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Tóth Zsuzsanna elnök megnyitó be-
szédével vette kezdetét a PSZ tisztújító 
küldöttgyűlése. Az ünnepi program ke-
retében először Szarka Zsolt, a Magyar 

Posta Zrt. vezérigaz-
gatója köszöntötte, 
majd tájékoztatta a 
résztvevőket a pos-
tacsoport 2011-óta 
elért eredményeiről, 
jelenlegi helyzetéről 
és a közeljövőt meg-

határozó fejlesztésekről. A küldöttek 
kézhez kapták Lázár János üdvözlő 
levelét, amelyet a Postai Világnap al-
kalmából intézett a postásokhoz. A 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
levelében a posta nélkülözhetetlen sze-
repének kiemelése mellett elismerés-
sel nyilatkozott az új vezetés és a mun-
katársak együttes teljesítményéről, 
amelynek eredményeképpen a vállalat 
két éve ismét nyereségesen működik. 
„Mindez nem jelenti azt, hogy a Magyar 
Posta teljes megújulásához ne lenne 
továbbra is szükség az eddig látott el-
hivatott munkára, felelősségvállalásra, 
nyitott gondolkodásra és megannyi in-
novatív megoldásra. Az irány azonban 
helyes, a megvalósítás jó ütemben ha-
lad, a teljesítmény pedig elismerésre 
méltó. A megvalósult eredményeket 
látva már ma is a hagyományos érté-
kekre támaszkodó bizonyosság erejé-
vel és büszkén jelenthetjük ki: a jövő 
postája most van születőben” – írta. 

Mivel a megelőző napon, október 
8-án került megrendezésre az Info-
kommunikációs szakszervezetek ha-
tár menti találkozója, amelynek idén 
a Postás Szakszervezet volt a házi-
gazdája, az európai postás szakszer-
vezetek képviselői közül számosan 
részt vettek a kétnapos küldöttgyűlés 
9-i programján is. Közöttük Ingeborg 
Sætre, az UNI Posta & Logisztika vi-

lágelnöke, aki rövid 
beszédben köszön-
tötte a küldöttgyű-
lés résztvevőit, egy-
ben kitérve a több 
mint négy évtizedes 
múltra visszatekintő 
norvég-magyar pos-
tásszakszervezeti kapcsolatok mélta- 
tására is. 

 A hetven éves évforduló alkalmá-
ból Mundruczó Kornél tiszteletbeli  
elnök vezette végig a jelenlévőket szak-
szervezetünk múltjának jelentős ál-
lomásain, majd dr. Kéri Ádám, a Liga 
Szakszervezetek képviseletében adott 
tájékoztatást a mozgalom aktuális 
helyzetéről Magyarországon. A délelőtti  
program lezárásaként Tóth Zsuzsanna 
elnök adta át a „Postás Szakszerveze-
tért 2015” kitüntetéseket azoknak az 
aktivistáknak, akik kiemelkedő telje-
sítményükkel járultak hozzá az elmúlt 
esztendő eredményeihez.

A délutáni munka a beszámoló és prog-
ram szóbeli kiegészítéseinek meghall-
gatása és megvitatása jegyében zajlott.  

A kiegészítések sorát Tóth Zsu-
zsanna elnök nyitotta meg, aki a be-
számoló értékelésével egyidejűleg a 
következő ciklus programját is alá-
támasztotta a jövőkép felvázolásával. 
„Környezetünk változása soha nem 
látott mértékben felgyorsult az utóbbi 
húsz esztendőben. Nagyon impulzív, 

azonnal reagáló szakszervezetté kell 
válnunk ahhoz, hogy a kihívásoknak 
meg tudjunk felelni. Csak együtt tu-
dunk hatékonyan cselekedni, és ez a 
kötelezettségünk, ez a feladatunk. Aki 
tisztséget vállalt a szakszervezetben, 
annak ezt a gondolkodásmódot posta-
fordultával el kell sajátítania – mond-
ta. A szakszervezet legfőbb ereje az 
információk helyes kezelésében és 
kétirányú áramoltatásában rejlik, hi-
szen nem elég fellépni a tisztes meg-
élhetést biztosító megfizetettségért, a 
munkahelyek biztonságáért, az eltúl-
zott értékesítési elvárások, a hozzájuk 
társuló vezetői magatartás és szank-
ciók ellen, ahogy tesszük minden  

fórumon, tudnunk 
kell ezt gyorsan és 
hatékonyan kom-
munikálni is. Lé-
pést kell tartanunk 
a világ változásával, 
változnunk kell ne-
künk, magunknak, 

hogy a továbbiakban is hitelesen és 
eredményesen tudjuk képviselni a 
postai munkavállalókat, hogy növelni 
tudjuk taglétszámunkat, egyidejűleg 
megteremtve ezzel szakszervezetünk 
jövőjét – fogalmazta meg a jövőre néz-
ve legfontosabb irányokat az elnök 
asszony. 

A területeken kialakult feszültsé-
gek kezelése kapcsán arról beszélt, 
hogy meg kell tervezni a célok el-

Értékelte a megtett, és Október 9–10-én tartotta VI., tisztújító 
küldöttgyűlését a Postás Szakszervet.  
A munkaprogramban az elmúlt öt 
esztendő tevékenységét összefog-
laló beszámoló és a következő cik-
lus munkájára nézve iránymutató 
program megvitatása és elfogadása 
mellett az elnök és alelnök szemé-
lyének, illetve az Etikai, a Pénzügyi 
Ellenőrző és a Felügyelőbizottság 
tagjainak megválasztása szerepelt.
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éréshez vezető utat, inkább csitítva, 
mint gerjesztve a jogosan felhorgadt, 
ám sehová sem vezető indulatokat. 
„Talán nem olyan látványosan hősies 
az aprólékos felkészülés, a tények és 
adatok összegyűjtése, feldolgozása, 
értelmezése és beillesztése a mun-
káltatóval folytatott tárgyalások érve-

lési rendszerébe, ám a beszámolási 
időszak tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a gyors és megoldási javaslato-
kat is felmutató reagálás hatékonyabb 
az erőfitogtatásnál” – mondta. Óriási 
felelősség nehezedik ránk az érdek-
védelmi munkában és az azt kísérő 
kommunikációban – figyelmeztetett. 
Elsősorban saját tagságunk, de min-
den postai munkavállaló érdekét te-
kintve nem tehetünk olyan lépéseket, 

melyekkel belehajszoljuk őket olyan 
helyzetekbe, amelyek esetleg kockáz-
tatják megélhetésüket, és amelyek 
végkifejletéért nem tudunk egyértel-
műen felelősséget vállalni.”

A tagozatok vezetőinek meghallga-
tása után a küldöttgyűlés egyhangúlag 
fogadta el az előző ciklus munkájáról 

készült beszámo-
lót, és a követke-
ző öt évre irány-
mutatóul szolgáló 
programot.

Október 10-én 
délelőtt a Postás 
Szakszervezet Vá-
lasztási Szabály-
zatának megfele-
lően a küldöttek 
elnököt és alelnö-
köt, valamint há-
rom bizottságba 
tagokat válasz-
tottak. Tóth Zsu-

zsannának nem volt kihívója, őt nagy 
többséggel választotta meg a küldött-
gyűlés. Az alelnöki tisztségre két je-
löltre, Börcsökné Burján Ildikóra és 
Mazák Viktória Erzsébetre szavazhat-
tak a küldöttek. A háromszavazatnyi 
különbséggel záruló voksolás ered-
ményeként Börcsökné Burján Ildikó 
tölti be a következő ciklusban a Postás 
Szakszervezet alelnöki tisztségét.

Az Etikai Bizottság tagjai: Bár 
Csaba, dr. Berta Gyula, Gál Zsuzsan-
na, Farkasné dr. Polák Judit, Kiss An-
tal és dr. Nemes Sándor. A Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság megválasztott 
tagjai: Bakos Irén, Bódog Erika, Gort-
va Ágnes, Kalivoda Gabriella, Ráfliné 
Nagy Zsuzsanna, Szalayné Horváth 
Mária és Ungár Péter. A Felügyelő-
bizottság tagjai: Bakos Irén, dr. Berta 
Gyula és Szeleczkyné Monek Mária.

kijelölte a további utat a küldöttgyűlés 
Börcsökné Burján 
Ildikó az új alelnök

A Postás Szak-
szervezet új al-
elnöke idén vet-
te át a 25 éves 
törzsgárda-elis-
merést, igaz, eb-
ben benne van 
a postaforgalmi 

szakközépiskolában töltött négy 
esztendő is. A megválasztásakor 
Békéscsaba 1 Posta értékesítési 
vezetőjeként dolgozó Ildikó munka 
mellett szerzett diplomát a Juhász 
Gyula Tanítóképző Főiskolán. Har-
madik ciklusban tölti be Békéscsa-
ba KSZB titkári tisztségét, tagja a 
PSZ Választmányának, Bérbizott-
ságának és a bértárgyaló delegá-
ciónak. Így hát nem ismeretlenek 
számára a rá váró legfontosabb 
feladatok. Hosszas mérlegelés és 
felelősségteljes döntés alapján 
vállalta a megmérettetést és indult 
az alelnöki tisztért, megtisztelőnek 
érezve a jelöléssel személye iránt 
megnyilvánuló bizalmat.

„Várakozással és izgalommal 
tekintek a rám váró feladatok elé” 
– mondja megválasztása után az új 
alelnök. „A 25 éves postás múlt és 
a 15 éves szakszervezeti tisztség-
viselői gyakorlat úgy érzem, szilárd 
kiindulási alapot biztosít az elvég-
zendő feladatokhoz. Az eddig meg-
szerzett tudásra, tapasztalatokra 
támaszkodva, folyamatosan tanul-
va, fejlődve szeretném szolgálni al-
elnökként a Postás Szakszervezet 
tagságának, a postás munkaválla-
lók érdekeinek védelmét.”
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SZABó AnITA (Budapesti TSZB)

Anita 2004 novemberében lépett be a Magyar Postához és 
azonnal tagja lett a Postás Szakszervezetnek. Budapest 
10 Postán dolgozik jelenleg is főpénztáros munkakörben. 
Amikor a korábbi alapszervi titkár GYES-re ment, gyakor-
latilag utódjául jelölte őt, és a tagság egyhangúan meg is 
választotta az alapszervezet vezetőjének. Később, amikor 

ő ment GYES-re, már tudta, hogy visszatérése után szívesen folytatná a szak-
szervezeti munkát. Ezt a tagok is így gondolták, és visszavárták. Idén újra-
választották Budapest 10 Posta alapszervezetének titkárává. Fiatal, lendüle-
tes, másokon segíteni igyekvő, őszinte embert ismertünk meg személyében.

