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a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Magyar Posta Zrt., Posta, társaság)
határozatlan időtartamra alakult. a társaság a Magyar Posta vállalat általános jogutódja, az átalakulás
időpontja: 1993. december 31. a társaság első üzleti évét 1994. január 1-jén kezdte meg.

A TáRSASáG SZÉKHELYE:
budapest Xiii., Dunavirág u. 2–6.
A TáRSASáG ALApÍTÓJA:
közlekedési, Hírközlési és vízügyi Minisztérium
(budapest vii., Dob u. 75–81.)
A TULAJDONOSi JOGOK
GYAKORLÓJA:
Magyar nemzeti vagyonkezelő Zrt.
mint egyedüli részvényes
A TáRSASáG ALApTŐKÉJE:
13 483 027 ezer forint
(lásd még a kiegészítő melléklet ii/a/2.1.
pontot is)
A TáRSASáG ALApTEVÉKENYSÉGE:
• levélpostai és csomagküldemények felvétele,
szállítása, kézbesítése,
• komplex logisztikai szolgáltatások,
• pénzforgalmi közvetítő tevékenység,
• megtakarítás- és biztosításközvetítés,
• előfizetéses hírlapterjesztés,
• kereskedelmi tevékenység
A TáRSASáG üGYVEZETŐ SZERVE:
igazgatóság
A TáRSASáG VEZÉRiGAZGATÓJA:
geszti lászló
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a MagyaR POsta ZRt. növekeDÉsi PÁlyÁja
összes tevékenységünk bevételének növekedése
2008–2010 (millió Ft)
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176 000

Tevékenységi bevételek
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áTFOGÓ HELYZETKÉp, A pOSTA JöVŐKÉpE

a 2011-ben megújult siklósi
postahivatal patinás épülete
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ben is, a tulajdonos által kitűzött eredménycélok teljesültek. Az adózás előtti 3,7 milliárd forintos eredmény
kismértékben (0,6 milliárd forinttal) alacsonyabb a
2010. évinél, ami elsősorban a céltartalékképzés jelentős növekedésével magyarázható.

„A Magyar Posta Zrt., nemzeti intézménynek számító nagyvállalatunk ma már készen áll a liberalizált
piacon való sikeres helytállásra.”
Geszti László
vezérigazgató
A Magyar Posta Zrt. a 2011-es évben is stabilan,
rendezett keretek között, eredményesen gazdálkodott. A nemzetközi és hazai makrogazdasági
környezet nem nyújtott lehetőséget dinamikus
fejlődésre, a hagyományos postai termékek és
szolgáltatások nemzetközileg is mindenütt meglévő, évek óta folyó trendszerű keresletcsökkenése
pedig Magyarországon is érezhető.

A 2011-es év első felében sor kerülhetett a 2010
végén elfogadott stratégiai keretrendszer kitöltésére. A stratégiai programokat a tulajdonos és
a felső vezetés 2011 nyarán elfogadta; a kiemelt
stratégiai projektek végrehajtása megkezdődött,
és azóta is ütemezetten folyik. E munka eredményeként az év során közbeszerzési eljárások
indulhattak a postahelyek informatikai ellátottságának javítására, a budaörsi feldolgozóközpont
cseréjére, valamint a pénzforgalmi szolgáltatói
tevékenység ellátása érdekében telepítendő folyószámla- és értékpapír-kezelő rendszer beszerzésére vonatkozóan.
A Társaság jövőbeni üzletmenetét – az eddigi
gyakorlatnak megfelelően – a piaci környezet figyelembevételével alakítja, a változásokhoz való
alkalmazkodás eszközrendszere változatlanul három elemre épül:
•ö
 sszpontosítás a minőségre,
• k öltségcsökkentés a lehetőségeknek megfelelően,
• a tevékenység kibővítését szolgáló programok
végrehajtása.

A világszerte tapasztalható levélmennyiség-csökkenést a Magyar Postánál a tavalyi év során egyedi, az
eredményt pozitívan és negatívan befolyásoló hatások is érték. Ugyanakkor a 2011. évet a postai csomagforgalom erőteljes, 12 százalékos növekedése
jellemezte. Fentiek eredményeként a bevételeink kissé meghaladják a korábbi években realizált értékeket.
A Magyar Posta Zrt. gazdálkodása és a pénzügyi
helyzete kiegyensúlyozott és stabil maradt 2011. év-
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Fóti bázisunkon komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújtunk

Felkészülés a piacnyitásra

„A liberalizált piacon való
sikeres helytállás érdekében
jelentős technikai és
szolgáltatásfejlesztéseket
hajtunk végre.”
Dr. Puskás Margit
vezérigazgató-helyettes
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A felkészülés több ágon zajlik, ezek egy része
a Postát érintő jogszabályokkal kapcsolatos. Az
Európai Parlament és a Tanács 2008/6/EK irányelve alapján a magyar postapiacon 2012. december 31-ig kell az egyetemes szolgáltató számára
kizárólagos szolgáltatási jogokat biztosító ún.
fenntartott szolgáltatásokat megszüntetni, és a
teljes piacon lehetővé tenni a versenyt. Az erre
vonatkozó szabályozást az Országgyűlésnek olyan
időpontban kell elfogadni, hogy az érintetteknek
elegendő idő álljon rendelkezésre a végrehajtásra
való felkészüléshez.
A mindenki által igénybe vehető egyetemes szolgáltatások nyújtásáról az államnak kell gondoskodni. A Magyar Posta arra számít, hogy az állam
2013. január 1-je után is a Magyar Postát jelöli ki
egyetemes postai szolgáltatónak.
Ez a kijelölés szolgáltatási kötelezettséget fog jelenteni a Magyar Posta számára, de nem jelent
piacvédelmet, nem jelenti azt, hogy ugyanolyan
szolgáltatásokat mások ne nyújthatnának.
A Magyar Posta Zrt. 2011-ben aktívan közreműködött a koherens jogszabályi környezet
kialakítása érdekében. A Társaság célja ebben
az, hogy a 2013. január 1-je után érvényes jogi
környezet minden piaci szereplő számára azonos versenyfeltételeket teremtsen, valamint
hogy az egyetemes szolgáltatót e tevékenységére vonatkozóan ne terhelje méltánytalan
többletteher.
A szervezési-szabályozási jellegű intézkedések
sorába tartozik, hogy 2011 negyedik negyedé
vében – már a piacnyitás belső működési felté
teleinek javítása érdekében – sor került a szervezeti-működési rend felmérésére, és elkészült
egy javaslatcsomag az üzleti folyamatok, valamint
egy módosított szervezeti-működési mód kialakítására, a Társaság piacorientáltabb működése
érdekében.
A piacnyitásra való felkészülés egy másik ága
a Posta által nyújtott szolgáltatások megújítása.
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Ennek keretében:
• Az év végére átadásközeli állapotba került az
Elektronikus Posta Központ (EPK) nyomdai,
borítékoló- és kiegészítő berendezéseinek
telepítése, amelyek révén a Magyar Posta
hibridlevél-előállításban játszott szerepe erősíthető.
• Megkezdődött a postahelyi informatikai alapinfrastruktúra-hálózat eszközeinek beszerzése,
ezeknek 2012-re tervezett telepítése és valós
idejű működtetése révén jelentősen megjavulnak a Társaság szolgáltatási lehetőségei és
belső adatforgalma.
• Az aktívabb pénzforgalmi tevékenység előkészítése érdekében folytatódott és az értékpapír-számlavezetési képességek kialakításával
kibővült a Pénzforgalmi Számlavezetési Szolgáltatások Projekt.

