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FEJEZETEK KECSKEMÉT POSTATÖRTÉNETÉBŐL 

Kecskemét a magyar városfejlődés egyik legérdekesebb példája. A majdnem hat és fél évszáza- 

da városi rangú település a feudalizmusban királynéi birtokként, majd földesúri hatalom alatt álló 

mezővárosként jelentős szabadságjogokkal bírt, ami fejlődést biztosított számára. A török időkben 

különleges jogi státusza tette lehetővé megmaradását, majd a pusztai nagyállat-tartás és a marhake- 

reskedelem alapozta meg a fejlődését. A földesúri függéstől megszabadulva, a nagy mezőgazdasági 

kultúraváltás után a szőlő- és gyümölcstermelésben, a kertes tanyák elterjesztésében játszott szere- 

pe különböztette meg Kecskemétet a többi várostól. 

Kecskemét ma dinamikusan fejlődő ipari, kereskedelmi és kulturális központ. Az 1950-ben 

mindössze 45 ezres lélekszámú város lakóinak száma 1983-ban már elérte a 100.000 főt. 2009-ben 

111.428-an éltek Kecskeméten. 

Lukácsi László, Kecskemét 1 posta egykori vezetője nem kis dologra vállalkozott az 1960-as, 

70-es években, amikor öt esztendei munkával tanulmányt írt Kecskemét város postatörténetéről, 

Kétszáz oldalas kéziratában részletesen foglalkozott a hírközlés ősi módszereivel, a hozzá kapcso- 

lódó technikai és technológiai fejlődéssel, Kecskemét város postai szolgáltatásának történetével, az 

1967-ig elért eredményekkel. 

Lukácsi László az említett kötetben a korábbi századok postatörténetét 1931-ig részletesen be- 

mutatta. Írásának nagy részét egy várostörténeti tanulmánykötetben publikálták is.! Jelen írásomban 

— az ő kutatásaira alapozva — csak vázlatosan tekintem át a régmúlt eseményeit. Tanulmányomat az 

ő munkája szerény folytatásának tekintem, az utóbbi évtizedek történéseit mutatom be bővebben, 

ezzel egészítve ki azt, amit Lukácsi László feltárt az említett kötetben. 

Az első postaállomástól a XIX. század végéig 

1696-ban Lipót császár utasítására Buda és Szeged között — Kecskemét érintésével — állami 

postajáratot létesítettek. A Buda és Szeged közötti postaszállítással Fejős Jánost bízta meg a budai 

legfelsőbb postahivatal, majd halála után, 1697-ben a budai helytartótanács Kecskemét városának 

adta bérbe a postát. 

A hírös város tanácsa 1713-ban Muraközi Sámuel jegyzőt bízta meg a postai teendők végzésével. 

Ettől kezdve működött szervezett, rendszeres postai szolgáltatás Kecskeméten. 

A postaállomás 1721-től kivált a tanács kötelékéből, a postamesterség adás-vétel tárgyát képezte. 

Pesti Ferenc, Murányi Sámuel, Georg Pauer, Wolf József, Sárközi Benjámin, majd Limbek József 

vette meg. Limbek József halála után gyermekeire szállt a tulajdonjog, majd 1860-ban Sánta József 

vásárolta meg, aki 1867-ig volt császári és királyi postamester. A kiegyezéssel a magyar postaszer- 

vezet kivált az osztrák igazgatás alól, de még egy ideig érvényben voltak az osztrák kezelési szabá- 

lyok. Sánta József magyar királyi postamestert Szarka István követte 1870-ben. 

1834-től a postakocsik a Postasíp vendéglőbe érkeztek, és innen indultak tovább, trombitaszó 

! Lukácsi László: A kecskeméti posta története. Kecskemét. Tanulmányok a város múltjáról, jelenéről. Fennállásának 600. 

évfordulóján kiadta Kecskemét város tanácsa 1968-ban, szerkesztette: Heltai Nándor. 
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mellett, hetenként kétszer, vasárnap és csütörtökön. A Postasíp vendéglőben kaptak szállást és étke- 

zést az utasok, itt váltották a postalovakat, és vették át a szállítandó postaanyagot. 

A posta 1870-től 1887-ig, a távírdával történt egyesítéséig a Nagykőrösi és a Csáki utca sarkán 

lévő lakáson működött. Szarka István 1878-ig volt postamester, ekkor a kecskeméti posta is kincs- 

tári kezelésbe került, és Radics Károly lett a hivatalvezető. 

1879-ben jelent meg a kecskeméti postán az acélvázas kerékpár, amit a táviratkihordó használt, 

aki a biciklit saját pénzén vette. Levélszekrényeket függesztettek ki a város egyes pontjain, de ezek 

nem voltak biztonságosak. 

1886-ban kezdte meg működését a Magyar Királyi Postatakarékpénztár. Ezzel olyan rétegek 

részére adták meg a takarékosság lehetőségét, amelyeknek addig nem volt lehetőségük ilyenfajta 

tőkegyűjtésre. 

Baross Gábor minisztersége idején, 1887-ben egyesítették a postát és a távírdát (telegráfot). Ez 

Kecskeméten november 21-én történt meg. Ezek az intézmények korábban külön-külön épületben 

működtek, 1890. szeptember 21-től új helyiségbe, a Nagyhalasi utca 1. számú épületbe (jelenleg 

Lestár tér 1. sz.) költöztek. 

Új postapalota épül 

  
A megnövekedett postaforga- 

lom miatt a Lestár tér 1. sz. alatti 14 jegatatpűlet eöljárna vet jangatkavu Azlyzajzar 
postaépület kicsinek és korsze- 

rűtlennek bizonyult. 1900-ban 

új, kétemeletes postapalota építé- 
sét tervezték, de csak hosszú idő 

múlva, 1914. januárjában vette 

meg a Magyar Királyi Posta és 

Távírda Igazgatóság 61.600 ko- 

ronáért a kecskeméti református 

egyházközségtől a Búzás Mihály 

utca I. sz. és a Kálvin tér sarkán 

álló telket postahivatal céljára. 

Az alábbi helyrajz szerint fűszer- 

üzlet, istálló, disznóól állt egykor 

a jelenlegi posta helyén. 

Hiába volt azonban építési 

terület, az első világháború és a 

gazdasági válság komoly beruhá- 

zásra nem volt alkalmas időszak. 
  

        

        

1929-ben ismét napirendre ő 

került az új postaépület létesíté- li Te SE a 

sének kérdése, de akkor már csak [ős dja? ezztezei érés 1 fűneátéb 3 3. 

egyemeletes épületre futotta a [ s SZE Ezzoe E EST m-t 
pénz. A városi iparosok, kereske- Mal riweszér 

. 2 
dők, gazdák tiltakoztak, nem tar- B ette lsésgő Ban ékeésset 

Meerkenvét 1918 jüs8, 

at ggátáaz [41085     tották méltónak az egyemeletes   
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épületet a városhoz, emiatt bizottságot is küldtek a minisztériumba. Csak részben jártak sikerrel. 

A Kálvin téri részt kétemeletesre tervezték, de elhagyták az épület Búzás Mihály utcai szárnyát. 
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Az új postapalota a Kálvin téren (korabeli képeslap) 

A kecskeméti Rusz és Csapó cég kapta a megbízást a postapalota építésére 253.172 pengő ösz- 

szegben. 1930. április 22-én kezdődött az építkezés. A terület mocsaras volt, a munkálatok során 

régi gabonavermeket találtak, amelyeket be kellett temetni. 1931. május 31-én adták át a Kálvin 

téren a Bernhardt Győző tervei szerint épített új postaépületet. Homlokzatát a két emeletet és a 

földszintet átfogó ión stílusú oszlopok hangsúlyozták. 

Az új épületet a forgalomnak báró Szalay Gábor államtitkár, a posta vezérigazgatója adta át. 

Megnyitó beszédét így kezdte: ,, Mázsányi súly esett le szívemről, hogy végre ígéretünket beváltva 

az új kecskeméti postapalotát átadhatom rendeltetésének, mert régi helyén szégyenletes állapotban 

volt a kecskeméti postahivatal, s ez a város már régen kiérdemelte az újat. Hogy végre megvan, ab- 

ban nagy a része Kecskemét közösségének, mely áldozatkészen sietett segítségünkre. "? 

A korabeli tudósítások szerint Zimay Károly polgármester az avatóünnepségen ismertette azt 

az összefogást, amit Kecskemét kifejtett az új postapalotáért. Dus Lajos postafőnök a személyzet 

nevében mondott köszönetet, majd Kecskeméti Mihály OMKE-elnök a kecskeméti kereskedők 

nevében kívánságát fejezte ki, hogy Kecskemét gazdasági fejlődése olyan lendületet vegyen, hogy 

a posta újonnan felavatott épülete mihamarabb szűknek bizonyuljon. 

A beszédek után a vendégek megtekintették az épületet. Megállapították, hogy ,, bár a régihez 

képest paradicsomi állapotok színhelye, mindamellett Kecskeméti Mihály kívánsága nem messze 

jövőben valóra válik, ha nem is a kereskedelem fellendülése miatt"? 

Az új postapalota Kecskemét egyik legmodernebb és legszebben berendezett intézménye volt. 

A főbejárattal szemben a postafiókokat helyezték el. 159 postafiók volt, ellentétben a korábbi 40-nel. 

? Kecskeméti Közlöny, 1931. május 31. 
" Kecskeméti Közlöny, 1931. május 31. 
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Az előcsarnoktól jobbra a főpénztár, balra a felvételi terem, a vezetőhelyettes és a vezető irodája 

kapott helyet. A telefonfülkékben automatikusan működő villanylámpa, a felvételi terem impozáns 

mérete, réz és üveg berendezései, tágas ügyféltere elégedettségre adott okot. 

A Búzás Mihály utcai sarokhelyiségben volt a csomagok helyi leadó osztálya, ahol az éjszakai 

távírda- és telefonforgalmat is tervezték lebonyolítani. A korabeli újságcikk szerint: ,, Ugyanitt lehet 

majd éjszakai órákban ajánlott levelet feladni és bélyeget vásárolni. (...) A közönség a levélkézbe- 

sítők helyiségébe a Kálvin téri szélső kapun át, a lépcsőházon keresztül juthat be. A közönség szá- 

mára itt egy pulttal választottak el elegendő helyet. Mielőtt a kézbesítők elindulnak napi körútjaikra, 

itt lehet átvenni tőlük a leveleket. "" 

Az I. emeleten a telefon és távírda üzemhelyiségei, a II. emeleten lakások voltak az épület hosz- 

szában. Az udvaron különálló szárny képezte a házmesteri lakást. 

Érdekes, hogy a helyi sajtó képviselői hogyan tudósítottak az eseményről. Két orgánumban is 

szerepelt hír a postapalota átadásáról. A Kecskeméti Lapok címoldalon, apró részletekre kiterjedő- 

en tájékoztatta az olvasókat az átadás eseményeiről és az épületről, míg a Kecskeméti Közlöny új- 

ságírója komoly kritikát is megfogalmazott az új postával kapcsolatban: ,, Az új posta — valljuk be — nem 

száz százalékig kielégítő. Kissé szűk, úgyszólván minden részében. Kár volt az eredeti tervezést 

ennyire ,, leegyszerűsíteni". (...) Mellesleg azt is megjegyezzük, hogy a 2. és 8. számú osztály talán 

helyet cserélhetne, ha lehet, célszerűbb volna a közönség szempontjából." 

Az épület földszintjének alaprajza: 
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§ Kecskeméti Lapok, 1931. május 31. 
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Az első emelet alaprajza: 
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A postai szolgáltatásokkal szemben jelentkező, egyre növekvő igények miatt később a város 
különböző részein postaügynökségeket (fiókpostákat) hoztak létre, majd újabb postahivatalokat 
nyitottak. 1939-ben nyitották meg a Kecskemét 2 postát, amely 1957-ig kirendeltség volt. 1940. 

szeptember 27-én nyitotta meg kapuját a Kecskemét 3 posta. 

1950—-1980 között 

1950-ben Kecskemét megyeszékhely lett, ez a lakosság számának emelkedését eredményezte. 
1951-ben a postai szolgáltatások a hírlapterjesztéssel bővültek. A kezdeti időszakban a hírlapszol- 

gálattal kapcsolatos elszámolási feladatokat a hírlapfelelősök manuálisan végezték az csedékes hír- 

lap-előfizetési nyugták kézbesítők részére történő kiosztásától az elszámoltatásig, a hírlapárusok 
lapokkal történő ellátásától az elszámolásuk elkészítéséig. Leltárakat, statisztikákat, ellenőrzéseket 
végeztek, tartották a kapcsolatot a pénzintézetekkel, közületekkel. Átvezették az előfizetők név- és 
címváltozásait, rendezték a panaszokat. 

A város rohamos fejlődése, a távbeszélőhálózat elégtelensége és a postai forgalom mennyiségi 
növekedése miatt a főposta épületének bővítése is egyre sürgetőbbé vált. A fejlődő városrészek- 
ben újabb postahivatalokat nyitottak. 1963-ban Kecskemét 4, 1967. júliusában Kecskemét 5 posta 
kezdte meg működését. Az időjárási- és útviszonyok nagymértékben befolyásolták a kézbesítés 
gyorsaságát. Csak 1965-ben jutott arra a szintre a város, hogy belterületének körúton belüli részén 
nem volt kövezetlen utca. Ez a postások közlekedését is jelentősen könnyítette. 

A fellelhető dokumentumok szerint 1968-tól a postán élénk brigádélet folyt, a dolgozók részt vettek 

a szocialista versenymozgalomban. Hatszoros, nyolcszoros szocialista címet nyert brigádok is voltak. 
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Beszámoló a városi tanács előtt (1972) 

A postavezető kötelezettségei közé tartozott időközönként beszámolni a város vezető tes- 

tülete előtt a postai tevékenységről. 1972. április 7-én a postai szolgáltatások helyzetéről és a 

kézbesítés zavartalanságának biztosításáról Lukácsi László, megyei , póstahivatal-vezető" tájé- 

koztatta a Kecskemét Városi Tanács Végrehajtó Bizottságát. Beszámolójában elmondta, hogy a 

megnövekedett igényekkel sajnos nem tartott lépést a technikai fejlődés. A felvételnél megnőtt a 

sorbanállás, ezért a zsúfoltság csökkentése érdekében a felvételi terem kiszolgálópultját 80 cm-rel 

beljebb helyezték, a befizetések naplózását a háttérben végzik, utalványbélyegző-géppel gyorsítják 

a felvételi tevékenységet, a tömeges feladást átirányították külön munkahelyre, bevezették a zsá- 

kos befizetési rendszert. A kézbesítés megkönnyítése és gyorsítása érdekében a bérházakat ellátták 

levélszekrényekkel. A távirat- és expressz kézbesítés gyorsítása érdekében Berva robogókat sze- 

reztek be. A telefonszolgálat lényeges javulása kapacitás híján nem volt lehetséges, ezért a posta 

épületéből kitelepítették a lakásokat, és így 1000-rel bővíteni tudták a beköthető telefon-előfizetők 

számát. A hírlap-előfizetések száma az előző évhez képest 3264-gyel növekedett, ebből 1430 a 

Petőfi Népe-előfizetés. Naponta gépkocsikkal előreszállítják a hírlapot. 