LAKnEr rITA 
(Debreceni 
SZSZT)

Rita 1980 óta 
postai munka-
vállaló. Tizenkét 
évig a romániai 

Nagybányán dolgozott, majd csa-
ládjával áttelepült Nyírbátorba, 
ahol szintén a postánál helyezke-
dett el. A Nyírbátor KSZB tagjai 
titkárrá választották, mely tiszt-
ségnek szívesen és legjobb tudása 
szerint tesz eleget. Embersége, 
önzetlensége példamutató. Aki 
segítségért, tanácsért fordul hoz-
zá, mindig nyitott ajtót talál.
A közösségi és csapatszellem ki-
alakítása érdekében számos ki-
rándulást szervezett, melyek igen 
nagy részvétel és érdeklődés mel-
lett, mindig nagyon jó hangulatban 
és visszhangot vetve zajlottak le.
Munkáját a tagság elismeri, érté-
keli, és ez megmutatkozik a tag-
létszámban is.

SZÁDocZKI 
JóZSEF 
(Budapesti 
TSZB)

József a Posta-
forgalmi Szak-
k ö z é p i s k o l a 

elvégzése után, 1980-ban lépett 
be a Magyar Postához. Azóta is je-
lenlegi munkahelyén, Vác 1 Postán 
dolgozik. Rovatolóként kezdett, 
volt kézbesítőellenőr, majd kézbe-
sítőosztály-vezetőként dolgozott. 
2006-ban felsőfokú személyügyi 
szervező végzettséget szerzett. A 
Postás Szakszervezet tagja mun-
kába állása óta. Vác 1 KSZB 1998-
ban választotta alapszervezeti 
titkárrá. Szakszervezeti munkáját 
rengeteg szakmai feladata mel-
lett magas színvonalon látja el, az 
általa vezetett közösség bizalma 
változatlan. A KSZB idén is őt vá-
lasztotta meg vezetőjének.

nAGy ILDIKó (Debreceni SZSZT)

Ildikó 1976 augusztusától dolgozik Kisvárda 1 Postán. 
Rendszeres helyettesként kezdett, majd nappali képzés-
ben végezte el a tiszti tanfolyamot. 1982-től ismét Kisvár-
da1 Postán pénztári tiszti, majd vezető főpénztárosi mun-
kakörbe került, melyet jelenleg is ellát.
A Postás Szakszervezetnek 1976 óta tagja. Volt szervező 

titkár, ifjúsági felelős, majd 1986-től a KSZB titkára a 2015-ös választásokig. 
A PSZ Kongresszusában 30 éve, Választmányában 20 éve tevékenykedik, a 
Felvételi tagozatnak megalakulása óta tagja. A kezdetektől részt vett a Ma-
gyar Posta területi és központi, majd egyszintű üzemi tanácsának munkájá-
ban. Fáradhatatlanul dolgozik a szakszervezet érdekében, sok rendezvény, 
kirándulás, sportnap szervezése fűződik a nevéhez.
Munkája példaként szolgál minden szakszervezeti tisztségviselőnek. Közel 
40 éves munkásságát köszönjük meg ezzel az elismeréssel.

 „Postás Szakszervezetért 2015”
Kitüntetett aktivisták a tisztújító küldöttgyűlésen

Az érdekvédelmi munkában példaértékű teljesítményt nyújtó aktív, vagy hosz-
szú, gyakorta több évtizedes szakszervezeti megbízatásukról éppen leköszönő, 
nyugdíjba vonuló/készülő tisztségviselőinek áldozatos munkáját hagyományo-
san kitüntetéssel köszöni meg a Postás Szakszervezet. Az átadásra korábban 
az önálló PSZ-napon, az utóbbi hét esztendőben az évenként megrendezésre 
kerülő munkakongresszusokon, illetve a tisztújító küldöttgyűlés ünnepi körül-
ményei között került sor. Ezt a hagyományt folytatva az idén sem mulasztotta 
el az immár 70. születésnapját ünneplő Postás Szakszervezet, hogy elismerje 
azoknak a tisztségviselőknek a munkáját, akik napjainkban, a gyorsan változó 
társadalmi és politikai körülmények között, döntő részben szakmai munká-
juk mellett, magánidőben végzik, végezték magas színvonalon az önként vál-
lalt társadalmi megbízatásból eredő feladatokat. A területi középszervezetek 
ajánlása nyomán közülük ezúttal tizenheten vehették át a „Postás Szakszerve-
zetért 2015” emléklapot Tóth Zsuzsannától, a Postás Szakszervezet elnökétől. 
részben tavalyi kiemelkedő munkájukért, részben – minthogy közülük többen 
is nyugdíjba vonulnak – amolyan életműdíjként.
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cSóKÁSI ISTVÁnné (Szegedi TSZB)
1996-ban, közgazdasági munkatársként kezdett dolgoz-
ni a Postás Szakszervezet Szegedi TSZB-nél. Azóta vesz 
részt a bérbizottság munkájában és a bértárgyalásokon, 
az elmúlt mintegy tizenöt évben a tárgyalódelegációnak is 
tagja. 
2000-től hét éven keresztül a pénzügyi ellenőrző bizottság 
elnökeként segítette a PSZ gazdálkodását, 2007-től közel 

három évig volt a Szegedi TSZB titkára. 
Munkásságához kapcsolódik a szerb és román szakszervezeti kapcsolat 
kialakítása és a területi horgászversenyek rendszeressé tétele. Mindezek 
mellett közel két évig segítette tagként a Kelet-Magyarországi és a Központi 
Üzemi Tanács munkáját. Az elmúlt ciklusban a PSZ Női tagozatának vezetője 
volt. A szakszervezeti kirándulások szervezését mindig is szívügyének tekin-
tette, ezekben jelenleg is lelkesen részt vállal. Az idei év óta boldog nagyma-
maként készül a közelgő nyugdíjas évekre. Ezzel a díjjal ismerjük el a Postás 
Szakszervezetért kifejtett tevékenységét.

KISS VIKTor 
(Miskolci TTT)

1988-tól szak-
szervezeti tag, 
2001-től 2015-
ig a Postás 
Szakszervezet 

Miskolci TTT Postaautó Zrt. Alap-
szervezetének titkára volt. Az idei 
alapszervi választáson családi 
okok miatt nem indult a titkári 
posztért. Tizennégy éven át lát-
ta el alapszervezeténél a sokszor 
nehéz, időnként akár a munkavál-
lalók talpon maradásáért is foly-
tatott tikári feladatokat. Küzdött a 
munkavállalók béréért, jobb mun-
kakörülményeiért.
Tagja volt a Postás Szakszervezet 
Szállítási tagozatának és éveken 
át a Postaautó Zrt. Üzemi Taná-
csának. Köszönjük hosszú időn át 
végzett, áldozatos titkári munkáját.

nAGy JóZSEFné (Budapesti TSZB)

Nagy Józsefné – Ani – 1976 óta postás. 1984. február 1-vel 
került Bátonyterenye 1 Postához, ahol – végigjárva a „sza-
márlétrát” – a forgalom szinte minden területén dolgozott. 
1987-ben felsőfokú postaforgalmi végzettséget szerzett. 
Munkaviszonyának kezdete óta tagja szakszervezetünk-
nek. 1985-től a Bátonyterenyei KSZB vezetőségi tagja, 

1995-től a titkára és a PSZ Választmányának tagja volt. Közelgő nyugdíja-
zására tekintettel idén nem indult a választáson. Jelenleg is részt vesz a 
Kézbesítő tagozat munkájában, tagja az üzemi tanácsnak. Azt vallja, hogy 
az eredményes működéshez az idősebb kollégák tapasztalata és a fiatalok 
lendülete, a tegnap és a ma postásának együttműködése szükséges.

MArKoVIcS JóZSEFné (Miskolci TTT)

1976 júliusától, azaz harminckilenc éve tagja szakszer-
vezetünknek. Az elmúlt tizenöt évben, három cikluson 
keresztül Miskolc 23 Posta alapszervezeti titkára volt. A 
közeljövőben nyugdíjba szeretne vonulni, ezért hozta meg 
azt a felelősségteljes döntést, hogy idén már nem indult a 
titkárválasztáson.

Tevékenysége során különösen fontosnak tartotta a postai kézbesítők érde-
keinek védelmét. Napi tevékenységüket, munkakörülményeiket nagyon jól 
ismeri, hiszen szakmai vezetőként maga is ezen a területen dolgozik.
Véleményére, észrevételeire mindig számíthattunk, a munkavállalók anyagi 
elismerésének szükségességéért rendszeresen szót emelt.
Köszönjük hosszú időn keresztül végzett áldozatos titkári munkáját és kíván-
juk, hogy sokáig élvezhesse az elkövetkezendő, jól megérdemelt pihenést.