• Alapjaiban átalakítottuk a pénzforgalmi
szervezetet, amely mind a termékfejlesztés,
mind a termékmenedzsment és az értékesítés
területén erősíti a Társaság piacra koncentráló törekvéseit.
• A kereskedelmi tevékenység megerősítése
a Postaboltok hálózatának átalakításán, továbbá a vásárlói és dolgozói akciókon keresztül
valósult meg. A postai árusítóhelyek önkiszolgáló rendszerűvé alakítása tovább növelheti
az impulzustermékek értékesítésében 2011
folyamán elért eredményeket.
• Az intelligens küldeményforgalmi rendszer
(IKR) megvalósítása keretében megkezdődött
a kézbesítők egyéni adatforgalmi eszközökkel való ellátása. A csomagkézbesítésben a
jövőben csomagautomaták is szerepet kaphatnak. A továbbiakban az ügyféligényeket
figyelembe vevő termékportfólió-átalakítás
minden esetben együtt jár majd a technológiák átgondolt, párhuzamosan történő fejlesztésével.
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• Az év végén a Magyar Posta 10%-os részvételével létrejött egy három állami vállalatból álló
konzorcium, amely megpályázta a negyedik
mobilszolgáltató részére kiírt tendert. A megalakuló új távközlési társasággal kialakított kapcsolatok – amelyek lényegesen szorosabbak
lehetnek, mint pusztán a tulajdoni hányad révén
kialakult érdekeltségi viszony – mind a hálózati kapacitások jobb kihasználásában, mind az
egyre inkább elektronizált alapokra helyezendő postai forgalom lebonyolításában kölcsönös
előnyökkel járhatnak a felek számára.
A megerősített értékesítési területek legfontosabb feladatai a közép- és hosszú távú kapcsolatok, szorosabb, partnerségi viszony kialakítása
a vevőkkel, hogy a piacnyitás utáni időszakban
a Magyar Posta Zrt. továbbra is megőrizhesse vezető szerepét a fizikai és elektronikus megoldásokat ötvöző hírközlés, a csomaglogisztika-kiskereskedelem és a készpénzt a számlavezetéssel
kombináló pénzforgalmi műveletek területén.

A társaság üzleti tevékenyége
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A 2011. évi fejlesztéseket meghatározó stratégiai
célkitűzések:
• A Magyar Posta Zrt. a belföldi CEP1 piacon betöltött vezető szerepét növelje, új, versenyképes csomaglogisztikai portfóliót vezessen be
olcsóbb alapszolgáltatások és modulárisan társítható értéknövelt szolgáltatások fejlesztésével.
• Az e-kereskedelemben elfoglalt pozíciónk erősödjön meg az ehhez szükséges termékek és
technológiák bevezetése révén.
• Induljanak el termék/szolgáltatás fejlesztések
a hálózati képességeink optimális kihasználása
érdekében.
• A közvetített szolgáltatások száma és az azon
keresztül termelődő jutalékjellegű bevételek
növekedjenek.
• Postáinkon a szolgáltatás feltételei javuljanak.
A fenti célok megvalósításához az alábbi fejlesztések járultak hozzá:
• A levélszolgáltatás modernizációját tartalmazó
koncepció készítése, mely mind a piacmegtartó (defenzív), mind a piacépítő (offenzív)
fejlesztéseket és programokat meghatározza.
• A csomagportfólió racionalizálása mellett új
piaci termékek, a hozzájuk tartozó marketingeszközök és a szolgáltatás nyújtásához szük-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

séges technológiák, valamint új „szolgáltatási
kultúrák” bevezetése.
Alternatív csomagkézbesítési lehetőségek (cso
magautomaták, pick-up pontok) kialakítása.
Valós idejű csomagnyomkövetés megteremtése PDA2 eszközök használatával.
A CRM3 kiépítésének első ütemében egységes
kezelési elvek megállapítása a küldeményforgalom szerződéses ügyfeleire.
Koncepciókészítés a postahelyi IT alapinfrastruktúra-hálózat kialakítására, majd az alap-ITinfrastruktúra projekt elindítása.
Geomarketing-alkalmazások fejlesztése a címezetlen küldeménypiac megtartása érdekében.
Elektronikus Dokumentum Menedzsment
(EDM) szolgáltatás fejlesztése.
Díjbeszedési szolgáltatás megteremtése.
Távfelügyeleti szolgáltatás pilotprojekt elindítása.
Országos Egységes Címadatbázis (OECM)
megteremtésére irányuló projekt elindítása.
E-tértivevény és elektronikus feladójegyzék
hitelesítéssel való kiegészítése.

Az egyes szolgáltatáscsoportok (eladott áruk
beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatások
értékét nem tartalmazó) tevékenységi bevételei az
elmúlt három évben a következőképpen alakultak:

Tevékenységi bevételek

millió Ft
2009. év

Levélpostai szolgáltatások

2010. év

2011. év

83 977

85 311

85 786

Hírlapszolgáltatások

6 173

5 489

5 364

Logisztikai szolgáltatások

7 497

7 608

8 549

46 133

45 989

46 942

Banki és befektetési szolgáltatás

7 487

7 635

7 509

Biztosításközvetítés

1 198

1 360

1 730

Kereskedelmi és postahelyi tevékenység

7 540

6 460

6 868

12 038

12 058

12 432

172 043

171 910

175 180

Pénzforgalmi szolgáltatások

Nemzetközi szolgáltatások
Bevételek összesen

1

CEP = Courier-, Express & Parcel, Futár-, Expressz és Csomagpiac.
PDA = Personal Data/Digital Assistant, személyes digitális adatkezelő eszköz.
3
CRM = Customer Relationship Management, Ügyfélkapcsolat Kezelő Rendszer.
2
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Szolgáltatásfejlesztések
• 2011. április 1-jével a Magyar Posta létrehozta 100 százalékos tulajdonú leányvállalatát, a
Posta Paletta Zrt.-t, melynek célja a kereskedelmi – elsősorban béren kívüli juttatási rendszerben alkalmazott – papíralapú utalványok
kibocsátása és forgalmazása. A Posta Paletta-utalványok első ütemben a Magyar Posta
dolgozói részére kerültek bevezetésre 2011.
év szeptemberétől. Novembertől a postahelyi,
kiskereskedelmi forgalomban is bevezetésre
került a termék.
• A Postafon viszonteladói hálózatban bevezetésre került a katalógusos és webshopos
értékesítés, egyidejűleg csökkent a készletről
értékesítő posták száma. E lépések mentén
költséghatékonyabb működést sikerült elérni.
• 2011. évben pilotjellegű szolgáltatások indultak a közüzemi cégek részére végzett fogyasztói mérőóra-leolvasási, illetve díjhátralék-beszedési tevékenységre. A díjbeszedési
pilottevékenységek sikere alapján megkezdődtek az ezen szolgáltatások országos bevezetésével kapcsolatos előkészítő munkálatok.

Levélpostai szolgáltatások
A levélpostai tevékenység bevételi forgalma 2011.
évben kismértékben meghaladta az előző évi forgalmat. A közönséges levélpostai küldemények
forgalmának csökkenését ellensúlyozta az elsőbbségi küldemény, a hivatalos irat, valamint a különszolgáltatásos levélforgalom többletbevétele.
A címzett küldemények piacát továbbra is a vállalati
feladások határozzák meg, a levélfeladások szerkezetében nem történt változás. Az ügyfelek részéről
fokozottan jelentkező költségcsökkentési tényező
a postázási díj, ezért a helyettesítő megoldások
térnyerése erősödni fog a következő években.

dett a tömeges levél és a szerződés nélküli címzett
reklámküldemény kárára.

A címzett reklámküldemények terén a szerződéses, kedvezményes díjú címzett reklámküldemény
a 2010-es bevezető évhez képest erősen növeke-

A Magyar Posta Zrt. Elektronikus Posta Központja
(EPK) által végzett küldemény-előkészítés szolgáltatás bevétele mintegy 111 millió Ft-tal növekedett.
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BUDAÖRS

Országos logisztikai központunk földrajzilag kitűnő adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy
vezető regionális szolgáltató centrummá váljon.

ennek egyik fő oka a küldeménydigitalizálás szolgáltatás iránti piaci kereslet növekedése, ezenkívül a nemzeti konzultációhoz kapcsolódó küldemények előállításából és a Posta Paletta részére
végzett utalványok nyomtatásából realizálódott
többletbevétel.
a reklámkiadványok bevétele csökkent, aminek fő
oka a piacelemzők szerint a teljes reklámkiadványpiac évek óta tartó szűkülése, továbbá a terjesztők
közötti árakat lenyomó verseny.

