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Lapzártánk idején, szeptember 
25-27-én tartja soros konferen-
ciáját az UNI Posta &  Logisztika 
szervezete a portugáliai Evorá-
ban. A tanácskozás témái között 
szerepel a technikai változások, 
az új munkakörülmények és új 
szolgáltatások hatása a rendel-
kezésre álló munkahelyek meny-
nyiségére és azokra a körülmé-
nyekre, amelyek között a meg-
maradt alkalmazottaknak dolgoz-
niuk kell, valamint a postai szek-
tor erôsítésének és szabályozásá-
nak lehetséges módozatai, ame-
lyek meghatározóak lehetnek 
az ágazat jövôjének szempontjá-
ból. Alábbi összeállításunk a be-
terjesztett határozati javaslatok 
alapján, a teljesség igénye nél-
kül ad képet az európai posták 
érdekképviseleteit foglalkoztató 
legfontosabb kérdésekrôl. 

A szakszervezetek határozottan eluta-
sítják a postaszolgálatok deregulációját 
és privatizációját. Álláspontjuk szerint a 
posta a közjavak része, a kommunikáció 
pedig emberi jog, ezért az állam köteles-
sége a postai szolgáltatásokat továbbra 
is saját struktúráin keresz-
tül ellátni.A szûkülô és libe-
ralizált piacon a privatizá-
ció semmiképpen sem biz-
tonságos módja a jó postai 
szolgáltatások fejlesztésé-
nek és fenntartásának. 

Ezt bizonyítja azoknak az országoknak 
a példája, ahol a dereguláció és a privati-
záció elôrehaladott stádiumban van, vagy 
már befejezôdött. A munkahelyek erôtel-
jesen csökkenô száma mellett bizonyta-
lan munkafeltételek alakultak ki, és a ké-
tes foglalkoztatás jó táptalajra lelt azok-
nál az új postai szolgáltatóknál, ahol a bé-
rekkel és a munkafeltételekkel kapcsola-
tos kollektív érdekegyeztetés a szakszer-
vezet erejének hiánya miatt gyakorlatilag 
lehetetlenné vált. 

A szakszervezetek a kollektív szerzôdé-
sekkel a jól védett foglalkoztatást, a család 
eltartását biztosító megélhetést és a társa-
dalmi javak megosztásának elvét támogat-
ják. Ennek érdekében fokozzák erôfeszí-

téseiket, hogy egyenrangú félként tárgyal-
janak a politikusokkal és a postai ágazat-
ban mûködô valamennyi munkáltatóval. 

Veszélyt is hordoznak
az új technológiák

Az új technológiákat és új gyártási mód-
szereket kétségkívül a termelékenység 
fokozása érdekében vezették be. Alkal-
mazásuk folytán azonban a küldemény-
feldolgozó- és kézbesítôközpontokban 
egyre rövidebb idô alatt egyre több mun-
kát kell elvégezni, a fizikai megerôl-
tetés fokozódik, fôként az állva 
végzett nehéz mûveletek és a 
súlyos terhek emelése és moz-
gatása  miatt. A feldolgozógépek 
egyre kifinomultabb mûködése 
folytán a megterhelô kézbesítési 
tevékenység a munkanapnak mind na-
gyobb részét teszi ki. Ennek következté-
ben a postavállalatok a kézbesítés terén 
egyre szélesebb körben veszik igénybe a 
részmunkaidôs foglalkoztatást.

A konferencia a postai ágazat fenntart-
ható, teljes körû fejlôdésének biztosítá-
sát követeli a postavállalatok és a pos-
tás dolgozók számára az alábbiak révén:

– teljes munkaidôs és hosszú távú fog-
lalkoztatás a postai ágazatban,

– minden postai dolgozó 
számára hozzáférhetô, rend-
szeres, magas színvonalú szak-
mai képzés, amely a munkálta-
tók és a munkavállalók igénye-
ihez igazodik, és amely a pos-
tás szakszervezetekkel közösen 

kidolgozott képzési program keretében 
valósul meg,

– védelem az új technológiák helytelen 
alkalmazásával szemben – ezeket a mun-
káltatók gyakran arra használják, hogy ál-
taluk ellenôrizzék a munkavállalók telje-
sítményét. Ezt erôs kollektív szerzôdések 
segítségével meg kell akadályozni,

– az új technológiák használata során 
figyelembe kell venni bizonyos fizikai 
korlátokat és veszélyhelyzeteket, vala-
mint új óvintézkedéseket kell bevezetni.

Jó törvényekkel erôsíthetô
a szociális szabályozás

A postai piac teljes megnyitása ellené-
re a tagállamok túlnyomó többségében 

még mindig fennáll a szociális szabá-
lyozás döbbenetes hiánya, akár a pos-
tai ágazatban dolgozók munkabérét és 
munkakörülményeit, akár a 3. postai 
irányelvben elôírt  egyetemes szolgál-
tatási kötelezettség (USO) védelmét il-
letôen.

Több tagállamban a nagyrészt szabá-
lyozatlan, vagy legjobb esetben is csak 
gyengén szabályozott verseny jellege köz-
vetlen fenyegetést jelent az egyetemes 
szolgáltatás egységes és megfizethetô ára-

kon történô ellátására nézve. Lé-
tezik egy erôs lobbi, amely az 
egyetemes szolgáltatás körének 
szûkítésére és különösképpen 
a kézbesítési napok számának 
csökkentésére törekszik. Ezért 

a konferencia határozati javaslat-
ban arra szólít fel minden nemzeti kor-

mányt, az Európai Parlamentet, az Euró-
pai Bizottságot (különösen az Európai 
Unió Foglalkoztatási és Szociális Fôigaz-
gatóságát és a Piaci Fôigazgatóságot), 
hogy hozzon olyan törvényeket, amelyek 
szociális szabályozást tartalmaznak annak 
érdekében, hogy:

– megvédjék és támogassák a postai 
ágazatban dolgozó valamennyi munka-
vállaló tisztességes munkabérét és mun-
kafeltételeit, 

– a 3. postai irányelv szerint védjék és 
támogassák az egyetemes szolgáltatást,

– akadályozzák meg a piaci verseny 
minden olyan formáját, amely fenyege-
tést jelent az egyetemes szolgáltatás egy-
séges és megfizethetô árakon történô to-
vábbi ellátására nézve.

Rövidlátó stratégiák,
zsugorodó profittorta

A pénzügyi válság és az azt követô recesz-
szió súlyosan érintette Európát. Több or-
szágban nagyszabású takarékossági intéz-
kedéseket vezettek be. Míg a magántár-
saságok szabadon dönthetik el, hogy mi-
ként reagáljanak a válságra, az állami tu-
lajdonban lévô vállalatok ki vannak szol-
gáltatva a politikai vezetôk kénye kedvé-
nek. Ráadásul az Európai Bizottság to-
vább folytatja a szolgáltatások belsô pi-
acának létrehozására irányuló stratégiá-
ját, és az országoktól piacaik megnyitá-
sát követeli.

Égetô postai kérdések
Uni Posta & Logisztika konferencia Portugáliában
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Európában a postavállalatok többsége 
még állami tulajdonban van, ami a taka-
rékossági intézkedések elsô számú cél-
pontjaivá teszi ôket. Mivel a postai szol-
gáltatások élômunka-igénye igen magas, 
a költségmegtakarítás gyakran elbocsá-
tásokhoz, a munkabérek és a nyugdíjak 
megnyirbálásához vezet.

Görögországban, Portugáliában és Ro-
mániában a nemzeti kormányok egy rö-
vidlátó stratégia jegyében bejelentették a 
postavállalatok megfelelô elôkészítés nél-
küli privatizációjának tervét.

Az UNI Europa Posta & Logisztika at-
tól tart, hogy ezt a stratégiát mások is 
követik.

A válság másik velejárója a levélpostai 
küldemények mennyiségének visszaesé-
se. A cégek és a szervezetek reklámkölt-
ségeik lefaragásával és elektronikus meg-
oldások alkalmazásával igyekeznek taka-
rékoskodni

Mindkét megoldás azzal jár, hogy ke-
vesebb küldemény kerül a postai háló-
zatba. A vállalatok erre megint csak elbo-
csátásokkal, szerkezetátalakítással, köz-
pontosítással, kiszervezéssel és új foglal-
koztatási formák bevezetésével, például 
egyéni vállalkozóként dolgozó gépkocsi-
vezetôk alkalmazásával reagálnak. Mind-
ez azonban a polgárokat is érinti, mivel 
néhány országban a lakossági ügyfelek 
postai tarifái emelkedtek. Az áremelése-
ket jóváhagyó szabályozó hatóság pedig 

megköveteli, hogy ennek folytán az egye-
temes szolgáltató fokozza hatékonyságát.