Lukácsi László beszámolt továbbá a következőkről: 

e — Munkaerő-gondok: Nehéz munkaerőt felvenni, mert a kézbesítő-szolgálatban terhesnek 

találják a tanyavilágban való kézbesítést az időjárás viszontagságai és a felelősségteljes 
pénzkezelés, a belső munkakörökben pedig a kedvezőtlen munkaidő-beosztás és a 
pénzkezelés veszélyei, továbbá a bérezés miatt. 1970-1971 telén a munkaerő-problémák 
miatt szünetelt a házhoz kézbesítés a külterületen. A munkaerő-toborzás érdekében 
újsághirdetést tettek közzé, röpcédulákat osztottak, a területen érdekelt téeszek elnökeinek 
segítségét kérték, hogy a téli időre szabadítsanak fel a posta részére munkaerőt, járuljanak 
hozzá, hogy a területet járó mezőőröket lehessen megbízni átmenetileg a postai anyag 
kézbesítésével. Megértő jószándékkal találkoztak, de sajnos csak egy mezőőr vállalta egy 
külterületi kézbesítőjárás felét, de két hét után otthagyta, azzal, hogy nehéz, nem bírja. 
A szétszórt tanyavilágban még jó időben is nehéz volt a közlekedés, sok volt a földút, a 
dűlőút, kilométerekre estek egymástól a tanyák. Télen mindent belepett a hó, a kerékpárt 
csak vállon lehetett vinni. 

e — Az épülettel kapcsolatos problémák: Szük és kényelmetlen az ügyfelek számára, és 
már nem biztosít megfelelő munkakörülményeket a dolgozók számára sem. Komoly 
építkezésre lenne szükség. 

e — A külterületi házszámozás problémái: A régi külterületi házszámokat törtszámokkal 
próbálták megkülönböztetni. Igy a 60-80 egyforma házszám már megkülönböztethető lett 
volna, ha a lakosság használta volna a törtszámokat, de nem tette. Sajnos nem alakult ki 
elfogadható rendszer a házszámok egymásutánját illetően. 

Lukácsi László részletesen ismertette az NDK-mintára hazánkban — így Kecskemét környékén 

is bevezetni kívánt külterületi támpontos kézbesítési rendszert. ,, Lényege: a város egész külterü- 

letén minden család részére egy-egy zárható levélszekrényt szerelünk fel, mégpedig olyan csoporto- 

sításban, hogy a címzett minél rövidebb úton és minél alkalmasabb módon közelíthesse meg. Tehát 

lehetőleg közel legyen a tanyájához, illetve rendszeres közlekedési útjába essék. Másik szempont 

pedig, hogy gépkocsival megközelíthető úton legyen. Az így felszerelendő levélszekrényekbe min- 

den munkanapon menetrendszerűen gépkocsival közlekedő kézbesítő helyezi el a küldeményeket. 
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Ott időzik 5—10 percet. Ez alatt az ott megjelenő lakosok küldeményeit felveszi, illetőleg csomag- 

vagy pénzküldeményeit átadja. Beszedi a díjakat (rádió, televízió, hírlap). A címzettek saját kul- 

csukkal bármikor nyithatják levélszekrényeiket és elvihetik küldeményeiket. A kézbesítő természe- 

tesen postai értékcikket is árusít, valamint hírlapokat, totó-lottó szelvényeket. Minden támponton 

levél feladása is lehetséges. Ez a rendszer előnyös lesz a lakosság részére is, mert rendszeresen 

közlekedik, kiviszi a küldeményeket stb., tehát szélesebb körű szolgáltatást nyújt . "" 

Tájékoztató hangzott el a testület ülésén a város akkori és várható távbeszélőhelyzetéről is, amit 

Koncz Ferenc, a Bács-Kiskun megyei Távközlési Üzem vezetője ismertetett. Elmondta, hogy a 

távközlés gazdasági, politikai, társadalmi szerepe vitathatatlan, azonban a posta anyagi erőforrásai 

nem teszik lehetővé a kor igényeinek megfelelő fejlesztést. Kecskemét város területén 1965-ben 

az előfizetők nagyobb részt légvezetékes hálózatot használtak, aminek üzembiztonsága nem volt 

kielégítő, túlságosan ki volt téve az időjárás viszontagságainak. Nagyobb havazás, kíméletlen idő- 

járás idején az üzemzavarok száma megsokszorozódott, a posta karbantartó személyzetének igen 

komoly erőfeszítésébe került az üzemvitel biztosítása. Nagy baleseti veszéllyel is járt, mert a tetők 

síkosak voltak, a szakadások kijavításához viszont a tetőkön való munkavégzés elengedhetetlen 

volt. 1965-től folyamatos volt a távközlési hálózat korszerűsítése, a kábelhálózat kiépítése. 1967-től 

1971-ig 67 kilométer légvezeték szünt meg a 283-ból. Szükségessé vált a központok automatizálá- 

sa, többcsatornás rendszerek alkalmazásának biztosítása, koaxiális kábelek beépítése, körzetkábe- 

lek létesítése, góckörzetek kialakítása. 1972 februárjában a kecskeméti helyi beszélgetések száma 

430.000 volt. Az 1500-as kapacitású 7DU főközpontot telítettsége miatt már 1956-ban 500-zal 

bővítették az akkori telefonközpontot, de 1967-re ismét telítetté vált. 1967 végén 264 vonalkapaci- 

tással STB 0/20-as központot telepítettek, ami 1968 végére telítődött. Ismét bővítésre volt szükség. 

1970-72 között a központ kapacitása 3000-re növekedett. A város területén az alábbi helyeken 

szereltek fel nyilvános távbeszélő állomást: ,, Pálma cukrászda, Katona József Színház előtt, Lenin- 

város, a városháza előtere, Móricz Zsigmond utcai hírlapbolt, Homokbánya 28. sz. alatt, MÁV pá- 

lvaudvar, Tüdőkórház és ezen kívül három fodrászüzlet (Rákóczi úton, Szolgáltatóház, Leninváros), 

Aranyhomok hotel porta, Honvédkórház. Ezen felül az 1-, 2-, 3-, 4- és 5-ös postahivataloknál áll a 

lakosság rendelkezésére nyilvános állomás" ." A rongálások sajnos jellemzőek voltak. A megoldást 

egy új postaház építésében látták, ahol lehetőség lenne egy 7000-es kapacitású központ építésére. 

A beszámoló hallatán a 64/1972 vb. számú határozatban nem csak dicséretet fogalmaztak meg a 

postai szolgáltatásokról a városatyák: 

, A Végrehajtó Bizottság a Megyei Póstahivatal és Távközlési Üzem jelentését a póstai szol- 

gáltatásokról köszönettel tudomásul vette, és Kecskemét város fejlesztését érintő törekvéseikért a 

zegedi Póstaigazgatóság vezetőjének, Fodor István elvtársnak, a Megyei Póstahivatal vezetőjének, 

Lukácsi László elvtársnak és a Megyei Távközlési Üzem vezetőjének, Koncz Ferenc elvtársnak kö- 

szönetét és elismerését fejezi ki. 

Különösképpen méltányolja a Végrehajtó Bizottság azokat az erőfeszítéseket, amellyel a 

Póstahivatal és a Távközlési Üzem a város póstai szolgáltatásainak zavartalanságát igyekszik biz- 

tosítani és amelyben a két intézmény dolgozóinak és vezetőinek egyaránt kiemelkedő része van. 

Kéri a Végrehajtó Bizottság a két intézmény vezetőjét, hogy a nehéz körülmények között végzett 

munkáért a város köszönetét a dolgozók felé is tolmácsolni szíveskedjenek. (...) 

A Végrehajtó Bizottság a jelentésből és a vita során elhangzott észrevételek alapján sajnálattal 

állapítja meg, hogy a Pósta ideértve valamennyi szolgáltatását Kecskeméten megközelíteni sem 

" Lukácsi László: Tájékoztató a Kecskeméti Városi Tanács VB. 1972. április 7-i ülésére 
" Koncz Ferenc: Tájékoztató Kecskemét város jelenlegi és várható távbeszélő-helyzetéről, 1972. március 21. 
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tudja azt a színvonalat, amely a megyeszékhely igényeit kielégíthetné. 1965 év óta folynak a tár- 

gyalások, amelyek során a város ígéretet kapott arra, hogy a III. 5 éves tervben kezdetét veszi, és a 

IV 5 éves tervben befejezést nyer az új Póstaközpont, kb. 60-70 millió forinttal épülő létesítménye. 

Ígéretet kapott arra is, hogy Kecskeméten a helytávközlés bevezetést nyer, és bár elsők között volt a 

város ilyen irányú igényével, mégis Szombathely és több más vidéki város már bekapcsolást nyert, 

és Kecskemét a megvalósítás lehetőségére eddig még csak bíztatást sem kapott. 

A Végrehajtó Bizottság aggodalommal látja, hogy a kecskeméti póstai intézmények fejlesztése 

más vidéki városok mellett háttérbe szorul, és a várost érintő feltételek biztosítása ellenére is kése- 

delmet szenvedhet. Ezért felkéri a Végrehajtó Bizottság a Póstaigazgatóság vezetőjét, Fodor István 

elvtársat, és felhívja a tanácselnököt, hogy az eredeti és korábban kormányhatósági szinten már 

elfogadott rekonstrukciós tervek megvalósítását — a megelőlegezett 2.1 millió forint lakás szanálási 

költség megtérítését — szorgalmazni és az eredeti elgondolás megvalósítása érdekében a Közleke- 

dés és Póstaügyi Minisztérium illetékes főosztályán eljárni szíveskedjenek. 

Határidő: 1972. május hó 31. 

Felelős: Reile Géza tanácselnök" 

Kézbesítés a tanyavilágban 

Az 1970-es évekig külterületen lóháton és kerékpárral történt a házhoz kézbesítés. 

  

  

    

Kézbesítés Kecskemét külterületén (1970) 

  

" Kecskemét Városi Tanács VB 64/1972 VB számú határozat. Kecskemét, 1972. március 21. 
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Kecskemét ! posta 1972-ben ve- 

zette be az előzőekben már említett 

külterületi támpontos kézbesítést. 

Az átállás időszakában a külterüle- 

ten lakó ügyfelek bejártak a postára 

a küldeményekért, és csak a postán 

volt kézbesítés. Kijelölték a tám- 

pontokat, felszerelték a levélszek- 

rényeket, kiosztották a kulcsokat, 

kiképezték a gépjárművezetőket, 

                  

    

    

  

  
és kezdődhetett a munka. Hat gépkocsis, va- 

lamint előbb egy, majd két motorkerékpáros 

kézbesítő látta el a szolgáltatást Kecskemét 

külterületén. 

Új, korszerű posta épül 

Az új posta megépítése egyre sürgetőbbé vált. Komoly előkészületeket tettek a megvalósítás 

érdekében. 

A Magyar Posta egyik nagy beruházásaként 1977 októbere és 1981 októbere között új, modern 

vonalú, 2257 m? alapterületű postai épületkomplexum épült Kecskemét központjában, az elavult, 

kétszintes 1. sz. postahivatal és telefonközpont épülete mellett. A szomszédos ingatlanok kisajáti- 

tása, új utca megnyitása révén, négy utcával határolt — az addigi épületet is magába foglaló — zárt 

épületegyüttes kialakítása kezdődött meg. A régi épület egy kis részét lebontották. A modern, fémes 

felületű épületszárny 1981-ben készült el. 

Az új épületkomplexum nagyobbik része hatszintes, amelyben 1981. augusztus 17. óta helyi és 

helyközi automata telefonközpont, távíró-telex központ és egyéb műszaki berendezések működtek 

(pl. új transzformátor-állomás és új tápáram-ellátó berendezések, erősítő stb.). Az új épülettömb 

fűtését a városi távfűtési hálózatról oldották meg. A 28.000 előfizető bekapcsolására alkalmas, sőt 

kihelyezett fokozatokkal 40.000-es kapacitásúra is bővíthető, crossbar-rendszerű (kevés mechani- 

kai mozgással működő) távbeszélő központ elhelyezésére szolgáló épületet, a színes kábelköteget 

idéző ornamentikájú, alumínium-homlokzatú, modern palotát Liszka Károlyné tervezte. 
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a A kut 3 
basa ! 9 út E: 
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a ei gli azza ) sze ze ha et Et emtig 

s   
A régi épületben a 3400 állomás-kapacitású telefonközpont alkalmatlan volt a távhívásra. Az új 

épületben üzembe helyezett, 7000 állomás kapacitású, crossbar rendszerű telefonközpontba 1981. 

augusztus 17-én nemcsak a régi kecskeméti előfizetőket kapcsolták át, hanem a szomszédos Helvé- 

cia község előfizetőit 15. Mivel ekkor megváltoztak a telefonszámok, külön városi telefonkönyvet is 

kiadtak. Az új központ előfizetőt részt vettek az országos távhívó rendszerben, vagyis közvetlenül 

hívhatták 288 helység 485.000 előfizetőjét, az akkori hazai telefonállomások 7796-át. Egyidejűleg 

elvégezték a város telefonkábel-hálózatának teljes rekonstrukcióját, 30.000 érkilométer hosszban 

új hálózat épült, amely átfogta Kecskemét egész területét. A beázásra nem érzékeny, vazelintöltésü 

új kábeleket olyan új műanyagcsöves alépítmény-rendszerbe húzták be, aminek a bővítése a burko- 

lat megsértése nélkül, újabb kábelek behúzásával lehetséges. A korszerű kábelek jelentősen csök- 

kentették a kábelhibák miatti kiesési időket. A régi központhoz 20 nyilvános állomás csatlakozott, 

a felújítás után 45 nyilvános állomás működött Kecskeméten. 

A korábbi években a Budapest-Kecskemét közötti távolsági telefonforgalommal volt a legtöbb 

probléma. A budapesti belföldi telefonközpontban a három éjjel-nappali kézikapcsoló munkahely 

kezelői a legnagyobb igyekezetük mellett is csak igen nagy várakozási időkkel, a hívó ügyfelek tü- 

relmetlen sürgetése és reklamációja mellett tudták lebonyolítani a forgalmat. Az új központ üzembe 

helyezése óta egy munkahelyen el tudták látni a felmerülő feladatot. 