Hírlapterjesztés
a postai hírlaptevékenység 2011. évi bevétele 2,3 százalékkal maradt el a korábbi értéktől.
a lapterjesztési piacon jellemző volt az előfize-
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tések számának csökkenése, a médiapiac zsugorodása. a példányszámok alakulását az alábbi
tényezők befolyásolták:
• a gazdasági válság hatásaként a kiadók hirdetési
bevételei visszaestek,
• egyre gyakoribb a lapok online változatának
megjelenése,
• a jogszabályok kötelezően és ingyenesen elérhetőek interneten.
az előfizetéses terjesztési bevétel leginkább
a MédialOg-os kiadványok kézbesített darabszámának csökkenése miatt esett vissza, miközben a regionális napilapoknál a terv 23 százalékkal túlteljesült. a postai terjesztésű színes és
egyéb lapok bevételének elmaradását a katalógustermék többlete ellensúlyozta. a megbízásból végzett díjbeszedés bevétele is elmarad

az előző időszakhoz viszonyítva. Csökkenést
okoz az előfizetők lemorzsolódása, illetve hogy
a kiadók a negyedéves és féléves előfizetéseket
preferálják.
az egyéb lapok terjesztésének csökkenését
részben sikerült ellensúlyozni a Reader’s Digest
kiadó kiadványainak újbóli terjesztésbe vételével.
a szolgáltatás minőségének, valamint az intenzív
értékesítési munkának köszönhetően a gazdasági válság ellenére 2011-ben csak kismértékben
csökkent a forgalmazott kiadványok mennyisége.
a terjesztett lapok száma 757-ről 725-re csökkent.
a 2011. évben eredményesen zárult a hírlap-előfizetési rendszer stabilizációját szolgáló informatikai projekt. a megvalósítás szabályozottabb és
megbízhatóbb működést, valamint a működési
kockázatok csökkenését eredményezte.

Logisztikai szolgáltatások
a 2011. évben a postai csomagforgalmat erőteljes növekedés jellemezte. összességében
a csomagvolumen 7 százalékkal, a forgalomból
származó bevétel 12 százalékkal növekedett.
a forgalom növekedésének elsődleges oka, hogy
valamennyi ügyfélszegmensben sikerült bővítenünk az ügyfélkörünket, amiben szerepet játszott
az internetes kereskedelem 2011-ben is tapasztalható markáns erősödése.
a belföldi postacsomag és a start és start Plusz
csomagok forgalmából származó bevétel összességében 8,25 százalékkal növekedett a tavalyi
év adataihoz viszonyítva. a növekedés elsősorban az értéknövelt szolgáltatásokat tartalmazó
portfólióelemeknek tudható be, az időgarantált
csomagtermékek árbevétele 13 százalékkal haladja meg az előző időszak adatait. a volumennövekedésben továbbra is kifejti hatását a 2009. év
végén végrehajtott portfólióracionalizálás, illetve
4

FÓT
BUDAPEST

a fóti bázis a régió egyik legprofesszionálisabb
és legmegbízhatóbb szolgáltatását nyújtja
csomagküldési megbízások terén.

szolgáltatástartalom-fejlesztés, ami találkozott
a lakosság és a kkv-szektor igényeivel, elvárasaival a szolgáltatástartalom és az ár vonatkozásában.
az üzleti szegmens részére nyújtott csomagszolgáltatások kategóriában az egyszerűsített utánvét-kezeléses (eUv) csomagok forgalma 33,8
százalékkal növekedett 2011. évben az igénybe
vevők számának jelentős növekedése következtében. a termék népszerűsége kedvező ár-érték
arányával indokolható. a Posta business Pakk
szolgáltatás igénybe vevőinek átterelődése a
korszerűbb eUv-szolgáltatás irányába 2011-ben
is jellemző volt.
az elektronikus árukereskedelem fejlődésével
összefüggésben az inverz logisztikai szolgáltatások iránti kereslet is nő. ennek köszönhetően az
inverz Csomag Plusz szolgáltatásnál az ügyfélszám
folyamatos gyarapodása volt a jellemző.
a belföldi eMs4 gyorsposta termék forgalmát
továbbra is a lassú csökkenés jellemezte, annak
ellenére, hogy a szolgáltatásnál a Posta infláció
alatti áremelést érvényesített. a csökkenési folyamat vélhetően tovább folytatódik, tekintettel
a garantált másnapi kézbesítésű csomagok szolgáltatástartalmának erősödésére.

eMs = express Mail system, eredetileg a nemzeti posták bilaterális szerződéseken alapuló gyorsküldemény-forgalma,
amely rövidítést a Magyar Posta márkanévként alkalmazza a belföldi gyorsposta termékére.
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telefonkönyv-terjesztés megszűnt. Ugyanakkor a
komplex logisztikai szolgáltatások bevételei jelentős, 16 százalékos növekedést értek el.

Kiskereskedelmi tevékenység

„Ma lényegesen többet nyújtunk
ügyfeleinknek, jobb feltételekkel és
kedvezőbben, mint bármikor korábban, ez munkatársaink számára
is fontos inspirációt jelent…”
Bedecs Andrea
kereskedelmi igazgató

A futárszolgálati terméknél a nagyobb volumenű
rendszeres igénybevételre kialakított árképzés
kedvezően hatott az árbevételre. Ennek köszönhetően a szolgáltatás forgalmából származó bevétel
az előző évhez képest 12 százalékkal emelkedett.
Az újrapozicionált Posta Sped szolgáltatás forgalmának 26 százalékos növekedése a tervezetthez képest is magasabb számokat mutat. A nagymértékű
fejlődés oka a korábbinál aktívabb szerepvállalás a
raklapos szállítmányozási piaci szegmensben, illetve
a szolgáltatás értékesítési hálózatának kiszélesítése.
Az informatikai eszközök fejlődése és a kézi telefonkönyvek iránti kereslet visszaesése miatt a
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A kiskereskedelmi terület az erős piaci verseny
és az elhúzódó gazdasági válság ellenére is
bevételnövekedést tudott elérni az impulzusvásárlást generáló kereskedelmi áruk forgalmában. Az illetékbélyegek forgalma továbbra
is csökkent a törvényi előírások változása és az
elektronikus ügyintézés térhódítása miatt. Mobiltelefon-egyenlegfeltöltés terén a forgalomcsökkenés elsődleges oka a pre-paid típusú előfizetések számának jelentős csökkenése. A gépi
szerencsejáték-forgalomban sikerült megtartani
a piaci pozíciókat, emellett a fókusztermékként
való kezelés eredményeként a sorsjegyek aránya növekedett a szerencsejáték-értékesítésen
belül.
2011-ben a kiskereskedelmi terület az elvárásokat
túlteljesítette. Pozitívan befolyásolta a kiskereskedelmi áruk forgalmát:
• a működési engedéllyel rendelkező postai kör
bővítése,
• a közvetlen postára történő partneri kiszállítás,
• a z automatikus áruterítés bevezetése.
36 új, illetve átalakított postaboltot nyitottunk, az
árubemutatás feltételeinek javítása érdekében
635 ügyféltéri árubemutató vitrin került beszerzésre, valamint 79 postán alakították át szakmai
szempontoknak megfelelően az árukihelyezést.
A 2011 novemberében 3 postán megvalósított
„boltban a posta” koncepció eredményei is azt
mutatják, hogy ez a terület jelentős kiaknázatlan
piaci potenciállal rendelkezik. A növekedés a fentiek mellett:
• a portfólió folyamatos felülvizsgálatának,
• a z árak megfelelő kialakításának,
• a dolgozói motivációnak, illetve
• a z értékesítésösztönző dolgozói és ügyfélak
cióknak is köszönhető.