KóSZó JóZSEF 
(Szegedi TSZB)
Kószó József 
1988 óta dolgozik 
Kalocsán, mint 
egyesített kéz-
besítő. Munkába 
lépése óta tagja 

szakszervezetünknek. 2005-ben a 
tagság bizalmából alapszervi titkár-
nak választották Kalocsa KSZB-nél, 
amely tisztségét azóta, idén harma-
dik ciklusát kezdve látja el. Tagja a 
Postás Szakszervezet Kézbesítő ta-
gozatának, és tagként vett részt a 
Kelet-magyarországi és a Szegedi 
Igazgatóságon korábban működő 
üzemi tanács munkájában is. 
Munkáját a lelkiismeretesség, a 
dolgozók helyzete jobbításának 
szándéka hatja át. Ennek érdeké-
ben kezdeményez különböző ak-
ciókat és rendezvényeket, a helyi 
kirándulások mellett például a 
Miskei Területi Focifarsang is az ő 
szervező munkáját dicséri. A kez-
detektől jelentős szerepet vállalt 
a határ menti szakszervezeti kap-
csolatok ápolása terén. 
A Postás Szakszervezetért eddig 
végzett munkáját ezzel a díjjal is 
elismerjük, megköszönjük, és a to-
vábbiakhoz jó egészséget kívánunk.
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VAJAI 
TAMÁSné 
(Soproni TTT)

Tulajdonképpen 
a postán nőtt 
fel, hiszen szü-
lei, nagyszülei 

is postások voltak. Tőlük örökölte 
a posta és a postai munka szere-
tetét, amelyet immár negyven éve 
pontosan és lelkiismeretesen vé-
gez. 1988-ban lépett be a Postás 
Szakszervezetbe.
Almádiban kezdett dolgozni, majd 
Csopakon keresztül, ahol húsz 
évet töltött el, Alsóörsre vezetett 
az útja. Még Csopakon, 2001-ben 
választották meg Balatonalmádi 
Körzeti SZB titkárává.
Az érdekképviseleti munkában a 
szívén viseli a kisposták problé-
máit, a napi konfliktusok megol-
dását kihívásnak tekinti. A szoci-
álisan nehéz körülmények között 
élő kollégák támogatása mellett 
fontos számára a közösség ösz-
szetartó erejének megőrzése. 
Alapszervénél hagyománya volt az 
éves közös kirándulásoknak, ren-
dezvényeknek, amelyeket mindig 
szívesen szervezett. Idén már nem 
indult a titkárválasztáson, készül a 
jól megérdemelt nyugdíjas évekre. 
Ezzel a kitüntetéssel köszönjük 
meg munkáját.

nyIKoS ISTVÁnné (Soproni TTT)

1981 óta tagja a Postás Szakszervezetnek, 1998-ban vá-
lasztották meg Sopron 1 Körzeti Posta titkárának. 2013-
tól alapszervezetéhez tartoznak a soproni körzet, 2015 
júliusától pedig a Soproni Garázs tagjai is. Időközben, a 
2014-es tagtoborzó kampány során is emelte tíz fővel Sop-
ron 1 Posta szakszervezeti tagjainak számát, így az alap-

szerv létszáma hetvenöt főre emelkedett. 
Helytállása, embersége példaértékű valamennyiünk számára. Amellett, 
hogy önzetlenül segíti alapszervének tagjait, a munkáltató által szakszer-
vezeti véleményezésre megküldött utasítástervezetekkel kapcsolatban is 
mindig van véleménye, értékes szakmai észrevétele. Áldozatos munkáját 
ismerjük el ezzel a kitüntetéssel.

EGrI-TóTH ErZSéBET 
(Önálló Alapszervezetek – oLK Alapszervezet)

1983-ban kezdte pályafutását Esztergom 1 Postán, mint 
csomagraktáros, ekkor lépett be a Postás Szakszervezetbe 
is. A tiszti tanfolyam elvégzése után,1994-ben a Budapesti 
Levél Feldolgozóba került. A közvetítő osztályon választot-
ták meg bizalmivá. Hamar rájött, hogy igazi szakszervezeti 

lelkületű ember. Szakmai vezetője ezt többször az orra alá is dörgölte, amit 
természetesen dicséretként könyvelt el.
2005-től az EMS központban, 2009-től az Országos Logisztikai Központban 
dolgozott, mint minőségellenőrzési ügyintéző. 2010-ben választották meg 
alapszervi titkárnak. 
A munkavállalók érdekeit képviselve mindig hű maradt életfilozófiájához: 
„soha ne add fel, mert mindig van egy másik út a megoldáshoz”. Szociá-
lis érzékenységét még a szakszervezeten kívül állókkal szemben sem tudta 
megtagadni. A Bérbizottság, a Feldolgozási tagozat és a Női tagozat munká-
jában aktívan részt vett, tagja volt a területi üzemi tanácsnak is. Kirándulá-
sok, családi napok szervezése fűződik a nevéhez. Nehéz lesz betölteni az űrt, 
amit nyugdíjba vonulásával maga után hagy.

SoMoGyIné PInTér ZSuZSAnnA 
(Önálló Alapszervezetek – Vezérigazgatósági Alapszervezet)

1993 óta dolgozik Magyar Postánál és tagja a Postás Szak-
szervezetnek. A Beruházási és Ingatlan Igazgatóságnál 
kezdett dolgozni, és még ugyanebben az évben bizalmivá 
választották munkatársai. 1995-től három évig a PEK-ben 
dolgozott, és természetesen továbbra is vitte csapatát. 

1998-ban az akkor felálló országos Ingatlangazdálkodási és Eszközgazdál-
kodási Igazgatóságra került, 2006-tól pedig SAP rögzítő/ügyintéző munka-
körben dolgozik.
Az elmúlt huszonhárom évben a szervezeti változások következtében hol 
bizalmiként, hol alapszervi titkárként végezte mindig ugyanazt a szakszer-
vezeti tevékenységet: gondoskodott tagságáról, intézte ügyeiket, népszerű-
sítette munkakörnyezetében a Postás Szakszervezetet, növelte csapatának 
létszámát. Soha nem nézi, hogy lejárt a munkaidő vagy hétvége van, ha kell, 
házhoz viszi a segélyt, és személyes kapcsolatot ápol alapszervének minden 
egyes tagjával, akik bizalommal fordulnak hozzá munkával kapcsolatos és 
magántermészetű problémáikkal egyaránt. Elkötelezett munkáját köszönjük 
meg ezzel a kitüntetéssel.
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PIncZéS JÁnoSné (Központ)

1975-ben a miskolci terület jogsegélyszolgálatánál kez-
dett dolgozni, akkor lépett be a szakszervezetbe is. Munka 
mellett szerzett adó és pénzügyi szak-üzemgazdász dip-
lomát.1980-tól közgazdasági munkatársként dolgozott a 
Miskolci TTT-nél.
Munkájában központi helyet foglalt el a munkavállalók jö-

vedelmi viszonyainak és szociális ellátottságának fejlesztése, a munkahe-
lyek megőrzésének kérdése. Helyi és országos szinten konstruktív javasla-
taival segítette a bértárgyalások sikerességét. 1993-tól vett részt a területi 
üzemi tanácsok, 2004-től a központi üzemi tanács munkájában. Ha szükség 
volt rá, kompromisszumokra is készen, az országos postás érdekeket szem 
előtt tartva képviselte a miskolci érdekeket a Postás Szakszervezet Választ-
mányában.
2011-től a Miskolci TTT titkárának választották, és az egyre nehezedő kö-
rülmények ellenére számos sikert ért el vezetésével a terület. Nőtt a taglét-
szám, sikerült több fiatalt is bevonni a szakszervezeti munkába, élénkült az 
érdeklődés a munkavállalókat érintő kérdésekben.
Pinczés Margó saját döntése alapján – élve a nők 40 éves szolgálati idő után 
nyugdíjba vonulásának lehetőségével – vált meg a Postától. Ezzel a kitünte-
téssel köszönjük meg a tagságért, a postás dolgozókért végzett lelkiismere-
tes munkáját.

SZEGő róZA (Központ)
„Eredményeink, kudarcaink az enyémek is” – vallotta a 
Postás Dolgozónak adott interjúban, 2005-ben, amikor 
TSZB-titkárrá választották a budapestiek. Akkor már har-
minc éve volt postás. Ebből az első tíz évben a felvételi 
szolgálat szinte valamennyi beosztásában dolgozva szer-
zett rálátást a postai tevékenységek széles körére. 1989-
ben kapta meg üzemmérnöki diplomáját a győri műszaki 

főiskola postaüzemi szakán, ugyanebben az évben lett a Budapesti TSZB 
munkatársa, majd 2005 szeptemberében titkára. 2011-ben a Postás Szak-
szervezet alelnökévé választották.
Az érdekvédelmi tevékenység valóban nem csupán munkát, hanem szemé-
lyes ügyet is jelentett Szegő Róza számára. Középszervi vezetőként a területi 
jelenlét erősítését helyezte előtérbe, hogy a tagság elvárásainak megfelelve 
olyan ütőképes területi szervezetet építsen, amely reális célokat tűz ki, és 
ezeket minden lehetséges eszközét bevetve el is éri. 
Az érdekvédelemmel töltött mintegy harminc év alatt munkája kiemelt részét 
képezte a bérek alakulásának vizsgálata, a szakmai előterjesztések elem-
zése. Alelnökként országos szinten fogta össze ezt a tevékenységet. Szak-
értelme, részletekre kiterjedő felkészültsége, tényekre alapozott tárgyalási 
módszere és nem utolsó sorban hihetetlen munkabírása nagymértékben 
hozzájárult azokhoz az eredményekhez, amelyeket a Postás Szakszervezet 
az elmúlt években a munkáltatóval folytatott egyeztetések és megállapodá-
sok során elért. Ezekről az eredményekről a Postás Dolgozó hasábjain is 
beszámolt a tagságnak mindig közérthető, logikusan felépített írásaiban. 
2013-tól részt vett az újság szerkesztőbizottságának munkájában is.
Munkája elismeréséül 2014-ben az MSZOSZ Érdemérem ezüst fokozatát 
kapta. Nyugdíjba vonulása alkalmából a „Postás Szakszervezetért” kitünte-
téssel köszönjük meg három évtizedes, áldozatos munkáját.

FArKAS ILonA 
(Pécsi TSZB)

1978 óta tagja 
szakszerveze-
tünknek.1998 
és 2010 között 
a Pécsi TSZB 

Jogsegélyszolgálatánál dolgozott 
és a Nyugat-magyarországi Üzemi 
Tanács működését segítette, majd 
a Pécsi TSZB adminisztratív fel-
adatait látta el. 2012 októberétől 
a Nyugat-magyarországi bér- és 
tb-csoportnál dolgozik, de ma is 
segíti a szakszervezet munkáját. 
Az idei tisztújítások alkalmával az 
alapszervi titkárok a Pécsi TSZB 
területi koordinátorának válasz-
tották. Hosszú postai pályafutása 
alatt tevékenysége legfőbb jellem-
zője a segítőkészség volt, ezt kö-
szönjük meg a kitüntetéssel.