A helyközi telefonbeszélgetést a 40.000-re bővíthető új központ, az új erősítő-állomás és a 

Kecskemét—Martfű között kiépített koaxiális kábel átviteltechnikai rendszere biztosította. A még 

kézi kapcsolású központokkal való forgalomra az új központban 24 munkahelyes manuális inter- 

urbán kapcsolóközpont létesült. Egyidejűleg Bács-Kiskun megye kilenc nagyobb településén is 

javult a telefonszolgáltatás. A új kecskeméti központon keresztül működő kezelői távhívó beren- 
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dezéseket helyeztek üzembe Baján, Kalocsán, 

Kiskőrösön, — Kiskunfélegyházán, — Kiskun- 

halason, Kiskunmajsán, Kunszentmiklóson, 

Lajosmizsén és Tiszakécskén. Ezeknek a te- 

lepüléseknek a központkezelői közvetlenül 

hívhatták az ország távhívásba bekapcsolt 

előfizetőit. Az új központ az ország harminca- 

dik távhívó gócközpontja volt. Az épületben 

új távíróközpont is létesült korszerű, TW 55 

típusú berendezésekkel. Az ehhez csatlakozó 

telex-mellékközpont 440 állomásos kapacitá- 

sa 800-ra, a postákon keresztülmenő, nyilvá- 

nos távíróforgalmat lebonyolító TGX központ 

40 állomásos kapacitása 8$0-ra volt bővíthető. 

A korszerű építési technológiával készült, vasbetonpillér-vázas épületegyüttes kétszintes részé- 

nek földszintjén 1981. november 30-a óta működik a Kecskemét 1! posta. A régi épületben 9 ablak- 

nál végeztek felvételi munkát, az újban 18 ablak van, ebből 14 a felvételt, 4 pedig a nagyfeladók, 

fiókbérlők kiszolgálását biztosítja. A felvételi munkahelyeken — a Magyar Postán először — új típusú, 

forgatható, kivilágított közönség-tájékoztató berendezések működtek, amelyek az adott munkahe- 

lyen végzett szolgáltatásokról piktogramok és feliratok segítségével tájékoztatták az igénybevevő- 

ket. A felvételi szolgálat vezetője az egyes munkahelyek forgalmától függően változtathatta a felira- 

tot egyszerű elforgatással. A régi zsúfolt postahivatalban a közönség legfeljebb fapadokra ülhetett, 

az új hivatalban kényelmes ülőbútorok, íróasztalok, írópultok és értékcikk-árusító automaták bizto- 

sították az ügyfelek kényelmét. A régi postán négy telefonfülke működött, az új postán 11 távbeszé- 

lőfülkét helyeztek üzembe, amiből hat fülkében helyi- és távhívásra alkalmas készülékek működtek, 

öt fülkéből pedig kézikapcsolásos távolsági beszélgetéseket lehetett folytatni. A nagy felvételi terem 

előtt alakítottak ki egy kisebb, többcélú közönségteret, amelyben egyrészt hírlapot árusítottak és a 

fiókbérlők forgalmát bonyolították, másrészt munkaszüneti napokon itt tartottak felvételi szolgála- 

tot. [tt volt elhelyezve a bélyeg- és képeslap-árusító automaták és a telefonfülkék többsége. 

    

  

Mn 

  

  

Az épületegyüttes hivatalos átadására 1981. december 21-én került sor. Az átadási ünnepségen 

jelen volt többek között Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter és Tóth Illés, a Magyar 
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Posta vezérigazgatója, Falus Tamás, az Állami Fejlesztési Bank igazgatója, valamint a megye, a 

város és a párt akkori vezetői. Az avató- és köszöntő beszédek után a szakmai és állami vezetők ki- 

tüntetések és elismerések átadásával méltatták a közreműködő szervek és a dolgozók, köztük Bacsa 

Imre postaműszaki építésvezető személyét. Ezt követően Buják Konstantin, postavezérigazgató- 

helyettes mutatta be az átadott régi és új épületegyüttest a vendégeknek. Az új létesítmény a 150 

postai dolgozónak korszerű munka- és szociális körülményeket, az ügyfeleknek a korábbinál lénye- 

gesen magasabb színvonalú postai és távközlési szolgáltatást biztosított. 

Tűzeset 

1982. március 16-án sajnálatos tűzeset volt a posta régi épületében. Az irattári anyag teljes egé- 

szében megsemmisült. Erről készítette az alábbi jelentést a postaigazgatóság részére a postahivatal 

vezetője. 

  

Hivatkozva a PTU 40.sz. mellékletére áz alábbiakat jelentem: 

1982.III.16.-án a hivatal régi épületében tüzeset keletkezett: 
1120 órakor a szolgálatot teljesítő kapuőr /Lénárt János/ Bócsai 
Jenő gondnokság vezetőnek telefonon jelentette, hogy a régi épü- 
letből füst szivárog Miután a gendnokság vezető megtekintette az 
épületet azonnal jelentette az esetet a hivatalvezetőnek. Közösen 
BégÁL LAP ÉLÉT L És HOgT B füst a régi épületben lévő 2 x 5 méteres 
bezárt isrettárából származik. S ; 
A hivatalvezétő 1153 órakor a tüzjelző telefononriasztotta a 
tüzoltóságot, ekik néhány perc mulva megjelentek és hozzákeozd- 
tek a tüz oltásáhozo je: gb 
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a DUTÉP vállalatnak 
korábban átadott épitési területen a DUTÉP dolgozói a radiátorok 
kibontását és a fütőcsövek kivágását végezték lángvágóval. 
A volt velvételi teremből nyiló főpénztári előtér egyik fütőcsör 
vét elvágva a láng aóbezárt állapotban lévő irattári helyiségbe 
jutott - falen keresztül - és az ett őrzött irattári anyagot 
meggyujtottas 
A tüz és az oltás következtében az ett őrzött összes anyag meg" 
semmisült. 
Az irattárban velt elhelyezve az 1980. juliustól 1981. augusztusá- 
ig keletkezett postakezelési osztály valamennyi okmánya, számadása. 
Megsemmisültek az ott őrzött 5, 10, 20 stb évig nem selejtezlető 
okmányok is, az összes bélyeges szállitólevelek, 1981. októberig 
szeló TV számadások, a régi megszünt rádió-kertonok és számadás: 
Teljesen leégett az irattár 2 oldali mennyezetig érő fapolcozata, 
1l db kezelőasztal, 20 db szék, az irattár ajtaja mellett felsze- 
relt 6 kg-os poroltó. Ezek selejtezésére külön jelentést fegek 
tenni. 
A keletkezett tüz eloltását a tüzoltóság 1330 orakor fejezte be. 
A rendőri és tüzoltósági vizsgálat egyértelmüen megállapította, 
hogy a tüzet a DÜTÉP vállalatnak átadott területen a DUTÉP vál- 
lalat dolgozói okozták. 
Egyben jelentem, hogy személyi sérülés nem történt, a dolgozók 
körében anyagi kár nem keletkezett. 
Az irattárban elhelyezett butorzat értékét a vizsgálat 85090.-Ft- 
ban állapította meg. I 
A volt felvételi teremből nyiló irattárból származó lángok és 
füst a felvételi termet teljesen használhatatlanná tette, ott 
munkát végezni nem lehet. 
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A tüzoltás során a helyiségekben több ablak és ajtó kitört 

illetve megsérült, a vakolat hullik, a termek egyenlőre 

használhatatlanok és baleset veszélyesek. 

Kénytelen voltam ezekből a helyiségekből a kézbesítő osztály 

te az uj forgalmi épület folyósóin ideiglenesen elhe- 

eznis 
T B 

Megitélésem szerint mindkét helyiség sürgős felujitására van 

szükség. Kérem ezügyben mielőbbi szives ntézkedéséta 

Végül jelentem, hogy a tüz keletkezését a forgalmi igazgató 

helyettes szaktársnak, valamint az üzembiztonsági osztály 

éppen fecskeméten tartozkodó dolgozójának /Julász Sándor szaktár8- 

nak/ távbeszélőn bejelentettem. ÖLEK Ve LÉK ella etet bére 

Jelentésen egy-e másolati példányát az ellenőrzési, a postafor- 

galmi, és épités 0-nak - tájékozásul - felterjesztetteme 

Kecskemét § 1982. március PÉLSA" S 

et 184 l-es as 

   

      

     

               

      
      
     
       

     

          
       

   

   

  

Emiatt a sajnálatos eset 

miatt Kecskemét 1 postán 

meglehetősen kevés a fellel- 

hető korabeli dokumentum. 

A régi épületet 1985-ben 

felújították. AZ épületrész- 

ben a csomagfelvétel, a hír- 

laposztály és hírlapkiosztás 

működött. 

A létesítmény korszerű- 

sítése után a munkavállalók 

méltó körülmények között 

végezhették munkájukat. 

Az 1980-as évek 

A nyolcvanas évek első felében élénk brigádélet volt a postán, munkaverseny zajlott a , SZocia- 

lista brigád" címért. Ezt tanúsítja a , Volán" brigád 1983-ból fennmaradt naplója. Ebben a bri- 

gádban a tagságol külterületi kezelők alkották. Fontos volt számukra a hírlapelőfizetés-gyűjtés, 

-árusítás, a takarékbetét-gyűjtés, a televízió-díjak beszedése, a járatjelzőben előírt menetidő és a 

támponton való tartózkodási idő betartása, a járművek karbantartása, a biztonságos közlekedés, 

a szabályos munkavégzés és az ügyfélcentrikus magatartás. 
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29-40 

MLANL ÁLMA OSAN 
2 getérs 6 . ee te. e tdppönttó ér .zebsd FOld oínú leportól es 

a ejórresei berág előfizetési ryujtós olkolmével pluszkónt 3-3 előfizet. 

e Aloe ket roniczereson órusítuni 
3. A televizió sstdeseígágé e tárgyhó 1524z beozedjük, G94-be bricódtog és 

éves átle 
írot eseÉtáG előirt mezetidút, óS n tágpontokon feltü ot 

kolási 146: tetortjuk, hogy ebbő tői erodóra 9 lekocse TáSMÉN 1 Vére 

1terJloti levólssekréiyeliket karbdntart 
ét $s belereti desrevéeltt ne tehesce1, íieebt 

rebegte: 

em 10608. 
s. Járaüvet. akot /. 

az elle :őrsós 
ne találjo:s 

6. A KRE 3 előszésett egetostjuke ós ugy köslekotdir, hocs hi1v7 kból ered 
en üzeni te losz. 

7. ha óv sorá; s0a vesaösásbáks ficyolmeztetdotai, vem fogyolmi bültetópben 
nen rószeseüliak, 

6. af ujító noszaloaban részt voozuúik és az év vógóic 1 ujítási javaelete 
kido unk, ég benyujtusk, 

foleinkkel nindoikor udvarion agatortátt tanusítunk kúnkat ugy 
99 v toszük, hogy image Fsmbbegé mv mauskánk ellei jocos irdoboli pa18ssz 

nem 03. 

rzogieliote módon toenulai 
2. A hívotolnáúl mer-tertott setét ów polítíkai okrtotásoi minden brigdás 

tet roendesereren rószt vesz 

: 

. kopocsolstot tort a Kiocfái Általános Iskollval és adát 
test st. tonulók kösött a postai au.kára való jelenstkezsőn ór ben. 

2. A asöslsl visel megvalósításo érdekében a rend 
megtertott 

1 

ksgásés 
pest lotkeon a éa rúló ie rószt vesg, oki ett 

szokmai ós kulturálie hű SANéSHLB d. melyet a bricád- 
noplóban esetenként rögsítjik, é Ü; 

A bricáa gezetőjes Búgaa Jótrás Zé z 
Bricódtozok: d 

eredő ke 
Kovács György - 
Páláti Jándor 
szabó Já:on - GY 

1985. aároius 22-61 negtortott termelési da 
sunkat elforsdta., 

Kedskenét, 1983. mároius 23. 

ookozsán 9 trir/Avfil0lde 

         

A brigádok újító moz- 

galomban vettek részt, vál- 

lalták, hogy év végéig egy- 

egy újítási javaslatot kidol- 

goznak. Vállalták a szak- 

mai, politikai oktatásokon, 

kulturális programokon 

való rendszeres részvételt. 

Felvették a kapcsolatot egy- 

egy általános iskolával, 

tanulókat a munkaerő után- 

pótlás reményében tájékoz- 

tatták a postai munkáról. 

Havi rendszerességgel tar- 

tottak brigádértekezleteket, 

ahol értékelték a teljesítést, 

megvitatták a hazai és a 

nemzetközi politikai ese- 

ményeket és néhány szak- 

mai problémát. Brigádérte- 

kezleten megbeszélték pél- 

dául azt, hogy a karácsonyi 
forgalom lebonyolításában 

milyen önkéntes vállalást 

tesz a brigád (korábban jön- 

nek be dolgozni, segítenek 

a rovancsolásban és az osz- 

tásban, stb.). Félévenként írásban, a brigádnaplóban tételesen rögzítették a vállalások teljesítését. 

Az osztályvezető, az SZB-titkár, a munkaverseny-előadó és a postavezető minősítette a féléves 

munkát rövid szöveges véleményezéssel. 

A brigádtagok szabadidejükben emlékezetes kirándulásokat szerveztek, amelyeknek már abban 

az időben is komoly csapatépítő szerepük volt. 

Rendszeresen részt vettek egy-egy kulturális programon, pl. kiállítás, előadás megtekintése, mú- 

zeumlátogatás. A résztvevők még ma is boldogan mesélik az élményeiket, és mutogatják az akkor 

készült képeket. A vállalások alapvető céljának ezt tekintették: ,, szocialista módon dolgozni, szoci- 

alista módon tanulni, szocialista módon élni". 5 

A nyolcvanas években a technikai fejlődés a posta területén is utat tört magának. Ebben az idő- 

szakban látták el a felvételi munkahelyeket számítógéppel, amelyen eleinte az úgynevezett ,, Szom- 

bathelyi rendszer", majd a későbbiekben az , Egri rendszer" működött a , mindent egy helyen" szol- 

gáltatással. Kezdetben lassú volt az ügyfélkiszolgálás, és készleteltérés miatt naponta majdnem 

minden kézipénztárt rovancsolni kellett. A későbbiek folyamán a küldemény-felvételi rész vissza- 

állt manuális felvételre, és az Egri rendszer csak a pénzfelvételi munkahelyeken működött. 

Szakmai vetélkedők tették izgalmasabbá a hétköznapokat, pl. évenként a "Szakma Ifjú Mestere" 

verseny, ami igen szerteágazó általános és szakmai műveltséget igénylő kihívás volt. 
  