Filatéliai tevékenység
bár a bélyeggyűjtők átlagéletkora fokozatosan
emelkedik, és ebből adódóan a belföldi filatéliai kereslet csökken, a terület bevételei az előző
évekhez képest mégis emelkedtek. a magasabb
kibocsátási névértéknek köszönhetően nőtt az alkalmi bélyegértékesítés, emellett pedig kiemel-
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kedő a személyes bélyegértékesítés és a filatéliai
kereskedelmi áru eredménye is. a növekedés elsősorban a megerősített hálózati értékesítésnek
és erőteljesebb termékbemutatásnak, az impulzusvásárlások elősegítésének köszönhető. az
ifjúsági filatéliai aktivitások imázsépítő jellegük
mellett évről évre növekvő értékesítési eredményeket is hoznak.

a Magyar Posta Zrt.
2011-ben különleges
alkalmi bélyegblokkjával,
amely Magyarország új
alaptörvényének tiszteletére készült, elnyerte
a Magyar termék
nagydíjat®.
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Nemzetközi szolgáltatások
A nemzetközi szolgáltatások 2011. évi üzleti árbevétele 3,1 százalékkal haladta meg az előző évit.
Üzleti stratégiánk középpontjában továbbra is
a küldeménylogisztika területén megvalósuló regionális szolgáltatóvá válás állt, a közép- és keleteurópai területre koncentrálva. Bővülő stratégiai
együttműködések és partnerszerződések tették
lehetővé azt, hogy a válság elhúzódása ellenére
ezen a területen 56,7 százalékkal növekedtek üzleti
bevételeink.
Az exporttermékek árbevétele 6,7 százalékkal nőtt
az előző évhez képest, elsősorban az elsőbbségi
levél és az Európa+ csomagszolgáltatás jó teljesítménye miatt. Az általános válság hatása egybeesett a nyugat-európai postai piac 2011. január
1-jei liberalizációjával, így a két hatás eredője az
import-levélforgalom csökkenéséhez vezetett,
míg csomagforgalom tekintetében dinamikusan
fellendítette az e-kereskedelmet.
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Fontos trend a kimenő levélszerkezet változása,
a piaci igények fokozatosan az elsőbbségi levél
és a nyomkövetett levéltermékek irányába terelődnek. A „ráncfelvarráson” átesett nemzetközi
csomagportfólió kifejezetten jól teljesített. Az elmozdulás a „kiszámítható”, ún. day-definite (feladástól számított 3–4 napos teljesítés) termékek
irányában mutatkozott, így az Európa+ és EMSszolgáltatásaink bizonyultak a piaci igényeknek
legmegfelelőbb CEP-szolgáltatásnak. Összefoglalva, a kimenő termékek tekintetében jól nyomon követhető a piaci igények gyors változása
a 2–3 napon belüli kézbesítés és a nyomkövetett
termékek irányába mind levél, mind csomagszolgáltatások tekintetében, elsősorban az e-kereskedelem által támasztott igények miatt.

Pénzforgalmi szolgáltatások
A pénzforgalmi termékek piacát 2011. évben az
előző évekhez hasonlóan az állandósult éles piaci

verseny és a válság határozta meg, a termékcsoport veszélyeztetettsége fokozódott. A kereskedelmi bankok a szolgáltatókkal együttműködve,
erőteljes marketingtevékenység kíséretében, a
postai fizetési mód külön díjazásával folytatták a
lakossági fizetési forgalom átterelését a készpénzátutalási megbízásról a banki fizetési szolgáltatások felé. A lakosság fizetési szokásainak, vásárlóerejének változása, a különféle egyéb fizetési
megoldások (közműkártya, ATM-en történő díjkiegyenlítés, egyedi beszedési módok, mobilfizetések) is erősen hatottak a termékcsoport forgalmára, a hagyományos pénzforgalmi szolgáltatások
bevétele ennek ellenére 953 millió Ft-tal nőtt. A
többlet részben a magánnyugdíjpénztárak reálhozam-kifizetéseivel párhuzamosan realizálódott,
feltehetően a közüzemi szolgáltatókkal szembeni
tartozások egy részének rendezése okán.

A fizetési számláról történő kifizetéseknél
a mennyiségi és értékbeli többletet a magán
nyugdíjpénztárak reálhozam-tartalmú kifizetési
utalványainak egyszeri feladása eredményezte.
A nem nyilatkozó ügyfelek kiutalásai miatt a men�nyiség jelentősen meghaladta a prognosztizáltat.
A személyi jövedelemadóból, késedelmi pótlékból,
táppénzből és az ahhoz kapcsolódó útiköltségből
adódó kiutalások száma erősen csökkent. A kézbesített nyugellátási utalványok darabszáma jelentősebben, az értékben mért forgalom mérsékelten
csökkent az előző évhez képest. A mennyiségi vis�szaesést a bankszámlára utalás elterjedése okozta.

A kézbesített kifizetési utalványok száma kevéssé,
az értékben mért forgalom jelentősebben nőtt,
a Posta árbevétele az év során 620 millió Ft-tal
emelkedett.

Banki és befektetési
szolgáltatások

A nemzetközi pénzforgalom bevétele és a készpénzváltás forgalma is csökkent az előző évhez
viszonyítva.

A pénzügyi szolgáltatásokat, azok igénybevételét
és az abból származó bevételt 2011. évben a következő tényezők határozták meg:
• a z értékesítési aktivitás és a számlatermékek állományának stagnálása,
• a befektetési termékek piaci környezetének pozitív irányú változása,
• a hagyományos megtakarítási termékek tervezetthez képest kiugró teljesítése.
A megtakarításközvetítésnél a reálhozam-kifize
téseknek és az év második felében alkalmazott
attraktív árazásnak köszönhetően a tervezett bevételeket jelentősen meghaladó üzleti évet tudhatunk magunkénak. A lakossági betéti termékek
esetében a 2010-es évet megközelítő árbevételt
értünk el.
Az elmúlt év során a Magyar Posta Zrt. változatlan termékportfólió mellett a számla-, illetve a lekötött betétállomány megtartását tűzte ki célul.
A számlák tekintetében az állomány kismértékben csökkent, míg a lekötött betétek esetében
az új betétek darabszáma, valamint forintösszege
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emelkedett. a postai folyószámlák bevételének
tekintetében növekedés történt.
2011-ben a bankok tovább szigorítottak az igénybevételi feltételeken és az adósminősítési eljáráson, ezáltal nehezebbé vált a hitelhez jutás. a postahelyeken értékesített Posta személyi kölcsön
termék állománya ugyan apadt, ám a kedvezőtlen
piaci helyzet ellenére a postai hálózatban 2011. év
során 1350 darab hitelszerződést kötöttek.
a befektetési termékek népszerűsége jelentősen csökkent a piacon 2011-ben. közel 100
milliárd forintot vontak ki az alapokból, ennek a
fele a szeptember utáni időszakra tehető. nagy
valószínűséggel több tényező állt az állományok
csökkenése mögött, például az egyre nagyobb
törlesztőrészletek, az emelkedő betéti kamatkörnyezet és a végtörlesztés megnyitása. az online
postákon értékesíthető Posta gyarapodó betét
és a Posta Megújuló betét klasszikus megta-

a komáromi posta
modern és barátságos
homlokzata
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karítási betétek értékesítése szempontjából is
negatív tendencia figyelhető meg 2011-ben.
a betéti állomány tekintetében közel 16 milliárd
Ft-os csökkenést realizáltunk.
a hitelkártyák növekedési üteme az utóbbi években
lelassult, és arányuk egy közel állandó, 20 százalék
körüli értékre állt be a teljes bankkártyaállományon
belül. a betéti kártyák szerény mértékű növekedése és a hitelkártyák csökkenése mellett 2011-ben
is tovább folytatódott a készpénzkímélő vásárlási
tranzakciók térhódítása. a vásárlási tranzakciók
darabszámát a hitelkártya-kibocsátás visszaesése
miatt nem az elfogadott kártyák számának növekedése, hanem az elfogadói hálózat bővülése és
a fizetési szokások lassú, de egy irányba mutató
változása eredményezte.
a kincstári takarékjegy árbevételét elsődlegesen a
mindenkori kamatszint-alakulás határozta meg. 2011ben a kamat folyamatosan emelkedett az év során,

amit követett az értékesítési forgalom is. Az utolsó
negyedév kiemelkedő forgalmának köszönhetően
2011. évben állománynövekedés realizálódott.
Az OTP-takarékbetétek forgalmazása a korábbi
évek tendenciáját követte, így folytatódott az állománykivonás.
A postai lakástakarék-közvetítés szerződéses
összeg forgalma és postai árbevétele 2010hez képest jelentős mértékben növekedett.
A kedvezőtlen piaci környezet ellenére a lakáselőtakarékossági forgalom értéke 14,3 százalékkal haladta meg a korábbit, a postai jutalékbevétel is növekedett. A szerződéses összeg pozitív
alakulása jogszabályalapú változás eredménye:
2011 márciusától nyolc évről tíz évre növekedett a lakástakarék-szerződések megtakarítási
időszaka.

