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Az UNI Európa Postai és Logisz-
tikai Bizottságának február 20-
21-én Luxemburgban megtartott 
ülésén elhangzott beszámoló sze-
rint a portugál postai ágazat hely-
zete mélypontra került. Az élet-
minôség szociális és gazdasági té-
ren a 15 évvel ezelôtti vagy még 
korábbi szintre esett vissza Portu-
gáliában, 16,5%-os a munkanél-
küliség, emellett emelkednek a 
lakbérek, a több ség számára meg-
fizethetetlenek a nemzeti egész-
ségügyi szolgálat díjai és igen ma-
gasak az adók. Iskolákat és egyéb 
közszolgáltató intézményeket zár-
nak be, sok az éhezô, és egyre 
többen  élnek az utcán.

2012. január óta 16%-kal csökkent a 
munkanélküli segély, a végkielégítés ös�-
s�egét a ledolgo�ott évenkénti 30 nap-
ról 20-ra s�állították le és tovább akar-
ják csökkenteni 12 napra. A minimál-
bér öss�egét (485,00 euró) befagyas�-
tották. Emelkedtek a� alapvetô s�olgál-
tatások árai: elektromos áram +4%, táv-
kö�lés +3,1%, lakbérek +3,2% (csak a� 
új bérleti s�er�ôdések), kö�össégi kö�le-
kedés +20 és +25%. 2011 januárja óta 
200 000 portugál hagyta el a� ors�ágot, 
többnyire fiatalok és jól kép�ett s�ak-
emberek. A polgárok vásárlóereje 5,8%-
kal csökkent, 2011-ben 33758, 2012-
ben 27683 kis- és kö�epes vállalko�ást 
�ártak be. A hús� legnagyobb portugál 
ga�dasági csoport kö�ül ti�enkilencnek 
(liss�aboni PSI-20 mutató) más ors�ág-
ban van a s�ékhelye, és e�ek ott adó�nak 
(pl. Hollandiában).

Csökkenô postai munkabérek
és juttatások 

A Portugál Posta (CTT) privati�ációjá-
ról még 2010-ben a s�ocialista kormány 
döntött, e�t 2011-ben a jelenlegi kor-
mány megerôsítette. A végleges dön-
tést 2013. II. negyedévére ígérik. Jelle-
gérôl (teljes körû vagy rés�leges) még 
nincs információ. Nem tudható a� sem, 
kik érdeklôdnek, bár a jelek s�erint ta-
lán a bra�ilok.

A postai munkavállalók egyre csökkenô 
bérek és juttatások mellett dolgo�nak. 
A fi�etések 2008 óta nem emelkedtek, 
2010 óta nincs s�akmai elômeneteli tá-

mogatás. 2011. január óta les�állították 
a� 1500 eurót meghaladó fi�etéseket és 
2012-ben a 14 havi fi�etésbôl kettôt el-
vettek (a s�abadság idejére járót és a ka-
rácsonyit). 

2013-ban a 14 havi fi�etésbôl s�intén 
elvették a karácsonyit, a s�abadság ide-
jére járót pedig csak a ti�enkettedik hó-
napban fogják kifi�etni. 

Negatív irányba válto�ott a túlmunka 
díja�ása is. A normál munkaidô után já-
ró bér 50 illetve 75%-ából 25%, 37,5% és 
50% lett. 2013-ban négy munkas�üneti 
napot s�üntetnek meg, a s�abadságidô 
növekményét három nappal (évi 25-rôl 
22 napra) csökkentik.

Külföldi tulajdonosok  
– nehé� tárgyalások

A légikö�lekedési és repülôtéri dolgo�ó-
kat képviselô s�aks�erve�et, a SITAVA és 
a legtöbb postai munkavállalót tömörí-
tô s�aks�erve�et (SNTCT) a CGTP-IN-nel 
kö�ösen a munkavállalók s�ámára elô-
nyös kollektív s�er�ôdést kötött a DHL 
Aviation-nel. Attól tartva, hogy a DHL 
Aviation kollektív s�er�ôdésének példá-
ja „ragadós” les�, és miután a�t tapas�-
talta, hogy a legutóbbi általános s�trájk 
alatt dolgo�óinak 99%-a s�trájkba lépett, 
a DHL Express támadásba lendült. Meg-
tagadták a törvényben elôírt minimális 
mérték feletti túlmunkadíj megfi�etését 
(a túlmunkáért kapott díja�ás mindig is 
s�ámottevô rés�ét képe�te a munkavál-
lalók keresetének), megpróbálták meg-
akadályo�ni egy munkásgyûlés megtar-
tását és a�t, hogy a�on a� SNTCT is jelen 
legyen. A� állandó alkalma�ottak léts�á-
mának csökkentésérôl ke�dtek bes�élni. 
Ahho�, hogy indokolják a léts�ámcsök-
kentést, hihetetlenül magasra emelték 
a belföldi express� díjakat, e�által a dol-
go�ók elbocsátásának s�ükségességét a 
forgalom viss�aesésével próbálják alátá-
mas�tani.

A Chronopost Portugal-nál, ahol a 
párbes�éd mindig jó és gyümölcsö�ô 
volt, s�intén megválto�ott a ve�etôség 
magatartása. Tí� évvel e�elôtt e� volt a� 
elsô vállalat, amely – csaknem kollektív 
s�er�ôdésnek s�ámító – belsô ü�emvite-
li s�abály�atról tárgyalt a� SNTCT-vel. A 
DHL Express-he� hasonlóan és ugyan-
a�on okokból most megtagadták a tör-
vényi minimumot meghaladó túlmunka-

díjak kifi�etését. Nem sokkal a törvény 
módosítása elôtt a�t állították, hogy még 
ha a majdani törvény megs�orító les� 
is, a� SNTCT-vel kö�ösen megtalálják a 
módját, hogy a munkabéreket válto�at-
lan s�inten tartsák. A törvény nem meg-
s�orító, és a Chronopost megtagadja a 
törvényben elôírt minimumnál maga-
sabb fi�etések megadását, ily módon „jo-
gi úton” csökkentve a dolgo�ók bérét. A 
Chronopost Portugal-nál a� alapbérek 
alacsonyabbak, mint a DHL Express-nél. 

A történelem nem  
a gyengékrôl s�ól

A� SNTCT bes�ámolójában megfogalma�-
ta a�t is, hogy s�üksége van a� UNI és a 
tags�erve�etek további elkötele�ett tá-
mogatására. 

„Soha ne feledjétek, hogy ma minket 
(és másokat), embereket és ors�ágokat 
sújtanak a mostoha ga�dasági vis�onyok 
vadhajtásai, de holnap e� veletek és a ti 
ors�ágotokkal is megtörténhet. Tudjatok 
róla, hogy mi itt Portugáliában ugyan-
annyit dolgo�unk, mint a ti ors�ágotok 
munkavállalói. Tudjatok róla, hogy Por-
tugália legvirág�óbb ága�atait megti�e-
delte a ross� európai politika, amely úgy 
nyitotta meg a piacokat, hogy ki�árólag 
a� erôsebb ga�dasággal rendelke�ô or-
s�ágok érdekei érvényesüljenek. Tudja-
tok róla, hogy túl�ottan becsvágyó por-
tugál politikusok és kormányok döntései 
nyomán beve�ették nálunk a kö�ös valu-
tát, a eurót, amely a mi ga�daságunk s�á-
mára túl erôs. Kérjük, ne s�ánako��atok 
rajtunk, inkább e�entúl is legyetek s�o-
lidárisak velünk, még olyankor is, ami-
kor ors�ágotok valamelyik vállalatának 
portugáliai leányvállalata a� ellenfelünk. 
E� a legnagyobb segítség, amit nyújthat-
tok nekünk, akár általánosságban, akár a 
postai ága�atot érintô ügyekben. S�ívbôl 
jövô kös�önetünket feje��ük ki a�ért a� 
együttér�ésért, amelyet többségetek ed-
dig is tanúsított irántunk. Portugáliában 
a� a mondás járja, hogy „a történelem 
nem a gyengékrôl (emberekrôl és nem-
�etekrôl) s�ól”. Mi nem vagyunk gyenge 
emberek, sôt, éppen ellenke�ôleg, bi�to-
sak vagyunk abban, hogy támogatásotok-
kal méltók les�ünk múltunkho�, és képe-
sek les�ünk megóvni ors�águnkat attól, 
hogy áldo�atul essen a ga�dasági �sák-
mánys�er�ésnek” – írják.

Portugália szolidaritást kér
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A korhatár elôtti öregségi nyugdíjak köré-
ben vég�ett profiltis�títás során egy kivé-
tel maradt, a nôk 40 évi jogosultsági 
idô utáni nyugdíjba vonulásának lehetô-
sége. E� esetben nem korhatár elôtti el-
látásról, hanem továbbra is valódi nyug-
díjról  bes�élhetünk. 

A törvény tételesen megállapítja, hogy 
mi minôsül jogosultsági idônek. A lénye-
get úgy lehetne öss�efoglalni, hogy a ke-
resô tevékenységgel és gyermekneve-
léssel öss�esen eltöltött idônek kell leg-
alább 40 évet kitenni.

Jogosultsági idônek minôsül tehát a 
keresô tevékenységgel járó bi�tosítási 
vagy a��al egy tekintet alá esô jogvis�ony-
nyal, valamint a terhességi- gyermekágyi 
segélyben, gyermekgondo�ási díjban, 
gyermekgondo�ási segélyben, gyermek-
nevelési támogatásban és a súlyosan fo-
gyatékos vér s�erinti vagy örökbe foga-
dott gyermekére tekintettel megállapí-
tott ápolási díjban eltöltött idôvel s�er-
�ett s�olgálati idô.

E körben a legjellem�ôbbeket kiemel-
ve a� alábbiak tarto�nak ide:

–  a munkavis�ony ideje, a� egyéni vál-
lalko�óként, kisiparosként, magánkeres-
kedôként, GMK tagként, ipari és s�olgál-
tató s�övetke�eti s�akcsoport tagként, 
kiss�övetke�eti tagként, hivatásos nevelô 
s�ülôként s�er�ett s�olgálati idô, 

– prémiumévek,
– alkalmi munkavállalói könyvvel, egy-

s�erûsített foglalko�tatásban munkavég-
�és ideje,

– ôstermelô, me�ôga�dasági TSZ tag-
ként s�er�ett s�olgálati idô,

– s�akmunkástanuló, s�akkö�épisko-
lai tanuló kötele�ô nyári gyakorlata, nyá-
ri s�ünetben vég�ett diákmunka, ameny-
nyiben bejelentették.

