visegrádon tartott 2 napos Országos Postás Konferencián a 20. évforduló alkalmából már 
részletesen szóltam a Szakmai Egyesületünk történetéről, az előzményekről, sikereiről, a néha 
felmerült nehézségekről és még sorolhatnám, ezért a mai napon ezzel már nem kívánok részletesen 
foglalkozni és ismétlésekbe bocsátkozni. 

 A 25 éves fennállásunk ugyanakkor arra kötelez bennünket, hogy számot adjunk arról, vajon 
teljesítette-e az Egyesület az Alapokmányában megfogalmazott célkitűzéseket, s azok a gyakorlatban 
hogyan valósultak meg s a sikerek kovácsaként működő szervezeteink segítségével hogyan állt össze 
szakmai közösségünk jó hírnevet szerezve nálunk a magyar szakemberek valamint a külföldi 
partnereink körében. 

Felvetődik tehát a kérdés teljesítette-e a PSZE az elmúlt 25 évben a küldetését, hogy például 
szélesítse a postás szakemberek informáltságát mind a nemzetközi mind a magyar postai változások 
átalakulási és modernizálási folyamatairól. 

Úgy vélem, hogy jogosan vetődik fel a kérdés egy negyedszázados évfordulón.  

Amikor 2012-ben Visegrádon a 20 év eredményeit összefoglaltam, arra igyekeztem a hangsúlyt 
helyezni, hogy bemutassam helyes volt-e a döntés 1991-92-ben egy szakmai szervezet létrehozásának  
gondolata és ötlete.  

Megelégedéssel nyugtáztuk 1992-ben, hogy az akkori gyors átalakulási folyamatok - amelyek a mából 
visszanézve már nem is tűnnek annak – szinte elkerülhetetlenné tették egy olyan széleskörű szakmai 
fórum létrehozását, amely a mindenkori magyar postai menedzsment számára és a kollégák számára 
segítséget nyújtson a tervezett vagy már meghozott döntések részleteinek alapos megismerésében és 
szükség esetén a vezetői elvárásoknak az elősegítésében. 
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Nem kívánom megismételni a már elmondottakat, de annyit azért szeretnék megemlíteni, hogy 
Egyesületünk elfogadása az elmúlt években tovább növekedett – ugyan kisebb megtorpanások voltak 
és vannak – s nemcsak a PSZE tagok, hanem a postás kollégák is egyre gyakrabban vetik föl a 
rendszeres szakmai fórumok rendezését. Azt is megfogalmazzák, hogy az elmúlt években rendezett 2 
napos Országos Postás Konferenciák eddig minden várakozást felülmúltak és a tudományos fórumok 
színvonalát ütötték meg, amit a kiváló postai szakembereink és a felkért egyetemi, ill. egyéb külsős és 
külföldi előadók felkészültségének köszönhetünk. 

Amikor a szakmai egyesület működésének az eredményeit mérlegre tesszük, felvetődik egy másik 
nagyon fontos kérdés, nevezetesen a postás szakma megbecsülésének a követelménye.  

Amikor 1991-ben az Egyesület előkészítésével foglalkoztam, az akkor még működő 7 területi 
igazgatóság, központi hivatalok, nem is beszélve a vezérigazgatóság postai szakemberei 
állásfoglalásairól – mind szóban mind írásban egyértelmű és határozott véleményt fogalmaztak meg a 
postás szakmának a jövőben is szükséges megbecsülésének a kérdését. Ezt a követelményt pedig egy 
szakmai alapon nyugvó és aktívan működő, alulról szerveződő szakmai egyesület tudja biztosítani. 
Általános volt posta világszerte az a félelem, hogy a posták szétválása, a monopoljog megszűntetése, 
az új szervezeti-gazdasági elvárások a menedzselés okozta új körülmények, reformok stb. biztosítani 
fogják-e azt az általános szakmai biztonságot, amely hosszú évtizedeken keresztül jellemezte a posták 
működését, az ügyfelekkel való kapcsolatokat és még sorolhatnám ezen a területen a korábbi pozitív 
tapasztalatokat. 

El kell azt fogadni és tudomásul kell venni, hogy különösen a postai liberalizáció általánossá válásával 
sok minden – nemcsak a jogi szabályozás – megváltozott, átalakult. Többek között gyökeres 
változáson ment át az a szakmai felfogás és gyakorlat, amelyet hosszú évtizedeken keresztül a korábbi 
évtizedekben viszonylag jól működő monopoljog biztosított.  

Az általánossá vált versenyhelyzet, a minőségi kritériumokkal szemben támasztott igények és 
követelmények egy új szemléletű HR-t, továbbá az értékesítés prioritása szinte követelménnyé vált, 
teljesen új menedzselési szemléletet és stratégiai hozzáállást tett szükségessé valamennyi posta 
szervezetében, működésében. 