A küldeménymennyiség nagyon szoro-
san összefügg a gazdasági tevékenység-
gel, tehát a postai piac talpra állásának 
reménye közvetlenül az európai gazda-
ság általános fellendülésétôl függ. A li-
beralizáció miatt manapság a zsugorodó 
profittortát a piacon tevékenykedô mind 
több versenytárs között kell felosztani.

Ennek következtében az egyetemes 
szolgáltató tetemes összegeket veszít, 
ami a jövôjét veszélyezteti. A jogszabá-
lyok rendelkeznek ugyan kompenzációs 
alapról, de az egyetemes szolgáltatóknak 
nincs olyan versenytársuk, amely befizet-
ne az alapba. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
postavállalatok az állami szubvenciókra 
lesznek utalva, vagyis az adófizetôknek 
kell fizetniük a szolgáltatásért.

Ám a kormányok takarékossági intéz-
kedései miatt ez a pénz már nem áll ren-
delkezésre, így szûkülnek a szolgáltatá-
sok, postahivatalok jutnak a bezárás sor-
sára, és számos postás elveszíti az állását.

Írországban olyan megszorításokat ve-
zettek be, amelyek aláássák a dolgozók 
fizetését és munkafeltételeit, kikénysze-
rítik a postavállalat privatizációját. Az ír 
szakszervezet csak a jövô esztendôben a 
levélküldemények mennyiségének 6%-os 
csökkenésére számít.

Portugáliában a kormány megpróbál-
ja eladni a Portugál Postát.

A brazilokat már érdekelné az európai 
piacra lépés. Náluk is drasztikusan meg-
nyirbálták a munkabéreket és a szabad-
ságot, ma reálértékben kevesebbet ke-
resnek a postások, mint 15 évvel ezelôtt.

Az Olasz Postánál ezentúl nem fizet-
nek a túlmunkáért, és a szakszervezet a 
részmunkaidôs dolgozók számának elké-
pesztô növekedését tapasztalja. Az egye-
temes szolgáltatási kötelezettséget az ere-
detileg 6 napi kézbesítésrôl 5 napira 
csökkentették. A postás dolgozók bére 
25-30%-kal csökkent, miközben a pos-
tai díjak körülbelül 10%-kal emelkedtek.

Romániában azt tervezik, hogy a jövô 
évben a nemzeti postavállalat részvényei-
nek 51%-át eladják. A vállalatot erre fel 
kellene készíteni, de a vezetôség nem ké-
pes megoldást találni a privatizáció meg-
felelô lebonyolítására.

Görögországban a postai piac 2011-
ben 13%-kal szûkült, az alkalmazotti lét-
szám pedig 6%-kal csökkent. Az újonnan 
elfogadott törvény figyelmen kívül hagyja 
a kollektív szerzôdéseket és a minimálbé-
reket. A postások munkabére az utóbbi 
három évben jogszabály alapján kétszer 
csökkent; ez a 2009. évi átlagkereset több 
mint 30%-ának megfelelô csökkenést je-
lent. Ha ehhez hozzávesszük az áfa és a 
jövedelemadó emelését, a csökkenés ösz-
szességében meghaladja a 2009. évi jöve-
delem 50%-át. A kormány meghirdette a 
görög posta privatizációját.

Határmenti határozati javaslat
A közép-kelet-európai és délkelet-európai országok postás szakszervezetei 
rendszeres találkozókat tartanak (Határ menti találkozók), hogy információ-
cserét folytassanak, együttmûködést és hálózatokat hozzanak létre egymás 
között. Helyzetük elemzése után az említett országok az UNI Europa Posta 
& logisztika konferenciája elé terjesztendô határozati javaslatot fogalmaz-
tak meg, hogy felhívják a figyelmet a szóban forgó régió sajátos helyzetére. 
(A javaslat beterjesztôi: Ausztria, Horvátország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, 
Magyarország, Macedónia és Szerbia postás szakszervezetei)

A közép-kelet-európai és délkelet-európai régió postás szakszervezetei azt 
 követelik, hogy:
1. Térségükben lehetôségeik keretén belül a munkavállalók jogait érintô vala-
mennyi probléma párbeszéd és tárgyalások útján kerüljön megoldásra.

2. Harcolnak a munkavállalókkal szemben vallási, faji, erkölcsi vagy politikai 
alapon megnyilvánuló diszkrimináció minden formája ellen.

3. A közép-kelet-európai és délkelet-európai postás szakszervezetek tovább-
ra is két- és sokoldalú együttmûködést folytatnak a munkavállalók érdekeinek 
és jogainak eredményesebb védelme, az ágazaton belüli foglalkoztatotti lét-
szám növelése, magasabb bérek elérése és az élet- és munkakörülmények 
javítása céljából.

4. A postás szakszervezetek minden erejükkel küzdenek a nemzeti postaválla-
latok feldarabolása és eladása ellen. A postavállalatoknak meg kell ôrizniük a 
társadalomban betöltött szerepüket, és korszerûsítés és átszervezés révén jobb 
szolgáltatásokat kell nyújtaniuk az állampolgárok érdekében.

5. A postás szakszervezetek különösen a képzés, a tájékoztatás és a kultúra 
területén folytatják együttmûködésüket abból a célból, hogy javuljon a munka-
vállalók helyzete a vállalatoknál.

6. A postás szakszervezetek a társadalmi párbeszéd demokratikus eljárásával 
összhangban azért fognak küzdeni, hogy országos és európai szinten nagyobb 
befolyást gyakorolhassanak a vezetôségre és a kormányokra, hogy fenntart-
ható legyen a postahivatalok mûködése, a postai szolgáltatásokhoz való hoz-
záférés, a szolgáltatások ára és minôsége.

7. A régió postás szakszervezetei szociálisan szabályozott és jól ellenôrzött li-
beralizáció elérésén fáradoznak, és küzdenek a szociális dömping, valamint az 
elhamarkodott, csak a profitszerzésre irányuló, ellenôrizetlen piacnyitás ellen.

8. A szomszédsági régióhoz tartozó szakszervezetek tevékenyen részt fognak 
venni minden olyan rendezvényen, amely a jelen határozatban megfogalmazott 
célok és pontok elérését szolgálja.
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Azt mondják, manapság minden 
tevékenységünket érdekeink 
határozzák meg, így természetes, 
hogy érdekvezéreltek vagyunk. 
Mindannyiunknak van célja, 
egyéni boldogulásunk érdekében 
lépünk elôre, ezért az érdekek 
folyamatos érvényesítése zajlik. 
Valóban így van ez mindenhol és 
mindenkinél?  
Minden bizonnyal.  
Ám van az érdekérvényesítésnek 
egy, leginkább a munka világára 
jellemzô magasabb szintje 
is, amikor az egyéni érdekek 
csoportérdekké fonódnak össze. 
A csoportérdek érvényesítését 
szervezô erô pedig maga 
a szakszervezet.

Szakszervezeti vezetôként tudom, hogy 
így van. Sokan vagyunk, tisztségviselôk, 
akiknek az a dolgunk, hogy segítsünk a 
kollégáknak eligazodni a munkavégzés-
sel kapcsolatban felmerülô kérdések és 
problémák között. Tesszük ezt napról 
napra, a hatályos törvény által szûkített 
lehetôségek között, megnyirbált szár-
nyakkal. Tesszük annak tudatában, hogy 
a munkavállalóknak nincs más érdekér-
vényesítô lehetôségük, mint a szakszer-
vezethez való tartozás.

Hiszen nem állhat egyenként minden 
munkavállaló a fônöke elé, hogy lefoly-
tassa saját bértárgyalását, egyeztessen 
a munkakörülményekrôl, a munka- és 
védôruha használhatóságáról, munkakö-
ri feltételekrôl, hovatovább a béren kívü-
li juttatásokról, és még számosan lehet-
ne sorolni a témákat, melyekben a szak-
szervezet a munkavállalói érdekek men-
tén egyeztetéseket, tárgyalásokat folytat 
a munkáltatóval. 

Tagjaink számára ez ma már nyilvánva-
ló. Nem véletlenül erôsítik sorainkat. Az 
idei év elején történtek, a bértárgyalások 
során már kivívott juttatások folyósításá-
nak visszatartása azonban elôtérbe hozta 
azt a kérdést, hogy miért fontos együtt-
gondolkodnunk a szakszervezeti munka 
lényegérôl. 