Nem vehetô jogosultsági idôként figye-
lembe pl.: 

– a munkanélküli ellátás idôtartama,
– a� egyébként s�olgálati idônek el-

ismerhetô tanulmányi idô (pl. egyete-
mi évek)

– pass�ív táppén� ideje.
A fentiek mellett fôs�abály s�erint öreg-

ségi teljes nyugdíj csak akkor állapítható 
meg, ha a keresô tevékenységgel s�er-
�ett s�olgálati idô eléri a 32 évet (fogya-
tékos gyermek ápolása esetén 30 évet). 

E nyugdíj igénybevételének feltétele a 
keresôtevékenység (pl. munkaviszony) 
megszüntetése. Egy határo�atlan idejû 
munkavis�ony megs�üntetése történhet 
munkáltatói felmondással vagy munka-
vállalói felmondással, illetve kö�ös meg-
egye�éssel. A munkáltató felmondása 
esetén a nála töltött munkavis�ony ide-
je s�erint járó felmondási idô és – a ki-
vételes esetektôl eltekintve – végkielégí-

tés is jár. A felmondási idônek legalább 
a felé rôl fel kell menteni a munkaválla-
lót a munkavég�és alól. E� a felmenté-
si idô. Ha a munkavállaló nô a 40 éves 
nyugdíja�ási lehetôséggel élni kíván, és 
a munkáltató egyébként nem kívánna 
neki felmondani, akkor ô munkavállalói 
felmondással, 30 napos felmondási idô-
vel e�t megteheti, a munkáltató beleegye-
�ése nélkül is. Egyébként a munkáltatói 
jogkör-gyakorlónak lehetôsége van arra, 
hogy a felmondási idô tartamára rés�ben 
vagy egés�ben felmentse a munkavállalót 
a munkavég�és alól. 

Nyugdíja�ásnál a postai gyakorlatban 
a harmadik lehetôség érvényesül, a kö-
zös megegyezéses munkavis�ony meg-
s�üntetés. A munkavállaló írásban ke�de-
ménye�i, hogy s�eretne a 40 éves lehetô-
séggel nyugdíjba menni és megegye�nek 
a munkáltatóval, hogy a munkavis�onyt 
megs�üntetik egy kö�ösen megállapított 
napon. A KSZ s�erint a 25 évet elérô 
tör�sgárda-tagot, ha kéri, a 30 napos fel-
mondási idô teljes tartamára fel kell men-
teni a munkavég�és alól.

A tájéko�tatás terjedelmi okok miatt 
nem teljes, csak a legfôbb s�abályokra 
terjed ki. További rés�letekrôl, eltérések-
rôl, kivételekrôl tájéko�ódni lehet a PSZ 
jogsegélys�olgálatain.

Dr. Nemes sáNDor, jogtanácsos

Munkaköri vázlat, mûszakpótlék, létszámhelyzet
Az év elsô negyedévében legfontosabb feladatunk a 
tárgyévi alapbérfejlesztéssel kapcsolatos – körülmé-
nyekhez, lehetôségekhez képest – legjobb megállapo-
dás megkötése volt. Azonban a helyenként feszültségek-
kel terhelt tárgyalási menetben sem feledkeztünk meg a 

tagságunk körébôl érkezô problémák munkáltató részére történô továbbítá-
sáról, kérve a gondok orvoslását.
Egyik ilyen téma a munkaköri vázlattal kapcsolatos anomália volt. A posták 
jellemzôen értékesítést is végzô munkaköreiben foglalkoztatott kollégák mun-
kaköri leírásában volt olyan rész, amelyet érdemesnek találtunk az átgondo-
lásra. A kétszeri levélváltás sajnos átütô eredményt nem hozott, de az érté-
kesítés szankcionálása kapcsán fontos kinyilatkoztatás történt a munkáltató 
részérôl. A részletek megtudhatók a TSZB titkároktól.
A következô, sokakat érintô ügy az oktatások, értekezletek, valamint kötelezô 
orvosi vizsgálaton való részvétel kérdése. A munkáltató válaszlevelében ígé-
retet tett arra, hogy a belsô ellenôrzések során kiemelten vizsgálni fogják a fel-
vetéseket. Azt azonban fontos tudni, hogy ha a munkavállaló olyan rendezvé-
nyen (értekezleten, oktatáson) vesz részt, amelyre önként megy el (tehát nem 
kötelezô), akkor a ráfordított idô nem minôsülhet munkaidônek. Ezért nincs 

lehetôség a költségek (például útiköltség) megtérítésére. A kötelezô orvosi 
vizsgálatnál a beosztás szerinti munkaidô a kulcs. Amennyiben a vizsgálatra 
megjelölt idôpont ezt érinti, a kolléga jogosult a kiesô idôre esô távolléti díjra.
Szinte alig van olyan szervezeti egysége a Magyar Postának, ahol a létszám-
helyzet ne lenne napi beszédtéma. Azt, hogy ez kardinális kérdés, mi sem 
bizonyítja jobban, mint a hozzánk érkezô jelzések számossága. Ezért is tar-
tottuk kötelességünknek az errôl való informálódást a szakvezetésnél. Kellô 
részletességû adatok egyelôre nem állnak rendelkezésünkre, így érdeklôdé-
sünket csak elsô lépésként tekinthetjük.
Érkezett észrevétel a Postás Szakszervezethez egy konkrét feldolgozó üzem 
területérôl mûszakpótlékra jogosultsággal kapcsolatosan is. Örömünkre, meg-
keresésünk nyomán a munkáltató vizsgálata azt eredményezte, hogy három 
munkavállaló jogosulttá vált a mûszakpótlékra éjszakai pótlék helyett. 
Reméljük, a kiragadott példák, felvázolt részeredmények, eredmények meg-
erôsítik tagjainkban azt a hitet, hogy érdemes szakszervezetünktôl segítsé-
get kérni a munkavégzéssel összefüggô feszültségek kezelését illetôen is. 
Forduljatok hozzánk bizalommal!

szegô róza

alelnök

„Nôk 40” és a postai gyakorlat
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Mi mennyi 2013-ban?   2. rész
7. Adósávok, adókedvezmények

Adósávok 1995. évi CXVII. törvény (S�ja. tv.) 8. § A� e törvény hatálya alá tarto�ó jövedelem után a� adó mértéke – ha e törvény másként 
nem rendelke�ik – a� adóalap 16 s�á�aléka

Adóalap S�ja. tv. 29.§.

A SZJA tv-bôl 2013. január 1. napjával kive�etésre került a s�uperbruttósítás, tehát a� évi 
2 424 000 Ft jövedelem fölött is megszûnik adóalap-kiegészítés!
A� öss�evont adóalap a� adóévben adókötele�ettség alá esô valamennyi önálló, nem 
önálló tevékenységbôl s�árma�ó, valamint egyéb bevételbôl megállapított jövedelem, 
továbbá átalányadó�ás esetén a� egyéni vállalko�ói, a me�ôga�dasági kistermelôi 
bevételbôl a� átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magáns�emély 
kötele�ett a s�ociális ho��ájárulási adó, a 27 s�á�alékos mértékû egés�ségügyi ho��ájárulás 
megfi�etésére (kivéve, ha a� költségként els�ámolható, vagy a�t s�ámára megtérítették), 
a megállapított jövedelem 78 s�á�alékát kell jövedelemként figyelembe venni.

Adóalap kedvezmény S�ja. tv. 29/A-B.§

A� összevont adóalap – a� adóelôleg, illetve a� adó kifi�etésekor – 
– egy és két eltartott esetén havonta, kedve�ménye�ett eltartottanként 62.500,- Ft-tal,
– legalább három eltartott esetén havonta, kedve�ménye�ett eltartottanként 206.250,- Ft-
tal csökkenthetô. 

Kedvezményes adózású természetbeni juttatások
[1995. évi CXVII. tv. (S�ja. tv.) 71. §; 1998. évi LXVI. 
tv. (Eho tv.) 3. § (4) bek.]

Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás 
értékének 1,19 s�erese,) és  14% EHO

– a munkahelyi, ü�emi étke�tetés max. 12.500 Ft/hó, és/vagy 
– Er�sébet-utalvány max. 8.000 Ft/hó; – Széchenyi Pihenô Kártya
s�álláshely als�ámlán maximum 225.000 Ft; vendéglátás als�ámlán maximum 150.000 Ft;
s�abadidô als�ámlán maximum 75.000 Ft; Iskolake�dési támogatás: 29.400,- Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpén�tárba fi�etett munkáltatói ho��ájárulás 49.000,- Ft/hó
önkéntes kölcsönös egés�ségpén�tárba fi�etett  munkáltatói munkáltatói ho��ájárulás 
29.400,- Ft/év

[1995. évi CXVII. tv. (S�ja. tv.) 70. §; 1998. évi LXVI. 
tv. (Eho tv.) 3. § (6) bek.]

Csekélyértékû ajándék: 3x 9.800,-Ft. Évente három alkalommal adható, a juttatás 
értékének 1,19s�erese után fi�etett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.

Mezôgazdasági ôstermelônek a� e tevékenységbôl 
s�árma�ó S�ja. tv. 23. § s�erint figyelembe veendô 
jövedelme [1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont,  
és 1995. évi CXVII. tv. (S�ja. tv.) 23. §]

600.000,-Ft

8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv.
(Eb. tv.) 42. § A naptári napi átlagkereset 70 %-a 

Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv.
(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér 
kéts�eresének 70 %-a: 137.200,-Ft

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek

A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év bi�tosítási idô esetében)
A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb bi�tosítási idô esetében vagy a 
fekvôbeteg-gyógyinté�eti ellátás esetén)
A táppén� egy napra járó öss�ege nem haladhatja meg a jogosultság ke�dô napján 
érvényes minimálbér 200 s�á�alékának 30-ad rés�ét.

Családi pótlék (CSP)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.

