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A Magyar Posta Zrt. menedzsmentjével jelenleg tárgyalásban lévő 

szakszervezeteként a Postások bérfejlesztésének gyors rendezése érdekében, kérjük 

a bértárgyalás folyamatában a miniszter úr közbenjárását, a mielőbbi megállapodás 

érdekében. 

   

A Magyar Posta Zrt. menedzsmentjével a Közszolgáltató Vállalkozások 

Konzultációs Fórumán hozott előremutató döntések alapján megkezdődött a 

bértárgyalás. A munkáltatótól az előzetes egyeztetések alapján az első bérajánlatot 

írásban, 2023. január 20-án kaptuk meg. Az egyeztetések eredményeként 

részmegállapodás született az egyszeri juttatás kifizetésében, de sajnos az alapbér 

fejlesztés tekintetében nem történt előrelépés.  

 

Figyelembe véve az állami vállalatokat, a Magyar Posta Zrt. munkavállalóinak bére 

súlyos lemaradásban van az átlagtól. A minimálbér és garantált bérminimum 

emelésben mintegy 12 000 munkatársunk, a foglalkoztatási létszám mintegy 50%-a 

volt érintett. A postai dolgozók felfokozott várakozásuk ellenére, fegyelmezetten végzik 

munkájukat, ebben a változásokkal teli időszakban a postások társadalmi 

szerepvállalását nem meghazudtolva látják el feladatukat.   
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A menedzsmenttel közös célunk, hogy mielőbb bérmegállapodás születhessen, 

annak érdekében, hogy a postai munkavállalók esetében is, a többi állami vállalat 

munkatársaihoz hasonlóan a megfizetettséggel, a megélhetés biztosított legyen. 

Az állami tulajdonú vállalatokat tömörítő KVKF fórumon minden munkáltató 

megkapta a felhatalmazást a három éves bérmegállapodástól való eltérésről és 

iránymutatásként hangzott el a mielőbbi bérmegállapodás megkötése.  

A fórumon résztvevő legtöbb vállalat – kivéve a Magyar Posta Zrt. – megkötötte a 

megállapodást. 

  

A Magyar Posta Zrt.-nél úgy érzékeljük, hogy megrekedtek a tárgyalások.  A 

postások körében ez a tény fokozottan generálja az elégedetlenséget és a 

türelmetlenséget. A munkatársaink már nem csak szóban, de tettekben is kifejezik 

elégedetlenségüket, azzal, hogy elhagyják ezt a pályát, akár 25-30 éves 

munkaviszonnyal a hátuk mögött.  

 

   Megkeresésünk célja az, hogy a munkabéke fenntartása érdekében, biztosított 

legyen a Magyar Posta esetében is a gyors bérmegállapodás megkötése. Ennek 

megvalósulásához kérjük a miniszter úr közbenjárását és a szükséges támogatás 

biztosítását a menedzsment részére.  
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