A kiszolgáltatottság érzése
elhatalmasodott

Sokan még úgy vélik, nem kell csatla-
kozniuk hozzánk ahhoz, hogy élvezhes-
sék eredményeink gyümölcsét. Sôt, azt 
is gondolják, hogy az egyszer már elért 
eredmények, juttatások ezentúl már ter-
mészetesek, automatikusan járnak, nincs 
velük dolog tovább. A szakszervezeten 
kívül állva nem látják világosan, milyen 
erôfeszítéseket kíván a jogok vagy le-
hetôségek megszerzése, megtartása, és 
talán azt a kérdést sem teszik fel maguk-
nak, hogy vajon ez nekem, egyedül sike-
rült volna-e?

Nem postai, nem egyedülálló, hanem 
sajnos világjelenség, hogy a kiszolgálta-
tottság érzése elhatalmasodott a mun-
kavállalók fölött. Ez ellen tennünk kell. 
Mindenkinek a saját közösségén belül, 
hogy aztán a közösségek ereje össze-
adódva hathasson. Ehhez pedig csakis 
támogatottságunk, tagságunk minél na-
gyobb létszáma adhat felhatalmazást. 

A postások közösségében az erô mel-
lett ott van a tudás is. Ismerôs helyzet, 
hogy ha két postás találkozik, a harma-
dik mondat már a szakmáé. Egy nyel-
vet beszélünk, mintha sokévi barátság 
fûzne össze mindannyiunkat, s ez a kül-
világ számára esetenként igen sajátos. 
De mi értjük egymást. Használjuk ki ezt 
az elônyt, és erôsítsük magunkat, saját 
közösségünket! Minden lehetséges alka-
lommal azt kérem tagjainktól, jelezzék 
mind a szakmai, mind pedig a foglalkoz-
tatásbeli problémákat, hogy segíteni tud-
junk. Ebben kell, hogy kiteljesedjenek 
szakszervezetünk szakmai tagozatai is, 
melyek folyamatos kapcsolatot tartanak a 
szakmai vezetéssel a megoldások, a szük-
séges változtatások érdekében. 

Magánéleti gondokban is
segít a szakszervezet

Mit ad nekem a szakszervezet? Ezzel a 
kérdéssel is találkozom gyakorta. És nem 
feltétlenül ajándékokra, segélyekre gon-
dol a kérdezô. A válasz ott van honlapun-
kon, újságunkban, szórólapjainkon, és 
azoknak a postásoknak a napi életében 

is, akik régóta tagjaink. A munkaviszony-
nyal kapcsolatos jogok, lehetôségek, kér-
dések, problémák kezelése mellett elô-
fordul, hogy a családi vagy a magánéleti 
gondok megoldásában is a szakszervezet 
nyújt segítséget. Jogsegélyszolgálatunk 
sokszor kilátástalannak tûnô helyzetek-
bôl segíti tovább tagjainkat, vagy teszi 
számukra is megfizethetôvé a szükséges 
jogi lépés megtételét. 

Tagkártyájuk felmutatásával ország-
szerte számos helyen vehetnek igénybe 
tagjaink csak nekik szóló kedvezmények-
kel vásárlási lehetôségeket és szolgáltatá-
sokat. És mivel az elfogadóhelyek szerve-
zésében minden tagunk részt vehet, azt 
gondolom, joggal bízom abban, hogy e 
helyek száma a jövôben is folyamatosan 
növekszik majd.

A siker a közösség együttes
 erejében van

A közösségekhez való tartozás igénye a 
fiatalokra nem jellemzô, nem így szocia-
lizálódtak. Ôk még többnyire egyedül vív-
ják a csatákat, melyek veszteségeibôl ne-
hezen állnak fel, reményvesztetté, ese-
tenként céltalanná válhatnak. Nekik még 
meg kell tanítanunk azt, hogy másképp is 
lehet, hogy a terhet lehet könnyebbé ten-
ni, hogy a siker a közösség együttes ere-
jében van. Adjunk feladatot egymásnak. 
Adjunk bizalmat, hogy szakmai tudással, 
felelôsséggel, elkötelezetten láthassuk 
el az érdekvédelmi feladatokat, hogy a 
kiszolgáltatottságot, olykor a reményte-
lenséget feloldhassuk. Közös célunk az a 
munkahely, ahova jó érzéssel megyünk, 
és ahonnan jó érzéssel térünk haza. 

Ha valamit rosszul csinálunk, mert té-
vedünk, vagy akaratlanul nem jól dön-
tünk, tartsunk tükröt magunknak és egy-
másnak. Fogadjuk el, amit ott látunk, fo-
gadjuk el a tanácsot, a kritikát, mert csak 
így fejlôdhetünk, haladhatunk.

Tegyük ezt minél többen, minél eltö-
kéltebben, teremtsünk magunknak, egy-
másnak olyan szakmai és baráti közössé-
get, ahol egymást erôsíthetjük célunk el-
érésének érdekében. 

TóTh ZsuZsanna elnök

A terhet lehet  
könnyebbé tenni
A közösség ereje ad hitelességet és garanciát
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Megjelenítjük véleményünket
Dolgozói észrevételek alakítják a PSZ álláspontját

köszönet a segítségért
2013. augusztus 10-én almanagyságú jég esett Hajdúszoboszlón, 
melyet felhôszakadás kísért. A házam tetôszerkezetét, a palát 
átlyukasztotta, a mennyezet beázott és leszakadt. A ház falai eláztak, 
a belsô berendezés, ingóság nagy része tönkrement. Egyedül élek, 
és bár van biztosításom, a kár helyreállítása a házra felvett hitel 
miatt igen megterhelô számomra. A Postás Szakszervezetnek 1981, 
munkába állásom óta tagja vagyok. A helyi alapszervezet titkára 

azonnal jelezte a problémát, és a Postás Szakszervezet elsôként intézkedett a kár 
enyhítése érdekében. Nagyon köszönöm a Postás Szakszervezet Központjának és a 
Debreceni SZSZT-nek a gyors és hathatós segítséget. BorBély lásZlóné

A Postás Szakszervezet munkájához mindig is hozzátartozott a szakmai belsô szabályozások, 
utasítás-tervezetek véleményezése, saját javaslatainkkal történô kiegészítése, a munkaválla-
lók alapvetô érdekeivel ellentétes pontok megvitatása, esetenkénti tiltakozásunk megjelenítése.  Különösen fontos 
volt e szempontból a 2013-as év, a teljes postai piacnyitás éve. Ennek kapcsán készül az új Ágazati Kollektív Szerzô-
dés, melynek megfogalmazásában aktív szerepet vállal a Postás Szakszervezet az Ágazati Párbeszéd Bizottságon be-
lül. Ennek szellemében  fogalmazzuk meg véleményeinket és javaslatainkat is a munkáltató számára az egyetemes 
szolgáltatónál  maradó, és a késôbb esetlegesen idegen munkáltatóhoz kerülô kollégák érdekeinek védelmében is.

Ez évi elsô, és egyben eddig leghúsbavá-
góbb feladatunk a bértárgyalások lefoly-
tatása volt. Ez sohasem egyszerû, idén 
viszont még az a sajátos helyzet is nehe-
zítette, hogy a tárgyalások utolsó harma-
dában történt meg a Magyar Postánál a 
felsô vezetés váltása.  Ez a körülmény je-
lentékenyen késleltette a megállapodás 
aláírását. Az új tárgyalások menetében el-
ért bérfejlesztés mellé szakszervezetünk 
találta meg annak az egyszeri juttatásnak 
a forrását, amelybôl a megállapodás ér-
telmében differenciált juttatásban része-
sültek március hónapban a kollégák. Eb-
ben a megállapodásban vállalt garanciát a 
munkáltató arra is, hogy a mûszakpótlék 
változása következtében felszabaduló for-
rás késôbbi felhasználásáról tárgyaláso-
kat folytat a szakszervezetekkel. A tárgya-
lások eredményeként az elsô négy hónap 
pótlékvesztesége 2013. június 5-én jelent 
meg elôször az érintett munkavállalók 
bérében minôségi ösztönzô formájában, 
a továbbiakban folyamatosan, havonta 
került kifizetésre. A keresetkiesés kom-
penzálása mellett azt is fontos eredmé-
nyünknek tartjuk, hogy az idôszaki ösz-
tönzô kialakítása folyamán szakmai ész-
revételeink többségét beépítette a rend-
szerbe a munkáltató.

A szakmai vezetéssel történô egyezteté-
sek elsôdleges színtere a Postás Szakszer-
vezet tagozatainak ülése, ahol a külön-
bözô postai szakmákat képviselô küldöt-
tek közvetlenül cserélhetnek információt 
a meghívott vezetôkkel. E találkozók kere-
tében számos problémára sikerült megol-
dást találtatni a munkáltatóval.