Egy gyermekes család esetén                                                          12.200,-Ft/hó

Egy gyermeket nevelô egyedülálló esetén                                      13.700,-Ft/hó

Kétgyermekes család esetén gyermekenként                                  13.300,-Ft/hó

Két gyermeket nevelô egyedülálló esetén gyermekenként             14.800,-Ft/hó

Három, vagy több gyermeket nevelô család esetén gyermekenként    16.000,-Ft/hó

Három vagy több gyermeket nevelô egyedülálló
esetén gyermekenként                                                                     17.000,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelô család esetén gyermekenként                            23.300,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelô egyedülálló esetén gyermekenként                    25.900,-Ft/hó

Nagykorú fogyatékos esetén                                                            20.300,-Ft/hó

Inté�ményben elhelye�ett gyermek esetén                                     14.800,-Ft/hó

Anyasági támogatás 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

A� öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                           64.125,-Ft
Ikergyermek esetén 300%-a:                                                            85.500,-Ft
A támogatás a s�ülést követô 6 hónapon belül igényelhetô, ha a� anya legalább 
négys�er – koras�ülés esetén egys�er – rés�t vett terhes-gondo�áson  
(Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES) 1998. évi LXXXIV. tv.  
(Cst.) 20. §, 26. § (1)-(2) bek.

A� öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó
2 ikergyermek esetén a� öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/
hó), 3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 
400%-a (114.000,-Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó),                                                         
6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, 
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehetô 
igénybe (Cst. 20. §).
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Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. 
(Cst.) 23. §, 26. §(1)-(2) bek.

A� öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó
A támogatásban a� a s�ülô rés�esülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a 
legkisebb 3 és 8 év kö�ötti (Cst. 23. §)

9. Kis összegû követelés értékhatára       100.000 Ft

[2012. évi CCIV. tv. (Költségvetési tv.) 65. §] A� államhá�tartásról s�óló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) beke�dés alapján a� államhá�tartás 
alrends�ereiben – a� önkéntes teljesítésre történô felhíváson kívül – a fenti értékhatárt el nem érô kis öss�egû követelést behajtásra elôírni nem kell.

10. Az egyszerûsített foglalkoztatás során történô munkavégzésre tekintettel fizetendô közteher 

Egyszerûsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)

1. me�ôga�dasági idénymunka 500,- Ft  
2. turis�tikai idénymunka 500,- Ft
3. alkalmi munka 1.000,- Ft  
4. filmipari statis�ta 3.000,- Ft

11. Szociális ellátások

Rendszeres 
szociális segély 
(RSZS) 1993. évi 
III. tv. (S�oc. tv.) 
37.§ (1), (4) bek.
63/2006. (III.27.) 
Korm. rend. 17/B. § 
(2) bek.

Jogosult Havi összege

A� a� aktív korúak ellátására jogosult s�emély, aki 
a� ellátásra való jogosultság ke�dô napján
a) egés�ségkárosodott s�emélynek minôsül, vagy
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül 
betölti, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, 
hogy a családban élô gyermekek valamelyikére 
tekintettel más s�emély nem rés�esül a Cst. 
s�erinti gyermekgondo�ási támogatásban, 
gyermekgondo�ási díjban, terhességi gyermekágyi 
segélyben – és a gyermek ellátását napkö�beni 
ellátást bi�tosító inté�ményben [Gyvt. 41. § (3) 
bek.] nem tudják bi�tosítani, vagy 
d) a települési önkormány�at rendeletében foglalt 
feltételeknek megfelel.

A rends�eres s�ociális segély havi öss�ege a családi jövedelemhatár 
öss�egének és a jogosult családja havi öss�jövedelmének különbö�ete, 
de nem haladhatja meg a kö�foglalko�tatási bér (75.500,-Ft) mindenkori 
kötele�ô legkisebb öss�ege s�emélyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egés�ségbi�tosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett öss�egének 90%-át 
a��al, hogy ha a rends�eres s�ociális segélyre jogosult családja tagjának 
foglalko�tatást helyettesítô támogatásra való jogosultságot állapítottak 
meg, a rends�eres s�ociális segély öss�ege nem haladhatja meg a 
nettó kö�foglalko�tatási bér 90%-ának és a foglalko�tatást helyettesítô 
támogatás öss�egének különbö�etét.. A családi jövedelemhatár öss�ege 
megegye�ik a család fogyas�tási egységeihe� tarto�ó aránys�ámok 
öss�egének és a� öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öss�ege 
90%-ának s�or�atával.
Maximum összege: 44.508,- Ft; Fht-ban részesülô családtag esetén, 
a rszs maximum összege 21.708,- Ft

Foglalkoztatást 
helyettesítô 
támogatás
1993. évi III. tv. 
(S�oc. tv.) 35.§ 

Foglalko�tatást helyettesítô támogatásra jogosult 
a� a s�emély, akinek a� aktív korúak ellátására való 
jogosultságát megállapították, kivéve a�t, aki RSZS-
re jogosult (a fent hivatko�ottak s�erint)

A foglalko�tatást helyettesítô támogatás havi öss�ege a� öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb öss�egének 80%-a: 22.800,- Ft/hó

Idôskorúak 
járadéka
1993. évi III. tv. 
(S�oc. tv.) 32/B § és 
32/C §

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött s�emély, 
akinek saját és vele együtt lakó há�astársa, élettársa 
jövedelme alapján s�ámított egy fôre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg a� öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb öss�egének 80%-át,

a)
a� öregségi nyugdíj legkisebb öss�egének 80%-a: 22.800,-Ft/hó

a� egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 
betöltött, de 75 évesnél fiatalabb s�emély, akinek 
havi jövedelme nem haladja meg a� öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb öss�egének 95%-át,

b)
a� öregségi nyugdíj legkisebb öss�egének 95%-a:
27.075,-Ft/hó

a� egyedülálló, 75. életévét betöltött s�emély, 
akinek havi jövedelme nem haladja meg 
a� öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
öss�egének 130%-át.

c)
a� öregségi nyugdíj legkisebb öss�egének 130%-a:
37.050,-Ft/hó

Jövedelemmel rendelkezô jogosult esetén az idôskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és 
a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.

Ápolási díj 
2012. évi CCIV. 
tv. (Költségvetési 
tv.) 56. § (8) bek. 
és 1993. évi III. tv. 
(S�oc. tv.) 44. §

Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – 
a ho��átarto�ó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó 
és tartós gondo�ásra s�oruló 
– súlyosan fogyatékos, vagy
– tartósan beteg 18 év alatti s�emély gondo�ását, 
ápolását vég�i (Szoc. tv. 41. §)

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti s�emély gondo�ása 
esetén a Költségvetési tv-ben meghatáro�ott alapöss�eg 100 %-a: 29.500,-Ft

A foko�ott ápolást igénylô súlyosan fogyatékos s�emély gondo�ása, 
ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatáro�ott alapöss�eg 130 %-a: 
38.350,-Ft

A 18. életévét betöltött tartósan beteg s�emély ápolása esetén legalább 
a Költségvetési tv-ben meghatáro�ott alapöss�eg legalább 80 %-a: 23.600,-Ft

12. Bérgarancia támogatás maximuma       1.065.500,-Ft

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., Nem�etga�dasági Kö�löny 2012/14. s�ám) A fels�ámoló a támogatási igény meghatáro�ása során a támogatásra 
jogosult ga�dálkodó s�erve�etnek a jogosultakkal s�emben, a bérfi�etési napon fennálló bértarto�ását, de egy fels�ámolási eljáráson belül 
jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelô�ô második év – Kö�ponti Statis�tikai Hivatal által kö��étett – nem�etga�dasági havi bruttó 
átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) öts�örösét veheti figyelembe. Amennyiben a fels�ámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó 
átlagkereset mértéke eltérô, a jogosultság s�empontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján s�ámított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
Ha a fels�ámolási eljárás ke�detétôl egy év eltelt, a�on jogosultak esetében, akikre vonatko�óan a� addig igénybe vett öss�eg kimerítette a� említett 
öts�örös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettô havi bruttó átlagkeresetnek megfelelô támogatást igényelhet a fels�ámoló, ha annak e 
törvényben meghatáro�ott egyéb feltételei fennállnak. A kéts�eres öss�eg (7.§ (2) bek.         426.200,- Ft

SzekSzárd, 2013. január 4. • Tolna Megyei korMányhivaTal Munkaügyi közponTja

A� egys�erûsített foglalko�tatásról s�óló 2010. évi  
LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) beke�dés alapján.
A� ellátás alapja a� egys�erûsített foglalko�tatás során 
jogvis�onyban álló s�ámára kifi�etett (nettó) bér.



tAgOZAtOk

6

Postás Dolgozó • 2013., 2. szám

Postásokkal, postásokért, felelõsen

A teljes átvilágítás  
aktív résztvevôi a posták
Ké�besítô Tago�at áprilisi ülésének meg-
hívott vendégei Tóth Zsu�sanna, a Postás 
S�aks�erve�et elnöke mellett s�akmai ol-
dalról Lipuszné Deák Zsuzsanna (háló-
�at- és ké�besítés-ü�emeltetési ve�etô),  
Török Balázs (ké�besítési mened�sment 
os�tályve�etô), Kocsis István háló�atü�e-
meltetési iga�gató) és Cseresnyés Fanni 
(humán terület) voltak.

Napirend s�erint Tóth Zsu�sanna a 
bértárgyalás történéseit öss�efoglaló elô-
adása nyitotta meg a� ülést, majd e�t kö-
vetôen a� elnök ass�ony a� e��el kapcso-
latos kérdésekre válas�olt.

Lipus�né Deák Zsu�sanna a címe�et-
len reklámkiadványok ké�besítése, a ké�-
besítés során fellépô ügyfélpanas�ok ke-
�elése és a kö�ös ellenôr�és témakörök-
ben adott tájéko�tatást. Kocsis István és 
Török Balá�s elôadásaikban a tértivevény 
nélküli ajánlott küldemények ké�besíté-
sérôl, ke�elésérôl, a ké�besítési normák 
átvi�sgálása mellett a� OLK-ás küldemé-
nyek feldolgo�ásának fejles�tésérôl tájé-
ko�tattak (a teljes gépre-rende�és Német-
ors�ág és Svájc mintáját alapul véve 2014 
elsô félévig megtörténik). Hangsúlyt ka-
pott a kö�önséges levélpostai és könyvelt 
küldemények s�ámának csökkenése és a 

teljes átvilágítás, melyben a posták is ak-
tív rés�tvevôk, és amelynek célja a feles-
leges munkafolyamatok kis�ûrése. Vége-
�etül a postai motorkerékpárok tulajdon-
ba történô adásának rövid ismertetésére 
került sor.