Annak idején a PSZE azt vállalta - véleményem szerint sikeresen teljesítette is – hogy a változások 
időszakában folyamatosan tájékoztassa a szakembereket mindazokról a tervekről, amelyek az 1990-es 
években megfogalmazódtak, s eltérően a posták fejlettségi színvonalától a gyakorlatban kezdték 
megvalósítani és új alapokra helyezni a világ postáinak a működését. Ebben a törekvésünkben 
jelentőséggel bírtak azok az expozék, amelyeket az együttműködő partnereink tartottak nagyon magas 
színvonalon. 

Az UPU és a PosteEurop is kiemelkedő szerepet játszottak abban, hogy naprakész információk 
jussanak el postás szakembereinkhez.  
Napjainkban tehát szerte a postai világhálózaton végbemenő megújulási folyamatok, s azok 
eredményei iránt a magyar postás szakemberek részéről pedig – tapasztalataink szerint – élénk 
érdeklődés mutatkozott és jelenleg is ez tapasztalható. 
Ezekről a változásokról a Magyar Posta vezetői is pozitív és naprakész információkkal rendelkeznek, s 
követik a világ postáinál bekövetkezett vagy tervezett változásokat, amelyek alapján nálunk is teljesen 
új, a postákkal szemben támasztott jogos igények gyors és korszerű kielégítésére törekednek, s ezek 
folyamatosan a postaszolgáltatásunkban meg is valósulnak s azok eredményeit pozitívan kell 
megítélnünk, e változások alól mi sem térhetünk ki. 

S itt jön a PSZE újabb szerepe, nevezetesen az, hogy a szakembereinktől elvárt jogos hasznos 
információk az Egyesület fórumain rendszeresen jussanak el hozzájuk, s ezzel is mintegy gazdagítsuk 
ismereteiket, s azoknak a gyakorlatban történő hasznosulását. Látni kell napjainkban is, hogy az UPU 
közel 200 tagországában valamint a PostEurop tagjainak postaszolgálatában hogyan valósulnak meg 
azok az új elvek a már működő liberalizáció, s az eléggé erős versenyhelyzetben mindazok a 
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bevezetett intézkedések, amelyek egy új alapokon nyugvó s szemléletű postákon mennek végbe és 
valósulnak meg. 

A korábbi szakmai 1 és 2 napos fórumok eddigi tapasztalatai azt támasztják alá, hogy  ezekre a 
szakmai találkozókra, kiválasztva a legaktuálisabb szakmai kérdéseket szükség van, s ezeket  a 
mindenkori szakmai vezetés pozitív hozzáállással fogja támogatni. Egyébként ezeket a célokat 
szolgálta és kellene szolgálni a „POSTA” című szakmai folyóiratunknak is, amelynek a több mint egy 
éves rapszodikus s hektikus megjelenését - nagyon is nélkülözik postásaink, mivel az abban megjelent 
cikkek szinte tudományos alapon, magas szintű szakmai elvárásoknak megfelelő hasznos ismereteket 
nyújtanak és nyújtottak, valamennyi postás szakember és a posta iránt érdeklődők és kutatók számára. 

Ezen a területen kívánatos volna mielőbb konkrét lépéseket tenni, úgy vélem, hogy a lap újra 
indításával hatékonyan elő tudnánk segíteni azt a széleskörű információ áramlást, a szakmai ismeretek 
gazdagítását, amely az alapító okiratban is kiemelten megfogalmazást nyert, vagyis a szakmai 
ismeretterjesztést és hagyományápolást. 

Az eddig elmondottak is aláhúzzák és bizonyítják, hogy az utóbbi években is a nagyon hatékonyan 
szervezett és lebonyolított szakmai fórumok, a jól kiválasztott és az aktuális szakmai kérdések 
tárgyában elhangzott expozék, előadások csak gazdagították postásaink  a tagság szakmai 
látókörének a kiszélesítését. 

Azt hiszem, hogy a PSZE jövője, a következő 25 év várható eseményei a Postaunió tagországaiban, s 
így a Magyar Postánál is jelentősen befolyásolni fogják egyesületünk várhatóan még aktívabb 
tevékenységét. Ahogy a technológia világában eddig bekövetkezett változások jelentősen hatást 
gyakoroltak a szakmai mindennapjaink életére, úgy a postai világhálózatot alkotó tagországok 
postaszolgálatában is tovább folytatódnak az új megoldások, az emelkedő igények kielégítése iránti 
elvárások, amelyek már ma is kényszerítő erővel hatnak, de a jövőben még inkább a posták által 
nyújtott szolgáltatások fejélesztésére, újak bevezetésére valamint a tradicionális szolgáltatások 
modernizálására. 