Kiemelt esemény volt májusban a Postai 
Érdekegyeztetô Tanács összehívása, amely 
több témával foglalkozott, köztük az egye-
sített kézbesítôk teljesítménybérezési pilot-
jának értékelésével, a mérôóra-leolvasás ta-
pasztalatainak megbeszélésével, a „darab-
díj a csomagkézbesítésben” pilot beszámo-
lójának meghallgatásával. Ez utóbbi témá-
val kapcsolatban szakszervezetünk a köz-
vetlenül hozzánk érkezett dolgozói észre-
vételek alapján több kifogással élt, és nem 
fogadta el a beszámolót. Augusztusban, 
a munkáltató új javaslatát véleményezve 
kinyilvánítottuk: megítélésünk szerint a 
munkabér nagyobb részét a kézbesített da-
rabszámok alapján meghatározni nagyon 
nehéz, és hátrányos is lehet a munkaválla-
ló számára, ugyanis teljesítménye jelentôs 
mértékben nem tôle függ, hanem például 
a körzetétôl, a címzettektôl és a számára 
kiosztott küldemények darabszámától. Az 
elvárt teljesítményt mindig egyénre szabot-

tan, az adott körülmények között kell meg-
határozni, és annak az adott körülmények 
között kell teljesíthetônek lennie.  Ehhez a 
gondolatkörhöz és elemzésünkbôl levont 
következtetéseinkhez kapcsolódva fogal-
maztuk meg a munkáltató számára javas-
latainkat, elvárásainkat.

Napi munkák során számos utasítás- és 
rendelkezéstervezet véleményezését ké-
szítjük el más szakmai elôterjesztések mel-
lett.  Az egyes témák kapcsán kifejtett ál-
láspontunk erejét az adja, hogy országos 
alapokon nyugszik, hiszen az alapszervi 
titkároktól begyûjtött és a TSZB titkárok 
által közvetített területi vélemény – amely-
bôl egyébként a PSZ országos álláspontja 
kialakul – szinte teljes postai szakmai le-
fedettséget tükröz.  A sok-sok véleménye-
zendô téma között a legjelentôsebb súlyt 
az ösztönzô-szabályozások kialakítása és 
módosítása képviselte.

Az év hátralévô részében folytatjuk a 
Kollektív Szerzôdés módosítására irányu-
ló tárgyalásokat,  illetve a Postás Szakszer-
vezet Bér- és Foglalkoztatási Bizottságá-
nak összehívásával megkezdjük a felké-
szülést a jövô évi bértárgyalásokra. Ennek 
keretében  áttekintjük a Magyar Posta lét-
számhelyzetét is.

sZegô róZa alelnök
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A helyzetet mindenki ismeri: 
égetô szükség van értékeinket 
megôrzô, korszerû, hatékony 
érdekvédelemre most és 
a jövôben egyaránt. A magyar 
szakszervezeti mozgalom 
mérföldkôhöz ért. Egyszerre 
van szükség a konföderációk 
és az ágazati szakszervezetek 
eddigieknél szorosabb 
együttmûködésére. Ennek 
a változtatásnak három 
konföderáció (MSZOSZ, 
Autonómok, SZEF) az élére állt, 
amikor azt mondta, hogy nem 
mehet így tovább, érvényesülnie 
kell a közösség erejének, 
szervezetileg egybe kell olvadni.

A kormányzat szakszervezeti politikája, 
a társadalmi és gazdasági mozgások egy-
szerre idézték elô azt a helyzetet, hogy 
váltanunk kell. Talán majd, egy évtized 
távlatából visszatekintve úgy gondolunk 
a mai idôkre, hogy a negatív folyama-
tok együttes hatása történelmi változást 
kényszerített ki belôlünk. Ez a változás 
nem kevesebb, mint a magyar szakszer-
vezeti mozgalom XX. századi történeté-
nek lezárása, és egy új korszak kezdete. 
Mi írjuk a történelmünket.

Több tagunk van,  
mint a magyar pártoknak 

összesen
Magyarországon a legerôsebb tömegbá-
zissal a szakszervezetek rendelkeznek. 
Sok nyugat-európai országénál alacso-
nyabb szervezettségünk ellenére több 
tagunk van, mint a magyar pártoknak 
összesen. Ha a mai szóhasználat szerin-
ti „nem kormányzati szervezetek”, a civi-
lek tagságát vizsgáljuk, akkor ennek a vi-
lágnak is a legnagyobb, legszervezettebb 
tömbjét a szakszervezetek alkotják. Ez 
egyben felelôsséget is jelent számunkra. 
Ez a felelôsség mondatja velem – és eb-
ben azt tapasztalom, sok szövetségesem 
van –, hogy a változó világban nekünk 

is változnunk kell. Ha a szûk és a széles 
közvélemény egyszerre mondja, hogy 
egyesítsétek erôiteket, akkor hatalmas fe-
lelôssége van annak, aki ezt vélt vagy va-
lós személyi érdekei miatt nem teljesíti, 
nem hallja meg.

Sokfajta modell jött létre a világon a 
szakszervetek felépítését illetôen. Lá-
tunk plurális és egység-szakszervezeti 
mozgalmakat, látunk szétaprózott szer-
vezeti struktúrát és megaszakszervezete-
ket. Ezek mögött más és más társadalmi 
és politikai, történeti fejlôdés áll. A ma-
gyar szakszervezeti mozgalom egyszerre 
szétaprózódott és egyszerre plurális. En-
nek oka, hogy a rendszerváltáskori vál-
tozások, fôképpen a rossz belsô és kül-
sô kompromisszumok azt eredményez-
ték, hogy újabb és újabb szervezetek je-
lentek meg a munkavállalók érdekkép-
viseletére. 

A feltételezés az volt, hogy ha többen 
vagyunk, és minél több embert meg tu-
dunk gyôzni arról, hogy ránk számíthat, 
akkor a versengés által ezt egyre jobb és 
jobb színvonalon tesszük. Mégsem ez 
történt Magyarországon. Hagytuk, hogy a 
politika világa és a társadalmi individua-
lizálódás egyszerre törjön ránk. Nem vál-
toztunk eléggé, és nem láttuk meg a kí-
nálkozó lehetôségeket. Ezért olyan moz-
galommal érkeztünk el a XXI. századba, 
amely sokszereplôs, szervezeti méretei 
elégtelenek, erôforrásai szétaprózódtak, 
emiatt alacsony hatásfokú, és lassan, de 
folyamatosan visszaszoruló. Ezt kell meg-
változtatnunk.

Minôségi változássá
formáljuk a nagyságrendet

A mostani helyzet egy dolgot biztosan 
nem tesz lehetôvé: azt, hogy az elköve-
tett hibák miatt felelôsöket keressünk. 
Ez tönkretesz minket. Ezzel szemben azt 
kell meghatároznunk, hogy mit szeret-
nénk elérni a változásokkal.

Mennyiségi változásért most nem 
kell megküzdeni, de a minôségiért 
minden nap! A három legnagyobb szak-

szervezeti konföderáció összeolvadásá-
val a legnagyobb civil szervezet jön létre 
Magyarországon. 250 ezer aktív és több 
mint ötvenezer nyugdíjas korú tagunk 
egyértelmûen a legerôsebbé tesz minket, 
és nem csak a szakszervezeti világban. Ez 
azonban nem érdem, hanem felelôsség-
gel járó állapot. Ezt a nagyságrendet kell 
most minôségi változássá formálni a szer-
vezeti integrációval.

Szolidaritást vállalunk 
egymásért!

Az elmúlt hónapok munkája hozott egy 
gyors eredményt. Újra kezdenek megje-
lenni a szolidaritás összekötô kapcsai. A 
politika ügyesen alkalmazott oszd meg 
és uralkodj elve azt eredményezte, hogy 
kohász a tanárért, egészségügyi dolgo-
zó a köztisztviselôért, vagy akár vasutas 
a bolti eladóért nem állt ki. Nem vállal-
tuk magunkra a másik terheit és nem áll-
tunk oda a háta mögé, hogy harcában ne 
legyen egyedül. Sokszor, valljuk be, ezért 
buktunk el. Most azt látom, hogy soha 
ilyen szoros együttmûködés, együttgon-
dolkodás nem volt a közszféra és a ver-
senyszféra szakszervezeti vezetôi között, 
mint most. Már ez önmagában minôségi 
változás, amelynek hatását érezni fogja 
minden tagunk.