Benedek láSzló, tagozatvezetô

Tárgyalásra vár 
a kompenzáció
A Postás S�aks�erve�et Feldolgo�ási Ta-
go�ata március 26-án tartotta e� évi el-
sô ülését. A� aktuális témák kö�ött itt is 
kiemelt helyen s�erepelt a� OLK feldol-
go�ó-gépsorának cseréje. Emellett a leg-
fontosabb kérdés a� új Munka törvény-
könyve és a postai Kollektív S�er�ôdés 
életbe lépése után kialakult bérhely�et 
volt, mivel a legnagyobb keresetkiesése-
ket a logis�tikában, e�en belül is a feldol-
go�ásban dolgo�ó munkavállalók s�en-
vedték el. 

Meghívtuk Dr. Aubrecht Csaba feldol-
go�ás-mened�sment os�tályve�etôt, aki 
elfogadta a felkérést, illetve a humán te-
rülettôl is s�erettünk volna tájéko�tatást 
kapni a munkáltató által ígért keresetcsök-
kenés-kompen�álásról, de a meghívásnak 
a tárgyalások elôtt senki nem tudott ele-
get tenni. A� ülésen jelen volt Tóth Zsu-

zsanna elnök ass�ony és dr. Elekes Imre, 
a Budapesti TSZB jogtanácsosa. 

Dr. Aubrecht Csaba teljes körû tájéko�-
tatást adott a gépcsere folyamatáról, illet-
ve elmondta a�t is, hogy problémák fel-
merülése esetén a feldolgo�ás rendelke-
�ik megfelelô havaira-tervvel, amelybe be-
vonják a PFÜ-ket és a ké�besítôpostákat is. 
A tago�at tagjai e��el kapcsolatosan is tet-
tek fel kérdéseket a� os�tályve�etô úrnak, 
ám a kérdések �öme leginkább a léts�ám-
ra és a s�olgálats�erve�ésre vonatko�ott. 

Dr. Elekes Imre a� új Munka törvény-
könyve és a Kollektív S�er�ôdés mûs�ak-
pótlékkal kapcsolatos rendelke�éseit is-
mertette, a� elnök ass�onytól pedig a 
témáho� kapcsolódva arról értesültünk, 
hogy a munkáltató s�ámolja a� Mt. ren-
delke�ései miatt bekövetke�ett éjs�akai és 
mûs�akpótlék-ágon kép�ôdô és rendelke-
�ésre álló bértömeg nagyságát, mely ala-
pul s�olgál a tárgyalásoknak, hogy a� érin-
tett munkavállalói kör a� ös�tön�ô rend-
s�erén keres�tül kompen�ációban rés�e-
süljön. A tárgyévi bérmegállapodás értel-
mében a munkáltató e�t a kérdést érdek-
egye�tetés keretében tárgyalja a s�aks�er-
ve�etekkel. 

A tago�at ülésén utolsó alkalommal vett 
rés�t Kissné Dienes Gizella munkatár-
sunk, aki negyven év munkavis�ony után 
e� év márciusában vonult nyugdíjba.  

Bor anTal, tagozatvezetô

Májusban, a Postamúzeumban
w A Postamú�eum tárt kapuja fogadja a�t, 
aki meglátogatja a homlok�atán a Pos-
tás Mûvelôdési Kö�pont feliratot viselô 
Benc�úr Há�at. 2012-ben költö�tünk ide 
a� Andrássy úti egykori Saxlehner-palotá-
ból, és már a költö�éssel párhu�amosan 
megke�dtük a� új állandó kiállítás terve-

�ését. A megfes�ített munka ered-
ményeként október 9-én tartottuk 
a� ünnepélyes megnyitót. A hat he-
lyiségbôl álló teremsorban mutat-
juk be a� elsô önálló, s�olgáltatásait 
elôremutató, innovatív s�emlélettel 
s�erve�ô magyar postainté�ményt, 
amely gondoskodott es�kö�einek 

megôr�ésérôl, kreatívan állította s�olgálatába a 
technikai fejlôdést, a postamérnökök s�ellemi 
erejét. A ké�be fogható, kipróbálható kötegelô, 
amerikai lakat, Morse-távíró, csôposta, távgép-
írók, ké�i kapcsolású távbes�élôkö�pontok kö-
�el ho��ák a látogatóho� a postát. A� idôsebb 
koros�tály a nos�talgia, a� ifjabbak a rácsodál-
ko�ás élményével ga�dagodnak, mikö�ben új 
ismeretekre is s�ert tes�nek.

w Tehetik e�t nemcsak a kiállítás megtekintésekor, hanem te-
matikus foglalkozásainkon is. A diákcsoportok mérnök és pe-
dagógus munkatársaink ve�etésével ismerhetik meg a ve�etékes 
távkö�lés mûködési elvét, s�erelhetnek öss�e telefonkés�üléket 
és kö�pontot, távirato�hatnak; a kisiskolások lúd- vagy nádtol-
lal írt levelüket öss�ehajthatják és lepecsételhetik a 19. s�á�adi 
gyakorlat s�erint. Május 26-án, a gyermeknapon a kiállítás te-
rületén folyamatosan lehetôség les� e�eknek a kés�ülékeknek 
és tevékenységeknek a kipróbálására.
w A tágra nyitott kapun keres�tül a mú�eum gyakorta ma-

ga is kivonul a városlakók kö�é. A régi távkö�lési berende�é-
sek nyújtotta élményt kínáljuk majd a május 11-12-én, a Ma-
gyar Nem�eti Mú�eum kertjében rende�ett Múzeumok Majáli-
sán is. Puskás Tivadar találmánya, a s�órako�tató mûsors�órás 
ke�detét jelentô telefonhírmondó 120 évvel e�elôtt, 1893-ban 
ke�dte meg mûködését; a korabeli berende�és rekonstrukció-
jával a korabeli mûsorok hangjait idé��ük fel. A júniusi hétvégé-
ken, a Gyerekszigeten is megteremtjük annak lehetôségét, hogy 
a gyermekek játékos formában, akár egymással versengve, ké�-
be vegyék a mú�eumi tárgyakat, rövid idôre beleélhessék ma-
gukat a levélíró, a levélgyûjtô, a ké�besítô, a távírás�, a telefon-
kö�pontos s�erepébe.

Postamúzeum – Budapest VI. Benczúr u 27., 
www.postamuzeum.hu



1887-ben egyesült a hagyomá-
nyos postai szolgálat és a csak 
néhány évtizedes hírközlési új-
donság, a távírda szervezete Ma-
gyarországon. A 19. századi inf-
rastruktúrafejlesztés eme jelen-
tôs állomásáig hosszú út vezetett, 
noha a szándék szinte már az el-
sô távírógépek üzembe helyezé-
sekor megvolt. 

A gyors ü�enettovábbítás vágya egyidôs 
a� emberiséggel. A fény- és füstjelek 
után a� elektromosság adta a kutatók 
ke�ébe a�t a� es�kö�t, amelynek ré-
vén sikerült áthidalni tets�ôleges tá-
volságot a� információval. A� amerikai 
festômûvés�, Samuel Morse találmánya 
néhány év után átkerült Európába, s 
1846-ban már Aus�triában is megépül-
tek a� elsô távíróállomások. Magyaror-
s�ágot elôs�ör a� 1847 karácsonyának 
másnapján megnyíló po�sonyi állomás 
kapcsolta be a háló�atba.

A� ors�ágos vonalkiépítések a követ-
ke�ô évti�edben bontako�tak ki. Pesten 
a Károly-kas�árnyában rende�ték be a� 
ors�ág távírókö�pontját 1850-ben, majd 
késôbb a Lloyd-palotában kapott elôbb 
egy, majd kétemeletnyi helyet. A kiegye-
�és évére már csaknem 17 e�er kilomé-
ternyi távíróve�eték háló�ta be Magyar-
ors�ágot.

A� abs�oluti�mus idején a postai ügye-
ket felügyelô báró Karl Ludwig von Bruck 
kö�lekedési és kereskedelmi minis�ter re-
álisan látta, hogy sem a pos-
ta, sem a távírda, sôt, még a 
vasút sem köti le a� alkal-
ma�ottak teljes munkaide-
jét, noha a s�olgá-
lat jellege megkí-
vánja, hogy állan-
dóan állomáshe-
lyükön tartó�kodjanak. E�ért már 1850. 
január 8-án megjelent a� ô ke�deménye-
�ésére egy csás�ári rendelet, amely a mi-
nis�tériumon belül s�erve�endô „kö�le-
kedési inté�etek ve�ériga�gatósága” alá 
rendeljék a három s�olgáltatást. Bruck 
egyesítési törekvéseit a kölcsönös kép�ési 
rends�er kialakításával is igyeke�ett meg-
támogatni. Ám elkép�eléseit a� egyes s�ol-

gálatok alkalma�ottai els�abotálták, mert 
egyéni érdekeikkel ütkö�ött a terv. 

Ennek ellenére a távíró háló�at mind 
mennyiségi, mind minôségi vonatko�ás-
ban gyorsan fejlôdött. A Morse-gépeket 
a� 1860-as évek kö�epére Európában 
ke�dték fölváltani a lényegesen nagyobb 
kapacitású Hughes-féle távírók, amelyek 
nem pontokat és vonásokat írtak a pa-
pírs�alagra, hanem betûket. Míg a� elôb-
bi teljesítménye 400 s�ó volt óránként, 
a� utóbbié 3600.  S�ükség is volt rájuk, 
mert a� idô múlásával egyre nagyobb lett 
forgalom, s már régen nem csak a vasút-
ho�, illetve a politikailag stratégiainak 
s�ámító helys�íneken mûködtek 
állomások, de s�ámos ga�dasági 
inté�ménynél, vállalko�ásnál (pl. 
bankok, tô�sde, gyárak) is saját 
alállomások nyíltak.

A kiegye�és után a Bécs-kö�-
pontú birodalmi távíróháló�at-
tal s�emben a magyar kormány 
Pest-centrikus rends�ert ke�dett 
megvalósítani. Minden vármegye 
s�ékhelyét bekapcsolták a háló-
�atba, s s�em elôtt tartották – 
politikai és financiális érdekbôl 
is -, hogy a megválto�ott kö�jogi hely�et 
után ne terelôdjék el a nem�etkö�i tran-
�itforgalom.