" Volán brigád naplója, 1983. március 23. 
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A mellékelt képen az 1988. 

december 2-17. között megren- 

dezett, KISZ által kezdeménye- 

zett, , Csenget a postás" elneve- 

zésű szakmai verseny díjátadó- 

ját láthatjuk. 

Számtalan oklevél és emlék- 

lap bizonyítja a dolgozók ráter- 

mettségét és aktivitását. 

Az 1986-os brigádnaplókban 

a korábbiakhoz képest új célok 

is megfogalmazódtak, többek 

között a bevételek fokozása, a 

pontos és udvarias szolgáltatás 

biztosítása, jó kollektív szellem 

kialakítása és a legalább 4-es 

szakmai minősítési szint elérése. 

TENNED EMLÉKLAP SE 

KECSKEMÉT f 
Postahívatal csapatának 

a 

"KI TUD TÖBBET KÉZBESITŐSZOLGÁLATBÓL?" 

€.szaknai-politíkai vetélkedőn 

való részvételért 
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A vállalások között 

megjelent a kézbesítők- 

nél az egymás körzeté- 

ben való segítségnyújtás 

szükség esetén, új dol- 

gozók betanítása, beteg- 

látogatás, a nyugdíjas 

szaktársakkal rendszeres 

kapcsolattartás, — — karita- 

tív tevékenység, például 

  

Szeged, 1985. november 23. 

kórházsegítő felhíváshoz ! e SS ty dt Szegeű Pestaászzretázág t , , , , 
sert sásaátt tt Művelődési Bizottság ese OTA ÉRE. . ea való csatlakozás, társa- 

títkára társelnöke dalmi munka, stb. 

Kedwea Brigádvezető Szaktáral 

Zé 144 Lakitelek pozta rezetője egy nesákant zttk Járöklszéten ayegárÉs 
Más postán postás megsegíitésát kéri a hogy jó lenne részére egy tolóko. 

dolgozó, rászoruló ! Ssit szereznie/a Srüsébna 0 vs ztés nyugdíja 3.20 Ft/ Sikerült is 
2 , , felderíteni egy kasznált to. csitt N.900vaFt.. értékben. 

kolléga  támogatá- ( ; miwatal vezetése ez kele fordul a hivatal szocislísta bzíigád- 
sához is segítséget 

nyújtottak a bri- 

gádok, ha felhívás 

érkezett. 

A Kossuth bri- 

gád tagjai (belterü- 

leti kézbesítők) az 

1987. évi vállalása- 

ik között fontosnak 

tartották . megfogal- 

továbh lehet adni másik mozgássérültnek, 

A vételárat tiíztosítani tu ha sinden 
hozzá a vegy telhez.Ezárt 

zzájárulást.Ha a bri 
szedését : MTE LSGLÉK azt az oz 

Segitségüket előre is köszönöm. 

Kecsitemét. 1987 aug.26.   

Z azzal, hogy közös összefogással nog kellen" venni a. tolókocsit. 
ha nár nem kelt Baranyi János nyugdíjasnak, 

ren a brágáévezetőketi 
d megszavazza 

ezetőnek adja át. 

A döntés végeredményét a brigádnaplóban kérem rögzkíteni. 

  

szikség esetében azt 

§0 
Ie.-Ft-al járul 
beszéljék meg a k 
rem a össze- 
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mazni a következőket: ,, Vállaljuk, hogy a küldeményeket a címhelyen kézbesítjük, indokolatlan letétbe 

helyezést az ellenőrzés nem állapít meg."" Az írás nyomatékosította a vállalást. Sajnos, akadt olyan 

kolléga, akinek a munkamorálja miatt indokolt volt megfogalmazni ezt az egyébként magától értető- 

dőnek tűnő vállalást. 

  

, Szocialísta sódon tanulni: 

1./A kivatalmól tartandó szakmai és polítíkai oktatá. 

kon rendszeregen résztveszünke 

KOSSUPRE 

/belterületi kéztesítő/ 

szocialieta brigád 2,/A brigádunktól Tóth Tibor vállalja hogy szakmurnkáskép ! 

1987 évi munkaverseny víllalása. 25 iskolátan magasabb szakmai végzettséget szerez. ! 
3-/A Jubileurd Ér alkalrával véllaljuc togy résztvegzünk 

CEikitüzésünk: brigádunk az VSDP KE.1986 noverberti határo- egy a jutíleusi évvel kapcsolatos vetélkedőn valamint 

zata szeríntja Jutílewi Év szellemében ég a Postaigazgató- 4 kulturális rendezvényen városi töregeegsozduláson 
síg célkítjzéseinek megvalósítása érdekében teszi meg vélla- résztveszünke 

lásait. feladatul tüzzik ki a sinőségi runka továbti javitá- Szocialíota módon élnít 

sát és a gazdasígi eredsények pövelésétsa jó kollektív szel- I 1./4 folyaratos kézbesítést tűztosítjuk azzal,togy békési 

H6eKLGNALHEk bő ; Ség vagy szabadság ráatt távollévő brigtdtársunkat hon! 
Szocialista módon dolgozni: Í lyettesítjik. 

2./4 szocialista briséd hírsas jelszavának érvényesítése 
érdekében egymást megbeesüljük,segítjükja hozzínk ke- 

I kilő uj dolgozót betanítjuk,hogy minél előbb megtanul 

ja a szíttséges szakrai minkát,és szabályokat. 

3e/Patronsljuk Koncz Józeei idős nyugdíjas szaktérounkat. 
Veglátogatjuk, szükség esetében segítséget nyujtunk és 

tájékoztatjuk munkánk SI146Sz4EE 

1./Ügyfelelínkhoz mindenkor udvartzsak leszünkevünkánkat ugy 

végezzik,bogy magatartásunk ellen jogos penasz nem lesz, 

úG az év során fegyelmi biűntotésben vagy írásbeli figyel- 

seztetágben new részesülünke 

2./K bevételek fokoztsa érdekében a külözkezelt lapokból az 

év során 35 dt. uj előfizetőtű gyűjtünk. 

3./A takarékbetét (1lomány emelése érdekében 700.00004-Pt ér-    
  

tékben takarákbetétet gyűjtünk. Í Kecskesét.1987 március 4. 
4./A biztonsígos kézbesiténi szabályokat betartjuk,a ránk bí- ! , 

zott értékekre d gyázunit ÉG gondosan kezeljük azokat,hogy SZEGÉLtKÁT 

az ellenőrzés mulasztást ne állapítson veg. 
ú 3 ád ter- ! 5./A pénztári eltérések vizsgálata soréín ú titgő LeRÉBT re ] Brigáávezető 

hére vísszaúlés mogillapítására nem kerül gor,és a pénz- Naplóvezető 

tári eltérús a tázíshoz viszonyítva nem emelkedik, : HÉGA 
6./A munkavédelmi őrséget élővé tesszüket hasznílatrg adott 

kerékpárokat ugy tartjuk karban hogy az ellenőrzés húú - 
nyosengot ner "1apít seg es mij siay-0ól üzemi 05 

Got nez 2losze r 

7./Vsállaljuk,bogy a küldeményeket a cimkelyen kézbesítjik, 

indokolatlan letétbehelyezést az ellnőrzés nem állazit meg. 

8./A TV díjakat határidőra ég 96.5 $ átlagban rendszeresen 

teszédjíke 

egfjese 
1 

tervtve? 

PrleAeeneeeeeene 9.
 

08
 

08
 

00
 

08
 

60
 

    
  

1987-ben Kecskemét 1 posta elnyerte a , Kiváló Hivatal" címet. A termelési tanácskozások, ami- 

ket később munkaértekezletnek neveztek, az igazgatóság képviselőjének részvételével zajlottak. 

1988-ban létesült a Postabank és Takarékpénztár Rt. Ebben az időben valutaváltást is végzett a posta. 

Érdekesség, hogy a rendszerváltást követően volt olyan időszak, amikor a főpénztárban több volt a rubel, 

mint a forint — emlékeznek vissza a dolgozók. 

Az 1990-es évek 

1990. január 1-jén az egységes Magyar Posta három önálló társasággá alakult. Létrejött a Ma- 

gyar Posta Vállalat, a Magyar Távközlési Vállalat és a Magyar Műsorszóró Vállalat. 

Ez a változás az addigi egységes postai és távközlési szervezet szétválását okozta. A közös hasz- 

nálatú épületekben meghatározták a tulajdoni hányadokat. Így történt ez Kecskemét 1 postán is. 

" Kossuth szocialista brigád naplója, 1987. évi vállalás 
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A hírlaposztály az új épület első emeletén kapott helyet, mert a szétválás következtében a régi 

épület földszintje is — ahol korábban voltak — a MATÁ V-hoz került. 

1992-ben megalakult a DÉLHIR Rt., és átvette a postától a hírlapok árusításával kapcsolatos 

feladatokat. Ekkor vezették be a postán a számítógépes adatkezelést az előfizetéses hírlapszolgálat- 

ban. A kezdeti nehézségek után az előfizetők számítógépen történő nyilvántartása sok új lehetőséget 

kínált. A hírlapfelelősök már inkább adatrögzítők lettek, számítógépek segítségével, a megfelelő 

adatok felvitelével, a programok szakszerű kezelésével végezték el ugyanazt a munkát, mint elő- 

deik. Az egyre jobb szoftverek és hardverek lehetővé tették, hogy Kecskemét 1] posta folyamatosan 

átvegye Bács-Kiskun megye összes postájának hírlap-előfizetési nyilvántartását. A megyében mű- 

ködő 114 postának itt készültek a hírlap-előfizetési számlái, az elszámolások, járásfüzetek, kiosz- 

tók, leltárok, statisztikai kigyűjtések, stb. A hírlaposztály vezetését Kecskemét 1 postán több éven 

keresztül Bujdosó Mária látta el. 

1993. október 19-én bombarobbantással fenyegette meg egy ismeretlen telefonáló a kecskemé- 

ti nagypostát. A rendőrség azonnal lezárta az épületet, különleges egységük robbanószer-kereső 

kutya segítségével kutatott az épületben. Szerencsére semmit sem találtak. — A posta műszakilag 

felkészült arra, hogy a következő ilyen ,, tréfánál " rögzítsék a hívást — hívta fel az olvasók figyelmét 

az eseményről hírt adó Petőfi Népe. 

1994. január 1-jétől vezették be a Magyar Postánál a Napi Elszámolási Rendszert. A posták 

— Kecskemét ! is — ettől kezdve havi pénztárszámadás helyett napi pénztárjelentést készítettek, amit 

naponta kellett továbbítani a PEK részére. 1994. augusztus 1-jétől a Szegedi Postaigazgatóság a 

rendszer működését azzal könnyítette, hogy a régió minden postáját számítógéppel látta el. A pos- 

ták a napi forgalmukról készített jelentést számítógépen továbbították az adatgyűjtő postához, majd 

a megyei 1. sz. postához, ahonnan az összesített adatok a Szegedi Postaigazgatóság Felülvizsgáló 

Irodájához kerültek, így ott naprakész adatok keletkeztek a bevételekről és a kiadásokról. 

Kecskemét 1 pota új épületének első nagyobb átalakítására a zártrendszerű készpénz-feldolgo- 

zási tevékenység bevezetésével került sor. A 10 munkahelyes feldolgozó-helyiségben kezdetben 

47 posta készpénzbeszolgáltatását dolgozták fel, és készítettek számukra ellátmányt, majd 1994. 

január 1-jével, amikor ez a tevékenység a megye többi postáján megszünt, a Bács-Kiskun megyé- 

ben lévő 183 posta mindegyike Kecskemét ! postának szolgáltatta be a felesleges pénzkészletét, és 

innen igényelt ellátmányt. A szolgálat zavartalan ellátását 2 asztalvezető és 10 pénzolvasó biztosí- 

totta. A posta a helyi MNB-től vett fel pénzellátmányt, és a készpénzfelesleget oda szolgáltatta be, 

napi kapcsolatban állva a pénzintézettel. 2001. október 8-tól ez a tevékenység megszűnt a postán. 

2010-ben 11 manuális posta ellátmányigényét és készpénzmaradvány-túllépését rögzíti a posta az 

IPH-rendszerben. A JNT Security Kft. részére, Szegedre szolgáltatja be saját készpénz-feleslegét, 

és onnan kap készpénz-ellátmányt. 

Zsákos befizetést is fogadott a posta, illetve pénzgyűjtést végzett több telephelyen (benzinkutak, 

áruházak). Jellemző volt a pénzintézetekhez történő pénzkiszállítás 15. Fegyverviselési engedély- 

lyel rendelkező kollégáink kísérték a szállítmányokat. Az idők folyamán ezek a tevékenységek is 

megszüntek. 

1997 márciusában az úgynevezett Postabank-pánik miatt jelentős ügyfélvesztés következett be 

a pénzügyi szolgáltatások terén. A betétesek tömegei vették ki megtakarított pénzüket. Az esemény 

emlékezetes a Kecskemét 1 postán dolgozók számára is. A posta pénteken éjfélig volt nyitva, és 

szombaton is 16:00 órakor zárt. A nagy tömeg ellenére a munkatársak türelmes és lelkiismeretes 

munkavégzésének köszönhetően ügyfélpanasz nem fordult elő, és minden kifizetési igényt teljesíi- 

teni tudtak. 
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A Magyar Posta Rt. 1997. október 16-án arról tájékoztatta Kecskemét város jegyzőjét, hogy november 28-tól megszünteti a kecskemét-ménteleki fiókposta működését, ,, A csekély igénybevé- tellel és a méltánytalan elhelyezéssel indokolja a posta e lépését. November 28-ától a ménteleki vegyesboltnál a külterületi kezelő 60 perces felvételi te vékenységetr lát majd el. Méntelek belterüle- tén a házhoz kézbesítést vezetik be, a külterületen pedig a kézbesítést továbbra is mozgószolgálat útján látja el a Posta" — adta hírül a Petőfi Népe. 
1998-ra a készpénzfelvételi munkahelyeket POS-terminállal szerelték fel. A bankkártyával ren- delkezők ettől kezdve a folyószámlájukról készpénzt vehettek fel a postán. A megfelelő készpénz-gazdálkodás érdekében az igazgatóság szabályozta a posták maximális készpénzmaradványát. 

Az ezredforduló után 

2000. január 24-én a Pólus Róna bevásárló központban Kecskemét 1] posta kihelyezett mun- kahelyeként üzletházi szolgáltató hely létesült, Miután Auchan áruház is nyílt az épületben, egyre nagyobb lett a forgalom, a munkahely 2002. január 1-jétől önálló postává vált. 2000. április 3-án a rendőrkapitányságon is létrejött egy kirendeltség, amely 2001. január 1-ig működött. 