Közösséget adunk a közösségre 
vágyóknak. Számtalan szociológiai ta-
nulmány vonta le azt a következtetést 
az elmúlt 23 év gazdasági átalakulásá-
ból, hogy a magyar társadalom szét-
esett, egyre inkább individualizálódik. 
Megszûntek a korábbi közösségek, és 
az egyéneket ilyen módon összekötô 
szolidaritás is. A szakszervezeti mozga-
lom, amely éppen a szolidaritásra épít, 
nem engedheti meg magának, hogy kö-
zösségteremtô feladatát ne teljesítse. 
Le kell számolnunk azzal a tévhittel, 
hogy tömegek jönnek be a szakszer-
vezeti irodák ajtaján. Nekünk kell ki-
mennünk azokba a közösségi terekbe, 
ahol a segítségre, a közösségre vágyó-
kat megtaláljuk.

Megnyitottuk a magyar 
szakszervezeti mozgalom 
XXi. századi történetét!
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Miért érdemes belépni 
a szakszervezetbe? 

Ha a szakszervezeti vezetôk nem tudnak 
erre válaszolni, akkor hogyan várhatjuk 
el reménybeli tagjainktól, hogy ezt meg-
fogalmazzák? Megtépázott presztízsünk 
miatt már nem lehet csak ígérni. Hitele-
sítô lépések kellenek. Ez pedig csak úgy 
érhetô el, ha már a szakszervezeti kon-
föderációk szintjén is közvetlenül képe-
sek vagyunk megszólítani tagjainkat. Azt 
gondolom, röviden megfogalmazható az, 
hogy mitôl vagyunk mások, mint a többi 
civil szervezet, vagy akár politikai párt. Mi 
csak a munkavállalók érdekeiért harco-
lunk, miközben tagjaink 
számára egyszerre nyúj-
tunk védelmezô és bará-
ti közösséget, folyamato-
sam információt, képzési 
lehetôséget.

Elfelejtett képessége-
inket újra kell teremte-
ni. Egy ekkora szervezet 
nem engedheti meg magá-
nak azt, hogy ne legyen sa-
ját képzési rendszere. Me-
részebbet gondolok annál, 
hogy ez korlátozódjon a 
szakszervezeti tisztségviselôk képzésé-
re. Olyan szervezeti háttérnek kell len-
nie, amely a szakszervezeti tag számára 
is képes szolgáltatást biztosítani Nem le-
hetünk kiszolgáltatottjai a piaci szerep-
lôknek (lásd Európai Uniós támogatá-
sú idegennyelvi képzések körüli visszás-
ságok). És bizony, ha kell, akkor arra is 
képesnek kell lennünk, hogy minden ta-
gunknak biztosítsuk a jogi segítségnyúj-
tást. El kell érni az új szervezeten belül, 
hogy a fônök irodájától a tárgyalóteremig 
elkísérhessük tagjainkat. Ezzel csökken-
teni lehet kiszolgáltatottság-érzetüket, és 
megerôsíthetjük a szakszervezeti tagok 
pozícióját a munkahelyükön.

A szervezet megújulása nem lehet-
séges anélkül, hogy segítsük a jövô 
szakszervezeti vezetôinek fejlôdését. 
Komoly hiba, hogy elveszett néhány ge-
neráció a szakszervezetek számára. Hoz-
záteszem, nagyon sok értékes ember van 
most is a szervezeten belül, akik 40 év 
alattiak. De sajnos az ô szerepvállalásuk 
gyakran a véletlen és nem tudatos szer-
vezeti építkezés eredménye. Nekik is ér-
dekük lenne, ha a mozgalom segítené 
elômenetelüket. Saját jövônket mi emel-
jük fel, vagy nyomjuk le. A versenyszfé-
rából átvett módszerekkel fejlôdési pá-
lyát kell építenünk a mai fiatal és ambi-
ciózus, érdekképviselet iránt érdeklôdô 
embereknek.

A fiatalokat (még) nem 
vonzza a szakszervezet

Sajnos, személyes tapasztalataink és a 
felmérések is azt mutatják, hogy erôs ge-
nerációs törés van a társadalmon belül a 
szakszervezetek megítélésében. A 35 év 
alatti korosztály kevésbé bízik bennünk, 
mint azok, akik a rendszerváltás elôtt már 
láttak mûködô szakszervezetet. Sokan 
azt mondják, hogy ez a korosztály vele-
járója, a személyes érintettség, tapaszta-
lat hiánya. Most még avíttnak, az elmúlt 
rendszerbôl ottmaradottnak, felesleges-
nek és haszontalannak tartja a szakszer-
vezetet a pályakezdôk többsége. Emellett 

azonban sok fiatal van kö-
zöttünk, akik velünk dol-
goznak minden nap. Ez 
azt mutatja, hogy ha meg 
merjük mutatni magunkat 
valóságunkban, és lehánt-
juk magunkról a ránk ag-
gatott jelzôket, akkor már-
is „trendivé” válhatunk. 
Nyilván ez nem megy pa-
rancsszóra, és nem is fel-
tétlenül csak döntés kér-
dése. De hiszem, hogy a 
ma fiataljai számára a kö-

zösséghez tartozás lehetôsége éppen úgy 
vonzó perspektíva, mint nyugdíjas tagja-
ink számára. Ki kell lépnünk hagyomá-
nyos közegünkbôl és megszólítani ôket 
saját közösségi tereikben - legyen ez akár 
az internet világa, akár a fesztiválok kö-
zege. Az elmúlt években keveset tettünk 
azért, hogy ott legyünk az iskolákban, 
megfogjuk a munka világába készülôk, 
az oda frissen érkezôk kezét.

Meg kell határoznunk 
szerepünket  

a minket körülvevô világban
A szakszervezeti mozgalomra sok jelzôt 
akasztottak az elmúlt évtizedekben. Ta-
lán annak is köszönhetô ez, hogy vi-
szonyrendszerünket mindig a politika 
világához akarunk meghatározni, miköz-
ben a civil szféra felé kevéssé nyitottunk. 
Létszámunknál fogva motorja kell le-
gyünk a magyar civil társadalom megúju-
lásának és megerôsödésének. Ezért part-
nereikkel közös programokon kell meg-
mutatnunk, hogy mi a helyi közéletben is 
ott akarunk lenni. Felelôsséget akarunk 
vállalni a hátrányos helyzetûek, az eleset-
tek, a társadalmi szolidaritásban bízók ér-
dekében is.

Ott kell lennünk a helyi közéletben! 
Nem adhatjuk fel azt, hogy a szakszerve-
zeti mozgalomnak területi szervezetei, 
képviseletei legyenek 

Van tudásunk, jövôképünk, vannak 
elképzeléseink, már „csak” meg kell 
mutatnunk. A szakszervezeti mozgalom 
jelenleg Magyarországon inkább csak le-
követi a világot, semmint proaktív mó-
don elôre menne. Zsûrizünk, vélemé-
nyezünk, tiltakozunk. Elmondjuk, hogy 
nem jól, nem azt, nem akkor csinálják a 
hatalmon lévôk, amit szeretnénk, vagy 
szerintünk kellene. De mi ennél többre 
voltunk és vagyunk képesek! A szakszer-
vezet a magyar társadalom leképezôdé-
se. Kollégáink tudása által az élet min-
den területéhez értünk, és van elkép-
zelésünk arra is, hogy mit kellene csi-
nálni. Ki kell törnünk a ránk kénysze-
rített szemlélôdô pozícióból, és meg 
kell mondanunk, hogy milyen Magyar-
országot szeretnénk. A politika csapdá-
jából akkor lehet kitörni, ha kiszámítha-
tóak vagyunk, és mindenki által ismert, 
hogy milyen program alapján tudunk 
együttmûködni bárkivel is.

Szolidaritás és bizalom nélkül
nincs valódi változás

Minden szervezeti változás alapja, 
hogy együtt gondolkodjanak a ve-
zetôk a tagokkal. A SZOT átalakulá-
sa éppen azt a rossz példát mutatja szá-
munkra, hogy a szolidaritás és a bizalom 
hiánya, valamint a tagsággal való párbe-
széd nélkül csak félresikerült folyamat 
mehet végbe. Azt gondolom, és talán ezt 
közösen elvárhatjuk a három konföde-
ráció valamennyi vezetôjétôl (legyen az 
bármilyen szinten is), hogy folyamatos, 
interaktív, személyes kapcsolatban kell 
lennünk a tagjainkkal. Nekünk azokkal 
kell most beszélnünk, akik bizalmukat 
fektették a magyar szakszervezeti moz-
galomba. 