Ugyancsak a ga�dasá-
gosság okán a� 1873-as 
világválság megcsappa-
nó forgalma ismét föl-
vetette a posta és a táv-

írós�olgálat egyesítését. 
Ám a kormány�ati és tör-

vényke�ési bürokrácia útves�-
tôiben majd másfél évti�edig 

elodá�ódott a döntô lé-
pés. E� idô alatt a köny-
nyebb els�ámolás érde-

kében a távírdák is kibocsátot-
tak bélyegeket, amivel csak a távirat fel-
adási díját róhatták le a� ügyfelek.

Végre 1887-ben néhány hét alatt meg-
valósult a� egyesítés. Baross Gábor, a le-
gendás munkabírású és vasakaratú poli-
tikus alig került a kö�munka- és kö�leke-
dési minis�teri s�ékbe, máris keres�tül-
vitte a�t, ami elôdeinek kellô határo�ott-
ság híján évti�edekig sem sikerült.  Júni-

usban fölterjes�tette a javaslatot Ferenc 
Jó�sefnek, júliusban kiadta a jóváhagyott 
rendeletet, és s�eptember elsejei hatály-
lyal egyesült a posta és a távírda. A még 
akkor tájt is meglévô ellenér�ésekkel 
nem törôdve úgy vitte keres�tül a tervét, 
hogy a� elôléptetésbôl ki�árta minda�on 
postai tis�tviselôket, akik nem tes�ik le a 

távírdai vi�sgát, s ugyane� várt a távírdai 
tis�tviselôkre, nekik a postai s�akvi�sgát 
kellett teljesíteniük egy éven belül.

szabó JeNô

Posta- és távírdaegyesítés  
– vasakarattal
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Rendhagyó felvonulással, kö�ös fellépés-
sel kés�ülnek a� idei munka ünnepére a 
s�aks�erve�eti konföderációk. A� Auto-
nóm S�aks�erve�etek S�övetsége, a Ma-
gyar S�aks�erve�etek Ors�ágos S�övetsé-
ge és a S�aks�erve�etek Együttmûködési 
Fóruma demonstrációra hívja a munka-
vállalókat, a nyugdíjasokat, a tanulókat 
és családtagjaikat Budapestre. A gyüle-
ke�ô fô helys�íne 9 órától a Városligeti 
fasor és a Dó�sa György út keres�te�ô-
dése les�, a� Autonóm S�aks�erve�etek 
S�övetsége és a Vegyés� S�aks�erve�et 
pedig a Benc�úr utcában, a Vegyipar Há-
�a elé várja tagjait.

A rende�vény 10 órakor ke�dôdik. 
A rés�tvevôk a Kós Károly sétányon fel-
állított s�ínpadho�, a nagygyûlés helys�í-
nére vonulnak fel, ahol a konföderációk 
kö�ösen kívánják felhívni a figyelmet a 
dolgo�ó emberek hely�etére, valós, iga-
�i problémáira. 

A három konföderáció ti�enkét pont-
ban megfogalma�ta a�okat a követelése-
ket is, amelyekkel a magyar munkaválla-
lók terhein és kis�olgáltatottságán kíván 
enyhíteni.

Várják minda�okat, akik dolgo�ni, és 
tis�tességes munkáért tis�tességes bért 
akarnak!

 A rende�vényt követôen a s�erve�ôk 
mindenkit s�eretettel várnak a s�aks�er-
ve�eti majálisra, a Városligetbe!

Ez a május más lesz!

Az ünnep története
A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak 
által kiharcolt, minden év május 1-jén tartandó ün-
nepség, hivatalos állami szabadnap, mely a mun-
kások által elért gazdasági és szociális vívmányokat 
hivatott megünnepelni. Hasonló tartalommal kato-
likus ünnep is, Munkás Szent József, a munkások 
védôszentje, Jézus nevelôapja tiszteletére. Elôzmé-
nyei egészen az ipari forradalomig nyúlnak vissza, 
amikor is egy gyártulajdonos, Robert Owen 1819-
ben megfogalmazta és közzétette a munkások kö-
vetelését, benne többek között az addig 10-16 órás 
munkaidô nyolc órára csökkentését, a hangzatos 
„nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra 
szórakozás” szlogennel. A nemzetközi szocialista 
és munkásmozgalmak térnyerésével és növekedé-
sével együtt bôvültek a munkások jogai és lehetôsé-
gei is, és a hagyományos munkásünnep a 20. szá-
zad folyamán lassan az egyik legnagyobb nemzet-
közi szocialista ünneppé nôtte ki magát.
Forrás: Wikipédia

Mi, a magyar  
munkavállalók  
érdekképviseletei, az alábbiakat követeljük  
Magyarország kormányától
1. Kívánjuk a munka szabadságát, új Munka törvénykönyvet.
A Parlament olyan törvényeket alkosson, amelyek biztonságot, megélhetést, kiszámítható jövôt és 
foglalkoztatást garantálnak a dolgozóknak.

2. Valódi párbeszédet, felelôs, nyilvános törvényhozási munkát BudaPesten.
Elég volt a titkosan készült egyéni képviselôi indítványokban vagy salátatörvényekben elrejtett, senkivel 
nem egyeztetett, a munkavállalók milliót hátrányosan érintô döntésekbôl!

3. Teljes körû, rendszeres konzultációt a szakszervezetekkel.
Egy kormány se tehesse meg, hogy legitim érdekképviseleteket kizárjon a konzultációkból. Elég a színlelt 
tárgyalásokból!

4. Törvény elôtti egyenlôséget: korlátozás nélküli sztrájkjogot.
A sztrájktörvény olyan módosítását akarjuk, ami minden munkavállalónak és szakszervezeteiknek 
biztosítja alkotmányos joguk tényleges gyakorlását, ha már más eszköz nem marad jogos érdekeik 
érvényesítésére.

5. Kívánjuk a közszolgálatban dolgozók elismerését, megbecsülését.
Legyen vége a közszférában dolgozók megfélemlítésének, belátható, megnyugtató, biztató életpályát az 
orvosoknak, pedagógusok, rendôröknek, a köz valamennyi dolgozójának.

6. Közös teherviselést, igazságos közterheket.
A tehetôseket segítô egykulcsos adórendszer helyett igazságos közteherviselést és bérrendezést követelünk.

7. Úrbéri viszonyok megszüntetését, a szakszervezeti támogatás tervezhetôvé és átláthatóvá tételét.
Legyen vége annak, hogy elôre eldöntött milliárdos pályázatokkal jutalmazzák azokat, akik kiszolgálói 
a kormánynak.

8. Képviseletet egyenlôség alapján, az intézmények vezetésében kapjanak helyet a szakemberek.
Elég a hozzá nem értô, gyakorlattal nem rendelkezô, a szakma által nem támogatott intézményi vezetôkbôl.

9. Ifjúsági garanciát, piacképes szakképzést, nyitott oktatást.
Az állam adjon tanulási és elhelyezkedési ajánlatot a 25 év alatti munkanélkülieknek. Adják vissza a 
tanulás és a tanítás szabadságát.

10. Tisztességes és fenntartható nyugdíjrendszert.
Legyen fontos szempont a nyugdíj megállapításánál a végzett munka egészségkárosító jellege, a családi 
életet nehezítô, többmûszakos munkavégzés, a veszélyes munkakörülmények!

11. A szakszervezetek szabadon bocsátassanak, a pártpolitika engedje szabadon azokat.
Elítélünk minden olyan magatartást, amely az érdekképviseleteket kormányzati vagy pártkampányok 
szolgálatába akarja állítani. A szakszervezet nem eladó!

12. Uniót – összefogást.
Mindenkit, aki a céljainkkal egyetért, várunk sorainkba. Mondjunk együtt nemet a kevesek kiváltságait 
erôsítô, a dolgozókat megnyomorító politikára!

Munkát, kenyeret, demokráciát!

Autonóm Szakszervezetek Szövetség • Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége • Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma
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Széchenyi Pihenô Kártya 

és egészségpénztári 

elfogadóhely PRIMA VILLA 
Halasi Fekete Péter tér 4. (nyitva egés� évben)

HAJDúSZOBOSZLóN, A FÜRDô CENTRUMÁBAN, A TÉLI BEJÁRATTóL 
600 MÉTERRE, A NyÁRI BEJÁRATTóL 300 MÉTERRE TALÁLHATó.

ELHELYEZÉS:
– 5 db kétágyas, fürdôs�obás apartman.
– 4 db 2x2 ágyas, fürdôs�obás apartman,
– igény s�erint pótágya�ható.

EXTRA AJÁNLATUNK
A� ár tartalma��a a félpan�iós ellátást (bôvített kontinentális reggeli, háromfogásos meleg vacsora), 
wellness centrum korlátlan has�nálatát (finn s�auna, gô�fürdô, infrakabin, pe�sgôfürdô) és 
a négynapos (TB által finans�íro�ott) gyógyke�eléssel egybekötött Hungospa fürdôbelépôt.

Utó- és elôszezon (2013. 06. 15-ig): Fôszezon (2013. 06. 16-tól 08. 24-ig):
– 4 nap/3 éj 24 900 Ft/fô – 4 nap/3 éj 29 900 Ft/fô
– 7 nap/6 éj 29 900 Ft/fô (vas.–s�o.) – 7 nap/6 éj 39 900 Ft/fô (vas.–s�o.)

A Postás Szakszervezet tagjai számára az árakból 
5% kedvezményt biztosítunk!

NORMÁL AJÁNLATUNK
A� ár tartalma��a a bôvített kontinentális reggelit és a kétfogásos meleg vacsorát.

Utó- és elôszezon (2013. 06. 15-ig): Fôszezon (2013. 06. 16-tól 08. 24-ig):
– 4 nap/3 éj 19 900 Ft/fô – 4 nap/3 éj 26 900 Ft/fô
– 7 nap/6 éj 24 900 Ft/fô (vas.–s�o.) – 7 nap/6 éj 34 900 Ft/fô (vas.–s�o.)

Telefon: 06-30/856-4990 • Telefon/fax: 52/750-282



A Postás Dolgozó 2013. 1. száma rejtvényének megfejtése: Ha kirúgsz a hámból mindig berúgva jössz haza. 
Az 5000 forintos ajándékutalványt Bakos Tamás (Káptalanfa) olvasónk nyerte. A nyereményt postán küldjük el.  