HAVAncSÁK 
SÁnDorné 
(Pécsi TSZB)

1979 júliusa, 
m u n k a v i s z o -
nyának kezdete 
óta tagja szak-

szervezetünknek. Ez idő alatt bi-
zalmi, gazdasági felelős, valamint 
alapszervi titkári funkciókat látott 
el. Több cikluson keresztül titkár-
ként képviselte a Marcali és körzeti 
szakszervezeti tagokat. Számtalan 
felejthetetlen kirándulás, rendez-
vény hatékony szervező munkáját 
végezte. Tevékenysége során min-
dig nagy súlyt helyezett a szakszer-
vezeti tagtoborzásra. A körzetben 
zajló szinte folyamatos változások 
ellenére is igyekszik személyesen 
vagy telefonon állandó kapcsola-
tot tartani a tagokkal, ahol kell, jó 
szóval és hatékony ügyintézéssel 
segíteni. Szívén viseli a kollégák 
munkahelyi és magánéleti gondjait, 
problémáit egyaránt. Példaértékű 
munkáját köszönjük meg ezzel a 
kitüntetéssel.
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Guy Rider elmondta, hogy újra kell di-
namizálni a szociális párbeszédet és a 
kollektív tárgyalások szerepét tovább 
kell erősíteni. Az ETUC szerepe ki-
emelt kell, hogy maradjon az Európai 
Unióban. A főigazgató az várja, hogy az 
ETUC újuljon meg egy új Európáért. Az 
ILO is megújuláson megy át, hiszen az 
informatikai fejlődés a munkaerőpiac 
változását is eredményezte. A kérdés 
az, hogy a szakszervezetek jelenleg 
tudnak-e ehhez alkalmazkodni. Vé-
gül azzal zárta beszédét, hogy „vagy 
sikeresek leszünk vagy elbukunk, de 
együtt tesszük, az ILO és az ETUC kéz 
a kézben”.

Jean-Claude Juncker egy szociá-
lisabb Európa érdekében emelt szót. 
Megerősítette, hogy 2016 tavaszára 
az Európai Bizottság meghatározza a 
minimális szociális normákat, amely 
biztonsági hálót jelent majd a munka-
erőpiacon a munkavállalók védelme 
érdekében. Olyan „szociális plafonok-
ról van szó, amelyeket nem lehet majd 
lefele módosítani” – hangsúlyozta.  
A munkavállalók szabad áramlásá-
nak szabályozását viszont a „jelenlegi 
állapotában” kell hagyni. Szükséges-
nek nevezte a társadalmi párbeszéd 
újraindítását is, amelyben az Európai 
Szakszervezeti Szövetségnek még 
erősebb tényezővé kell válnia. Állás-
pontja szerint a határozatlan idejű 
munkaszerződésnek kellene „nor-
mális munkaszerződéssé” válnia Eu-
rópában a határozott idejű és egyéb 
átmeneti szerződések helyett.

A szociális párbeszéd a szociális 
előrehaladás eszköze 

Mikhail Shmakov, a PERC (Pan 
European Regional Council) elnöke 
szerint a migránskérdés kapcsán a 
szakszervezeteknek kiemelt szerepet 

kell szánni. Együtt kell tennünk azért, 
hogy a menekülteket ne zsákmányol-
ják ki a munkáltatók. Az ETUC egy 
sor konstruktív javaslatot tud kínálni 
a kormányok számára. Nagyon fon-
tos alapigazság, hogy a demokrácia 
a munkahelyeken születik. A szoci-
ális párbeszéd lehetőség arra, hogy 
az egész gazdasági tájképet feltér-
képezzük. A társadalmi és környeze-
ti irányvonalak területén az ILO által 
kidolgozott Tisztes Munka Program 
átfogó megoldásokat kínál a szociális 
partnerek számára.

Anne Hidalgo, Párizs polgármes-
tere elmondta, hogy megtiszteltetés 
számára, hogy a kongresszust Pá-
rizsban szervezik. Maga is munkaügyi 
felügyelő volt és szakszervezeti har-
cos, ezért vallja, hogy a vállalatok nem 
lehetnek nyereségesek, ha a munka-
vállalókat nem tartják tiszteletben. 
Beszédében rámutatott: Európában 
a szociális párbeszéd a szociális elő-
rehaladás eszköze volt, az európai 
jogszabályok hozzájárultak a munka-
vállalók védelméhez, azonban most 
Európa veszélyeztetve van a neolibe-
rális modell által. 

A helyes út a határozatlan időre 
kötött munkaszerződés

Jean-Claude Juncker szerint a mun-
kavállalók szabad mozgásának el-
vét meg kell tartani, viszont vannak 
olyan irányvonalak, melyek változta-
tásra szorulnak. Beismerte, hogy az 
EB korábban figyelmét szűkkörűen 
csak a költségvetési konszolidációra 
irányította, azonban most a szociális, 
társadalmi dimenziót is erősíteni kell. 
A válságból való kilábaláshoz Európai 
Beruházási terv szükséges, melyet 
be is indítottak. Juncker elmondta, 
hogy anno munkaügyi miniszterként 

láthatta a szociális 
párbeszéd hozzá-
adott értékét, ezért 
azt európai szinten 
is fejleszteni kell, 
melyben az ETUC-
nak kulcsszerepe 
van. A foglalkoztatás területén ma fő-
leg a fiatal munkavállalók élnek nagy 
bizonytalanságban. Rengeteg az atipi-
kus és a határozott munkaidős szer-
ződés. „A helyes út a határozatlan idő-
re kötött munkaszerződés!” – mondta, 
hozzátéve, hogy ha acélmunkás apjá-
nak minden hatodik hónapban azon 
kellett volna izgulnia, hogy vajon meg-
hosszabbítják-e a munkaszerződését, 
akkor ő nem tanulhatott volna jogot. 

Új tisztségviselők az Európai 
Szakszervezeti Szövetség élén

Európa szakszervezeti vezetői Luca 
Visentinit (Olaszország) választották 
meg az ETUC főtitkárának, és rudy 
de Leeuw-öt (Belgium) elnöknek. Két 
új főtitkár-helyettest – Veronica nils-
son (Svédország) és Peter Scherrer 
(Németország) – és négy konföderá-
ciós titkár is választottak – Liina carr 
(Észtország), Esther Lynch (Írország), 
Monserrat Mir roca (Spanyolország), 
és Thiébaut Weber (Franciaország) 
személyében.

Luca Visentini az olasz szakszer-
vezeti mozgalom tagja 1989 óta. 2011-
ben választották konföderációs tit-
kárrá az ETUC-ban. Rudy de Leeuw a 
belga FGTB elnöke.

A kongresszus három dokumen-
tumot fogadott el a „Párizsi Kiált-
vány”, az „ETuc Akcióprogram a 
2015–2019 időszakra” és az „ETuc 
szerepe 2015–2019 között” címmel. 
A LIGA Szakszervezetek szakértői 
munkájának eredményeként több 
ponton beépítésre kerültek a magyar 
javaslatok is, többek között a dolgozói 
szegénység – minimálbér kérdése; a 
demokratikus jogok, a jogállamiság, 
a munka világának demokráciája és 
a munkaegészségügy fontosabbá té-
tele. 

Forrás: liganet.hu

A demokrácia a munkahelyeken születik
Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETuc) 13. kongresszusa

Párizsban került megrendezésre 2015. szeptember 29 – október 2. között az 
ETUC 13. kongresszusa, amelyen részt vett és felszólalt Jean-claude Juncker, 
az Európai Bizottság elnöke, Francois Hollande, francia elnök, Marianne Thys-
sen, foglalkoztatási és szociális biztos, Guy ryder, az ILO főigazgatója, Marcus 
Beyrer, a BusinessEurope főigazgatója, Martin Schulz, az Európai Parlament 
elnöke, valamint a partner nemzetközi szakszervezetek vezetői.
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A budapesti találkozón az állandó 
résztvevők mellett jelen voltak a bolgár 
és a lengyel postai szakszervezetek 
küldöttei is, akik először vettek részt 
a tanácskozáson, valamint a hazai  
infokommunikációs szakszervezetek 
részéről Bujdosó Attila, a TÁVSZAK 
képviseletében. Spanyolország küldöt-
tei pedig az ez évi témával kiemelten 
foglalkozva, annak avatott ismerőiként 
vállalták, hogy tapasztalataikat, meg-
oldásaikat előadás keretében osztják 
meg, ezzel is segítve a határ menti 
találkozók tagországai szakszerveze-
teinek munkáját, illetve az együttes 
fellépést a liberalizált postai piacokon 
megjelenő negatív hatások enyhítésé-
nek érdekében. A Postás Szakszerve-
zet másnap kezdődő, VI. Küldöttgyűlé-

sének meghívott 
vendégeiként Bu-
dapestre érkező 
európai küldöttek 
közül Észtország, 
Görögország, és 
Portugália képvi-
selői megfigyelő-
ként vettek részt a 
tanácskozáson.

A program Tóth 
Zsuzsanna elnök 
asszony megnyitó 
beszédével indult, 
majd Ingeborg 

Sætre, az UNI Posta & Logisztika vi-
lágelnöke – aki a meghívást elfogadva 
szintén először vett részt határ menti 
találkozón – köszöntötte a résztvevőket. 
Ezt követően került sor arra a prezen-
tációra, melynek keretén belül Tornyos 
csaba humánerőforrás igazgatóhelyet-
tes ismertette a Magyar Posta humá-
nerőforrás helyzetképét a változó jogi, 
gazdasági környezet és a fokozódó ver-
senyhelyzet tükrében, majd Gál rezső, 
a Liga Szakszervezetek társelnöke a 
szakszervezetek magyarországi helyze-
téről adott tájékoztatást. 

A továbbiakban a résztvevők előa-
dások során adtak képet az aktuális 
postapolitika helyzetéről országaikban, 
megvitatták a közös feladatokat, majd 
a találkozó, hagyományaihoz híven, kö-
zös nyilatkozat elfogadásával zárult.