Azt gondolom, nincsen más út, mint 
amit elkezdtünk. Ezt várják el tôlünk a 
tagjaink, és ezt kényszeríti ki a környeze-
tünk is. De nem mindegy, hogy hogyan 
élünk a lehetôséggel. Az integráció, egy 
új alapszabály önmagában nem teremt új 
szakszervezetet, nem eredményez új ta-
gokat, csak ha képesek leszünk kinyitni a 
szakszervezeti mozgalom kapuit. Éppen 
ezért az elvi megállapodások után, amely 
az új és minden eddiginél nagyobb kon-
föderáció alapjait rögzítik, minden jelen-
legi szakszervezeti vezetônek az a felada-
ta, hogy elmenjen a tagságához, és be-
széljen velük a változásokról. 

Én elindulok, és biztos vagyok abban, 
hogy nem egyedül leszek… sokan, és 
egyre többen leszünk együtt…

PaTaky PéTer,
az MSzOSz elnöke
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Milyen volt az idei nyár? Ilyen 
is, meg olyan is. Az idôjárás ked-
vezett a szezonális sportoknak, 
vagyis vízpartok mellé renge-
teg programot lehetett szervez-
ni. De néhány enyhébb víkenden 
azért kirándulni is elmehettek, 
akiknek már elegük lett a káni-
kulából. Fôleg, ha jól választot-
ták meg a túraterepet. A postások 
azonban mindig találékonyak ah-
hoz, hogy ilyen egyszerû képlete-
ket megoldjanak.

A Kelet-magyarországi Postás SE a tavalyi 
évben már bevált dévaványai strandon 
szervezte meg a Dél-alföldi Postás Vízi-
partit. Több mint fél ezren sportoltak, 
strandoltak és szórakoztak kora reggeltôl 
késô délutánig ragyogó idôben a három 
dél-alföldi megye postásai, debreceni, 
miskolci és berettyóújfalui kollégáikkal 
együtt. Kispályás foci, strandröplabda, 
petanque, úszás, lengôteke és csocsó sze-
repelt a sportági kínálatban. Meglepetés-
re a franciák kedvenc golyós játékában, 
ahol koedukált mezônyben vetélkedtek 
a postások, egy hölgypáros lehengerelte 
a férfinépet, és elvitték a gyôztesnek járó 
serleget. A lengôtekében pedig éremhez 
sem jutottak az erôsebb, de ezek szerint 
kevésbé ügyes nem reprezentánsai.

Vízi mókára a dunántúli postásokat 
sem kellett sokat nógatni, mert alapo-
san kihasználták a Dunántúli PSE ren-
dezvénynaptárában fellehetô rendezvé-
nyeket. Nagykanizsán sárkányhajó via-
dallal  készültek a szeptemberi országos 
bajnokságra. Az Együtt mozog a család 
elnevezésû  zánkai vízes sportnap régi 
hagyomány, az idén is teltházas buli volt 
az északi megyéknek, csakúgy, mint az 
orfûi aquaparkban zajló a délieknek. Az 
egykori úttörôváros part menti felségvi-
zein tenisz, lábtenisz, strandfoci és röp-
labda, továbbá  krokodiltoló, vízibicik-
li, sárkányhajó és csúszdaverseny volt az 
„étlapon”. Orfûn csaknem ezren gyûltek 
össze, még Tóth Zsuzsanna, a Postás 
Szakszervezet elnöke is, aki nem csupán 
a megnyitóbeszéd protokolláris kötele-
zettsége okán volt jelen, hanem lokális 
illetôsége szerint is, lévén Fejér megyei 
postás dolgozó évtizedek óta. 

Ritka pillanat a postás szabadidôsport 
históriájában, hogy a nagypolitikába is 
beóvakodik egy villanás erejéig. Június 

30-ára és július 1-jére Horvátország Eu-
rópai Uniós csatlakozása alkalmából egy 
Pécsett élô holland úr, bizonyos Simon 
Wintermans egy különös bringatúrát 
szervezett. Pécsrôl és Eszékrôl is egy-egy 
100 fôs kerékpáros csapat indult el a má-
sik városba, hogy ott ünnepeljék meg az 
EU 28. tagjának belépését. A pécsi százak 
között 18 DPSE-tag is letekerte a kétszer 
92 kilométeres távot (hiszen másnap visz-
sza is kellett jönniük). Beremenden volt 
a két szembejövô társaság randevúja, es-
te pedig Eszék, illetve Pécs fôterén igazi 
fieszta hangulatban lubickolhattak a csat-
lakozási népünnepély kellôs közepén.

A siófoki kollégák kísérleti jelleggel el-
hagyták az állóvizet a folyóvízért. Július-
ban kajaktúraversenyt hirdettek a Sió fel-
sô, vagyis a Balatonhoz közelebb esô sza-
kaszára – egyelôre helyi szinten. És a kí-
sérlet beváltotta a hozzáfûzött reménye-
ket. Ugyan megtapasztalhatták, hogy a 
kajak borulékonyabb jószág a túrakenu-
nál, de ez sem vette el a kedvüket attól, 
hogy jövôre is kiírják, akár vendégver-
senyzôket is fogadva.

Még az igazi strandszezon elôtt bo-
nyolították le a Telekom – Heti Válasz 

Top Business-kupa kispályás labdarúgó-
torna mérkôzéseit Telkiben. A jeles fut-
ballcentrumban a pécsiek Magyar Pos-
ta Zrt. Dunántúl néven léptek pályára. 
A csoportjukból az utolsó meccs elôtti 
matematikai feladványt (túl)teljesítve – 
legalább 10 gól különbséggel kellett el-
verni a csoport utolsó helyen álló gárdát, 
végül 14-gyel nyertek – még továbblép-
tek a pótselejtezôbe, ám ez volt számuk-
ra a végállomás.

Ugyanezen a tornán a Kelet-magyaror-
szági PSE makói és hódmezôvásárhelyi 
erôkbôl kovácsolt alakulata jobban mu-
zsikált. Ôk százszázalékos teljesítmény-
nyel, 4 gyôzelemmel megnyerték a selej-
tezôcsoportjukat. Ám egy héttel késôbb, 

a döntôk napján már nem sikerült az ot-
tani csoportkörbôl tovább lépniük.

A zalaegerszegi sportkörzetbôl 65-en 
inkább egy hûvösebb élményeket ígérô 
szomszédolást választottak hétvégi prog-

ramnak. A szlovéniai hegyvidék egyik 
gyöngyszemét, a Bledi-tavat keresték fel. 
A jégkorszak ajándéka ez a jókora tenger-
szem, amelyen még egy sziget is elfér, s 
rajta gótikus Mária-templom. A tó mere-
dek sziklaormának tetején középkori vár,  
Bled városának szomszédságában pedig 
egy másik káprázatos természeti képzôd-
mény, a Vintgár-szurdok, amit csak a 19. 
század végén fedeztek föl, s tettek járha-
tóvá. A benne rohanó Radovna folyó ka-
nyargó medre és gyönyörû vízesései te-
szik turistacsalogatóvá.

A fôvárosi Postás Sportegyesület válto-
zatlan elszántsággal neveli a fiatal tehet-
ségeket a magyar sport utánpótlásához. 
A kézilabdázók ERIMA országos döntô-
jén a 11 éves lánycsapat ötödik, míg a 10 
éves fiúcsapat hatodik lett. 

Az asztaliteniszezôk újonc és serdülô 
országos bajnokságán az újonc Mol-
nár Anna egyéniben második, a serdülô 
Petôcz Orsolya második, Zs-Szabó Kinga 
harmadik helyet szerzett. Ôk ketten pá-
rosban is a dobogó alsó fokára állhattak.

Az atléták ifi Budapest-bajnokságán 
Könyves-Tóth András gyôzött gerelyha-
jításban, Tóth Máté pedig harmadik lett 
800 méteren. A sok éve a Postás színei 
mellett kitartó sprinterígéret,  Nádházy 
Evelin a felnôttek között is dobogó közel-
ben végzett az ob-n, negyedikként ért cél-
ba 100 és 200 méteren is.  Saját korcso-
portjában, a junioroknál pedig második, 
illetve harmadik helyet szerzett. Év köz-
ben pedig megjavította egyéni csúcsait.

Végül, de nem utolsósorban a tornász-
lánykák is szépen fejlôdnek tudásban: a 
hollandiai Deventerben versenyeztek, és  
sikerrel szerepeltek, legyôzve a legtöbb 
számban a vendéglátókat.

szabó Jenô

„Jaj, úgy élvezem én a strandot...”
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A Postás SE természet-
járó szakosztályának 

programjai
Október 5-én, szombaton másfél órás sé-
tára indulhatnak a Városmajorban, ahol rej-
tôzködô kincseket fedezhetnek föl Szász La-
jos túravezetô segítségével. Találkozó: 
Széll Kálmán téren, az óra alatt, 10 órakor. 
Ugyanezen a napon az elszántabbak a Vértes-
be kirándulnak. Szárligetrôl egy 18 km-es kör-
túrát tesznek. Találkozó: Déli pu. pénztárcsar-
nok, 8 óra. Vezetô: Nánásy Miklós. Jelentkezés 
a 06-20-573-7243-as telefonszámon.