Biztosításközvetítés
A Magyar Posta 2011-ben a biztosítási bevételekben jelentős, 27 százalékos növekedést könyvelhetett el. A bevételnövekedést az életbiztosítások igen jelentős, több mint 56 százalékos
bevételgyarapodása okozta. Ezzel egyidejűleg az
élet- és nem életbiztosítások jutalékának 2010-es
40–60 százalékos aránya 2011-ben 52–48 százalékra módosult.
2011-ben megújult a PostaÉrtékŐr biztosítás,
amelynek a fókuszába a gyerekekről és a családról
való gondoskodás került. Emellett a PostaNyugdíj
Program biztosítás Stabil módozatának értékesítését kiterjesztettük az összes manuális postára.
Ez a két intézkedés nagyon sikeres volt, aminek
eredményeként sikerült teljesíteni a folyamatos
díjas életbiztosítások bevételi tervét.
Továbbra is jól teljesített a PostaHozamFix egyszeri díjas életbiztosítás, amelynek 2011-ben voltak
az első lejáratai. A lejáró szerződések kb. 50 százalékát sikerült ismételten PostaHozamFix szerződésekben megtartani.
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“37 milliárd forintos árbevételünkkel
ma már a biztosítási piac hetedik
legfontosabb szereplői vagyunk”.
(Pandurics Anett, a Magyar Posta
Biztosító Zrt. és a Magyar Posta
Életbiztosító Zrt. vezérigazgatója)
A nem életbiztosítási termékek közül a Posta
FészekŐr a nem életbiztosítási termékek között
a legtöbb jutalékbevételt termelte. Ki kell még
emelni a halasztott PostaAutóŐr-kampányt, amely
az elmúlt három évben kiemelten sikeres volt. Mivel azonban tovább folytatódott az a piaci tendencia, hogy jelentős mértékben csökkentek az átlagdíjak, ez negatív hatást gyakorolt mind a kötési,
mind az állományi jutalékbevételekre. 2011. október 1-jétől bevezetésre került a PostaMentőÖv
jövedelempótló biztosítás, amellyel tovább bővítettük a biztosítási portfóliót.

HUMÁNPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG

„2011-ben kiemelt feladatunk volt a motivációs
rendszer finomhangolása
egy hatékony ösztönző
rendszer megteremtése
érdekében, amely bevál
totta a hozzá fűzött
reményeket, és növelte
hatékonyságunkat.”
Takács Pálné
humánerőforrás-igazgató
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A humánpolitikai tevékenység középpontjában áll:
• a z üzleti igényeknek megfelelő, hatékony erőforrás-allokáció,
• az állandó és változó bérek egyensúlyának megőrzése,
• a motivált és teljesítménytöbbletre képes munkavállalói kör kialakítása,
• a versenyképes szervezeti tudás megszerzése,
• a folyamatos személyzet- és vezetőfejlesztés,
• a rendezett munkaügyi kapcsolatok fenntartása.
2011. évben az átlagos statisztikai állomány 33 996
állományi fő volt, amely redukált létszámra átszámítva 32 699 redukált főt jelentett.
Redukált létszám (fő)
Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

2010. év

2011. év

29 140,4

28 593,2

3 708,3

4 043,7

További munkaviszonyban
foglalkoztatottak

48,4

31,8

1–5 napban foglalkoztatottak

29,3

30,1

Redukált létszám összesen

32 926,4

32 698,8

Redukált létszám/állományi
létszám (%)

96,5

96,2

Részmunkaidősök

A létszámváltozás összhangban állt a 2011. évi
Foglalkoztatási Tervvel.
A 2011. évi bérköltség összességében 72 580 millió forint volt. A Társaság tulajdonosi engedélyre alapozott bértömeg-gazdálkodást folytatott,
melynek keretein belül az átlagkereset növelésére
a létszámcsökkenés, valamint a működés hatékonyságának javítása során felszabaduló források
biztosítottak lehetőséget. A teljes munkaidős
átlagkereset nagysága – 186 632 Ft/hó/fő –
4,6 százalékkal emelkedett. A növekedés egyrészt
az alapbér, másrészt az ösztönző bérelemek növekedése által valósult meg. Az alapbér fejlesztése
az elvárt nettó keresetek megőrzése érdeké-
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ben, az egyéni keresetek nagyságához igazítva
2,1–5,5 százalék közötti sávokban történt meg.
A 2011. évi ösztönzőkifizetések nagysága mintegy
3,8 milliárd forint volt, ami megfelel a teljes bér
5,2 százalékának. Ezen a jogcímen havonta mint
egy 28–30 ezer munkavállaló részére biztosítot
tunk a teljesítménytől függő keresetkiegészítést.
A személyi jellegű költségek egyik meghatározó
összetevőjét képezik a választható béren kívüli juttatások (VBKJ). Ezeket a Társaság 2011. évben is
biztosította a munkavállalók számára oly módon,
hogy egyéni élethelyzetük, személyes és családi
igényeik alapján önállóan választhattak a számukra
legmegfelelőbb juttatási elemek közül. Az egész
évben, teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves
juttatási keretének bruttó összege 248 ezer Ft volt.
A Magyar Posta Zrt. Kollektív Szerződése, illetve egyéb belső szabályzatai alapján biztosít többek között társasági üdültetést, lakáskölcsönt,
rászorultság szerinti segélyeket. Az üdültetéssel
kapcsolatos fő célkitűzés a jóléti ingatlanok racio
nális, hatékony üzemeltetése, továbbá a minőség
javítását szolgáló intézkedések végrehajtása volt.
2011. évben 53 postai jóléti intézményben biztosított a Társaság kedvezményes üdültetést
a munkavállalók részére. A hozzátartozókkal
együtt összesen 9817 fő kapott pihenési lehetőséget a 3895 beutaló révén, kedvezményes gyermeküdültetésben 426 gyermek részesült.
A lakáscélú támogatás összege 284 millió forint
volt, a támogatásban részesültek száma 206 fő.
A segélyezésre fordított összeg 137 millió Ft volt,
a segélyezési rendszer keretében a Társaság rászorultság alapján esetileg támogatta az alacsony
jövedelmű nagycsaládosokat és a súlyos betegségben szenvedő munkatársakat.
A személyi jellegű kifizetések összege a korábbihoz viszonyítva 10 százalékkal kevesebb volt,
mivel a menedzsment csökkentette a kifizetések
körét és összegét is.