Ahhoz, hogy ezek a változások megfelelőképpen elősegítsék és fejlesszék a posták jobb minőségi 
szolgáltatásainak a meghonosítását, a PSZE-nek ebben a gyorsan változó szakmai világban szerepét 
célszerű volna továbbra is fenntartani és fejleszteni. 

Az élet minden területén megjelennek az új fiatal generációk, akik már fel vannak vértezve az új 
szakmai ismeretek széles skálájával, közreműködésükkel és aktív segítségükkel vonzóbbá kellene 
tenni a szakmai egyesületünk eredeti célkitűzéseit. Csatlakozásuk a Postások Szakmai Egyesületéhez 
egy friss szakmai vérkeringést indíthatna meg és javaslataikkal egy még aktívabb, esetleg új arculattal 
vághatnának neki a második negyed évszázad sikeres szakmai információ áramlás és együttműködés 
megvalósításához. 

Végül egy mondatban összefoglalva a PSZE jövője nagy mértékben függ majd a fiatal menedzser 
szakemberek hozzáállásától, a korábban megfogalmazott célokkal való azonosulástól, s természetesen 
az új eddig még előre nem látott elvek érvényesítésétől. 

Amikor a 25 évforduló alkalmából a mai ünnepi megemlékezés hangulatát igyekeztem elősegíteni, egy 
őszinte érzelmeken nyugvó atmoszférát, néhány szóban említést szeretnék tenni arról is – s ez hozzá 
tartozik a PSZE-nek az elmúlt években kialakított nemzetközi kapcsolatairól nevezetesen arról, hogy 
immár 15 éve tagjai vagyunk az Eurojumelages-nak azaz a nemzetközi Postai és Távközlési 
Együttműködési Szervezetnek. Ez a tagsági viszony egy külön fejezetet érdemelne, de annyit azért 
szeretnék megelégedéssel kijelenteni, hogy egyesületünket, s annak tevékenységét és szakmai 
kérdésekre építő tevékenységét a nemzetközi szervezet is pozitívan értékeli. 

A változó világ, a gazdasági helyzet a globalizáció hatására, s a nemzeti szakmai egyesületek jelenlegi 
pénzügyi helyzete miatt azonban a korábban jól működő programok vállalása több szakmai 
szervezetben csökkent vagy átmenetileg szünetel. 
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Reméljük, hogy az Eurojumelages ismét feltámad, s megváltozott célkitűzések megfogalmazásával 
még közelebb viszi egymáshoz a postai és távközlési aktív és szenior szakembereket, s megerősít 
abban a meggyőződésben, hogy a szakma és az azon kívüli egyéb programok erősíteni fogják azt a 
korábbi kohéziót, eggyüvé tartozást, amelyet az 1959. évi megalakulásakor fogalmaztak meg 
Darmstadtban a német és a francia posták akkori vezető tisztségviselői. 

A mai visszatekintő értékelő beszámoló nem lenne teljes, ha nem fejezném ki köszönetemet a PSZE 
vezetőinek, az elnökség tagjainak, s azoknak a kollégáknak a területi PSZE szervezetek elnökeinek, 
helyetteseknek, alelnökeinek, titkároknak, ügyvezető igazgatóknak, asszisztenseknek és 
természetesen a korábbi és jelenlegi tagságunknak, a segítőkész jogi partnereinknek mindazért a 
munkáért, pozitív hozzáállásért, javaslataikért, amelyekkel elősegítették és gazdagították a PSZE 
tevékenységét és a szakmai munkájának mindig magasabb szintre történő emelését. 

A területi szervezetek és tagjai nélkül a PSZE munkája nem lett volna sikeres és teljes, ha ők nem 
járultak volna hozzá a szakmai munkánk sokszínűségéhez. Segítségükért minden PSZE korábbi és 
jelenlegi tisztségviselőinek a legőszintébb köszönetemet fejezem ki sok szakmai sikert és 
megelégedést kívánok a jövőre nézve. 

Meg vagyok arról győződve, hogy a következő 25 év során a posta szakmai arculata, s annak tartalma 
át fog alakulni, s ez jelenleg is folyik és ezekhez  a változásokhoz pedig egyesületünknek is fel kell 
nőnie és készülnie a szakmai fennmaradás érdekében. 

Remélem, hogy a következő időszak értékelése során is hasonló pozitív eredményekről tudnak majd a 
minket követő szakmai utódok beszámolni. 

Köszönöm a figyelmet és azt, hogy a szakmai értékelő, visszatekintő beszámolómat és 
visszaemlékezésemet odafigyeléssel és érdeklődéssel hallgattátok végig!  

 

Budapest, 2017. december 14. 

Dr. Oláh László 
örökös tiszteletbeli elnök 

alapító 
 

 

 


