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Az elmúlt év értékelése

A Postások Szakmai Egyesülete a 2012-es évet 
tekintve programokban gazdag, sikeres évet zárt. 
Tevékenységét alapvetően a 2012-ben elfogadott 
szakmai irányelvek és programok határozták meg.

A szakmai napok szervezése során kiemelt figyelmet 
fordított arra, hogy a fórumok témái elősegítsék a posta 
piacnyitásra való felkészülését, illetve az aktuális napi 
témák jobb megértését az ismeretterjesztést.



Szakmai rendezvényeink

Országos központi- és területi szakmai  
rendezvényeket tartottunk.

Kiemelt fórum volt a XVIII. Országos Postás 
Konferencia (OPK).





Központi rendezvényeink 
• Értékesítési vetélkedők

• Biztonság és felelős gondoskodás

• A megújuló HR

• Szakmai látogatások (OLK, EPK, JNT, NPKK)

• XVIII. Országos Postás Konferencia – 20 éves a 
PSZE kiállítás (Visegrád)

• Hagyományőrzés és hagyományteremtés a Postán 
és a Postamúzeumban - Advent a Benczúr Házban  



Területi szervezeteink rendezvényei
Aktuális- és sokrétű témában tartottak szakmai és kulturális 

rendezvényeket:

• Szakmai és kulturális nap Miskolcon: az MPL jelene és jövője, e-
kereskedelem előadásokat követően, a miskolci kocsonyafesztivál 
vásári forgatagának megtekintése.

• Szakmai és kulturális nap Sopronban: postahelyi irányítás, 
üzemeltetés, értékesítési hálózat kialakítása témákban, majd a Fertő-tó
és a Pán-európai Piknik helyek meglátogatása, 3 terület részvételével 
Központi-, Szenior- és a Soproni. 

• Szakmai és kulturális nap Csanádapáca és Szentes posták évfordulós 
rendezvénye a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvánnyal.

• Szakmai nap Dunaújvárosban: a szakosított kézbesítés pilot 
kielemzése.

• Szakmai és kulturális nap Debrecenben: A Bélyeg múltja és jövője 
címmel (Soó Rezső bélyeggyűjtemény, bélyegkülönlegességek, 
sötétkamra).





Nemzetközi kapcsolataink

A PSZE tevékenységének, szakmai 
munkájának egyik kiemelt területe a 
nemzetközi szakmai szervezettel 
(Eurojumelages), valamint a szervezetben 
képviselt országok társszervezeteivel való
kapcsolat fenntartása és fejlesztése, amely 
jelenleg 14 tagországot ezen belül 169 
tagszervezetet számlál.



Nemzetközi kapcsolataink

• Az Eurojumelages 2012. évi Igazgató Tanács 
ülésén Portugáliában részt vett 2 fő.

• Meghívtuk az Eurojumelages elnökét és néhány   
tagország képviselőjét a XVIII. OPK-n megtartott 
PSZE évfordulós rendezvényre,  de hivatali 
elfoglaltság miatt nem tudtak részt venni a 
fórumon.



Kapcsolatunk a Magyar Posta Zrt-vel, mint 

kiemelt támogatónkkal 2012  évben is 

kiegyensúlyozott  és eredményes volt. 

A PSZE és a MAGYAR POSTA Zrt. 

közötti kapcsolat



Kapcsolat a többi támogatóval

Egyesületünk jogi tagjai:

• Magyar Posta Életbiztosító Zrt., 
• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
• JNT Security Kft. 
• Postaautó Duna Zrt.

Kapcsolatunk jogi tagjainkkal továbbra is 
kiegyensúlyozott, tartalmas és hatékony.



Taglétszámunk alakulása

• 2012. szept. 1-jei taglétszámunk (alapszabály 
44. pontja szerint) 1399 fő, az előző évben 
(1425).  Jelenlegi  létszám: 1436 fő.

• A tagnyilvántartásunk naprakész, ami a 
szervezetek vezetőinek nagyobb segítséget 
jelent a tagszervezéshez.



A PSZE 2012. évi tény adata és 2013. évi 
költségvetés tervezete ezer forintban

Bevétel 2012. évi tény 2013. évi terv

Magyar Posta Zrt. 10 000 10 000

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 800 800

Magyar Posta Életbiztosító Zrt. 1200

JNT Security Kft., Postaautó Duna Zrt. 500 500

Jogi tagdíjak összesen 12500 11300

Egyéni tagdíj 2736 27015230

Tagdíj bevétel összesen 15236 14000

Tagi támogatás OPK 1356

Kamatbevétel 1500 1000

Rendkívüli bevétel (pályázat és SZJA 1%) 900
Egyéb bevétel 2

Összes bevétel 18094 15900



A PSZE 2012. évi tény adatai és 2013. 
évi költségvetés tervezete ezer forintban

Költség 2012. évi tény 2013. évi terv

Anyag költség 222 200

Igénybevett szolgáltatás 2467 3700

Egyéb szolgáltatás 582 300

Bér és tiszteletdíj 6660 6200

Személyi jell. kifizetés 3106 2900

Adó és járulék 1934 2000

Értékcsökkenés 94 20

Egyéb 5

Összes kiadás 15070 15320

Eredmény 3024 580



POSTA
A szakmai folyóirat a tagokon túl, 
korlátozott példányszámban eljut 
a Magyar Posta Zrt. különböző
szervezeti egységeihez is, 
valamint oktatási intézményekbe 
(összesen 2500 pld-ban). 

2012-ben csak 2 lapszám jelent 
meg.

2002-től a lapszámok  
folyamatosan olvashatók a 
www.posta.hu/psze weblapon 
és a Postaweben.



Online megjelenésünk

• A szakmai napokról és a területi 
rendezvényekről az összefoglaló anyagok, 
képek az elmúlt évben nehézkesen, de 
felkerültek weboldalunkra.

• Oka: 2012. őszén a Magyar Posta Zrt. új 
szerkesztőségi rendszerre tért át, amihez a 
PSZE nem kapott önálló szerkesztői 
jogosultságot, ezért lassabban kerülnek fel az 
anyagok. 

www.posta.hu/psze



www.posta.hu/psze



Az Egyesület 2013. évi célkitűzései 

• 2013-ban is az Alapszabályban megfogalmazott cél 
szerinti tevékenységet kívánjuk végezni és a szakmai 
műhelymunkát fejleszteni,

• a szakmai rendezvényeinken a Magyar Posta Zrt. szakmai 
munkájának támogatása, fórum biztosítása a különféle 
véleményeknek,

• interaktív szakmai ismeretterjesztés, kérdések és 
javaslatok megvitatása,

• a Magyar Posta szolgáltatásait végzők szakmai 
érdekeinek közhasznú szolgálata és nemzetközi szintű
képviselete, nemzetközi kapcsolatok ápolása.



PSZE központi rendezvények:  
2013. évi szakmai napok programterv 

1. Az új Postatörvény és a liberalizált piac működése, eddigi 
tapasztalatai (áprilisban lezajlott)

2. Biztonsági konferencia

3. PEK látogatással összekötött szakmai nap

4. OLK látogatással összekötött szakmai nap
5. Hatékonyság javító módszerek a postai folyamatokban

6. IT szakmai nap

7. Hírlap a Postán
8. Országos Postás Konferencia 

(2 napos szakmai fórum) megrendezése



2013. évre is sikeres egyesületi 

munkát kívánva:

köszönöm a figyelmet!