Társaságunk 2011-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett pályázaton a Távmunka Programhoz (TMP) kapcsolódó koncepciótervvel elnyerte a „Családbarát munkahely”
címet. Egyelőre csekély létszámban, egyedi munkaszerződésekkel foglalkoztatunk munkavállalókat távmunkában.
Menedzsmentdöntés alapján 2011 végéig a Vállalati Kultúrafejlesztés Program (VKP) keretében
közel 130 fő postavezetőnél és üzemvezetőnél
is elvégeztük a 360 fokos (kérdőíves) értékelést,
amely a vezetői hatékonyságot, a vezetői tevékenység szervezetre, munkatársakra gyakorolt hatását vizsgálta. A kérdőíves mérés visszajelzést ad
a vezetők kompetenciáiról, feltárja erősségeiket,
támogatja fejlesztési irányaik kijelölését.
A kulcspozíciót betöltő munkavállalók elvesztése jelentős károkat okozhat a Társaságnál, különös tekintettel a liberalizációra való felkészülésre.
A munkaerőpiac elszívó hatásának csökkentését
és az üzleti célok teljesülésére jelentős befolyás-
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sal bíró, széles szakmai tudással és tapasztalattal
rendelkező munkatársaink megtartását célozva
kialakításra került a munkaerő-megtartó program.
A társadalmi felelősségvállalás erősítése és a Társaság által fizetendő rehabilitációs járulék mértékének
csökkentése érdekében a Megváltozott Munkaképességű Munkavállalók Foglalkoztatási Program
(MMMFP) kidolgozásával lehetőséget teremtettünk a jelentős tudással és tapasztalattal rendelkező,
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására és esélyegyenlőségük biztosítására.
Az MMMFP program első lépésében a humánerőforrás szakterület belső pályázatot hirdetett „Minta
– Munkahely díj” elnyerésére, melynek célja volt,
hogy megismerjük és díjazzuk azokat a közösségeket, munkahelyeket, ahol a lehetőséghez képest a
legnagyobb arányban valósul meg a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása.
A motivációs rendszer keretén belül a humán szakterület 2011. évi kiemelt feladata volt egyrészt az
ösztönzési rendszer teljes körű felülvizsgálata – az

üzleti területtel egyeztetve –, másrészt a teljesítménymenedzsment rendszer kiterjesztése.
A végrehajtás területén bevezettük a gépjárművezetői és a videokódolói ösztönzőt, valamint a postai végrehajtási motivációs keretet, amelyben új
elem, hogy az érintett területek vezetőinek kezébe
ad eszközt az irányításuk alá tartozó munkavállalók
munkájának elismeréséhez.
A teljesítménymenedzsment rendszer kiterjesztésével biztosítottuk, hogy a társaságirányítási és
szolgáltatói szervezeti egységek valamennyi munkavállalója számára megfogalmazásra kerülhessenek egyéni szakmai és fejlesztési célfeladatok.
A karriertámogatás keretében folytatódott a
tehetségmenedzselés, 2011 novemberében
Tehetségbank Műhely (TBM) kezdte meg működését, amelynek célja, hogy a tagokban kialakult tudásháló (képességek, szaktudás, ismeret)
révén hozzájáruljon a Társaság kitűzött céljaihoz,
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eredményes működéséhez. A 2011. évi vezetőutánpótlás-fejlesztési programban (képesség- és
készségfejlesztés) 39 fő vett részt.
A piacnyitásra való felkészülés folyamatában
kulcsfontosságú lépés a képzett, felkészült munkaerő biztosítása, a munkatársak tudásának szinten tartása, fejlesztése.
A minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében a Társaság 2011-ben is kiemelt feladatának tekintette
a munkatársak szakmai ismeretének, valamint
a vállalati eredményességhez szükséges kulcskompetenciáinak fejlesztését. A szakmai ismeretek kínálatát a munkaköri rendszerhez igazodó és
az ügyfélkapcsolati munkatársaknál működtetett
szakmai felkészültségmérés adataira épülő szakképzési rendszer biztosítja.
Mind a kézbesítői, mind a felvételi tevékenységet végző munkatársak esetében folytatódtak
az értékesítési tevékenység fejlesztését fókuszba

2011-ben az ozorai posta is megújult

helyező felkészítő programok. a megszólítástól az átirányításon át a szerződéskötésig terjedő
ügyfélkezelési folyamat célcsoportonként differenciált módon kapott hangsúlyt a képzések során. a komplex postai pénzügyi feladatokat ellátó
munkatársak számára a kétéves fejlesztési programjukra épülő, újszerű módszereket alkalmazó, gyakorlatorientált felkészítés indult el, amely
a jelen gazdasági helyzetben való professzionális
ügyfélkezelést dolgozta fel.
a társaság vezetői körében is folytatódtak a
megkezdett fejlesztések. a középvezetők speciális képzéseken kaptak támogatást a változások
kezeléséhez, vezetői készségeik hatékonyságához, ezzel egyidejűleg a felső vezetők számára is
biztosított volt a piaci-üzleti környezet által determinált, illetve személyes fejlesztés.
a társaság saját oktatási erőivel összesen 30 539
fő részére biztosított jelenléti képzést és 92 069
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fő részére távoktatást, továbbá 630 fő szakközépiskolai tanuló és 59 fő felsőoktatásban részt vevő
hallgató gyakorlati képzését segítette tanulószerződés, illetve megállapodás keretében.
a társaságnál a munkabéke megőrzése fontos
feladat, cél a rendezett és az európai normáknak
megfelelő munkaügyi kapcsolatok fenntartása. a
szociális párbeszéd bevált rendszerében kerül sor
az érdekegyeztetésre. a folyamatos párbeszédet
és a kölcsönös, korrekt együttműködést segíti elő
a társadalmi párbeszéd fórumrendszereinek működtetése, fejlesztése.
a Postai Ágazati Párbeszéd bizottság munkáltatói
és munkavállalói oldala évek óta részt vesz az európai szociális párbeszédben, különösen a brüsszeli
balesetvédelmi munkacsoport munkájában. a 2011.
évben a Magyar Posta Zrt. aktív tevékenységgel vett
részt a postai munkahelyeken előforduló balesetek
elemzéséhez készült kérdőív kidolgozásában.

POSTAHÁLÓZAT

2011-ben számos nagy
forgalmú üzletközpontban létesítettünk
új fiókokat, így például a budapesti Váci úti
Tesco áruház területén.
36
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a Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan
2011-ben is kiemelt hangsúlyt fektetett a magas
üzleti potenciált képviselő posták szolgáltatási
környezetének modernizálására. ennek két alapvető iránya a posták nyitott pultosítása és az ügyfélhívók telepítése.
az üzletileg legnagyobb értéket képviselő valamennyi olyan postára ügyfélhívó rendszer telepítését tervezzük, ahol a szolgáltatóhely kialakítása ezt lehetővé, szolgáltatásportfóliója pedig
indokolttá teszi. 2011. évben 19 postán került sor
ügyfélhívó rendszer telepítésére, amellyel 89-re
nőtt az ügyfélhívós posták száma.
a posták nyitott pultos kialakítása általában együtt
jár az ügyféltér bizonyos mértékű rekonstrukciójával is, ezért a rendelkezésre álló források figyelembevételével ezek a munkálatok csak több évre
elosztva, üzemezetten valósíthatók meg. 2011.
évben 15 postán került kialakításra a nyitott pultos
környezet, ezáltal számuk 158-ra nőtt.
a Magyar Posta szolgáltatásainak elérhetőségét
javítva 2011-ben budapesten és vidéki nagyvárosokban összesen 18 postán kiterjesztette a szombati nyitva tartást. kisvárosokban és nagyközségekben – mintegy 90 postahelyen – egy hétköznapi
napon hosszabbítottuk meg az üzemeltetést.
2011-ben döntés született a postahelyek informatikai infrastruktúráját érintő fejlesztésről. a fejlesztés keretében 2012-ben 900 postahely teljes
gépesítése történik meg, a fejlesztéssel a postahelyi technológia egységessé válik, a postahelyek
a nagy területű adathálózat végpontjaként elektronikus szolgáltatások ellátására lesznek képesek,
továbbá biztosítottá válik az elektronikus belső
ügykezelés is.
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FELDOLGOZÁS – KÉZBESÍTÉS