A megfejtést nyílt levelezõlapon a Postás Szakszervezet Központ, 1406 Budapest Pf. 14. címre várjuk május 25-ig.  
A megfejtõk között ismét 5000 forint értékû ajándékutalványt sorsolunk ki.
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Emlékezzünk együtt  
postás elôdeinkre!

Nincs egyetlen olyan magyar család 
sem – határon innen és túl –, ame-
lyet valamilyen módon ne érintett vol-
na az egész európán végigsöprô ret-
tenetes elsô és második világhábo-
rú. Érvényes ez a hadba vonult 
magyar katonák vonatkozásában 
is, akiket szülôk, testvérek, roko-
nok, barátok, feleségek, gyerme-
kek és nem utolsó sorban szerel-
mek vártak vissza a harcmezôk-
rôl. A hazájuktól messze sodró-
dott katonák életéért aggódók 

számára az egyetlen vigaszt a tábori postai levelezôlapok jelentették, 
bár elôfordult, hogy amire a címzett kézhez vette a jó hírt közlô, az élet-
ben létet jelzô lapot, a feladó már régen nem élt, vagy jobb esetben hadi-
fogságba esett. Ezek az egyedüli hírszolgálati eszközként szolgáló tábori 
postai levelezôlapok, legyenek azok szabványosak, egyedi készítésû raj-
zos vagy nyírfakéregbôl készült kivitelûek, amatôrök vagy haditudósítók 
által készített harctéri felvételek, a Postamúzeum gyûjtôkörébe tartoz-
nak. Gyûjteményünkben az alig néhányat vagy több lapot is számláló 

mellett egy olyan hagyatékot is ôrzünk, amelynek darabjai közül a menyasz-
szonyhoz küldött 107 tábori postai levelezôlap segítségével végigkísérhetjük, 
tehát rekonstruálhatjuk az egykori postai tisztviselô háborúban, illetve hadi-
fogságban eltöltött hét esztendejének színhelyeit és eseményeit az 1914-es 

bevonulástól az 1921-es szerencsés hazatéréséig. Most, amikor az elsô 
világháború kitörésének 100. évfordulójához közeledünk, a Postamú-
zeum egy emlékkiállítás megrendezésére készül, amellyel a hazájukért 
harcoló, azért életüket is áldozó postás elôdeinkrôl kíván megemlékez-
ni. Ehhez kérjük az olyan postás családok segítségét, amelyek napja-
inkig megôrizték felmenôik elsô vagy második világháborúból küldött 
tábori postai levelezôlapjait, fényképfelvételeit vagy az ott készített há-
borús emléktárgyait, mint például töltényhüvelybôl készült virágváza, 
fényképtartó, cigarettatárca vagy hamutál stb. Várjuk mindazok jelent-
kezését, akik e féltve ôrzött kincsüket szívesen helyeznék el a Postamú-
zeum gyûjteményében, vagy adnák kölcsön a kiállítás idôtartamára, il-
letve kutatásra a kiállítás elôkészületeinek idôszakára.

Bartók Ibolya adattáros, muzeológus
Postamúzeum • 1068 Budapest, Benczúr utca 27.

bartok.ibolya@postamuzeum.hu
Telefon: 06 30 462 0792
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Dr. Forster Károly (1884–1960) postavezérigazgató-helyettes elsô világháborús levelezôlapjai

Bezzegh István (1920–2007) postamûszaki igazgató  
második világháborús emlékei



A Postás SE 
természetjáró 

szakosztály május-
júniusi programjaira 
is várja a kirándulni 

vágyó kollégákat. 
Május 5-én, vasárnap, a Visegrádi-hegység-
ben az országos kéktúra Dobogókôtôl Pilisz-
szentlászlóig vivô 10 kilométeres szakaszát 
ismerhetik meg. Találkozó: 7.45-kor a Bat-
thyány téri HÉV-pénztáraknál. Vezetô: Fan-
csali Béla.
11-én, szombaton, ugyanezen a színen halad-
nak a Gerecsében. Mogyorósbányáról tesznek 
egy 13 km-es kört Bajót felé, és vissza új útvo-
nalon. Találkozó: Nyugati pu. pénztárcsarnok, 
8 óra. vezetô: Nánásy Miklós.
14-én, kedden, a havi klubnapra 17 órától 
kerül sor a PSE székházában (1149 Róna 
u. 86-100.).
19-én, vasárnap, a Mátrafüred – Kozmá-
ri kilátó – Sástó – Görgôbikk – Mátrahá-
za – Rákóczi forrás – Muzsla – Mátrafüred 
útvonal 11 km lesz. Találkozó: 8 óra,  Sta-
dionok buszpályaudvaron. Vezetô:  Divinyi 
Mártonné Magdi.
25-én, szombaton, Visegrád történelmi neve-
zetességeivel ismerkedhetnek meg. Találko-
zó: Újpest-Városkapu buszpályaudvar, 8.15-
kor. Vezetô: Mészáros Attila.
26-án, vasárnap, a hózáró erdei sétára 
várják a csatlakozókat. A Fenyôgyöngyétôl 
Hûvösvölgyig 6 km az út. Találkozó: óbuda-
újlaki templom, 65-ös autóbusz végállomá-
sa, 9 óra. Vezetô: Veliczky Lászlóné (Ica) és 
Molnár Pálné (Kati).
Június 2-án, vasárnap, irány a Budai-hegy-
ség! A hidegvölgyi erdészlaktól a Fekete-
hegyekre, majd a Budakeszi határában álló 
mamutfenyôkhöz zarándokolhatnak. Talál-
kozó: Széna téri buszpályaudvar, 9 óra. Ba-
rabási László.
9-én, vasárnap, könnyû túra a Gödöllôi-
dombságban. Sülysápról indulnak 9 km-es 
körre. Találkozó: Keleti pu. pénztárcsarnok, 
7.55-kor. Vezetô: Kovács István. jelentkezni 
június 5-ig lehet Fancsali Béla szakosztály-
vezetônél a 06-30-540-4344-es telefonon.
11-én, kedden, ismét havi klubnap 17 órától.
16-án, vasárnap, Csákvárról Gántra menet 
végigjárhatják a Vértes-hegység geológi-
ai-botanikai tanösvényét (11 km). Találko-
zó: Népligeti busz pu., 7-20. Vezetô: Divinyi 
Mártonné Magdi.
23-án, vasárnap, a Dömös – Vadálló-kö-
vek – Prédikálószék – Pilisszentlászló útvo-
nal következik (10 km). Találkozó: Újpest-
Városkapu busz pu., 7.30. vezetô: Divinyi 
Mártonné Magdi.

SPOrt
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Újfent kilengett az éghajlat 
ingája, a másfél esztendôs 
aszály után november óta végre 
csapadékosra fordult az idô. 
No, de ennyi már kicsit sok! 
Mindez a márciusvégi hóeséssel 
tetézve a tavasz elsikkasztásával 
ér föl. Ám az idôjárás adottság, 
amit csak tudomásul vehetünk, 
az ellene való lázadás hiábavaló.

A sport iránt elkötele�ett postások ha-
sonlóképpen vélekednek, s a mindenko-
ri lehetôségeket ra-
gadják meg. A késôi 
sítúrák akár a ter-
més�et ajándéka-
ként is fölfoghatók. 
A �alaiak a s�lovéni-
ai Rogla lejtôin csi-
s�olták lesikló tudá-
sukat. Vagy harmin-
can töltötték e��el 
a s�abadidejüket. 
Csakúgy, miként a 
baranyaiak – ôk a karinthiai Gerlit�enbe 
bus�o�tak a pécsi Radnóti S�akkö�épis-
kola diákjaival és tanáraival s�övetke�-
ve, ga�daságossági okok és a� amúgy is 
jó kapcsolat folytán.

Bármilyen is a� idô, egy fix pontot bi�-
tosan találunk kis ha�ánk s�ubmediter-
ránnak kineve�ett térségében: a Pécs-
Harkány ors�ágúti idénynyitó futóver-
senyt. E� pedig postások nélkül elkép-
�elhetetlen. A Dunántúli PSE ilyentájt a� 
ors�ág más rés�eibôl érke�ô kollégákat 
is s�árnyai alá vonja, és a �öldme�es tár-
saság mindig üde s�ínfoltja a sok s�á� 
verseny�ôt felvonultató viadalnak. A� 
idén is teljesítette min-
denki, aki rajtho� állt, 
a�t a távot, amire vállal-
ko�ott.

Ugyane� érvényes a 
húsvétra is: a� idô téli-
es volta miatt sem ha-
las�tható el a jól megha-
táro�ott módon kis�á-
molt napokon a keres�-
ténység legfontosabb 
ünnepe. Amellé pedig 
a� obligát nyus�itúrák 
és egyéb, gyerekeknek, 

no meg a� ô örömüknek örülô s�ülôk-
nek való foglalatosságok. A s�ámos helyi 
rende�vény kö�ül a pannon vidék leg-
újabb büs�kesége, a pécsi Zsolnay ne-

gyed volt a helys�í-
ne a� egyiknek. Min-
denféle ké�mûves 
tevékenység és édes-
ségbes�er�ô állomás 
tarkította a nem any-
nyira sportos, in-
kább a földi gyönyö-
rökben bôvelkedô 
programot.