Potz Lajosné postavezető szorgal- 
mazta Kecskemét 1 posta felvételi 
termének  klimatizálását. Vezetése 
alatt készült el a főbejárat új fotocel- 
lás ajtaja. Mindez az ügyfelek és a 
dolgozók komfortérzetét jelentősen 
javította, 

Új szolgáltatások jelentek meg, 
például a kereskedelmi tevékenység, 
amelynek sokáig nem volt kialakí- 
tott munkahelye, de növekvő igény 
jelentkezett az ügyféltérbe kitelepült 
árusításra. Egyre nagyobb árukész- 
lettel rendelkezett a posta. A közön- 
ségtérben a reggeli kirakatozás és délutáni elpakolás nagyon munkaigényes volt, így felmerült az ötlet, hogy az ügyféltérben lévő két telefonfülke közötti üres helyen kialakítható lenne egy zárható postabolt, ahol megfelelő árukész- lettel, kulturált formában lenne lehetőség az árusításra. A postabolt ötlete hamarosan megvaló- sult. Az ügyfelek által jól látható helyen, bőséges árukészlettel áll az igénybevevők rendelkezésére, totó-lottó szolgáltatással, fénymásolással. 

A helyi Gong Rádió éveken keresztül havi rendszerességgel adott tájékoztatást az aktuális postai szolgáltatásokról, 
Kecskemét 1 postán segédtiszti tanfolyamot szerveztek. Néhány tapasztalt munkatárs, köztük a poslavezető is óraadóként osztotta meg szakmai ismereteit a tanulókkal. 2002-ben új funkciót kapott a régi postaépület földszinti része, mert a posta visszakapta 
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az épületrészt a MATÁ V-tól. Ide került a postahelyi kézbesítés és a dinamikusan fejlődő Kecskemét 

igényeihez igazodó 800 postafiók (az előző helyen 460 fiók volt), a hírlapügyintéző munkahely és 

az ügyfélszolgálati iroda. A munkatársak tágasabb, kényelmesebb, kulturáltabb környezetben kéz- 

besítik a küldeményeket, intézik az ügyfelek fiókbérlettel, meghatalmazással, panasszal kapcsolatos 

ügyeit. Az átalakítással lehetővé vált a tömeges feladók teljes elkülönítése. 

2003-ban, a Magyar Posta Modernizációs Programjában az értékesítés-orientált hálózat kialakí- 

tása 15 célként fogalmazódott meg. Ennek érdekében a postaépületeket, ügyféltereket a modern kor 

elvárásainak megfelelően alakítják át. Ismét felmerült a Kecskemét ! posta felújítására, átépítésére 

vonatkozó igény is. Az épület mára már elhasználódott, nem ügyfélbarát, nem biztosítja az értéke- 

sítési feltételeket, nem felel meg a technológiai folyamatoknak. Elkezdődtek az átépítést, illetve az 

új posta építését megelőző felmérések. 

2002-ben a Postabank rövid időre a Magyar Posta tulajdonába került. A kormányváltás után az 

államtól az Erste Bank megvásárolta a Postabankot, és beolvasztotta saját szervezetébe. A posta 

az Erste Bank pénzügyi szolgáltatásainak közvetítésébe kapcsolódott be. A kijelölt postahelyekkel 

a bank on-line banki kapcsolatot létesített. A postákon a banki és pénzügyi szolgáltatásokat szá- 

míitógéppel támogatott, ún. dedikált munkahelyeken tudják igénybe venni az ügyfelek. Mára már 

folyószámla-, nyugdíjszámla-, vállalkozói számla szolgáltatások, személyi kölcsönök, hitelkártya, 

elektronikus betét, befektetési jegy is elérhető a Kecskemét 1 postán. 

A létszámgazdálkodás miatt szükségessé vált az ügyféltérben kialakított postabolt és a koráb- 

ban is működő hírlapbolt összevonása, ezzel egy időben a postabolt megszüntetése és a hírlapbolt 

kismértékű átalakítása. Korábban mindkét munkahely kétműszakos munkarendben üzemelt, így a 

változtatást követően két dolgozót átcsoportosíthattak más munkaterületre. 

  

2003-tól folyamatosan egyre több dolgozót láttak el szolgálati mobiltelefonnal, köztük kézbesí- 

tőket is, ami a veszélyesebb járásokban kézbesítő kollégák biztonságérzetét jelentősen megnövelte. 

2003. február 21-én kapcsolódott be Kecskemét 1! posta az IPH technológiai rendszerbe. Ez az 

informatikai fejlesztés alapjaiban változtatta meg a postai munkát minden területen. Nagyon sok 

adminisztrációs munka megszűnt, illetve jelentősen csökkent vagy átalakult. Minden felvételi és 

technológiai munkahelyre számítógép került a szükséges perifériákkal. A számítógépek hálózatba 

kötötten működnek, az adatok egy országos adatközpontba futnak be. A rendszer a verzióváltások- 

kal rugalmasan alkalmazkodik az aktuális igényekhez. 

2003-tól értékesíti a posta a Magyar Posta Biztosító és a Magyar Posta Életbiztosító termékeit, 

illetve szerepet vállal a hazai lakástakarék-pénztárak kínálatának közvetítésében. 
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2004 végén a posta ügyfélterében plazmatévét szereltek fel. A Plazma Média Kft. műholdas 

sugárzással lehetőséget biztosít postai és külső reklámfilmek, illetve alacsony gyártási költségű, 

úgynevezett flash spot animációk (látványos mozgóképek) megjelenítésére. 

Az Országos Logisztikai Központ működésbe lépése (2004) után a küldemény-feldolgozás 

Kecskemét 1 postán is egyszerűbbé vált. Nem kell területi mélységre, kiemelt fiókbérlők részére, 

illetve két első irányítószám szerint feldolgozni a felvett küldeményeket indítás előtt, helyette a 

manuális és a gépi feldolgozás szerinti csoportosítás vált fontossá. 

2005-től Szeged 1 posta vette át Kecskemét 1 postától a megyei előfizetői hírlapösszesítést. 

Ismét a helyi előfizetések kezelése, nyilvántartása lett a feladat, a hírlapfelelősök száma egy főre 

csökkent. 

2005-ben indult az Elektronikus Értesítési Rendszer, amely IPH-alapon működik. Ez SMS-ben 

vagy €-mail-ben értesíti az igénybevevőket a küldemény érkezéséről, kézbesítéséről, postafiókba 

érkezett küldeményről. Az értesítési adatok rögzítése nagy pontosságot igényel dolgozóink részé- 

ről. 

2005. június 27-én a keleti régióban elsőként Kecskeméten tartották meg az úgynevezett kézbe- 

sítői road show-t, amelyen részt vett dr. Szabó Pál vezérigazgató, Potykiewicz Tamás humánerő- 

forrás gazdálkodási igazgató, Rácz Tamásné, kelet-magyarországi területi igazgató, Torkos László 

kézbesítési igazgatóhelyettes és a Kelet-Magyarországi Területi Igazgatóság több munkatársa. 

Szabó Pál vezérigazgató előadásában egyebek között elmondta: ,, 4 Magyar Posta tulajdonosa, 

az ÁPV Rt. elfogadta a 2009-ig szóló postai stratégiát. Fontos feladat a postát a nyereségesen 

működő állami vagyoni körben tartani. A posta közszolgáltató, a 13.000 kézbesítő magatartásával, 

viselkedésével alakítja a postai arculatot. Nem mindegy, hogy a posta ügyfelek által történő meg- 

ítélése pozitív vagy negatív. Számtalan versenytárs van már most is jelen a piacon, akik ajánlata- 

ikkal elvonják a posta ügyfélkörét. Figyelembe kell venni a munkavégzés során, hogy emberekkel 

dolgozunk, az ügyfelek jogait törvény szabályozza, szolgáltatást végzünk. Az átláthatóság javítása 

érdekében 2004 januárjában öt üzletági irányító szervezet jött létre, új termékek bevezetésére van- 

nak kísérletek. A kézbesítők az értékesítést nagymértékben segíthetik. A többletmunkához megfelelő 

keresetnövekedés is társul. Sokan idegennek érzik, hogy a kézbesítő mozgóárusként tukmáljon min- 

denfélét, de a posta által kínált szolgáltatásokat az emberek megrendelik. Vidéken a Magyar Posta 

Biztosítónak vannak a legkedvezőbb feltételei. 160 posta pár nap múlva Erste Bankos munkahelyet 

indít. Népszerűsíteni kell! A kézbesítőtől elvárható, hogy segítse az eredmények elérését információ 

szállításával. A jó hírek közé tartozik, hogy a nagyon nehezen teret nyerő elsőbbségi küldemény 

kézbesítésénél a tapasztalatok és mérések alapján 9096-os teljesítést bevállalhatunk. A közönséges 

küldemények átfutásiidő-mérései igazolják, hogy a küldemények 9595-át 3 nap alatt kézbesítjük. Ez- 

zel tudunk versenyben maradni. Nemcsak a belföldi, hanem a külföldi versenytársakkal is számolni 

kell, és azzal is, hogy a posta társadalmi tényező. A I-V. havi adatok alapján ebben az évben minden 

a terv szerint halad, a 13. havi bér kifizethető"."" Óriási jelentősége volt ennek az értekezletnek, 

mert a kézbesítők feltehették az őket leginkább foglalkoztató szakmai kérdéseiket, és a felső veze- 

téstől első kézből kaphattak választ. 

2006. december 1-jétől Kecskemét külterületén a támpontos kézbesítést a házhoz kézbesítés váltotta 

fel. Ekkor az addigi nyolc külterületi kézbesítőjárás 15-re bővült. A járások kialakítása alapos odafigye- 

lést igényelt. Az ügyfelek részéről pozitív észrevételek voltak, viszont a járásokban történő helyettesítés 

megoldása nem könnyű. Még mindig jellemző, hogy külterületen azonos cím található több különböző 

helyen, ezért bizonyos esetekben a lakók neve szerint azonosítják a kézbesítők a címhelyeket. 

9 Emlékeztető kézbesítői értekezletről, 2005. június 27. 
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2006-tól működik a forgalomérzékeny beültetés (FÉB) rendszere. A FÉB az IPH rendszer ada- 

tainak felhasználásával lehetőséget nyújt a felvételi szolgálat elemzéséhez, amit a posta is rendsze- 

resen felhasznál szolgálatszervezéshez. 

2007-ben Magyarországon megkezdte munkáját egy új lapterjesztő hálózat, a MédiaLog Fiege 

Zrt., ezzel a postai hírlapszolgálat átalakult. Azoknak a kiadóknak a termékeit, amelyek tagjai a 

MédiaLog Fiege Zrt-nek, csak Kecskemét külterületén kézbesíti a posta. A piacvesztés részleges 

kompenzálása érdekében — új szolgáltatásként — a MédiaLog megbízásából alvállalkozóként vállal- 

ta a Magyar Posta az egyéb településeken a hírlapkézbesítést és a díjbeszedést. Mivel nagymérték- 

ben csökkent a kézbesítendő hírlapok darabszáma, a külön hírlapkézbesítő munkakör megszűnt, a 

hírlapkézbesítési feladatokat a bel- és a külterületi kézbesítők látják el. 

A Magyar Posta 2007. január 1-jétől saját leányvállalataként létrehozta a Posta Kézbesítő Szol- 

gáltató és Kereskedelmi Kft-t. Ez a gazdasági társaság alvállalkozók — Kecskeméten a Bács Média 

Kft. -— bevonásával végzi reklámkiadványok kézbesítését. 

Az OLK egyre jobban segíti a posták munkáját, a gépi feldolgozásra alkalmas küldemények 

kézbesítő-járásra rendezve érkeznek a postához, a feldolgozásban tevékenykedők létszáma az el- 

végzendő munkával arányosan csökkent. 

2007. január 1-jétől a posták régi, I-VI. osztályos besorolási rendszerét új kategorizálás váltotta 

fel, amely nem a dolgozói létszámot, hanem az adott postahely üzleti, értékesítési potenciálját veszi 

alapul. Kecskemét 1 posta a legnagyobb forgalmat bonyolító, ún. ,, A" típusú posták közé tartozik. 

2009. július 7-én a dedikált munkahely 

mellett tárgyalási lehetőséget biztosító, sze- 

mélyre szabott tanácsadó helyet, ún. "Posta 

Pénzügyi Megoldások" (PPM) munkahelyet 

alakítottak ki a posta ügyfélterében. Célja a 

minőségi ügyfélkiszolgálás. A munkatárs ezen 

a munkahelyen a banki körülményekhez ha- 

sonló környezetben foglakozhat az ügyfelek- 

kel. A tanácsadó munkahely fő funkciója az 

értékesítési beszélgetések lefolytatása, a szer- 

ződések előkészítése és megkötése. 

A postára betérő ügyfeleknek -— a felvételi 

ablakoktól történő átirányítás után — a PPM 

munkahelyen adnak bővebb tájékoztatást. 

Amennyiben az időpont nem alkalmas az ügy- 

félnek az adott termékkel kapcsolatos informá- 

ciók meghallgatására, új időpont egyeztetésére 

törekszik a posta munkatársa. A dolgozó fel- 

adata még a telefonos állományápolás, min- 

den olyan értékesítési, befektetési folyamattal 

kapcsolatos tájékoztatás, ami készpénzkeze- 

lést nem igényel. A PPM munkahely kialakításánál fő szempont volt a tárgyaláshoz a diszkréció 

lehetőségének biztosítása, a készpénzes tranzakcióknál pedig emellett a soronkívüliség lehetősége 

is (a főpénztárban). A munkahely ellátja a postai betétek elhelyezésével, biztosítások kötésével, la- 

kástakarék-ügyintézéssel, személyi kölcsön ügyintézéssel, kisvállalkozói hitel értékesítésével, biz- 

tosításokkal kapcsolatos, panaszkezeléssel járó feladatokat is. 
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2009-ben a posta Kecskeméten is lecserélte a régi levélgyűjtő szek- 

rényeket. Az új típusúból a korábbiaknál kevesebbet szereltek fel, ter- 

mészetesen a törvényi előírások és az ügyféligények figyelembe vétele 

mellett. A cserék idején a helyi média is foglalkozott a témával. Az ügy- 

felek kezdetben néhány fel- és leszerelési hellyel kapcsolatban elégedet- 

lenségüknek adtak hangot, de hamarosan megszokták az új felszerelési 

helyeket. Az új levélszekrények nagyobb bedobónyílással rendelkeznek, 

és a mozgáskorlátozottak számára is elérhető magasságban vannak fel- 

szerelve. Változás, hogy míg korábban a városban lévő levélszekrények 

jelentős részét a Posta Feldolgozó Üzem dolgozói ürítették, az új levél- 

szekrényeket Kecskemét ! posta kézbesítőt ürítik. 