A címezetlen
hírlaptermékek területén
2011. decemberétől
mintegy 80 százalékos
növekedést értünk
el az ALDI, CBA és
Helyi Téma címezetlen
reklámkiadványok piacán
kötött szerződésekkel.
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A terület 2011. évi jelentősebb eredményei:
•N
 emzetközi Posta Kicserélő Központ kialakítása
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
•C
 ímezetlen hírlaptermék piaci részesedésének
növelése
A címezetlen hírlaptermékek területén 2011.
decemberétől mintegy 80 százalékos növekedést értünk el az ALDI, CBA és Helyi Téma
címezetlen reklámkiadványok piacán kötött
szerződésekkel.
•K
 ormányzati és népszámlálási küldemények kezelése
2011-ben három alkalommal a kormányzati kérdőívek és küldemények, míg egy alkalommal
népszámlálási okiratok feldolgozása, szállítása
és kézbesítése történt meg rövid határidővel az
ország egész területén.
2011-ben megkezdődött a csomagkézbesítők ipari PDA-kkal való ellátása. Az év folyamán
215 db PDA+mobil nyomtató telepítése történt
meg Budapesttel együtt 9 településen. A bevezetési tapasztalatok kedvezőek, a feladók és címzettek, valamint a kezelésben érdekelt kollégák is
pozitívan fogadták a korszerű informatikai megoldást, ezáltal magasabb színvonalon valósul meg a
küldemények nyomkövetése és az ügyfelek valós
idejű tájékoztatása, mindemellett növekedett a logisztikai hálózat hatékonyságának mérhetősége
és támogatottsága.
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SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉG
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A postai szolgáltatások minőségének alapja a
mind több szolgáltatási folyamatra kiterjedő,
független tanúsító szervezet (SGS) által auditált
Minőségirányítási Rendszer, melyet 2011-ben integráltunk a bevont telephelyeken működő tanúsított Környezetirányítási Rendszerrel.
A szolgáltatásminőséget jellemző mutatók áttekintését a Magyar Posta folyamatosan aktualizált
és rendszeresen felülvizsgált Minőségi Mutatórendszere biztosítja, melyből a legfontosabb
mutatók változását a vezetés a Kiemelt Minőségi
Mutatórendszerből követi nyomon. A mutatórendszer célértékeit részben a postai szolgáltatásminőségi követelményeket tartalmazó jogszabályi
előírások, valamint az ennél szigorúbb menedzsmentelvárások képezik.
A jogszabályban foglalt elvárásoknak eleget téve,
az ország valamennyi településén teljes körű a
házhoz kézbesítés. A postai szolgáltatás nyújtásában 2011-ben szünetelés nem volt, a szolgáltatás
ellátása a jogszabályban megfogalmazott területi
és időbeli hozzáférési elvárásoknak megfelelően
történt (az ország valamennyi településén, munkanapokon legalább egyszeri gyűjtés és házhoz
kézbesítés).
A postai szolgáltatásminőség egyik legfontosabb
jellemzője a küldemények felvételétől a címzettig való eljuttatás ideje (átfutási idő). Ezt a Posta
2011-ben is a jogszabályi előírásoknál lényegesen jobb minőségben teljesítette. Az elsőbbségi
levelek 93,00 százaléka a feladást követő napon,
99,75 százaléka 3 napon belül érkezett meg a
címzetthez, míg a nem elsőbbségi levelek 94,93
százalékát 3 napon belül, 99,61 százalékát 5 napon belül kézbesítettük. A postacsomagok 92,9
százalékának másnap, 99,7 százalékának 3 napon
belül megtörtént a kézbesítése.
A külföldön feladott és belföldön kézbesített
(bejövő) elsőbbségi levelek a feladást követő
harmadik munkanapig 91,7 százalékban, ötödik
munkanapig 98,4 százalékban kerültek kézbesítésre. A kimenő nemzetközi elsőbbségi levelek a
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feladást követő harmadik munkanapig 92,8 százalékban, ötödik munkanapig 98,7 százalékban
eljutottak a címzetthez.
A küldeménytovábbítás megbízhatóságát jellemző mindkét mutató értéke (elveszett és sérült küldemények aránya) megfelelt a jogszabályi
előírásoknak. Az elveszett belföldi könyvelt postai
küldemények aránya 0,0420 ezrelék, a sérült küldemények aránya 0,0099 ezrelék (jogszabályban
megengedett érték 0,06 ezrelék, illetve 0,05 ezrelék) volt.
A Nemzeti Hírközlési Hatóság által jóváhagyott
– a postai szolgáltatóhelyek várakozási idejének
mérésére vonatkozó – módszerleírás szerint, a
2011. évben a mérésben részt vevő 142 postahely várakozásiidő-adatai általában megfeleltek
az előírásoknak. 3 posta vonatkozásában a legforgalmasabb órai átlagos várakozásiidő-adatok
meghaladták a jogszabályban meghatározott 15
perces határértéket. Az érintett postákon vissza-

mérés történt, melynek eredményei már megfeleltek a kormányrendeletben leírtaknak.

végre a szolgáltatások minőségének javítása, az
ügyfelek elégedettségének növelése érdekében.

A Magyar Posta 2011. évtől kezdődően új szemléletet vezet be az ügyféljelzések kezelésében.
Annak érdekében, hogy az ügyfélbejelentések
egységes módon és egyenlő feltételek biztosítása mellett kerüljenek intézésre és hasznosításra,
a Társaság minden bejelentést – legyen az reklamáció, kártérítési igény, tudakozódás vagy egyéb
észrevétel – panaszbejelentésként kezel, továbbá
törekszik arra, hogy a bejelentések maradéktalanul rögzítésre kerüljenek. Az ügyféljelzéseket
folyamatosan elemezve intézkedéseket hajtunk

Mivel a fentiek szerint panasz gyűjtőfogalom
alatt szerepel valamennyi ügyfélbejelentés (panasz, számlareklamáció, nemleges tudakozvány,
kártérítési igény), ennek következtében az előző
évekhez képest jelentős növekedés tapasztalható a panaszstatisztikában. 2011. évben összesen
25 292 db egyetemes postai szolgáltatási körbe
tartozó szolgáltatással kapcsolatos ügyfélbejelentés érkezett. Az egyetemes szolgáltatásokra
vonatkozó panaszok 30 napban megengedett
átlagos elintézési ideje 17,85 naptári nap volt.
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Beruházások, Eszközgazdálkodás

Ingatlanberuházások keretében
új posta épült Komáromban és
Devecserben, Siklós és Aszód
postákat rekonstruáltuk, Sashalom
posta felvételi terét átalakítottuk.
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A 2011-ben megvalósult beruházások értéke
10 550 millió Ft volt, amelyből 2501 millió Ft jutott
az immateriális jellegű vagyonelemek pótlására és
fejlesztésére. A program pénzügyi fedezetét alapvetően saját forrásból teremtette meg a Társaság.
Ingatlanberuházások keretében új posta épült
Komáromban és Devecserben, Siklós és Aszód
postákat rekonstruáltuk, Sashalom posta felvételi terét átalakítottuk. A Társaság megszerezte a
Benczúr Ház teljes tulajdonjogát. Különböző postákon zajló felújítási munkálatok (fűtésrendszer-,
klímaberendezések, vizesblokk-, tető-, födémfelújítás, nyílászárócsere) mellett postaboltok kialakítására is sor került.
Jelentős összeget tett ki az informatikai beruházások értéke, melynek keretében sor került a
bizonylatfeldolgozó rendszer korszerűsítésére,
desktop eszközpótlásra, licencek és csomagkézbesítő PDA-k beszerzésére, IT-üzembiztonsági
megoldások továbbfejlesztésére.
A feldolgozási eszközök között az Elektronikus
Posta Központ (EPK) nyomdaipari berendezésfejlesztése, valamint a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ feldolgozó gépsora emelkedik ki a
kisebb eszközbeszerzések közül.
Jelentős összeget tett ki a biztonságtechnikai beruházások (riasztó, tűzjelző és beléptető rendszerek), valamint a pénzkezelés biztonságát növelő
eszközök beszerzése.
A hálózatieszköz-beruházások (bélyegzőgépek,
bankjegy- és érmeszámlálók), valamint a szállítóeszköz-beszerzések is elérték a százmilliós nagyságrendet.
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NEMZETKöZi KApcSOLATi TEVÉKENYSÉG
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2011 első fél éve Magyarország európai uniós elnökségének időszaka volt. A Magyar Posta közvetlenül is hozzájárult a sikeres elnökségi feladatok
ellátásához. Brüsszelben az EU épületében állítottuk ki azokat a díjnyertes EUROPA-bélyegeinket,
amelyek az utolsó három év legszebb bélyegei
díjat nyerték el. Az újonnan felépült Nemzetközi
Kicserélő Központ az elnökség VIP-várójaként működött, és itt fogadta Magyarország a hazánkba
látogató európai uniós szakembereket. Mindkét
eseménysor igen pozitívan hatott a Magyar Posta
megítélésére.
A Magyar Posta Zrt. nemzetközi szerepvállalása
2011-ben is a nemzetközi szervezetek munkájában való széles körű részvételen alapult. Aktívan
közreműködtünk az Egyetemes Postaegyesület
(UPU), a PostEurop, valamint az International Post
Corporation (IPC) bizottságainak és munkacsoportjainak munkájában.
A PostEurop Európai Ügyek Bizottságának alelnöki tisztségét 2011-től a Magyar Posta képviselője,
a Nemzetközi Kapcsolatok Osztály munkatársa
tölti be, valamint aktív tagjai voltunk a PostEurop
új tagdíjrendszerét kialakító munkacsoportnak is.
2011-ben az IPC Számviteli és Pénzügyi Bizottságában részt vettünk a szervezet gazdálkodásának
a felülvizsgálatában, eleget téve így a Magyar Posta kötelezettségének.
A Nemzetközi Kapcsolatok Osztály (NKO) 2011.
évi nemzetközi tevékenységének másik súlypontját a liberalizációra való felkészüléssel kapcsolatos munka jelentette. Nyomon követtük az uniós
szabályozás alakulását, a tagállamok postai szabályozásában bekövetkezett változásokat, és tájékoztattuk a Postai Liberalizációs Projektet. Feladatunknak éreztük azt is, hogy erről és az általános
nemzetközi piaci tendenciákról a munkatársakat is
tájékoztassuk, így cikksorozatot jelentettünk meg
a Postásban és a Posta c. szaklapban is.
Az év kiemelkedő, Magyarországon megrendezett nemzetközi postai eseménye az Európai Unió
Szociális Párbeszéd Bizottságának regionális stra-
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tégiai szemináriuma (2011. május), a PostEurop
regionális kerekasztal-egyeztetése (2011. július), az
Epicure lobbicsoport ülése és a Filapostel nemzetközi filatéliai szervezet igazgatósági ülése (2011.
szeptember) volt.
Nagy hangsúlyt fordítottunk a kétoldalú postai
kapcsolatok működtetésére, és örömmel fogadtuk a tapasztalatcsere céljából hozzánk látogató
nemzetközi postai delegációkat.