8-án, kedden, a havi klubnapra kerül sor a PSE 
klubházában 17 órától (1149 Róna u. 86-100.). 
Ekkor is jelentkezhetnek a meghirdetett és az 
esetleges programon kívüli túrákra.

13-án, vasárnap, a Pilis-hegységet vehetik cél-
ba. Útvonal: Csobánka – Hosszú-hegy – Szán-
tói-nyereg – Pilisszántó (11 km). Találkozó: 
Batthyány tér HÉV-pénztárak, 8.40-kor. Vezetô: 
Divinyi Mártoné Magdi.

20-án, vasárnap, ismét a Pilis következik, de 
más útvonalat járhatnak be. Pilisszentkeresztrôl 
„halálos” túrát vezet Divinyi Mártonné Magdi, 
hiszen útba ejtik a festôi Vaskapu-völgyön kí-
vül a Simon halála és a Döme halála nevû er-
dei emlékhelyeket is. Találkozó: Batthyány tér 
HÉV-pénztárak, 8 óra.

27-én, vasárnap, a szakosztály törzsútvonalán, 
a Fenyôgyöngyétôl Hûvösvölgyig vezetô 6 kilo-
méteres szakaszt sétálhatják  végig az országos 
kék jelzésen. Találkozó: Óbuda-újlaki templom, 
65-ös autóbusz végállomása, 9 óra. Vezetôk: 
Veliczky Lászlóné Ica és Molnár Pálné Kati.

Novemberben már átállnak a téli menetrendre, 
azaz a Budai-hegység ösvényein barangolnak. 
Az elsô három vasárnapon, azaz 3-án, 10-én 
és 17-én a Széll Kálmán téren a metró kijáratá-
nál lesz a találkozó 9 órakor, és a idôjárási és 
útviszonyok figyelembevételével  választják ki a 
helyszínen az útvonalat. Az állandó túravezetô 
Fancsali Béla szakosztályvezetô lesz, de más 
kollégái is besegítenek alkalmanként.

A havi klubnapra szokás szerint a második ked-
den, vagyis 12-én 17 órára várják a tagokat és 
az érdeklôdôket a PSE klubházába.

Az utolsó vasárnap, 24-e, ismét a Fenyô-
gyöngye-Hûvösvölgy séta jegyében fog lezaj-
lani, az október végihez hasonlóan.

December 1-jén, 8-án és 15-én, vasárnap, 
ugyancsak a téli menetrendet folytatják.

A klubnap, amely ezúttal 10-ére esik, a többi 
hónaphoz képest kissé ünnepélyesebb lesz, hi-
szen évzáró, óévbúcsúztató hangulatban fogják 
eltölteni, hagyományosan piknik alapon.

Postás 
Nyugdíjasklubok III. 
Országos találkozója
Szeptember 5-én az ország minden ré-
szérôl érkeztek a postás nyugdíjasok Ba-
latonalmádiba, hogy részt vegyenek a har-
madik országos találkozón. Jó volt látni az 
örömöt, boldogságot, amellyel köszön-
tötték egymást. Akik a délelôtti órákban 
érkeztek, ismerkedtek a település egyre 
szépülô tereivel, parkjaival, sétáltak a Ba-
laton partján. 

A rendezvény hivatalos része közös va-
csorával vette kezdetét a Postás Üdülô ét-
termében, ahol Németh Ottó fôszervezô, 
a soproni postás nyugdíjasklub vezetôje 
köszöntötte a közel hetven résztvevôt.  Is-
mertette a találkozó programjait: péntek: 
kirándulás Veszprémbe, szombat: Tapol-
ca-Badacsonyi kirándulás, majd este grill-
vacsora az üdülô kertjében, végül zenés-
táncos búcsúest. 

Szente József, a veszprémi postás nyug-
díjasklub vezetôje megemlékezett a közel-
múltban elhuny Dr. Horváth Istvánról, az 
Üzemi Tanács elnökérôl, a Soproni Titká-
rok Területi Tanácsa vezetôjérôl. A jelen-
lévôk felállva tisztelegtek Pista gyertyákkal 
megvilágított fényképe elôtt. Az elcsende-
sedés után szeretettel hívott mindenkit a 
veszprémi kirándulásra.  

Pénteken reggel 9 órakor érkeztek 
meg a résztvevôk a veszprémi vendéglá-
tókhoz. A postás nyugdíjasok klubhely-
ségében Takács Anikó postavezetô asz-
szony köszöntötte ôket, majd a tízóraira 
kínált kávé, üdítô, finom csopaki trami-
ni, sütemények, pogácsa mellett Szen-

te József adott tájékoztatást a veszprémi 
klub életérôl.

A posta épülete elôtti közös fénykép el-
készítése után kezdetét vette a város ne-
vezetességeivel való ismerkedés. Öröm-
teli meglepetés volt a nyugdíjas postá-
sok számára, hogy a Petôfi Színház elôtt 
Oberfrank Pál, a színház igazgatója kö-
szöntötte és invitálta be ôket a gyönyörû 
színházépület nézôterére, ahol éppen 
egy próba kellôs közepébe csöppentek. 
Ezt követôen az aulában rövid áttekintést 
adott a színház történetérôl, végül pe-
dig a kiránduláson résztvevô valamennyi 
nyugdíjas postás tiszteletjegyet kapott az 
esti elôadásra, Szakonyi Károly Adáshiba 
címû mûvének megtekintésére.

A program további részében, a Városhá-
za aulájában Némedi Lajos alpolgármester 
fogadta és köszöntötte a postások csapa-
tát, örömét fejezve ki, hogy Veszprémet 
választották úti céljuknak. A várossal való 
ismerkedés a történelmi nevezetességek, 
templomok megtekintésével, az István ki-
rály és Gizella királynô szobránál lévô kilá-
tó nyújtotta, csodálatos panorámában va-
ló gyönyörködéssel fejezôdött be. 

És mivel sikerült elôrehozni a vacsorát a 
Postás Üdülôben, a csapat idôben vissza-
ért Veszprémbe, az esti színházi elôadásra. 

Szombaton Tapolca város és a Malom tó 
megtekintése után a Tavas barlangi csóna-
kázás szerepelt a programban, majd Bada-
csony következett, ahol éppen ezen a hét-
végén tartották a háromnapos Badacso-

nyi Szüreti Felvonulást. Remek mulatság 
és sok-sok látványosság várta a találkozó 
résztvevôit.

A koraesti grillvacsora után zenés bú-
csúesttel fejezôdött be a Postás Nyugdí-
jasklubok III. Országos Találkozója a ba-
latonalmádi Postás Üdülôben. 
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Kevés idôt kapott. 
Életének 59 évébôl több mint negyvenet adott a Postának – postásként, postásokkal, postásokért 
dolgozott, minden tisztségében mindig felelôsen.

Postás családból származott, postaforgalmi szakközépiskolában érettségizett, a Pécsi Tudomány-
egyetem Jogi Karán diplomázott. Hét évig dolgozott megbecsült jogtanácsosként a Soproni Posta-

igazgatóságon, munkája elismeréseként többször kapott Igazgatói és Vezérigazgatói dicséretet. 
1997-tôl – egy év megszakítással – a Soproni TTT titkára volt, 2002-tôl 2011-ig a Postás Szakszervezet alelnöke. Tagja volt a 

Burgenland–Nyugat-Magyarország EU Régiós Együttmûködés elnökségének, részt vett az MSZOSZ Szervezetpolitikai és Fog-
lalkoztatási Bizottságának munkájában. A Postai Ágazati Párbeszéd Bizottságban a munkavállalói oldal társelnöki tisztét töl-
tötte be. 

Húsz éven át folyamatosan dolgozott az üzemi tanácsban. 1997-tôl területi elnök, 2011-ben a KÜT elnöke, a 2012-es vá-
lasztásokat követôen a Magyar Posta egyszintû üzemi tanácsának elnöke volt, és a munkavállalók képviseletében részt vett a 
Magyar Posta Felügyelô Bizottságának munkájában.

Számos felelôs megbízatása mellett mindig fontos maradt számára a váratlanul felmerülô feladatok megoldása is. Nem tett 
különbséget kis és nagy ügyek között, a nap minden órájában készséggel állt a segítségért, támogatásért hozzá fordulók ren-
delkezésére. Kedves humora, tiszta embersége erôt adott a nehéz helyzetekben.