Infokommunikációs szakszervezetek 
határ menti találkozója
Egy nappal tisztújító küldöttgyűlése előtt, október 8-án a Postás Szakszerve-
zet volt a házigazdája a soros határ menti találkozónak Budapesten. Már több 
mint tíz éve, hogy a német postás szakszervezet képviseletében rolf Büttner, 
az osztrák postás szakszervezet képviseletében pedig Gerhard Fritz kezdemé-
nyezte, hogy évente két alkalommal tartsanak találkozót Ausztria, Csehország, 
Horvátország, Macedónia, Németország, Szerbia, Szlovákia és Magyarország 
szakmai postás szakszervezetei.

Közös nyilatkozat
Budapest, 2015. október 8.

Horvátország, Macedónia, Ausztria, Szerbia, Szlovákia, csehország, Ma-
gyarország postás szakszervezeti képviselői, mint az évente megrendezés-
re kerülő határ menti találkozó alapító tagjai, 2015. október 8-án, Budapes-
ten tartottak ülést. Az ülésen meghívottként részt vett Ingeborg Saetre, az 
unI-Europa Posta&Logisztika elnöke, valamint Bulgária, Lengyelország, 
Spanyolország, Portugália, észtország, Görögország postás szakszerveze-
teinek képviselői is.

A találkozó során a részt-
vevők véleményt cseréltek a 
postai szektort érintő szak-
szervezeti feladatokról és 
tapasztalatokról, a közös 
fellépésről, valamint a jövő-
beni együttműködés lehető-
ségeiről. A találkozó kiemelt 
témája az egyetemes postai 
szolgáltatások helyzete az 
egyes országokban, különös 
figyelemmel az egyetemes 
szolgáltatás nemzeti jog-
szabályban való megjelené-
sére, annak tartalmára. A téma azért is fontos, mert a 3. postai irányelv az 
egyetemes postai szolgáltatások vonatkozásában keretszabályokat állapít 
meg, míg a részletszabályok megalkotását a nemzeti jog körébe utalja.

A résztvevők világossá tették, hogy kiemelt színvonalú, mindenki szá-
mára elérhető egyetemes szolgáltatás csak a minőségi és magas színvo-
nalú munkahelyek megtartásával és bővítésével, valamint a jó munkafelté-
telek és bérezés biztosításával érhető el a postai ágazatban. 

A résztvevők fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy megfelelően kidolgo-
zott és szabályozott kompenzációs alap szükséges annak érdekében, hogy 
az egyetemes szolgáltatást nyújtó postatársaság az egyetemes szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatban jelentkező veszteségét kompenzálni lehessen. 

A résztvevők úgy ítélik meg, hogy az új postai szolgáltatások kifejlesz-
tése, új technológiák, innovatív és technikailag fejlett postai szolgáltatások 
alkalmazása hozzájárul a postai munkahelyek megőrzéséhez és bővítésé-
hez, valamint az egyetemes szolgáltatások tökéletesítéséhez. 

Jelen közös nyilatkozatot eljuttatjuk Stephen DeMatteo, az unI Posta&-
Logisztika vezetője részére.

Milan Jukic, Horvátország • Marjan Veta, Macedónia • Helmut Pellech, Ausztria
Snezana Markovic, Szerbia • Zofia Lehotska, Szlovákia • Karel Koukal, Csehország

Arnold Püschel, Németország • Tóth Zsuzsanna, Magyarország
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Dominique Bailly szerint ebben a na-
gyon sötét és borús helyzetben, amely-
ben Európa éli mindennapjait, reményt 
jelenthet az emberi értékek megőrzése, 
az emberi közelség felértékelődése. 
Ennek a folyamatnak fontos résztvevői a 
nemzeti posták, amelyek a postahivata-
lokban és a kézbesítő hálózaton keresz-
tül napi kapcsolatot tartanak a lakosság 
szinte minden rétegével, és szolgáltatá-
saik nyújtásának minőségével erősítik a 
bizalmat, az összetartozás érzését.

Az Ecorys tanácsadó cég képviselő-
je a két nap koordinátoraként előadása-
iban rámutatott, melyek azok a szakmai 
kérdések, amelyekkel kiemelten fontos 
foglalkoznunk annak érdekében, hogy 
kellő időben tudjunk felkészülni és re-
agálni a változásokra. Ezek közül a leg-
fontosabbak: - milyen kihívások elé néz 
a nemzeti szolgáltató? - milyen taktikai 
válaszokat lehet adni a kihívásokra? - 
milyen új szolgáltatások szükségesek, 
milyen kompetenciák azok, amelyeket 
ehhez meg kell szerezniük a munkatár-
saknak? - hogyan alakulnak a szabályo-
zások? - kik és hogyan látják el azután 
szolgáltatásokat?

Szebeny Botond, a PostEurop fő-
titkára arról beszélt, hogy munkáltatói 
szempontból legnagyobb foglalkoz-
tatóként az EU-ban mindenhol fontos 
szerepet tölt be postai ágazat. Az is 
egységesen igaz, hangsúlyozta, hogy 
nagy kihívást jelen a digitalizálás mel-
lett a szolgáltatási igények irányának 
megváltozása. Míg korábban a nagyobb 
feladást bonyolító ügyfelek, a bankok, 
távközlés, közműszolgáltatók alakítot-
ták a mintát, és az üzletlánc másik vé-
gén lévő ügyfelek passzívak voltak, ez 
az irány mára az e-kereskedelemmel 
megfordult. Most a címzett indítja a fo-
lyamatot, és célokat fogalmaz meg an-

nak alapján, hogy mit vár el a szolgál-
tatótól. Az ügyfél mondja meg például, 
hogy hová vigyék a csomagot és milyen 
időpontban, és ezeknek az egyedi igé-
nyeknek sokkal nehezebb megfelelni. 

Szebeny Botond arra is rámutatott, 
hogy ha a szereplők „veszik az akadá-
lyokat”, a bizottság abban érdekelt, hogy 
önszabályozó piac alakuljon ki, mert ezt 
tartják a legegészségesebbnek. 

Több előadásból azt a következtetést 
lehetett levonni, hogy a nemzeti postai 
szolgáltatóknál a foglalkoztatási for-
mák már nem felelnek meg annak az 
alapvető emberi értéknek, hogy a mun-
kavállaló betölthesse családfenntartó 
szerepét. A szolgáltatók nagyon rugal-
mas és egyre inkább részmunkaidőben 
történő foglalkoztatással tudják ellátni 
az új feladatokat, ez azonban az esetek 
túlnyomó többségében nem biztosítja 
a munkavállaló számára a megfelelő 
szintű megélhetést. Emellett a nemzeti 
postáknál a foglalkoztatottak száma is 
folyamatosan csökken. Csak ott kisebb 
mértékű a csökkenés, ahol a posták 
stabilizálni tudták a piacot az új igények 
kielégítésével – például közműfogyasz-
tás-mérők leolvasásával, friss áruk ház-
hoz szállításával, speciális kézbesítési 
igények kiszolgálásával.

Összességében a különböző orszá-
gok képviseletében érkező előadók be-
számolóinak tanulsága szerint ugyanaz 
a tendencia érvényesül európai szin-
ten, ami nálunk is. Vannak azonban 
olyan országok, ahol sokkal jobban 
felgyorsult a levélpiacon a csökkenés, 
a csomagpiacon pedig a növekedés. A 
költségeket minden munkáltató csök-
kenteni szeretné. Nagyon fontossá válik 
és felerősödik az ügyfél alapú kiszolgá-
lás. A termék specialitása miatt a cso-
magpiacon sokkal erősebben van jelen 

az ügyfél igényének megfelelő szolgál-
tatás ellátása, mint a levél esetében. 
Ezért arra lehet számítani, hogy ehhez 
igazodóan változik a foglalkoztatás.

A szeminárium tematikájának ösz-
szeállításában értelemszerűen túl-
súlyban szerepeltek a postai szakmai 
előadások. Érdekes lett volna az adott 
szakmai előadó mellett, akár közvetle-
nül utána, meghallgatni ugyanannak a 
területnek a szakszervezeti képviselő-
jét is arról, hogy a szakmai változások, 
az új szolgáltatások bevezetése miként 
érintette a munkavállalókat, ezekre a 
hatásokra a szakszervezet miként, mi-
lyen eredményességgel tudott reagálni. 
A prezentációkat nyomtatott formában 
is a résztvevők rendelkezésére bocsá-
tották ugyan, de itt is hiányoltuk a szak-
szervezeti oldal előadóinak anyagait.

Az elhangzottak alapján azonban 
így is képet nyerhettünk a világ fejlett 
régiójának fejlődési irányairól, a fő 
tendenciákról az európai postai szek-
torban. A postai szakmai kihívások, a 
jelenleg végbemenő és a várható válto-
zások megismerése elősegíti az azokra 
adandó szakszervezeti válaszok kidol-
gozását, a munkavállalói oldal straté-
giájának és taktikájának kialakítását a 
munkavállalói jogok és érdekek védel-
mében. Iránymutatást jelent, hogy a 
Magyar Postánál hasonló helyzetben, 
hasonló problémákra, helyzetekre ke-
ressük a helyes válaszokat.

Börcsökné Burján Ildikó alelnök
Dr. nemes Sándor Szegedi TSZB titkár

Legyen alapvető érték a megélhetés
Az e-kereskedelem egyre nagyobb térfoglalása új piaci helyzetet és új felada-
tokat teremt a postai szolgáltatásokban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy eh-
hez igazodóan a szakszervezetek felkészüljenek a folyamatosan alakuló mun-
kakörülmények figyelemmel kísérésére. Dominique Bailly, az Európai Szociális 
Párbeszéd Bizottság Postai Ágazatának elnöke a 2015. november 17–18-án 
Brüsszelben tartott szemináriumon megnyitó beszédében leszögezte, hogy az 
ezzel kapcsolatos kommunikációnak különösen fontos szerepet kell kapnia, 
majd a francia tragédiáról megemlékezve – amelyet Európa ellen szóló táma-
dásnak értékelt – hangsúlyozta, hogy ez a fórum olyan hely, ahol összefogha-
tunk a veszély és fenyegetettség ellen.