A fôvárosból 
két s�ép ors�ágos 

bajnoki eredmény: a� as�talitenis�e-
�ôknél négy bron� s�ü  letett a� egyéni és 
páros s�á mokban, a� at létáknál a� ifjúsági 

kor cso portban a rö vidtávfutó lányok 
nyer tek két e�üst és egy bron� medált.

szabó JeNô

Sportoltunk  
a prolongált télben is



Postásokkal, postásokért, felelõsen12

Keresd a honlapon!

www.postasszakszervezet.hu

Elfogadóhely neve Címe Kedvezmény Mértéke Vevôkód Honlap

1.  MecseXtrém Park 7628 Pécs-árpádtetô az egésznapos családi jegyek árából 15%  http://www.mecsextrem.hu/

2.  Ri-La Fisch Kft. 7630 Pécs,  
Koksz u. 5. horgászcikkekre készpénzes vásárlás 10%, 

kártyás 5%  www.olaszihorgaszto.hu

3.  Puchner Kastélyszálló  
és Reneszánsz Élménybirtok

7346 Bikal,  
Rákóczi u. 22. belépô, csomag-, szobaárból

belépôbôl 50%, ill. 
a honlapunkon található 

tájékoztató szerint
 http://elmenybirtok.hu/

4.  Anubis Barcelona 7621 Pécs,  
jókai tér 2.

Nôi-férfi arcápolás, Hawai testmasszázs, 
Flabílis alakform. bérletbôl 10%  nincs

5.  Sony Center Pécs
7621 Pécs, Rákóczi 
u. 46. Kereskedôk 
Háza 1. em. 

Minden 10e Ft-nál nagyobb összértékû 
vásárlásból (kivéve akciós termékek) 5%  http://www.kamerapecs.hu/

6.  Samsung mûszaki szaküzlet 
és webáruház, Pécs

7621 Pécs, Rákóczi 
u. 46. Kereskedôk 
Háza, 1. em. 

Minden 10e Ft-nál nagyobb összértékû 
vásárlásból (kivéve akciós termékek) 5%  http://www.klubmediapecs.hu/

7.  Wellmed Kft. 1033 Budapest, 
Flórián tér 6-9

Egyedi talpbetét készítésre (ingyenes 
számítógépes vizsgálat után) 10%, 
egészségplusz hálózat mintaboltjaiban 
minden termékre 5%

5%, 10%  http://wellmed.hu/; 
http://www.egyeditalpbetet.hu

8.  Szivárvány festékbolt kft.
7631 Pécs, Csikor 
Kálmán utca 24. 
(árpád üzletház, fszt.)

Festék, hígító, szerszám, glett (kivéve 
tisztítószer és akciós termékek)

készpénzes vásárlás esetén 
-8%, bankkártyánál -5%  http://www.szivarvanyfestekbolt.hu/

9.  Cromax Kft. 1087 Budapest, 
tisztes u. 1.

Budapesten a VIII. kerületben szerviz-
szolgáltatásra ill. Ford, Opel, Suzuki 
alkatrészekre, termékekre

A kedvezményes árakról 
a Cromax oldalán, ill. 

a szaküzletben tájékozódhat. 
 

http://cromax.hu/
Ajánljuk, hogy vásárlás elôtt díjmentesen 
regisztráljon a Cromax Clubba, 
a magasabb kedvezmény érheséhez.

10.  Nosztalgia cukrászda
7621 Pécs, Kossuth 
tér 5. (Konzum áruház 
ÉK-sarkán)

Étel, ital, sütemény, fagylalt 
fogyasztásokra 10%  http://www.facebook.com/nosztalgia

11.  REGIO Játékkereskedelmi Kft.
1119 Budapest, 
Nándorfejérvári út 
23-25.

játékszerekre  
(kivéve LEGo és akciós játékok)

10% kedvezmény 
a játékértékesítésbôl BP 98777 http://www.regiojatek.hu/

12.  Tereza Szépségstúdió 7621 Pécs,  
Teréz u. 7.

Fodrászat, kozmetika, testmasszázs, 
körömápolás 10%  http://terezakozmetika.matis.hu/index.php

13.  Minerva könyvtár 7623 Pécs,  
Athinay u. 44.

Könyvkölcsönzés  
(ingyenes beiratkozás után) 100%  http://www.vk-pecs.bibl.hu/belepes.htm

14.  Makói Kommunális  
Nonprofit Kft.

6900 Makó,  
Návay L. tér 5-7. étkezés 5%  http://mkkkht.mako.hu/

15.  Virágcsúcs Bt. 3530 Miskolc, 
Szemere utca 5.

Vágott/cserepes virág, dekorációs 
kiegészítôk (akciós termékekre nem), 
virágküldés száll. nélkül. A kedvezmény 
egyszerre csak egy jogcímre szól

10%  http://www.nosztalgiavirag.hu/

Kedvezményes vásárlási 
lehetôségek PSZ tagkártyával

Felhívás elfogadóhelyeink 
bôvítésére
Kedves Tagtársnôk, Tagtársak!
újságunkban és honlapunkon folyamato-
san tájéko�tatunk Benneteket arról, hogy 
tagkártyánk felmutatásával mely ü�letek-
ben tudtok kedve�ményesen vásárolni. 
Tagjaink örömmel fogadják, és már sokan 
élnek is e��el a lehetôséggel. A kártyánk 
es�mei értéke egyre nagyobb, és bí�unk 
benne, hogy még tovább is fog gyarapod-
ni. Célunk, hogy has�nálatával a családi 
kass�ákra rakódott terhek csökkenjenek. 

Ismételten kérünk Benneteket, vegye-
tek rés�t Ti is a bôvítésben! 

Ajánlatunk a folyamatho�: 
• a bolt vezetôjének megkeresése/meg-

szólítása • bemutatkozás (mint a Pos-
tás S�aks�erve�et tagja/tis�tségviselôje), 
a kártya bemutatása • információk átadá-
sa: írásba foglalt együttmûködési megál-
lapodás alapján, minden egyéb, a késôb-
biekben fels�ámított költség díj/öss�eg 
nélkül, érvényességi idejét a� elfogadó-
ra bí��uk. Vállaljuk, hogy a boltot, annak 
logóját honlapunkon, újságunkban, tag-
jaink kö�ött folyamatosan hirdetjük. Cse-
rébe bi�onyos kedve�ményes s�á�alékot 
– melynek mértékét a� elfogadóhelyre 
bí��uk –, valamint a Postás S�aks�erve�et 
matricájának kihelye�ését kérjük. A ve-
�etônek ajánljuk, hogy döntése elôtt láto-

gassa meg honlapunkat: http://www.pos-
tass�aks�erve�et.hu/elfogadohelyek.html. 

 • az együttmûködési megállapodás 
mintáját/terve�etét a TSZB-titkártól két 
példányban kell megkérni, és a boltnak 
történô átadása, aláírása/bélyeg�ése után 
a ve�etôt fel kell kérni, hogy a�t a Postás 
S�aks�erve�et címére (1138 Budapest, 
Dunavirág u. 2–6.) juttassa el – a kö�pont 
a regis�trálást, a weblapra a feltöltést, a� 
aláírt megállapodás és a matrica megkül-
dését e�ek után elvég�i.  

A legtöbb s�er�ôdést ho�ó tagjainkat te-
rületenként a TSZB-k díja�ni fogják éven-
te két alkalommal. További kérdéseitek-
kel forduljatok TSZB-titkárotokho�.

kaTreiner zolTán
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16.  BringaBoard Trekking-City Kft.
1068 Budapest, 
Szondi utca 98/b.

Bármely nem akciós termék,  
vagy szerviz költségbôl. 10%  http://www.bringaboard.hu/

17.  Hollóházi Hungarikum  
Nonprofit Kft.

3999 Hollóháza, 
Károlyi út 11.

Porcelán termékek ért.-bôl (kivéve: 
Faragó kollekció és standard termékektôl 
eltérô egyedi logós, feliratos termék)

10%  http://www.hollohazi.hu/

18.  Colosseum Pizzéria
6900 Makó,  
Kígyó utca 13. étkezés 10%  http://colosseumpizzeria.hu/

19.  Paradiso Szolárium
6900 Makó,  
Szegedi utca 2. szolárium 10%  nincs

20.  Hajdúnánási Építô  
és Szolgáltató Kft.

4080 Hajdúnánás, 
Fürdô u. 7.

fürdô belépô jegy, szállás
(A fürdô árjegyzékén feltüntetett Bocskai 
koronás ár.)

10%  http://www.hepszolg.hu/

21.  Péter Képkeretezés  
és Galéria Bt.

4025 Debrecen, 
Garay utca 24.

Képkeretezés, festményvásárlás, egyedi 
ékszerek, ásványi ékszerek 15%  http://www.peterkepkeret.hu/

22. Moziotthon Kft.
7666 Pogány, 
orgona u. 5. Elektromos cigaretta és alkatrészei 10% www.evapor.hu

23. VOLBUSZ Utazási Iroda Kft. 4400 Nyíregyháza, 
Hôsök tere 2.

Belföldi és külföldi saját szervezésû 
körutak áraiból kedvezmény. 10% http://www.volbusz.hu/

24. Balogh Csemege Kft. 8978 Gosztola,  
Fô utca 16.

Szállás és éttermi szolgáltatás  
(éves szoba- és csomagárak esetén 
érvényes, egyéb kedvezménnyel nem 
vonható össze)

15% http://www.wellnesshotel-gosztola.hu/

25. Novák és Társa Kft. 3525 Miskolc, 
Kazinczy u. 14. A la carte étkezés 10% http://regipostakisvendeglo.hu/

26. Talento Autósiskola 3529 Miskolc, 
Középszer u. 50. A mindenkori tandíj 20% http://www.talento.hu/

27. Euroteke Sörözô 6753 Szeged-Tápé, 
Budai Nagy Antal u. 46. Tekepálya használata 20% –

28. Bronzhold Vízipipa Café & 
Büfé

6900 Makó, 
Széchenyi tér 10. étkezés 10% –

29. Dalanics Optika
2509 Esztergom-
kertváros,  
Damjanich út 97.

Szemüvegkészítés, kontaktlencse, 
kontaktlencse ápolószerek 10% http://www.dalanicsoptika.hu/

30. Dalanics Optika 2072 Zsámbék,  
Petôfi S. utca 22.

Szemüvegkészítés, kontaktlencse, 
kontaktlencse ápolószerek 10% http://www.dalanicsoptika.hu/

31. Hajnalka Virágbolt 8400 Ajka,  
Tûzoltó u. 6-8. Vágott-cserepes virág, ajándéktárgy 5000 Ft felett 10% –

32. Pronto Pizzéria
8400 Ajka,  
Szabadság tér 11.

Étel-ital fogyasztás helyben, 
kivétel:menü 10í% http://pronto.5mp.eu

33. Róna Áruház Kultúrcikk 
osztály

4060 Balmazújváros, 
Veres Péter u. 3. Az általuk forgalmazott termékekre 10% –

34. Amerotech Kft. 3433 Nyékládháza, 
Vitéz utca 24/e

Motorkerékpár javítás, alkatrész, 
ruházat, felszerelés. A kedvezmények 
a listaárakból értendôk!