2009-ben Kecskemét 1 postán is egységes módon rögzítették a Postai 

Járásnyilvántartó Rendszerben a kézbesítőjárások adatait. Az informati- 

kai program geokódolt formában tartalmazza Magyarország összes bel- és külterületi címhelyét, a 

levélgyűjtő szekrények adatait. Három munkatárs lelkiismeretes munkával, nagy odafigyeléssel, a 

meghatározott határidőre végezte el a feladatot. 

Részt vett a posta a délutáni házhozkézbesítési pilotban (kísérletben), amikor másfél hónapon 

keresztül a kijelölt járásokban a kézbesítés csúsztatott módon, reggel helyett később kezdődött. Az 

eredmény bizonyos járásokban növelte a házhoz kézbesítési arányt, de az ügyfelek részéről több 

negatív észrevétel is felmerült. Írásunk lezárásáig, 2010 nyaráig nem került bevezetésre a tesztelt 

rendszer egyik formája sem. 

IPH-alapon kialakultak bizonyos elektronikus szolgáltatások és az azokat kezelő rendszerek. 

Az egyszerűsített utánvételes (EUV) küldemény esetében a beszedett utánvételi összeget a posta nem 

papíralapon kezeli, hanem az IPH-rendszer kézbesítési adatai alapján számolja el, és utalja a mcg- 

bízónak a beszedett utánvételi összeget. Ezzel kapcsolatban Kecskemét 1 postának adatrögzítési 

feladatai is vannak 33 másik posta vonatkozásában. 

Új kerékpárokat kaptak a kézbesítők. Nem mindegyi- 

kük tudott felhőtlenül örülni ennek, mert az új biciklik 

nem rendelkeznek rugózással, és könnyen kiszakadnak a 

küldeménytartó dobozok. A javításokat a korábbiakkal el- 

lentétben a Postaautó Duna Kft-től lehet megrendelni (ko- 

rábban a szerelővel közvetlen kapcsolatban a posta volt). 

  

  

  

       

Kézbesítőosztály értékesítési fejlődése 
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nek (KÉK) kialakítása és bevezetése. 3096 ek 

Kecskemét 1 postán 22 értékesítő kéz- [292 2200 
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tés után megkapják az előírt ösztönzöt. díjas bizt 
  A címközvetítő kézbesítők (43 fő) 8- 

10 fős csoportokra vannak osztva. A csoportvezetők heti rendszerességgel tartanak oktatásokat, 

amelyek tartalmaznak termékismeretet, eladástechnikát és aktualitásokat egyaránt. 
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A kialakított rendszer következetes alkalmazása mellett a teljesítés az ábra szerint alakult. Jelen- 

leg 18 információgyűjtő kézbesítő van a postán, akik az értékesítésbe nem kapcsolódtak be. 

2010-ben Kecskemét 1] postán is megtörtént a középvezetők és felvevők értékesítésösztönző 

rendszerének bevezetése. A postavezető személyenkénti elbeszélgetés során egyeztetett minden 

érintettel. 

Mára nagyon sok, korábban manuálisan végzett tevékenységet számítógépprogram egyszerűsít. 

Ilyenek: KMER, RKR, TKR, 004, Dashboard, EPER. " 

Az ügyfél-elégedettséget a posta — helyi kezdeményezésre — kérdőívek segítségével méri. A kéz- 

besítésre vonatkozó kérdőíveket a külső ellenőrzés alkalmával azoknak az ügyfeleknek a levélszek- 

rényében helyezi el az ellenőr, akiket nem talált otthon. Az ügyfelek a kérdőíven nyilatkoznak az 

ellenőrizendő küldemény kézbesítési körülményeiről, egyben a kézbesítés minőségéről, az esetle- 

ges problémákról, és véleményüket postai úton juttatják el, a mellékelt válaszborítékban. A felvételi 

szolgálatra vonatkozóan 2010 júliusában mértük az ügyfelek elégedettségét. Az alábbi eredmény 

a felvételi teremben várakozó ügyfelek, illetve a külső ellenőrzés során megszólított ügyfelek vé- 

leményét tükrözi. A megkérdezettek 1-től 5-ig terjedően adhattak pontszámot a kérdésekre, attól 

függően, hogy mennyire elégedettek a szolgáltatással. 

  

  

  

  

    

  

  

Mennyire elégedett a felvevő munkatársak Mennyire elégedett a postával? 
tevékenységével[? 

nyomtatványok elérhetősége 

ügyintézés 

gyorsasága 448 
tájékoztató anyagok 

szakmai 471 
felkészültség E berendezés, bútorzat 

megfelelősége 

segítőkészség 473 Háztáság 

udvariasság 4.8 szolg való hozzáférés 

3,00 4.00 5.00 3.90 4.00 5,00 

Mennyire elégedett a postabolt szolgáltatásaival? Mennyire elégedett a szolgáltatásokkal? 

    

  

    

  

    

biztosítás 455 
ár 

bankí-és 
megtakarítás 4.70 

minőség pénzfeladás 468 

postahelyi 
kézbesítés 

választék 
levél csg 4.57 

3.00 4.00 5.09 3,00 4.00 5.00         
  

" KMER — Kártérítési Megelőzési Rendszer, RKR — Reklamáció Kezelő Rendszer, TKR — Tudakozvány Kezelő Rendszer, 

004 — Minőségmérési és Ellenőrzési Rendszer, Dashboard — Felvételi és kézbesítési adatok, EPER — Egységes Postai 

Elemző Rendszer 
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A postások létszáma (2010) 

Kecskemét 1] posta jelenlegi statisztikai létszáma 193 fő, ebből belső dolgozó IOI, külső 88, 

egyéb 4 fő. A kézbesítő osztály a legtöbb embert tömörítő osztály, jelenleg 113 főnyi látszámmal. 

Az alábbi táblázat szemlélteti a dolgozók iskolai végzettség, illetve életkor szerinti megoszlá- 

sát: 

  

  

              
  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

létszám felsőfokú (JAA Kigyl szakmunkás általános isk. 

szellemi 92 16 76 0 0 

fizikai 101 2 29 51 19 

létszám 30 év alatti 30-50 év közötti 50 év feletti 

szellemi 92 20 63 9 

fizikai 101 19 64 18 

Szolgáltatásmennyiségi mutatók (2007-2009) 

2007 2008 PA) 

Felvett levélpostai ő 
Küldemény (db) 4.586.956 4.200.492 3.800.276 

Felvett csomag (db) 20:172 23.931 19.693 

Felvett utalvány (db) 1.314.296 1.094.158 1.043.512 

Kézbesített levélpostai ő ő B 
küldeméríy (áb) 12.457.402 12.609.805 9.069.149 

Kézbesített csomag (db) 6.265 2.633 2.906 

Kézbesített utalvány (db) 362.657 343.961 338.062           
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Belső szolgáltatásminőségi mutatók (2007-2009) 

2007 2008 2009 

Postai szolgáltatóhelyek ügyfélterében kihelyezett, jogszabályban 

előírt kötelező tájékoztatók aránya VEZE 11. AzESEL 9 éREgRRe 
  

  

Postai szolgáltatóhely, közönségtér, arculat megfelelősége 100,00 [ 100,00 / 100,00 

Munkavállalók megjelenésének megfelelősége 92.86 ] 88,89 ] 97.06 
  

Várakozásiidő-mérés eredménye az egyetemes felvételi 
munkahelyeknél 2, 
  

A pénzforgalmi közvetítő tevékenység minőségét közvetlenül xk 

befolyásoló hibák 0,000 ] 0,000 
  

Értesítők jogszabályban meghatározott kitöltöttségének 
EL zál E sesagi 98,84 ] 98.12 ] 98,02 

megfelelőségi aránya 
  

  

  

            
Értesítők teljes kitöltöttségének megfelelőségi aránya 98.87 ] 9860 ] 97.84 

A munkavállalókra és a postára érkezett Jogos panaszok száma 31 20 22 

A munkavállalókra és a postára érkezett dicséretek száma 4 2 

Feltárt jogsértések 6 l 0 
  

Kecskemét 1 posta vezetői az 1950-es évektől napjainkig 

Lukácsi László (postavezető 1952-1977 között) 

  Lukácsi László ,, 1935-ben — ínséges időben — került a postához. Hivatali beosztá- 

sa: ideiglenes, létszámfeletti, fizetés nélküli hivatali kisegítő. Járandósága 5 pen- 

gő üzemi jutalék volt, ennek is a felét levonták a betegsegélyzőre. A szülei tartották 

el. Ez az állapot fél évig tartott, szerencsére, mint cserkész, megtanulta a Morze 

jeleket, és azt haszno- 
    

  

  

    

  
  

  

sította a postán. Így 

nemsokára a távírdán 3 § 

77) dolgozott. 14 me OKLEVEL: fe mnzzltálti 

MAS ul ITL VER] OO nysmdáttsátssygnásas ássa E 
Cérsepntn V Az Ala -"]  zette a postát. 4 : 4: KEGSKELAET EG 62 

Mrenyerő —] A — fellelhető FOSTAHIVATALT 

dokumentumok azt bizonyítják, hogy ÜT Ül 7ZEM 

irányítása alatt a posta kimagaslóan EEG VA Vjt zádsááti kt. 

teljesítette az elvárásokat. 1959-ből és kdi 

1960-ból is fennmaradt egy-egy oklevél, 74 ssággszjtón s Sk sí 714: 

ami igazolja, hogy Kecskemét 1 posta . TSSES e 8. 
büszkén viselte az , ÉLÜZEM" címet. . ; "       

" Kecskemét Lapok, 1991. október 18. 4. oldal . Mit mondott a bagdadi kalifa?" K.S. 

35



Fejezetek Kecskemét postatörténetéből 
  

Bárdóczky Simon (postavezető 1977-1985 között) 

Bárdóczky Simon 1926-ban született Kecs- 

keméten. Kereskedelmi szakközépiskolában 

érettségizett. 

1944-ben — lépett 

postai szolgálatba. 

1947-ben — tiszti 

alap- és szakvizs- 

gát tett. 1966-ban postavezérigazgatói kitün- 

tetésben részesült. A jobb oldali képen Honvédelmi Érdemérmet vesz át. 

  

     
Novok Rostás Sándor (postavezető 1985-1995 között) 

1935-ben született Mélykúton. 1954-ben érettségizett Kiskunhalason, a Szilády 

Áron Református Gimnáziumban. 1955-ben elvégezte a középfokú postafor- 

galmi tanfolyamot, majd rendszeres helyettesként dolgozott Kecskemét 1 posta 

létszámában. 1955-56-ban katonai szolgálatot teljesített, majd 1959-ben elvé- 

gezte a felsőfokú postaforgalmi tanfolyamot. 1960-ig volt rendszeres helyettes, 

később oktatótiszt. 1964-ben végezte el az oktatótiszti tanfolyamot. 1965. feb- 

ruár 1-jétől Kiskőrös posta vezetője lett. 1966. június 2-tól Kiskunhalas posta 

vezetésére kapott megbízást. 1985. szeptember 25-én vette át Kecskemét 

1 posta vezetését. Munkáját igazgatói dicsérettel és 1971-ben a Munka Ér- 

demrend ezüst fokozatával ismerték el. Határozott fellépésével eredmé- 

nyesen irányította a posta kollektíváját. Igen jó kapcsolatot épített ki az ön- 

kormányzattal, a társadalmi szervezetekkel, a lakossággal. Nagy elszánt- 

sággal beszélte rá a fiatalokat arra, hogy tanuljanak, képezzék magukat. 

    

Potz Lajosné (postavezető 1995-2001 között) 

   
     

    

  

   

1940-ben született Kisújszálláson. 1958-ban Mezőtúron, a Teleki Blanka Le- 

ánygimnáziumban érettségizett. 1958 augusztusában sikeres felvételi vizsga 

után Túrkevére került hat hónapos szakmai gyakorlatra. Elvégezte a segédtiszti 

tanfolyamot Debrecenben. Mezőtúr postán dolgozott, ahol minden szakterü- 

letet megismerhetett. 1963-ban sikeresen elvégezte a tiszti tanfolyamot, majd 

Mezőtúron távíró- és távbeszélő-rendezőként tevékenykedett. Férjhez ment, 

majd 1967-ben Baja 1 postán távközlési osztályvezetői munkakör ellátásával 

bízták meg. 1968 és 1983 között Ballószög posta vezetője volt, majd 1983- 

tól Kecskemét 1] postán előbb távközlési osztályvezetői, később, 1985-től 

postavezető-helyettesi munkakörre kapott megbízást. 1995-től nevezték ki 

Kecskemét 1] posta vezetőjének. 2002. február 24-én nyugállományba vo- 

nult. Ezután sem szakadt el a postától, 2002. április 1-jétől 2009. május 1- 

jéiga TESCO postaügynökségen dolgozott. (Nagy szerepe volt 2001-ben a TESCO postaügynökség 
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megnyitásában.) Kereskedelmi- és iparkamarai 

tag, a helyi szakirányú középiskola tanulóinak 

vizsgáztatására Kecskeméten minden évben fel- 

kérést kap. Nagyon sok kitüntetést kapott, ami 

igazolja szakmai hozzáértését. 1966-ban el- 

nyerte a Szakma Ifjú Mestere címet, 1981-ben 

négyszeres Kiváló Dolgozó, 1985-ben és 1986- 

ban Kiváló Munkáért kitüntetést kapott, majd 

1989-ben Igazgatói Dicséretben, 1991-ben és 

2001-ben pedig Vezérigazgatói Dicséretben ré- 

szesült. [rányítása alatt szép eredményeket ért 

el Kecskemét 1 posta. A képen a posták közötti 

versenyben nyert ajándékot veszi át Gyimesiné dr. Etsedy Sarolta igazgatónőtől. 