Postás dolgozó
A Postás Szakszervezet lapja
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A régi postások talán már ismerik e 
munka főbb elemeit, úgymint a segé-
lyezésben, az üdültetésben, a lakás-
támogatásokban, a VBKJ elemeinek 
meghatározásában, valamint a csa-
ládi-, gyerek- és sportrendezvények 
megszervezésében játszott szerepet.

Mindezeket az ÜT a munkáltató-
val együttdöntésben állapítja meg, 
ami azt jelenti, hogy az ÜT-nek – és 
így közvetve az ÜT-n keresztül a mun-
kavállalóknak – ezekben a témákban 
olyan joga van, hogy nem csupán a 
munkavállalók véleményét fejtheti ki, 
hanem a döntést is közösen hozza 
meg a munkáltatóval. Ez a közös dön-
tési jogosultság a fent említett főbb 
témákon kívül a jóléti célú pénzesz-
közök felhasználásának teljes körére 
kiterjed.

2015-ben is jelentős összeg állt a 
dolgozók rendelkezésére jóléti-szoci-
ális felhasználásra. Október végéig 

• a szülési segélyfelhasználás 423 
fő részére (a keretösszeg 90%-a)

• a temetési segély 623 fő részére 
(a keretösszeg 83,7%-a)

• a szociális segélyfelhasználás 658 
fő részére (a keretösszeg 74,94%-a)

• a rendkívüli segélyfelhasználás 
228 fő részére (a keretösszeg 87,4%-a)
került felhasználásra.

A lakáskölcsön rendelkezésre álló 
forrásaival viszont a ez évben október 
végéig csak 63%-os mértékben éltek 
a munkavállalók, lakásvásárláshoz, 
építéshez vagy korszerűsítéshez.

A postai dolgozók számára országo-
san is példaértékű mértékű hálózattal 
állnak rendelkezésére a postai üdülők 
és vendégszobák. Az ÜT együttdönté-
sével a főszezoni családos üdülésben, 
első körben 1 572 fő munkavállaló ré-
szesült a kedvezményes postai üdü-
lésben, és a második körös igénylés-
ben, az ún. üdülési börzén még további 
munkavállalók kaphattak lehetőséget. 
Az elő-, fő- és utószezoni üdültetés 

keretében 2015. szeptember 30-ig  
5 554 fő (1 901 fő igénylő, 3 653 család-
tag) pihent.

Idén is lehetőség volt a postás dol-
gozók gyermekei részére postai ked-
vezményes nyári gyermeküdültetés-
ben részt venni a Velencei tó partján, 
napi négyszeri étkezéssel, szakkép-
zett pedagógusok felügyelete mellett. 
A szülő által fizetett térítési díj nem 
emelkedett, így idén is gyermeken-
ként egy turnusra mindössze 8 000 Ft  
volt (1 000 Ft/fő/nap). 429 gyermek 
üdülhetett az idén ily módon.

Az ÜT tagok nyáron is a rendez-
vénynaptárunk szerinti események 
megszervezésén munkálkodtak. Az 
országban tíz helyszínen tartott te-
rületi gyermek- és családi napon, 
sportrendezvényen alkalmanként kb. 
300 fővel, illetve a két nagy dunántúli 
rendezvényen és Budapesten mintegy 
ezer-ezer fővel vettek részt az érdek-
lődő munkavállalók és családtagjaik.

2015-ben országszerte az alábbi 
regionális rendezvényeket szerveztük 
meg:

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei családi nap, Nyíregyháza-Sóstó, 
Múzeumfalu, június 6.

2. Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
családi nap, Jászberény, Vasas Hor-
gásztó, június 6.

3. Csongrád megyei gyermeknap, 
Balástya, Kóbor-Ló Lovastanya, június 6.

4. Bács-Kiskun megyei gyermek-
nap, Kerekegyháza, Kerekerdő Ka-
landpark, június 7.

5. Békés megyei gyermeknap, Bé-
késcsaba – Csaba Park, június 27.

6. Budapesti családi nap, Buda-
pest, Kispesti Atlétikai Centrum, júni-
us 27.

7. Hajdú-Bihar megyei családi nap 
Tiszacsege, július 4.

8. Borsod megyei családi nap, Mis-
kolc, október 3. 

9-10. A dunántúli rendezvényeken 
– Sportnap a Dél-dunántúli régióban, 

Orfű, július 4. és Sportnap Észak-du-
nántúli régió, Zánka, július 11. – a 
hagyományok szerint a szervezés a 
Nyugat-magyarországi Postás SE jó 
munkáját dicséri, akikkel az ÜT kiváló 
kapcsolatot tartva együttműködik.

Ezek a rendezvények a résztvevők 
helyszíni reagálása szerint kellemes 
kikapcsolódást jelentettek a postá-
soknak és gyermekeiknek egyaránt. 

Szeptember 5-én az idén is meg-
tarthattuk a legnagyobb szervezést 
igénylő országos kiemelt rendezvényt, 
az immár hagyományos sukorói XII. 
Postás Sárkányhajó kupát a Velen-
cei-tavon.

Ennek sikeres lebonyolításában az 
ÜT tagjai az idén is jelentős szerepet 
vállaltak. A versenyen az elmúlt évek-
hez hasonlóan 25 evezős csapat 50-50 
résztvevővel kapott lehetőséget, hogy 
megmérkőzzön egymással. Akik egy-
szer is megtapasztalhatták egy ilyen 
sárkányhajó verseny hangulatát, igye-
keznek újra a részesévé válni. Erre 
minden évben mindenkinek sajnos 
nincs lehetősége, de igyekszünk a 
részvételt úgy szabályozni, hogy min-
den jelentkezőre előbb utóbb sor ke-
rülhessen. Ennek érdekében a jelent-
kezők közül előnyt élveznek azok, akik 
még sohasem vettek részt, ezt követő-
en azok, akik régebben vettek részt a 
postás Sárkányhajó versenyen.

Egész évben folyamatosan kapjuk vé-
leményezésre a munkáltatótól a mun-
kavállalók nagyobb csoportját érintő 
intézkedések és szabályzatok terveze-
teit. Ezeket minden esetben határidő-
re véleményeztük a munkavállalók 
érdekeinek képviseletében, a jobbítás 
szándékával és a posta érdekeivel 
összhangban.

Az ÜT a dolgozók jelzéseire tá-
maszkodva minden alkalommal fel-
hívja a munkáltató figyelmét a postán 
jellemzővé vált rendkívüli munka-
teherre, a magas értékesítési elvá-
rásokra és a fluktuációra Kértem a 
humán vezetést, hogy lehetőségeiket 
latba vetve hassanak oda, hogy a ve-
zetők részéről reális teljesítményel-
várások megfogalmazására kerüljön 
sor, és a dolgozók motiválása humá-
nus hangnemben történjen. Mert a 
humánerőforrás emberből van.

Dr. nemes Sándor ÜT elnök

Üzemi Tanács 2015-ben
A Magyar Postánál már huszonkét éve működik üzemi tanács, és folyamatosan 
tájékoztatja a dolgozókat a tevékenységéről. A részletes adatokat tartalmazó 
féléves beszámolóink a Postaweben is olvashatók az üzemi tanácsról szóló 
fejezetben. E lap hasábjain legutóbb ez év elején adtam számot előző évi mun-
kánkról, összefoglalva, hogy mit is csinál az üzemi tanács (ÜT).
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Szegő Róza, aki a nyár elején, meg-
köszönve a közös munkában eltöltött 
éveket már elbúcsúzott a területtől, az 
októberi küldöttgyűlésig még számta-
lan feladatot adó alelnöki megbízatása 
mellett azonnal átvette a folyamatban 
lévő ügyeket, hogy ügyvivőként segít-
se a területi munkát, és támogassa az 
újabb választást előkészítő tevékeny-
séget. Bár, mint mondta, a munkában 
eltöltött negyven év, és különösen az 
utolsó négy esztendő „pörgése” el-
fárasztotta, és amikor eljött a lehe-
tőség, azt a döntést hozta meg, hogy 
visszavonul, egy percig nem habozott, 
hogy korábbi munkatársai mellé álljon 
ebben a helyzetben. Mélyen megrázta 
dr. Elekes Imre halála, akivel tíz éven 
keresztül állt szoros, napi munkakap-
csolatban, és akinek bizalommal adta 
át a TSZB-titkári feladatokat.

A november 10-én sorra kerülő 
második választáson egy jelölt, Gál 
Zsuzsanna indult a tisztségért, akit 
egyhangú döntéssel meg is választott 
vezetőjének és egyben a Postás Szak-
szervezet Elnöksége tagjának a tes-
tület. A titkár személye mellett a dr. 
Elekes Imre halálával megüresedett 
más tisztségekre is kiírt választáson 
Kovácsné Deák Juditot választmányi 
tagnak, Szádóczki Józsefet a küldött-
gyűlés tagjának választották.

A Budapesti TSZB új titkára, Gál Zsu-
zsanna (képünkön) 1989 óta dolgozik a 
postánál. Bár a gimnáziumi érettségi 
után sikeresen felvételizett a Gyógype-
dagógiai Főiskolára, úgy döntött, hogy 
inkább munkába áll. A Magyar Posta 
HELIR külföldi hírlap osztályán kezdett 
ügyintézőként dolgozni. 1990-ben ke-
rült a Budapest 4 Postára, ahol egyesí-
tett felvevő, rovatoló, hivatali kézbesítő, 
később gazdász munkaköröket töltött 
be 2009-ben a Pesti Levélcentrumban 
volt ügyfélszolgálati ügyintéző, 2010-
től a Budapest 8 Postán dolgozott. Itt 
munkaügyi ügyintézőként kezdett, majd 
ügyfélszolgálati ügyintéző lett. Megvá-

lasztásáig postanet 
ügyfélszolgálati ügy- 
intéző II. munkakör- 
ben dolgozott, fela- 
datai azonban lefed-
ték eddigi munkakö-
reit is.