Javítás –15%;  
alkatrész –12%;  

ruházat, felszerelés –15%
http://www.amerotech.hu/

35. Postaautó Duna Zrt. 4030 Debrecen, 
Monostorpályi út 35/a Megrendelt javítások esetében

Munkadíjra és felhasznált 
utángyártott alkatrészre, 

ill. utángyártott 
alkatrészvásárlásra: 15%;

A felhasznált gyári 
alkatrészre és gyári 

alkatrészvásárlásra: 10%

http://www.postaauto.com/

36. Laskai és Erôs Kft. 7631 Pécs, Csikor 
Kálmán utca 2.

árukészlet (Pl. vegyi, mûanyag, 
kozmetikai, háztartási áruk) 5% –

37. Hajnali Álom Virág-Ajándék 2500 Esztergom, 
Simor J. utca 27. Virág-ajándék 10% –

38. Fehérnemû Üzlet  
(Átrium Üzletház emelet)

8600 Siófok,  
Fô utca 174–176.

Fehérnemûk, hálóruhák, fürdôruhák, 
zoknik, harisnyák, férfi, nôi, gyermek 5% http://www.uzleteksiofok.hu/

Fehernemu/597/

39. Florália Virág és Ajándék 
Üzlet

9330 kapuvár,  
Fô tér 5/2. Minden termék, ami az üzletben található 10% –

40. NEKTÁR BIO Bolt és 
Gyógyászati segédeszközök

5440 Kunszentmárton, 
Kossuth L. út 1/B

Gyógyászati segédeszközök kivételével, 
étrendkiegészítô, tea, stb. 5% –

41. Hotel Gyula Kft. 5700 Gyula,  
Part utca 5.

szállás félpanzióval (mindenkori 
csomagajánlatból) 10% http://www.wellnesshotelgyula.hu/hu

42. Akku ‘96 Kft. 4031 Debrecen, 
Széchenyi utca 109/B

Elem, elemlámpa, akkumulátor vásárlás 
esetén a mindenkori kereskedelmi árból 5% http://www.akku96.hu/
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43. Levendula Gyógynövény Bolt
4031 Debrecen, 
Tócóskert tér 1.

Forgalmazott termékek  
(1000 Ft-on felüli vásárlás esetén) 10% –

44. Székely s.r.o. Magyarországi 
Fióktelepe

2660 Balassagyarmat, 
Leiningen Károly 
utca 3.

Élelmiszer, vegyiárú kereskedelem  
(10 ezer Ft feletti vásárlás esetén,  
kivéve cigaretta, dohányárú)

3% –

45. Segner Fitness
4025 Debrecen, 
Segner tér 5. Kedvezményes havi fitness bérlet ára 6000 Ft –

46. Átrium Computer Kft.
7632 Pécs,  
Lahti u. 54.

Forgalmazott számítástechnikai 
termékek árából, ill. webshop 1–5% www.cgroup.hu

47. CAR-SZAKÉRTÔ SZERVIZ Kft.
1163 Budapest, 
Kövirózsa utca 5.

A náluk vásárolt szerviz alkatrészekre és 
azok beépítésének megrendelésére.

Gépjármû-alkatrészekre 
kiskerárból 25%  

Munkadíjból  
(6000 Ft + áFA): –50%

–

48. Copy General Kft.
1139 Budapest, 
Forgách u. 9/b

Saját szolg.-ból> fekete-fehér, színes 
kis és nagy formátumú nyomtatás/
másolás, kötészet, laminálás, szken-
nelés, archiválás, diplomakötés, önki-
szol gáló szolgáltatások, Modico bélyegzô 
készítés, kiadvány szerkesztési szolg.

20% http://www.copygeneral.hu/

49. Server Line Kft. 2340 Kiskunlacháza, 
Sellô u. 140.

Névjegykártya készítés  
(a megrendelés teljes végösszegébôl) 5% https://www.serverline.hu/

50. Luxus Outlet (Boda Barbara 
egyéni vállalkozó)

4032 Debrecen,  
Cívis utca 18. Ruházat, cipô 20–30% –

51. Darvas Zsigmond Mihályné 7626 Pécs, 
Ady Endre u. 61. Használt és akciós ruházatból 10% –

52. Gard-Rest Kft.  
(Garda Étterem)

4028 Debrecen, 
Damjanich u. 22. Ételfogyasztás 30% http://www.gardapizza.hu/

53. AUTÓ-HELP Bt. 4600 Kisvárda, 
Akácfa utca 9. Autómosás 10% –

54. Otthon és Harmónia Kft. 7500 Nagyatád, 
Kossuth utca 5. Vásárlásból 10% www.otthonesharmonia.hu

55. LE-BU 2011 Kft. 7500 Nagyatád,  
Szent istván park 2. Pizzák 5% –

56. Áfonya Vendégház  
(Ender Lászlóné)

1192 Budapest, 
Thököly utca 3. Szállás szolgáltatás 10% www.afonyavendeghaz.hu

57. Misota Csaba 7624 Pécs, 
Boszorkány u. 5/1.

Autókozmetika, külsô mosás, takarítás, 
kárpittiszítás, polírozás 15% Bejelentkezés: 06-30/997-6521

58. Misota Csaba 7624 Pécs, 
Boszorkány u. 5/1.

Magasszintû vendéglátás Siófok 
centrumban a parttól 200 méterre 10%

http://www.zimmerinfo.hu/siofok/josef/hu.htm
(Fogl.: 06-30/997-6521, 
misotacsaba@freemail.hu)

59. Misota Csaba 7624 Pécs, 
Boszorkány u. 5/1.

Baranya, Somogy, Zala, Tolna megyékre 
(árnyékoló, garázskapu, szúnyogháló 
gyártása, beszerelése)

15% Elérhetôség, ajánlatkészítés:  
06-30/997-6521

60. Misota Csaba
7624 Pécs, 
Boszorkány u. 5/1.

Baranya, Somogy, Zala, Tolna megyékre 
(Mûanyag és fa nyílászárók gyártása, 
forgalmazása, beépítése)

15% Elérhetôség, ajánlatkészítés:  
06-30/997-6521

61. „Szuper Bazár” Bt. 7626 Pécs, 
Rippl Rónai u. 26. Ruha, cipô eladás (másodkézbôl) 10% és 20% –

62. Paradiso Szépségszalon 4600 Kisvárda, Szent 
László út 13–15. Szolárium, masszázságy, fitneszgépek 15% http://paradiso.lapunk.hu/

63. Black & White Ruházati Outlet 4600 Kisvárda,  
Aradi Vértanúk tere 4. Ruha, cipô, bizsu, táska 10% –

64. J-TECH Kft. 1138 Budapest,  
Népfürdô utca 17/F

Az üzletben és a webáruházban vásárolt 
termékek listaárából (a webáruházon 
keresztüli megrendelés esetén be kell 
írni a tagsági igazolvány számát)

10% www.polirozas.hu

65. By nature Hungary Kft. 2230 Gyömrô, 
Segesvári utca 16/2.

UV mentes teljes testbarnítás 
(családtagok részére is) 5%

66. Marsai Zoltán e.v. 4400 Nyíregyháza, 
Erkel Ferenc út 15.

Mûszaki vizsgáztatás, hibafeltárás, 
állapotfelmérés 13%

67. Levander Bt. 7622 Pécs,  
Bajcsy Zs. u .4.

Virág-ajándék, virágküldés, dekoráció, 
árukészlet 10% http://www.pillangovirag.hu/

68. Fehér Éva 1073 Budapest, 
Kertész u 27., fsz. 6.

Gyógy-, sport-, talp-, relax-, 
aromamasszázs, aromaterápia 
tanácsadás. A kedvezmény más 
kedvezményekkel nem vonható össze!

25% http://www.trismagos.com/

* Egyes s�olgáltatók több telephelyen is  mûködnek, a rés�leteket honlapunkon –  http://www.postass�aks�erve�et.hu/elfogadohelyek.html – tekinthetik meg.





             PSZ-HíREK, INFÓK,

ADAToK A VILáGHáLÓN
Fedezd fel a Postás Szakszervezet megújult honlapját!

Kattanj rá Te is! A közelmúltban megújult arculatú, tartalmában folyamatosan 
bôvülô weblapunk, a www.postasszakszervezet.hu  – 

amelyen immáron nagyobb teret tölt ki a tartalom – a PSZ érdekképviseleti 
tevékenységével, szervezeti felépítésével, hazai és nemzetközi kapcsolataival, 

híreivel és természetesen a tagsága számára elérhetô szolgáltatások 
ismertetésével várja az oldalakra látogatókat!A fejléc alatt egymást váltó képek rögtön ugródeszkát 

jelentenek a további tartalom eléréséhez, igazodva ahhoz 
az elváráshoz, hogy az érdemi információk minél kevesebb 
kattintással legyenek elérhetôk. További képeket, grafikákat, 
logókat „vetettünk be” nyomógombként a látványosság 
fokozására - például a Postás Dolgozó korábbi számai 
borítóképükkel jelennek meg – és a tagkártya-elfogadóhelyek 
adatbázisán túl a cégek ismertetôi, tájékoztató anyagai, 
a szolgáltatók, illetve üzletek logói is megtalálhatók. 
Ezek többségükben „átugrási” lehetôséget biztosítanak 
az elfogadóhelyek honlapjára is.

A teljes postai piacnyitáshoz vezetô 
út története is a fôoldalról érhetô el. 

A nemzetközi tapasztalatokat
összefoglaló prezentáció mellett 

háttérarchívum mutatja be azt a folyamatot, 
amelyben az UNI és vele a Postás 

Szakszervezet dolgozott a felkészülés 
érdekében.

A Postás Szakszervezet kapcsolatai révén, a nemzetközi postai 
tapasztalatokat munkájába beépítve dolgozik tagsága érdekében.  
Nyisd meg honlapunkat minden nap, ízlelgesd tartalmát, akár a hazai,  
akár a nemzetközi szakszervezeti élet legfrissebb híreire vagy kíváncsi!

Népszerû szolgáltatásunk, 
a Sajtószemle, továbbra is 
napi hírekkel várja 
az idelátogatókat 
Az érdeklôdôk tájékozódhatnak 
a munka világának és
 a hazai és nemzetközi 
szakszervezeti élet  
eseményeirôl, 
aktuális munkaügyi és 
gazdasági témákról.

www.postasszakszervezet.hu