  

  
Tóth Tímea (postavezető 2001. október 1-jétől) 

Tóth Tímea 1967. december 7-én született. 1982-1986 között Dabason, a Tán- 

csics Mihály Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolában tanult. 1986- 

tól Kecskemét 1 postán dolgozott. 1988-ig egyesített felvevő, 1991-ig nagyba- 

ni értékcikk-árus volt. 1991-1992-ben a szegedi Oktatási Központ létszámába 

került, mint területi oktatótiszt. 1993-ban elvégezte Győrött a Közlekedési és 

Távközlési Műszaki Főiskola postaüzemi szakát. 1992-ben visszatért Kecske- 

mét 1] postához, ahol 1995-ig a postaosztály vezetésével bízták meg, 2001-ig 

postavezető helyettesként dolgozott, amikor kinevezték postaveze- 

tönek. 1996-ban Vezérigazgatói Dicséret kitüntetést kapott. 
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KÉPEK AZ ELŐZŐ POSTÁS NEMZEDÉKEK ÉLETÉBŐL 

Bera János képei 

1950-60-as évek 
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Május elsejei felvonulás az 1980-as években 

  

  
Salgó György, Loboda Imre, Bárdóczky Simon, Csinger István, 

Gyenes Géza, Molnár József, Szabó János, Koncz József 
  

  
Salgó György, Loboda Imre, Bárdóczky Simon, Csinger István, Gyenes Géza, 

Csernák Ferenc, Koncz József, Molnár József, Bera János 
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, 

ú BIZTONSÁGOT Ige 
A VILÁGNAK! FS 

  

    
Az első postás szocialista munkabrigád: balról jobbra Fekete Mátyás, Köszeghy Károly, 

Kovács Sándor, Ignácz Antal (brigádvezető), Sárközi Elek, Bera János 
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42 

Sportélet 

  

    
Kerékpárosok, Bera János és barátja
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Kollégák 

Ca All ILS Aa 5 

Bera János, Bárdóczky Simon műszerész, Szantner György szakszervezeti titkár 

Kovács Sándor, Ignác Antal Virág József, Sárközi Elek, Köszegi Károly, Bera János 

(1968 előtt) 
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A régi posta udvarán 1957-ben 

     
Sánta Eszter Földi Rózsa, Sánta Eszter 

  

Közösségi élet, kirándulások 

  
Lakitelek, 1956 
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Kirándulás a Műkertbe, 1950-es évek 
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46 

  
Budapest- Esztergom, 1962 

Novok Rostás Sándor, Csinger Istvánné 

[8     

Bécsi kirándulás, 1965
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TA ds   

Szentendre, 1960-as évek 

  

  

  

Aggtelek, 1960-as évek 
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anyar, 1960-as év -k Duna  

 
o 

Duna-kanyar, 1960-as évek vége 
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Tóth Tibor, Kerekes József, Sipka Mihály, Tóth Imre 

  

  
Tőserdőben, 1980. október 4. 
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A Hortobágyon 

Oklevél 

POSTA OKTATÁSI KÖZPONT 

Szám: TF FAN/79, 

OKLEVÉL 
! ; 

Ezt oz oklevelet CSINGER Aha fe VANNE 

ANETése FIND ESZTET ... számára állítottuk ki, 

akioz (37. bo etet sss hó. 22. napján 
S ÁNJOLTAM A városban (körségben) 

született, és a2 ..sssssrssr  (DZDAL sr érssas taNÉVBON 

. TOStAPA gat. TESZT fárkaljarman 

tonulmányi kötelezettségeinek eleget tott. 

A Főstai vizsgabizottság TAL s dö ést és ét By 

hó .20....-i hotározota alapjén 

nevezetett fostaforg okra. .2rTzA 
... SZAEkép. Sértett nyileánítjuk. 

Ökjerélének minősítése ,,.... -. je. 

Budopest, 1984... év ..... SEL S hó 30... -n. 
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Dolgozók 

  

  S Ta RÖATENT pert. 

Az ügyfélszolgálati iroda dolgozói a postaépület előtt, 1994. május 

Péli Mária, Dr. Homokiné Horváth Gabriella, Csinger Istvánné, Somodi Istvánné, Telegdi Sándorné 

  

  

    
A kézbesítőosztály csoportképe, 2002 

Első álló sorban középen Tóth Tímea postavezetővel 
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Képek, események a mai postások életéből 

2007-ben tortával ünnepelte a posta a városban évről évre nagy népszerűségnek örvendő Miku- 

lás-futár szolgáltatás 10. születésnapját. 1997. decemberében mentek először postás-Mikulások a 

gyermekekhez Kecskeméten. Azóta minden évben több napon keresztül, öt-hat Mikulás járja kram- 

puszaival a várost eme nevezetes ünnep idején. Az ügyfelek már szeptembertől feliratkozhatnak, 

egyeztethetik a látogatás időpontját a , Mikulás titkárnőjénél". Évente átlagosan 500 gyerekhez 

jutnak el a kecskeméti postás-Mikulások. 
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A városi bélyeggyűjtő kör kiálli- 

tásain is állandó résztvevő az alkalmi 

posta. 

2004-ben alakult a postás nyugdí- , TÉVES 
; sé ; set A VÁROSI BÉLYEGGYŰJTŐ KÖR 
jas klub. Vezetője Subicz Rozália. 

A kecskemétiek minden hónap első 

szerdáján találkoznak Kecskemét 1 

postán. Hatvan fő a taglétszám. A kör- 

zetben élő 260 nyugdíjas részvételére 

számítva évente szervez nagyszabású 

találkozót a posta. A nyugdíjas klub 

tagjai elbeszéléseikkel, régi fényképe- 

ikkel nagyban segítették a múlt megis- 

merését. Számítani lehet rájuk akkor is, amikor a postán nagyszámú munkaerőt igénylő feladatok 

vannak, szívesen áldozzák fel szabadidejüket alkalmanként (például választások idején az értesítők 

borítékolása). Sokukra igaz a mondás, miszerint: ,, aki postás, az szívében örökké postás marad". 

      

  

      JU
BL

EU
KT

 
B
É
L
Y
Z
O
A
Á
L
A
T
 

FA
S 

ű 

Jubileumi Bélyegkiátlítás 
2005. szeptember 13-15.       

  

  

Komlós Zoltánné, Pál Jenőné, Pék Pálné Csinger Istvánné, Subicz Rozália, Kiss Istvánné, 

Ignác Mihályné, Bank Frigyesné, Telegdi Sándorné 

Az utóbbi években ismét rendszeressé váltak a posta által szervezett kirándulások a csapatépí- 

tés érdekében. Az úti célok eddig: Sopron-Bécs, Prága, Bogács-Eger, Villány-Pécs. A munkatársak 

a kirándulások alkalmával jobban megismerik egymást, hasznos ismeretekkel és kellemes élmé- 

nyekkel térnek haza. 
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Az évente megrendezett gyermeknapok emlékezetesek a kicsik és nagyok számára egyaránt. 

A tapasztalat szerint a gyermekek jól érzik magukat, évről évre számon tartják a rendezvény időpontját. 

  

Kecskemét 1 postán 2004 óta év végi bulival zárják az esztendőt. Ha sikeres volt az év, azért, 

hogy megérdemelten ünnepeljenek, ha meg nem egészen, akkor azért, hogy lezárják az évet, és 

erőt gyűjtsenek a következő évi feladatokhoz. Legutóbb a postai dolgozók különböző csoportjai 

adtak elő produkciókat. Volt, aki zenélt, volt, aki énekelt, volt divatbemutató postás egyenruhákkal. 

Mindenki nagyon jól érezte magát, a nevetésé, a táncé, a jókedvé volt a főszerep. 
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  A postás sportrendezvényeken is rendsze-  ( a 
resen képviselteti magát Kecskemét 1 posta 
kollektívája. Büszkék a sikereikre. Az alábbi Ji 
eseményeken értek el helyezést: 

e 2010 - II. Focifarsang, Miske, 2. helyezés 
s 2009 - I. Nemzetközi Focifarsang, Miske, 

3. helyezés 

e 2009 - Postás Családi Sport és Egész- 

ségnap, Szeged, bowling női 2. helyezés, 

bowling férfi 2. helyezés 
e 2008 - Postás Családi Sport és Egészség- 

nap, Szeged, bowling férfi 2. helyezés, 
labdarúgás férfi 2. helyezés 

  

e 2008 - 5. országos sárkányhajó verseny, Sukoró, 5. helyezés 
e 2005 - Postás Területi Sportnap, Szeged, férfi labdarúgás 4. helyezés, legjobb férfi góllövő 
e 2002 - Postás Focifarsang, 2. helyezés 

            

   

Rendszeresen részt vesznek a rák 

megelőzése és gyógyítása támogatá- 

Sára rendezett jótékonysági futáson. 

Annyi jelentkező van a nemes cél érde- 

kében, hogy minden évben külön buszt 

kell rendelni a kecskeméti postások 

számára. 
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Sukorón 2007-ben és 2008-ban indultak a kecskeméti postások a sárkányhajó versenyen, 2007- 
ben vegyes csapatban, 2008-ban pedig egy teljes hajót Kecskemét 1 posta kapott meg, és az előkelő 
5. helyezést érte el. 2010-ben a KECSKEMÉTI SOL sárkányhajó ficstán 3. helyezést értek el, 

  

      
V. Postás Sárkányhajó Kupa, Sukoró 2008 
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Kecskeméten üzemelő postahelyek alapadatai 2010-ben 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

8 ag Nyitva tartása 
2 IPH ze 

Posta neve 2 ] besorolás sz Címe 
úzai 4 e; a hétfőtől péntekig] SZombat, 

vasárnap 

Kecskemét 1! A Front Office 26 Kálvin tér 10-12. 08.00-19.00 08.00-12.00 

Kecskemét 2 C Gépes 5 Kodály Z. tér 7. 10.00-18.00 Zárva 

Kecskemét 3 c Gépes 5 Dózsa Gy. út 23. 09.00-17.00 Zárva 

2 új yiszsé 08.00-12.00 ; 
Kecskemét 4 c Manuális 2 Mészöly Gy. u, 4. 12.30-16.00 Zárva 

Kecskemét 5 c Gépes 4 Rávágy tér 3. 10.00-18.00 Zárva 

Kecskemét 6 B Gépes 6 e AT 08.00-18.00 Zárva 

Kecskemét 7 C Gépes 5 Czollner köz 44. 09.30-17.30 Zárva 

Kecskemét 8 C Front Office 6 Gázló u. 29/a 09.00-17.00 Zárva 

H-K, Cs-P: ét 0- ?, 

eltassé, kes c ] Gépes 3 ] Postau. I. 08.00-16.00 Zárva 
ns Sz: 09.00-17.00 

Kédskétíét 09.00-19.00 SZO: 

ölus ána C ] Frontoffice ! 4 — ] Dunaföldvári út 2. 09.00-18.00, 
Vas:09.00-16.00 

Kecskemét mi ; hát 4 Szo: 

Tesco D Manuális 1 Talfája u. 1. ; ls 08.00-12.00 
ostapartn EEEÉTEO0 13.00-15.00 posiaparner 13.00-18.30 za 

Kecskemét H-Sz:14.00-16.00, 

- Méntelek D Manuális 1 Kecskeméti u 41. Cs: 15.00-17.00 Zárva 

kirendeltség P:14.00-16.00 

Kecskemét 

- Kadafalva D Manuális 1 Boróka u. 43 08.00-13.00 Zárva 

postapartner 

Kecskemét 

- Katonatelep D Manuális 1 Ezüstfenyő u. 1 11.00-13.00 Zárva 

postapartner       
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Kézbesítés 

et Település 
s 2 Kézbesítő- szerkezete 

Posta a sú Jelleg LSE Címhely alapján a járások z járás 5 
E a megosztási 

z lehetősége 

Kecskemét I FO 26 76 43.892 76 

Kecskemét 10- 
Hetényegyháza GF 3 7 2.760 7 

A posták elhelyezkedése Kecskeméten 

2 DD e otp s 

KT ég 28 ÉLED e Ő 25 ő OKA ÁE S VÁS ÖDé 
sZ sit sé 9 

92 ?, TO szgk d; Tr 18 i SZ ség 
vé 0 tg TÉS RRSÉNNEK SRA 

ye 55 MY S 6 4 VT. 

§ BESE SZÁE BZ 
hagy ; új h 2 245 tk 
2 ú Vr; 97 kő SEN aőz 

S eknek SP ostahab ő 
Ge gy Ps 8; a 

6 SNKéeSkémét TES É ar? 5 stl BOAT a 1) vs vz u hi gyevi ut. 

SZA HEKS Smadb A 
Vútca EZEN Z ; ; 

6; ; A é zető 

167 ÉS Ír s a s 
Te T g a Hi áseg a 9 : 6 : 

Zo. 2 ő 58 I b 42 Szoln 

$ Sz nsZSNyeez EÉLS b Fuvarsutca 
; xz sz 

EGZ j rőA ei 
RÉ S Sze 285 SY 5 sa úffret 

RRESON EH vé 
BAL SÉERSÉKRSÉR E TETT a0 

887K d. ASZ Csikósíurtat "0 
EN 9. Vf. s gi ka. bé t 1 szét 
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Fejezetek Kecskemét postatörténetéből 
  

Kecskemét 2 posta 

Kecskemét 2 postát 1939-ben nyitották meg a pályaudvaron. 1957-ig kirendeltségként üzemelt. 

1991. május 2-án a posta, hogy helyet biztosítson a csomagfeldolgozásnak, kénytelen volt bezárni 

a pályaudvari épületben működő kis felvevő hivatalt. Az alapvető áruk, mint a képeslap, bélyeg, 

levélpapír, boríték, az utasellátó pavilonokban voltak kaphatók. 

2003. november 30-án átadták a posta új épületét. Ez a régi411 helyett 1266 m-es alapterületen 

biztosított a korábbinál sokkal tágasabb munkahelyet. A 100 milliós beruházás funkcióját tekintve a 

megye számára Is jelentőséggel bírt, hiszen itt dolgozták fel a megye településeire érkező leveleket 

és csomagokat, ez a posta gyűjtötte össze és továbbította a megye településeiről érkező küldemé- 

nyeket, leveleket és csomagokat. 

Kecskemét 2 Feldolgozó Postát 2004. január 29-én szétválasztották Posta Feldolgozó Üzemre 

és Kecskemét 2 postára. A Posta Feldolgozó Üzem feladata lett a küldemények feldolgozása, továb- 

bítása, a csomagok kézbesítése, tömeges küldemények felvétele. Kecskemét 2 posta városi felvevő 

posta maradt, itt történik az értesített csomagok kézbesítése Is. 

A posta vezetői voltak: Szeri Béla, Csinger István, Simola Ferenc, Mátyás Györgyné, Novok- 

Rostás Sándorné, Lovas Béláné, Kovács Dénes, Kanyóné Peti Anna, VIlaszákné Sebestyén Krisz- 

tina. 

  

Berényi Aranka, Vlaszákné Sebestyén Krisztina, 

Pataky Gabriella, Vajda Mónika 
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Fejezetek Kecskemét postatörténetéből 
  

Kecskemét 3 posta 

1940. szeptember 27-től a posta a Szalvay Mihály körúton működött. Endrész Andrásné nyug- 
díjba vonulása után, 1987. június 10-től Márkli Jánosné vette át a posta vezetését. Mostoha körül- 
mények között dolgoztak, a fűtés gázpalackról történt, vezetékes víz nem volt, szociális helyiség 
az udvaron, 1991. május 2-án új épületbe költözött a posta, a Dózsa György u. 23-ba. Az új pos- 
ta alapterülete 104 m? volt. Több alkalommal érte rablótámadás, de szerencsére személyi sérülés 
nem történt. 2005. június 30-tól Márkli Jánosné nyugdíjba vonult, a posta vezetését Aczél-Szabóné 
Tamasi Ilona vette át. 