Gál Zsuzsanna 
1989 óta tagja a Postás Szakszerve-
zetnek is. 2004-ben a Budapesti TSZB 
PEB elnökévé, 2005-ben alapszervi tit-
kárrá, ugyanebben az évben a Postás 
Szakszervezet központi PEB tagjává 
választották. 2006-tól két cikluson át 
tagja volt a területi üzemi tanácsnak, 
a második ciklusban a Központi Üze-
mi Tanácsnak is. A Postai Alágazati, 

majd Ágazati Párbeszéd Bizottságban 
több éven át dolgozott, tagja a Postás 
Szakszervezet Választmányának. 2015 
szeptemberétől vezeti a PSZ Női ta-
gozatából megalakult, és ezzel tevé-
kenységi körét jelentősen kiszélesítő 
Esélyegyenlőségi tagozat munkáját.

Az évek folyamán számos szakmai, 
érdekképviseleti és egyéb képzésen vett 
részt. Pénzügyi-számviteli végzettsége, 
saját vállalkozásából adódó tapaszta-
latai sokszor segítették szakszervezeti 
munkája során véleményének megal-
kotásában, az összefüggések felisme-
résében. A munka világában és a civil 
életben egyaránt egymás megbecsülé-
sét, segítését tartja a legfontosabbnak. 
Szakszervezeti tisztségviselőként leg-
főbb kötelességének annak a lehető-
ségnek megteremtését tekinti, hogy a 
dolgozni akaró és tudó emberek a ké-
pességeiknek legmegfelelőbb munkát 
láthassák el, és ehhez a lehető legtöbb 
segítséget megkaphassák.

Új vezető a budapesti területen
Tragikus esemény következtében kétszer választott középszervi titkárt 2015-
ben a Budapesti Területi Szakszervezeti Bizottság. A tisztséget tíz éven ke-
resztül betöltő, idén nyugdíjba vonuló Szegő róza utódjául a soros tisztújítás 
keretében a június 11-i választáson bizalmat kapó dr. Elekes Imre októberben 
bekövetkezett tragikus, hirtelen halála ismét választás elé állította a testületet.

In memoriam Dr. Elekes Imre
A Postás Szakszervezet mély megrendüléssel tudatja, 
hogy október 2-án elhunyt dr. Elekes Imre, a Budapesti 
Területi Szakszervezeti Bizottság titkára és jogtanácsosa.
Az ELTE Állam és Jogtudományi Karának nappali tago-
zatán végezte felsőfokú tanulmányait, diplomáját cum 
laude minősítéssel, 1980-ban vette át. 1984-ben tett ügy-
védi-jogtanácsosi szakvizsgát.
1988-1990-ben szakszervezetünk jogelődje, a Postások Szakszervezete Köz-
ponti Jogsegélyszolgálatánál látta el a postai munkavállalók jogi képvisele-
tét. Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltást követően megvált a Magyar 
Postától, és évtizednyi kitérő után, 2002-ben tért vissza a Budapesti TSZB-
hez, jogsegélyszolgálat-vezetőként.
Élete innen kezdve egybeforrt a Postás Szakszervezetével. Kezdetben való-
ban tisztán jogsegély-szolgálattal foglalkozott, aztán fokozatosan minden 
mással is – szervezési, érdekvédelmi, adminisztratív feladatokkal, min-
dennel, ami a Budapesti TSZB életével, működésével összefügg. Emellett 
a Postás Szakszervezet Kollektív Szerződés Bizottságának és a munkálta-
tóval tárgyaló delegációnak aktív tagja volt, második ciklusban dolgozott az 
Etikai Bizottságban is. A Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság munkájában 
a PSZ delegáltjaként vett részt. Az idei tisztújítás során a budapesti terület 
TSZB-titkárrá választotta.
Mindez azonban soknak bizonyulhatott egy néhány hónapja elszenvedett in-
farktus következtében megrendült egészségi állapota számára. Október 2-án, 
péntek délután, munkából hazatérőben érte a halál. Bár azonnali segítséget 
kapott, a mentők hiába küzdöttek érte, nem tudták megmenteni az életét.
Dr. Elekes Imrét a Postás Szakszervezet saját halottjaként 2015. október 24-
én, a pestújhelyi Keresztelő Szent János templomban helyezték örök nyuga-
lomra. Emléke velünk marad.
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A Postás Dolgozó 2015. 2. száma rejtvényének megfejtése: Jó reggelt szomszéd, szintén betegállományban?
Az 5000 forintos ajándékutalványt Kántorné Kiss Erika, várpalotai olvasónk nyerte. nyereményét postán küldjük el. 
A megfejtést nyílt levelezőlapon a Postás Szakszervezet Központ, 1406 Budapest Pf. 14 címre várjuk január 25-ig. 

A megfejtők között ismét 5000 forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki.

SZOLGÁLTATÁS  ELFOGADÓHELYEK
 SZÁMA
Autó és motor alkatrészek, javítás, 
mûszaki vizsga  46
Divat és ruházat, cipô, bizsu  15
Egészségügyi, gyógyászati 
segédeszközök, optika  33
Élelmiszer, vegyi áru  7
Étterem, pizzéria, cukrászda  16
Fitness, masszázs  9
Gyerekjáték  58
Iroda és nyomda, polírozás  7
Kultúra, színház, könyvtár  3
Lakás, háztartás, festék, barkács, építés  38
Oktatás, autóiskola  1
Sport, kerékpár, horgászat, teke  7
Strand, fürdô és uszoda  6
Szabadidôs programok  3
Szállás és vendéglátás  16
Számítástechnika  2
Szépségápolás és fodrász  29
Szórakoztató elektronika, alkatrészek  7
Utazás, közlekedés  1
Virágüzlet, ajándék  18
Egyéb szolgáltatások (autómosás, 
képkeretezés, ablak-redôny) 12
Temetkezési szolgáltatások 47

Tagsági kártyád felmutatásával 
az ország számos pontján vehetsz 

igénybe kedvezményes vásárlási lehetôségeket és szolgáltatásokat. 
az

igénybe kedvezményes vásárlási leh

Elkelne még
egy kis segítség?

Kövesd figyelemmel az elfogadóhelyek napra-
kész listáját a Postás Szakszervezet honlapján!
WWW.POSTASSZAKSZERVEZET.HU
Már okostelefonodról is elérheted!

Vegyél részt Te is a tagkártya-elfogadó-
helyek számának bôvítésében – részletes 
információkért keresd alap- vagy 
középszervi titkárodat! 
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Hogy a zimankó beköszöntekor egy ki-
csit mégis újra felmelegedjünk, idéz-
zük föl egy-egy fotó és szókép erejéig 
a nyári események közül a Dunántúli 
Postás Sportegyesület (DPSE) sziget-
közi vízitúráját. A 32 fős társaságot 
zömmel pécsiek és kisalföldiek al-
kották, s négy napon át lapátoltak a 
vadvízi világ rejtett szépségeket tarto-
gató útvesztőiben. Édesvízi medúzák-
kal, alkalmi kavicsszigetekkel, Tar-
zan-produkciókra ingerlő part menti 
lengőkötelekkel, torzóként meredező 
duzzasztóművek monstrumaival is-
merkedtek a tartalmas nyári napok 

alatt, s azzal a vággyal telve tértek 
haza, hogy jövőre folytatni kell e cso-
dálatos térség további feltérképezé-
sét, elsősorban önmaguk számára.

A DPSE zalaegerszegi sportkörze-
te negyedszer rendezte meg a megyei 
nyárzáró sportnapot a jól bevált pusz-
taszentlászlói termálstrandon. Ezút-
tal sem okozott csalódást az időjárás, 
kimondottan csábító volt a kánikula a 
medencék és csúszdák élvezetéhez. 
De azt a kis időt is kibírták a szárazon 
a kollégák és fáradhatatlan család-
tagjaik, amíg lejátszottak egy-egy foci- 
vagy éppen röplabdameccset, netán 
hosszan koncentrálva elhajították a 
petanque-golyókat. A telhetetlenek, az 
ügyes időrendnek köszönhetően, akár 

minden fronton kipróbálhatták tudá-
sukat. Az ebédet követő szieszta után 
versenyen kívül folytatták a presztízs-
csatákat, olykor családon belül. 

A rendező dél-alföldi postások a 
dévaványai strandot szemelték ki ha-
sonló jellegű rendezvényük terepéül, 
ahol a keleti országrész más postáiról 
benevezett munkatársakat is vendégül 
látták. A Kelet-magyarországi Postás 
SE égisze alatt lezajlott vizes sportna-
pon a bemelegítő zumba után úszás-
ban, strandröplabdában, petanque-ban, 
darts-ban és lengőtekében mérték ösz-
sze tudásukat a résztvevők. 

Manapság már ritkaságszámba 
megy, hogy szabadidős futballisták 
nagypályán meccseljenek. Másféle 
kondíció kell ahhoz, mint a kicsihez. 
Mégis, a két ősi ellenfél (és legalább 
annyira jó barát), Bács-Kiskun és 
Csongrád megye postás öregfiúk válo-
gatottja sokadjára feszül egymásnak a 
miskei sporttelep zöld gyepén. Lassan 
már Oxford és Cambridge patináját is 
elhomályosítják. Az eredménynél, amíg 
a bíró le nem fújja a derbit, nincsen 
fontosabb számukra, de utána szent 
a béke, s a szikrázó párharcok olykor 
sajgó nyomait közös ebéddel és inten-
zív folyadékpótlással kompenzálják a 
mérkőző felek. Egyébként, nem mellé-
kesen, a csongrádiak 11 éve tartó győ-
zelmi szériája idén sem szakadt meg.

Ősz elején esedékes a magyar-hor-
vát postás sportbarátság ápolásának 
csúcseseménye, az umagi labdarúgó- 
és röplabdatorna. Az Adria-parti kisvá-
rosba mindig szívesen utazik a magyar 
ember, akár postás, akár nem. Hiszen 
élményeket ígér a turistának ódon ut-
cáival, a tenger sajátos illatával. Nem 
véletlen, hogy nagy megtiszteltetés-
ként élik meg évről évre az utazó ke-
retbe bejutottak, ha a magyar színeket 
képviselhetik Umagban. Küzdöttek is 

derekasan, ám babér csupán egy ter-
mett küldöttségünk számára – a fair 
play-díjat hozhatták haza, a dobogós 
helyezésekért járó trófeákat mind ott-
hon tartották a horvát kollégák. 