Dr. Horváth Istvánt a Magyar Posta saját halottjaként szeptember 6-án, pénteken 12.00 órakor Sopronban, a Balfi utcai 
Evangélikus temetôben helyezték örök nyugalomba.

Emléke velünk marad.

Dr. Nemes Sándor az Üzemi Tanács 
új elnöke
2013. szeptember 12-i ülésükön a Ma-
gyar Posta Üzemi Tanácsának tagjai dr. 
Nemes Sándort választották meg a testü-
let új elnökévé.

Dr. Nemes Sándor jogász. 
1987-ben végzett Szegeden, 
a JATE Állam-és Jogtudo-
mányi Karán. Elsô munka-
helyén, a Szolnoki Városi 
Ügyészségen a jogi szakvizs-
ga megszerzése után 1989-
tôl ügyészként dolgozott. 

1991-ben költözött Sze-
gedre. Azóta dolgozik a 
Magyar Postánál, mint jog-
tanácsos, a Postás Szakszer-
vezet Szegedi TSZB mellett 
mûködô jogsegélyszolgálat vezetôjeként. 
1995 óta tagja a Postás Szakszervezet 
Etikai Bizottságának. 2010-ben a Szege-
di TSZB területi titkárának választották. 
Tagja a Postás Szakszervezet elnökségé-
nek és választmányának.

A Postás Szakszervezet Kollektív Szer-
zôdés Bizottságának vezetôje, a Postai 

Ágazati Párbeszéd Bizottság tagjaként 
részt vesz a postai ágazati kollektív szer-
zôdés megalkotásában.

Az elsô üzemitanács-vá-
lasztások óta szakértôként 
segédkezett a testületek 
megalakulásában. Két ko-
rábbi ciklusban az üzemi-
tanács- és a munkavédelmi 
képviselôválasztásokon a ke-
let-magyarországi választási 
bizottságok elnökeként dol-
gozott. 

A 2011. évi üzemitanács-
választásokon a szegedi terü-
leten a Postás Szakszervezet 
jelöltjeként indult, és a sike-

res választás eredményeképpen a Szege-
di Területi Igazgatóság üzemi tanácsá-
nak elnöke és a KÜT tagja lett. A 2012. 
évi egyszintû választáson az üzemi tanács 
tagjává választották. 

Dr. Nemes Sándor nôs, fia harmad-
éves egyetemista, lánya végzôs gimnazis-
ta Szegeden.

O
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Legszemélyesebb érdekünk
az egészség védelme

■ Endrődi Éva a Postás 
Szakszervezet szerződött 
partnere. Cége, a Holis-
tic-65.Bt. szolgáltatá-
sai tagkártyánkkal ked-
vezményesen vehetők 
igénybe. És amiről ezek 
a szolgáltatások szólnak, 

az mindannyiunk számára talán a legfontosabb: az egészség 
védelme, a betegségek lehetőség szerinti megelőzése, jó tes-
ti-lelki állapotunk fenntartása.

■ Az egykori marketing szakember figyelmét személyes sorsa 
fordította a természetgyógyászat felé. Párjával sok-sok éven ke-
resztül minden rendelkezésre álló segítséget igénybe véve is 
hiába próbálkoztak, nem született gyermekük. Aztán, pszicho- 
és méregtelenítési terápiák sora után, 43 éves korában megér-
kezett gyönyörű kislánya, aki ma már nagycsoportos óvodás.

■ Éva a világ egyik legelfogadottabb természetgyógyászati 
módszerét alkalmazza, amelyet dr. Josef Jonas dolgozott ki az 
irányított és ellenőrzött méregtelenítési folyamatokra.  A mód-
szer lényegét dr. Josef Jonas így fogalmazza meg: „A méregte-
lenítés olyan folyamat, amely a betegséget kiváltó okok után 

megy, és az egészség lényegét, a vitalitást igyekszik helyreál-
lítani.”  A kínai gyógyászat – az öt elem tana – elméletét mű-
szeres vizsgálattal ötvözve méri fel a szervezet fizikai és ener-
getikai állapotát, a máj, lép, szív, tüdő és vese működését, azt, 
hogy miként támogatják vagy gátolják egymás működését leg-
fontosabb szerveink. A felmérést követő kezelés pedig gyógy-
növények terápiás alkalmazásával állítja helyre a harmóniát.

■ A vizsgálat időigényes, a probléma mélységétől függően 
egy, másfél órát is igénybe vehet. A Salvia vega-teszt gép se-
gítségével, a tenyér bőre ellenállásának alapján részletesen 
térképezi fel a szervezet állapotát. A műszer képes több ezer 
méregterhelés mellett élelmiszerek, gyógyszerek és táplálék-
kiegészítők alkalmasságát is kimutatni, vagyis azt, hogy a vizs-
gált anyag árt, vagy nem árt a szervezetnek.

■ A Holistic-65. Bt. szolgáltatásai azonban nem érnek itt vé-
get. Éva párja, Dudás Sándor, aki alternatív mozgásmasszás- 
terapeuta, frissítő és teljes testmasszázzsal, reflexológiával 
egybekötött stressz-oldással várja az egészségüket óvni vá-
gyókat. Szerepel még a cég kínálatában légzés- és rezgésterá-
pia mellett fül akupunktúra a függőségek oldására, a fogyókú-
ra megtámogatására, fájdalmak csillapítására, egyéni problé-
mák megoldására. 

SZOLGÁLTATÁS FAjTA ELFOGADóHELyEK SZÁMA

Autó és motor alkatrészek, javítás, mûszaki vizsga 49
Divat és ruházat, cipô, bizsu, turkáló 10
Egészségügyi, gyógyászati segédeszközök, optika 29
Élelmiszer, vegyi áru 4
Étterem, pizzéria, cukrászda 8
Fitness, masszázs 2
Gyerekjáték, játékbolt 24
Iroda és nyomda, polírozás 8
Kultúra, színház, könyvtár 2
Lakás és háztartás, festék 13
Oktatás, autóiskola 1
Sport, kerékpár, horgászat, teke 5
Strand, fürdô és uszoda 5
Szabadidôs programok 2
Szállás és vendéglátás 5
Számítástechnika 2
Szépségápolás és fodrász 28
Szórakoztató elektronika, alkatrészek 6
Utazás, közlekedés 1
Virágüzlet, ajándék 6
Egyéb szolg. (autómosás, képkeretezés, ablak-redôny) 5
Összesen: 215

Elkelne még egy kis segítség?
Tagsági kártyád felmutatásával az ország számos pontján vehetsz 
igénybe kedvezményes vásárlási lehetôségeket és szolgáltatásokat. 
Vegyél részt Te is a tagkártya-elfogadóhelyek számának bôvítésében  
– részletes információkért keresd alap- vagy középszervi titkárodat! 

Kövesd figyelemmel 
az elfogadóhelyek naprakész 

listáját a Postás Szakszervezet 
honlapján!

www.postasszakszervezet.hu 

Már okostelefonodról is 
elérheted!
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A Postás Dolgozó 2013. 2. száma rejtvényének megfejtése: Ennél frissebbet nem tudok önnek hozni. 
Az 5000 forintos ajándékutalványt Gulyás Jánosné (Kisterenye) olvasónk nyerte. A nyereményt postán küldjük el.  

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

Széchenyi Pihenô Kártya 

és egészségpénztári 

elfogadóhely

PRIMA 
VILLA

PRIMA VILLA 
Halasi Fekete Péter tér 4. (nyitva egész évben)

HAJDÚSZOBOSZLóN, A FÜRDÔ cENTRUMÁBAN, A TÉLI BEJÁRATTóL 
600 MÉTERRE, A NyÁRI BEJÁRATTóL 300 MÉTERRE TALÁLHATó.

ELHELyEZÉS:
– 5 db kétágyas, fürdôszobás apartman.
– 4 db 2x2 ágyas, fürdôszobás apartman,
– igény szerint pótágyazható.

EXTRA AjÁNLATUNK
Az ár tartalmazza a félpanziós ellátást (bôvített kontinentális reggeli, háromfogásos meleg vacsora), 
wellness centrum korlátlan használatát (finn szauna, gôzfürdô, infrakabin, pezsgôfürdô) és 
a négynapos (TB által finanszírozott) gyógykezeléssel egybekötött Hungospa fürdôbelépôt.

Utó- és elôszezon: Fôszezon:
– 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.–szo.) – 7 nap/6 éj 39 900 Ft/fô (vas.–szo.)

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

NORMÁL AjÁNLATUNK
Az ár tartalmazza a bôvített kontinentális reggelit és a kétfogásos meleg vacsorát.

Utó- és elôszezon: Fôszezon:
– 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.–szo.) – 7 nap/6 éj 34 900 Ft/fô (vas.–szo.)

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