  

Benkovicsné Bíró Márta, 

Aczél-Szabóné Tamasi Ilona, 

Vácziné Szabó Gabriella     

61



Fejezetek Kecskemét postatörténetéből 

Kecskemét 4 posta 

Kecskemét 4 postát 1963. július 2-án nyitották meg a Kecskemét 1 posta kirendeltségeként, 

vezetője Kovács Györgyné volt. A posta a mai Mészöly Gyula u. 2. sz. alatt működött. 1964. janu- 

ár 1-jétől I. osztályú posta lett. 1969. június 30-tól Ratkai Endréné lett a vezető. Ratkainé szülési 

szabadsága idején, 1971. június 15-től 1974. szeptemberéig Kelő Sándorné vezette a postát. 1993 

őszén a bérleti jog felmondása miatt a Mészöly Gyula u. 4. szám alá költözött át a posta. 1995. ja- 

nuár 27-én fegyvernek látszó tárggyal rablás történt a postán. Az elkövetőt rövid idő alatt elfogták. 

1996. május 7-től Ratkainé nyugdíjazása miatt Keserűné Fekete Erzsébet vette át a posta vezetését. 

  
    

Kiss Ildikó, Keserüné Fekete Erzsébet 
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Kecskemét 5 posta 

A posta 1967-ben nyílt meg. Polyák Istvánnétól 1988. május 1-én Varga Józsefné vette át a posta 

vezetését, ő nyugdíjba vonulásáig, 2004. március 31-ig vezette a postát. 1992-ben teljesen felújí- 

tották a postaépületet. Zuhanyzót alakítottak ki, étkező-öltöző helyiséget rendeztek be. A felvételi 

termet bővítették 2 felvételi lehetőséggel, plusz a főpénztárban két asztallal. 1994-ben nyugta-és 

számlaadó számítógépeket, majd rövid időn belül IPH-rendszerű gépeket telepítettek a postához. 

A főpénztárban időzáras trezort helyeztek el, a pénz és az értékek biztonságos őrzéséhez riasztóbe- 

rendezést szereltek fel, ami a helyi rendőrséghez és a szegedi igazgatóság ügyeletére lett bekötve. 

A kecskeméti kishivatalok közül elsőként szereltek fel a postán klímaberendezést. A posta további 

vezetői: Takácsné Kósa Gabriella, Rácz Erika. 

    
Lóczi Zoltánné, Kothenczné Balogh Éva, Lovas Judit, Balázs Szilvia 
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Kecskemét 6 posta 

1979. július 2-án nyílt meg a mintegy 20.000 lakosú Széchenyiváros szolgáltatóházában. Kutasi 

József osztályvezető adta át a kulcsokat Márkli Jánosné hivatalvezetőnek. A közel 129 m7 hasznos 

alapterületű épületrész kényelmes elhelyezést biztosított 3 felvételi munkahely és a főpénztáros- 

postavezető számára. A lakótelep további fejlődése és a postaforgalom növekedése ellenére is a he- 

lyiségek hosszú évtizedeken át kifogástalanul megfeleltek rendeltetésüknek (mára már azonban bő- 

vítésre, korszerűsítésre szorul a posta). A posta korábbi vezetői Márkli Jánosné, Tokodi Györgyné, 

Rozinka Erzsébet voltak, jelenleg Krizsán Jánosné vezeti a postát. 1993. február 5-én fegyveres 

rablás történt a postán. A támadót még aznap éjszaka elfogták. 

  
  

  Ágoston Judit, Haas Erzsébet, Krizsán Jánosné 
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Kecskemét 7 posta 

1991. május 2-án volt a posta hivatalos megnyitója. Három fővel dolgozott a posta ( felvéte- 

les Pethő Terézia, pénzfelvevő Marsi Béláné, főpénztáros-postavezető Nagyné Balogh Éva). Ok- 

tatópostaként működött 1991 szeptemberétől. A Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola 

postaforgalmi tagozatának tanulói jártak oda heti három alkalommal a szakmai tárgyak gyakorlati 

elsajátítása céljából. Felügyeletüket Méhes Margit oktató látta el. A tanulók közül néhány a nyári 

gyakorlatot is a postán töltötte. A forgalom hamarosan megnövekedett, a létszám gyarapodott. Kez- 

detben az akkor nagyon korszerűnek számító Egri rendszerrel dolgoztak, amit később az IPH-gépek 

váltottak fel. 2004-ben önálló tanposta nyílt Kecskeméten, a tanulók már nem jártak a Kecskemét 

7 postára. 

  

  

  

Dobos Hajnalka, Sánta Brigitta, 

Farkas Józsefné, Nagyné Balogh Éva 
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Kecskemét 8 Tanposta 

2004. szeptember 1-jén avatták fel ünnepélyesen. A tanposta létesítésével nemcsak Kecskemét 

város északi részének — a Vacsi-közi városrésznek — a postai ellátása oldódott meg, hanem a posta- 

forgalmi szakirányt választó szakközépiskolai tanulók hatékony gyakorlati oktatása is ide került át 

a 7-es postáról. IPH Front Office postaként működik, a közönségszolgálatot korszerű ügyfélhívó 

rendszer is támogatja. Méhes Margit postavezető és a munkatársai pedagógiai gyakorlattal is ren- 

delkeznek, ami a szakmai oktatás mellett a nevelést is segíti. Az oktatási szervezet irányításával 

itt bonyolítják le a szakmai gyakorlati vizsgákat is. A tanposta rendelkezik számítástechnikai ok- 

tatóteremmel és egy csoportos elméleti oktatásra alkalmas tanteremmel. Itt tartják a Kecskemétre 

kihelyezett szakmai tanfolyamokat és továbbképzéseket is. Az épületben 2 konyha, öltöző és tanári 

szoba 1s szolgálja az oktatás kényelmét. 

  

  

  Kecskeméti Katalin, Méhes Margit, Fazekas Nóra, 

Molnár Lászlóné, Gyulai Margit, Váraljai Szilvia    
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Kecskemét Pólus Posta 

Kecskemét Pólus Posta 2000. január 24-én nyílt meg. 2001. december 31-ig működött kiren- 

deltségként, 2002. január 1-jétől önálló posta a Pólus Róna bevásárlóközpontban. Kétszemélyes 

postaként üzemelt az első átköltözéséig. Az új helyen már két felvételi ablakkal működött, a lét- 

száma négyre emelkedett. Arculata ekkor már az ügyfélbarát rendszert szemléltette, nyitott pultos 

felvételi munkahelyekkel. A megnövekedett forgalom miatt a posta területe és létszáma kicsinek 

bizonyult. 2007 novemberében egy sokkal tágasabb, szebb környezetbe költözött. Alapterülete 

háromszor akkora mint az előző helyen, a felvételi munkahelyek száma háromra növekedett, az 

ügyféltér is bővült, a főpénztári tevékenységnek külön zárt munkahelyet alakítottak ki. A posta 

nyitott pultos, front office rendszerben üzemel. Létszáma 8-ra emelkedett. 2010. január 1-jétől , B" 

üzleti besorolású lett. Korábbi vezetője Berényi Adrienn, jelenleg Kovács Anita. 

Mlll[t 111 [TIT ETT 

      

Asztalos Edina, Szvobodáné Barakkó Mariann, Kovács Anita, Szabóné Deák Ildikó, 

Kósáné Tormási Zsuzsanna, Székely Veronika, Mohácsi Réka 
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Kecskemét 1 posta körzete 

Kecskemét 1 posta körzetét nyugaton a Duna, keleten a Tisza határolja, észak-déli irányban 

pedig Kunszentmiklóstól Kiskunfélegyháza vonaláig terül el. 

A körzetbe tartozó posták számának alakulása: 
  

  

  

  

    

Év Posták száma 

2007. január 01. 35 

2008. január 01. 33 

2009. január 01. 34 

2010. január 01. 30       

Kecskemét 1 posta körzetében jelenleg 188 fő dolgozik, az engedélyezett létszám 1761 statisz- 

tikai fő. 

Tiszakécske fiókposta 2007. február 18-án, Tiszaalpár 2 posta 2007. február 28-án bezárt, mi- 

vel a településeken a postai szolgáltatás ellátására a törvényi előírások szerint elegendő kevesebb 

postahely is. Izsák posta 2008. április 1. és 2009. december 31. között Kecskemét 1 posta körzetébe 

sorolt posta volt, majd 2010. január 1-jétől ismét körzetbe nem sorolt postaként működik. 

A Postapartner Program III. ütemében vállalkozó részére adták át Dunaegyháza, Fülöpháza és 

Fülöpszállás postákat. 

A körzetbe tartozik még a Felsőlajos településen működő postai szolgáltatóhely, amely kezdet- 

ben postaként, majd postamesterségként működött, jelenleg pedig postapartnerként üzemel. 

2010-ben a körzetbe tartozó posták (30): Apostag, Ágasegyháza, Ballószög, Dunavecse, Hel- 

vécia, Jakabszállás, Kecskemét 2, Kecskemét 3, Kecskemét 4, Kecskemét 5, Kecskemét 6, Kecs- 

kemét 7, Kecskemét 8, Kecskemét Pólus Róna posta, Kecskemét 10-Hetényegyháza, Kunadacs, 

Kunbaracs, Kunpeszér, Kunszentmiklós 2, Ladánybene, Lakitelek, Nyárlőrinc, Orgovány, 

Szalkszentmárton, Szentkirály, Tass, Tiszaalpár, Tiszakécske 2-Tiszabög, Tiszaug, Városföld 

Postapartnerek (közbeszerzés keretében kiválasztott): Dunaegyháza, Fülöpháza, Fülöpszállás, 

Felsőlajos, Kecskemét-Kadafalva 

Postaügynökségek: Kecskemét Tesco, Kecskemét Katonatelep 

Kirendeltség: Kecskemét-Méntelek 
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Néhány alkalmi bélyegző lenyomata 

  

1966. április 18-23-án véradó napokat tartottak Kecskeméten. 

      

MINDEN IDŐBEN ft ESP7- 1 
a x 

BÁCS- MEGYEI 88 B 
FOGYASZTÁSI 7 2 be 
SZÖVETKEZETEK ÁRUKÁZ         

  

ALFÖLD KERESKEDELMI VÁLLALAT 
, KEGSKEMÉT, médys 4 TÉR 8. 

Az Alföld Áruház az ország első szövetkezeti áruházi társulása. 1971. április 3-án nyílt meg. Az áru- 

ház emblémáját láthatjuk a JUNIOR 100 típusú bérmentesítő gép lenyomatán. A gép 1978. április 

22-től 1980. április 11-ig volt használatban, gépszám: J VI/3. 

  

Szent Gábriel X. Világkongresszus és Nemzetközi Bélyegkiállításra (Kecskemét, 1995. augusz- 

tus15-17.) készült alkalmi bélyegző. 
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Utószó 

Bizton állíthatom, hogy szép, izgalmas és egyben időigényes feladat egy posta történetét, még 

inkább egy város postatörténetét feltárni és közkinccsé tenni. Be kell vallanom, hogy kezdetben 

nagyon kevés használható dokumentumot és emléket találtam, de minél jobban belemélyedtem a 

kutatásba, annál több ismeretre tettem szert, és egyre világosabbá vált számomra, hogy ez egy véget 

nem érő folyamat is lehet. Nagyra becsülöm Lukácsi László egykori postavezetőnek azt a tevé- 

kenységét, amit a múlt feltárása érdekében tett. Köszönettel tartozunk neki azért, hogy felkutatta és 

olvasmányos módon megörökítette az utókor számára a régmúlt történetét. Munkámat nagyban se- 

gítették a levéltárban megtalálható dokumentumok, a postás kollégák hozzátartozói, a nyugdíjasok 

és az aktív dolgozók, munkatársaim visszaemlékezései, fényképei. Miután tudjuk, hogy az irattári 

tűzben 1982-ben elégett a tárolt anyag, még nagyobb jelentőséggel bírnak ezek a források. 

Köszönettel tartozom Fülöp Sándornak, a kecskeméti bélyeggyűjtő kör elnökének a rendelkezé- 

semre bocsátott dokumentumokért. Meg szeretném jegyezni, hogy az idő rövidsége miatt a leírás 

korántsem tekinthető teljesnek, de hiteles képet ad a kecskeméti postákról, a kecskeméti postások 

életéről. Bízom abban, hogy a történet nem ér itt véget, egyszer ismét lesz majd egy POSTÁS, aki- 

nek fontosak lesznek a múlt történései, és folytatja majd e művet! 

Felhasznált irodalom 

" — Lukácsi László: A kecskeméti posta története 

" — Heltai Nándor-Juhász István: Kecskemét (Panoráma magyar városok sorozat) 

, — Rákóczi Margit: A posta története kezdetektől a magyar posta szétválásáig (1996) 

," — Kétévtizedünk. A Magyar Posta megújulása és modernizációja 1990-2010 (szerkesztette: 

dr. Lovászi József) 

e " L. Horváth Csilla: Városunk, Kecskemét (2005) 

e — Kertész Gábor: A magyarországi postaszabályozás fejlődése a kezdetektől a rendszervál- 

tásig. 

" — Brigádnaplók (Ifjúság 88 brigád, Kossuth brigád, Volán brigád) 

e — Lukácsi László: Tájékoztató a Kecskeméti Városi tanács vb 1972. április 7-i ülésére a 

posta általános szolgáltatásának helyzetéről és a postai kézbesítés zavartalanságának biz- 

tosításáról (1972) 

, — Koncz Ferenc: Tájékoztató Kecskemét város jelenlegi és várható távbeszélő helyzetéről 

(1972) 

," " Kecskeméti bélyeggyűjtő. A városi bélyeggyűjtő kör lapja III. évfolyam 2. (8.) sz. 1996. 

II. negyedév 

. " Kecskeméti Városi Tanács VB 64/1972 vb. számú határozat 

e " Mondik László: Jelentés a megyei hírközlés, postaforgalmi szolgáltatás helyzetéről és 

feladatairól (1972) 

. " Kecskeméti Közlöny, 1991. május 31. 

. — Kecskeméti Lapok (1991-2010) 

, — Petőfi Népe (1993-2010) 

e . Kecskemét. Tanulmányok a város múltjáról, jelenéről. A város fennállásának 600. évfor- 

dulóján kiadta Kecskemét város tanácsa 1968-ban, szerkesztette: Heltai Nándor 

e —. Emlékeztető kézbesítői értekezletről, 2005. június 27. 
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