Hetedszer futottak szeptemberben 
a Mecsekalján a rákgyógyítás finan-
szírozásáért. A DPSE kiváló szerve-
zőmunkáját dicséri, hogy minden ed-
diginél több pénzt, 2,6 millió forintot 
fizetett be a Magyar Posta Zrt. az idei 
kedvezményezett szervezet, a Nőgyó-

gyászati Daganatos Betegekért Ala-
pítvány számlájára a futóeseményre 
benevezett dolgozói után. 

A VII. Kézbesítői Foci-kupa soro-
zata is a fináléhoz érkezett szeptem-
berre. Az öt női alakulat csatáiból a 
Bakony csapata került ki győztesen, 
mindössze egyetlen gólt kaptak a nap 
során. A férfimezőnyt 15 gárda alkot-
ta a budai Oxygén Sportcentrumban 
lejátszott utolsó felvonáson. Nem kis 
meglepetésre a zuglóiak is bekerültek 
az elődöntőbe, sok esélyesebb csapat 
a negyeddöntőben elvérzett. S ha már 
odáig eljutottak, a kupára is szemet 

Mozgalmas hónapok a postás sportéletben
umagtól Dévaványán át Birkfeldig

Az évszázad legforróbb nyarát, majd utána a sok éves átlagra rácáfoló, bőséges 
csapadékkal megáldott-megvert őszt hagytuk magunk mögött. Azonban úgy 
tűnik, a sportos életmódra berendezkedett postásokra jöhet bármilyen időjá-
rás, ha egyszer elszánták magukat egy programra, arról el nem maradnának. 
Ezzel aztán a tudósítónak is megkönnyítik a dolgát, hiszen télben, nyárban, 
esőben, kánikulában, mindig lesz miről írnia.
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vetettek. Mindkét elődöntő büntető-
párbajjal dőlt el, aztán a döntőben a 
pesti srácok 3:2-re legyűrték a nagy-
kanizsaiakat is. A címvédő szolnoki 
együttes leszorult a még dobogóról 
is, miután – szintén büntetőkkel – 
alulmaradt az ózdiakkal szemben. A 
Posta Biztosító által szponzorált spor-
tesemény másik „versenyszáma” gya-
nánt a döntőre érkező csapatok által 
főzött bográcsos ételek is megmér-
kőztek egymással. Kovács Lázár mé-
diaséf zsűrielnöknek és „népi ülnö-
keinek” a szolnoki Fradi-gulyás Varga 
Zoli módra ízlett a leginkább. A kani-
zsai társaságnak sikerült a duplázás: 
a bőrlabda-gyakorlat után fakanállal 
is dobogóra állhattak vörösboros csü-
lökpörköltjük jóvoltából.

Az ország egyik legaktívabb postás 
természetjáró közössége a sopronia-
ké. Igaz, hogy a határ közelsége a ke-
zükre játszik, és könnyen átrándulhat-
nak a kies tájakkal ékes Ausztriába, 
de a hazai vidékeket is előszeretettel 
keresik föl. A Dél-Dunántúlon jártak 
legutóbb, s a Drávától az Ormánságon 
át Pécsig kalandoztak autóbusszal és 
gyalogszerrel, meglátogatva Európa 
2010. évi kulturális fővárosát, majd 
a siklósi várat és a máriagyűdi kegy-
templomot is. 

Október első víkendjén pedig szom-
baton a stájerországi Birkfeld környé-
két keresték föl, majd, mintegy leve-
zetésül, vasárnap az ágfalvai erdőben 
lévő Postás-forráshoz zarándokoltak. A 
szomszédolás tökéletesen sikerült: köd 
előttem, köd utánam alagút az odaúton; 
randevú a harsányzöld alpesi legelőn 
kérődző birkfeldi tehenekkel; egy kis 
motorzaj – belebotlottak egy magasla-
ti motokrosszpályába, ahol pont edzés 
zajlott; a túratáv teljesítve, az informá-
ciós pontokon begyűjthető pecsételé-
sekkel egyetemben; végül fánkevő há-
ziverseny a hazafelé vezető úton.

A győri sportkörzet tagjai is buszra 
szálltak októberben. Ők a Balaton-fel-
vidék geológiai kuriózumát, a félig el-
bányászott vulkáni kúpot, a Hegyes-tűt 
nézték meg közelebbről. A félbeha-

gyott művelés láttatni engedi a kráter 
belsejében hatszögletűvé dermedt 
bazaltoszlopokat. Onnan a Káli-me-
dence másik természeti ritkaságához 
mentek, a szentbékkállai kőtengerhez. 
Persze, hogy nem hagyták ki a faluszéli 
ingókövek megmászását sem!

Budapesti egyesületünk háza táján 
az utánpótlás-nevelésben jeleskedő 
atlétikai szakosztály legnagyobb tehet-
ségei immár a felnőtt mezőnyben is 
megállják a helyüket. Az országos baj-
nokságon a 400 méteres síkfutás dön-
tőjében nádházy Evelin ezüstérmes, 
Sajtos Anna negyedik lett. Ugyanők 200 
méteren harmadik, illetve ötödik he-
lyen értek célba. A legrangosabb hazai 
nemzetközi versenyen, a Gyulai István 
Memorialon 400-on Nádházy második, 
Sajtos pedig harmadik volt. Utóbbi a 
100 méteres futamban egyéni csúcsot 
elérve állhatott a dobogó második fo-
kára. A legújabb ígéret nagy richárd, 
aki a Diákolimpián megnyerte a távol-
ugrást, majd később Varsóban a Nem-
zetközi Gyermek Atlétikai Játékokon 
második lett ugyanebben a számban.

A fővárosi üzemi bajnokságok kö-
zül a tekézők első osztályának tabellá-
ja október végi állásáról kaptunk hírt. 
A Postás SE szabadidős gárdája volt 
az élen, mögöttük a Magyar Telekom 
Dolgozói SC „A” csapata is ugyanannyi 
vesztett ponttal áll, egyelőre azonban 
kevesebb lejátszott mérkőzéssel. Az-
tán messze leszakadva követi őket az 
egész mezőny…

Szabó Jenő
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Jogsegélyszolgálat-vezetôink 
• válaszolnak fogadóórán, személyesen, telefonon vagy 
e-mail-ben feltett kérdéseidre, javaslatot tesznek jogi 
megoldásokra, tanácsot adnak, ha nem tudod, mi a teendôd,
• elkészítik munkajogi és az ahhoz kapcsolódó TB, adójogi 
ügyeiddel kapcsolatos iratokat, kérelmeket, beadványokat, 
eljárnak a munkáltatói jogkört gyakorló vezetôknél, 
ellátják jogi képviseletedet,
• felvilágosítást nyújtanak, tanácsot adnak élet- és munka-
körülményeidhez kapcsolódó család- és polgári jogi kérdésekben, 
elkészítik beadványaidat, megszerkesztik irataidat, ellátják jogi 
képviseletedet bíróságok és más hatóságok elôtt.

Hol keresd a segítséget?
Önálló alapszervezetek (Központosított postaszervek): 
Hírlap, NPKK, OLK, PEK, RKSZK, Szállítás, Vezérigazgatóság:
Dr. Füri Gábor, ügyvéd Cím: 1149 Budapest, Egressy út 35-51., II. emelet 201. szoba. 
Fogadási idô: minden kedden 16:00-18:00 óra között. Telefon: 06 (1) 252-9522
Budapesti TSZB (Pest és Nógrád megye): 
Információért fordulj Gál Zsuzsannához, a Budapesti TSZB titkárához! Cím: 1087 Budapest, 
Baross tér 11/C. Levelezési cím: 1426 Budapest, Pf. 189. Telefon: 06 (30) 772-1407
Debreceni SzSzT (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye): 
Dr. Szabó Tamás László, ügyvéd Elérhetôség: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 24.
Telefon: 06 (70) 946-1000, 06 (70) 626-7698 E-mail: drszabotamas.ugyved@gmail.com
Miskolci TTT (Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye): 
Farkasné dr. Polák Judit, jogtanácsos Elérhetôség: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 16.  fsz., Kezelô-
iroda. Telefon: 06 (46) 342-460, 06 (30) 771-2760 E-mail: farkasne.polakjudit@posta.hu
Pécsi TSZB (Baranya, Tolna, Zala, Somogy és Fejér megye): 
Dr. Koczpek Csaba, ügyvéd Cím: 8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 15. A/3. Telefon: 06 (30) 929-
0811 vagy 06 (30) 288-0882. Fax: 06 (92) 533-020 E-mail: koczpek@zelkanet.hu
Soproni TTT (Gyôr-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye): 
Dr. Molnár Sándor, jogtanácsos Cím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levelezési cím:  
9401 Sopron, Pf. 1. Telefon: 06 (99) 530-235. E-mail: molnar.sandor2@posta.hu
Szegedi TSZB (Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megye): 
Dr. Nemes Sándor, jogtanácsos Cím: 6700 Szeged, Széchenyi tér 1. Levelezési cím: 6701 
Szeged,  Pf. 800. Telefon: 06 (62) 491-676, 06 (30) 771-0858. E-mail: nemes.sandor@posta.hu

Ingyenes jogsegélyszolgálatunk minden tag 
számára elérhetô!
A Postás Szakszervezet területi bizottságai és önálló alap-
szervezetei az ország minden pontján azonos feltételek mellett, 
minden tag számára – beleértve a nyugdíjas tagokat is – 
biztosítják a jogsegélyszolgálatok ingyenes igénybevételének 
lehetôségét. Tagjaink tagkártyájukkal igazolják, hogy jogosultak 
az ingyenes szolgáltatás igénybevételére. 

Ne írj alá, 

Hol k
Önálló a
Hírlap, 
Dr. Für
Fogadá
Budape
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Keresd meg a Te jogászodat – és mentsd el MOST a telefonszámát!