KÖRNYEZETVÉDELEM
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A Magyar Posta vezetése elismeri a környezetvédelem fontosságát és szükségszerűségét. Célja,
hogy környezetvédelmi tevékenységével hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. 2011. évben
is számos intézkedést tett a működéséből eredő
környezeti terhelés csökkentésére.
A Társaság 2001 januárjában publikálta először
környezetpolitikáját, amely 2011-ben harmadik alkalommal került átdolgozásra, hogy harmonizáljon
az uniós, valamint a változó nemzeti környezetvédelmi elvárásokkal.
A dokumentumban új elemként jelenik meg a
hatékony és ésszerű energiagazdálkodásra való
törekvés, valamint a klímapolitikai célok megvalósulásának támogatása.
A környezetpolitikában foglalt célok és elvárások
a Társaság minden dolgozójára nézve kötelező
érvényűek.
A tüzelőberendezésekhez és szükség-áramfejlesztőkhöz kapcsolódva 43 postai telephelyen 81
darab adatszolgáltatásra köteles légszennyező
pontforrás működik. Az éves szennyezőanyagkibocsátásuk megállapítása műszaki számítással,
illetve méréssel megtörtént. A vonatkozó jogszabályok és a környezetvédelmi hatóság által megállapított határértékeket egy esetben sem haladta
meg a szennyező anyagok mennyisége.
Az ózonkárosító, valamint üvegházhatású gázokkal kapcsolatosan kiemelt figyelmet fordítunk
a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartására. A telepített klíma- és légtechnikai berendezések karbantartását és szivárgásvizsgálatát
külső vállalkozók végezték el. A vizsgálatok nem
állapítottak meg hűtőközeg-szivárgást.
A légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentését szolgálta az is, hogy a szakmai tárgyalások, egyeztetések több esetben is videokonferencia keretében történtek, valamint az, hogy
az évekkel ezelőtt bevezetett iránytaxi rendszerű
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gépkocsihasználat Budapest és a területi igaz
gatóságok viszonylatában továbbra is működik.
2011-ben a Magyar Posta tevékenységéből
2777 tonna hulladék keletkezett. A hulladék
89 százaléka irodai és csomagolási papírhulladék,
1 százaléka műanyag csomagolási hulladék, 4 százaléka veszélyes hulladék, a maradék többféle,
kisebb mennyiségben keletkező nem veszélyes
hulladékokból tevődik össze (pl. konyhai hulladék,
építési, bontási hulladék). A hulladékok több mint
90 százalékát újrahasznosításra adtuk át. A postai
hulladékot szállítók, átvevők, kezelők rendelkeznek a környezetvédelmi hatóság engedélyével.
A zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó jogszabályi változások alapján 3 telephelyre zajkibocsátási határérték-kérelmet adtunk be, 1 telephelyen
zajmérésre került sor. Szolnok feldolgozási üzem
zajkibocsátásával kapcsolatosan hatósági egyeztetéseket folytattunk.
A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos törvényi kötelezettségének eleget téve 2011-ben a
csomagolás és a papíralapú reklámhordozók után
az előző évhez képest kb. 7 százalékkal többet,
25,3 millió Ft-ot fizetett a Posta. A levegőterhelési
díj összege a 2010. évhez hasonló mértékű volt.

A Magyar Posta környezetpolitikájában tett vállalása, hogy környezeti teljesítményének javítására
Környezetközpontú Irányítási Rendszert vezet be
és működtet. 2011-ben újabb hét telephelyen építette ki az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti
rendszert, ezzel 14-re nőtt a Környezetközpontú
Irányítási Rendszert működtető telephelyek száma. Ez évben megtettük az első lépést a Minőségirányítási és a Környezetközpontú Irányítási
Rendszerek integrációja felé azzal, hogy közös
kézikönyv és működési szabályozás készült.
A Magyar Posta 2011. évi szén-dioxid-kibocsátását
az előző évek gyakorlatának megfelelően az IPC és
a PostEurop által megadott módszer szerint számítottuk. Az eredményekről adatszolgáltatást küldtünk
ezen szervezetek részére. 2011-ben az épületenergia
és a szállítás adataiból számolva a szén-dioxid-kibocsátás 63 076 tonna, mely 5 százalékkal meghaladta
a 2010. évi kibocsátást (60 055 tonna).
Az energiamegtakarítási lehetőségek érvényesítéséhez több telephelyen (Érd, Piliscsaba, Buda-
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keszi) világításkorszerűsítést végeztünk. A műszaki
megoldás hatékonyságát önálló fogyasztásméréssel teszteltük. A vizsgált időszak mérési adatait kiértékelve az tapasztalható, hogy jelentős
energiamegtakarítást realizáltunk.
További környezetkímélő, energiafelhasználást
csökkentő beruházást napkollektor alkalmazásával valósítottunk meg Székesfehérvár feldolgozási
üzem és Aszód posta esetében.
Három nagy energiafelhasználó postai ingatlanra
(Országos Logisztikai Központ, Miskolc 2. posta,
és a Posta Elszámoló Központ) energiatanúsítvány
készült veszteségfeltárással, a felülvizsgálat költsége 1,6 millió Ft volt.
A környezetvédelmi feladatok ráfordítása 2011ben 19 millió Ft, az újrahasznosítható hulladékok
(papír, műanyag, fém) értékesítéséből származó
bevétel 35,9 millió Ft volt, ez utóbbi a 2010. évihez
képest több mint kétszeresére nőtt.

Pénzügyi és működési teljesítményünk
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MÉRLEG Eszközök (aktívák)
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése
A.
I.

Befektetett eszközök
IMMATERIÁLIS JAVAK

2010.
december 31.

Előző év(ek)
módosításai

2011.
december 31.

84 205 444

0

89 201 409

2 940 681

0

4 129 410

Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékű jogok

1 599 614

2 819 124

Szellemi termékek

1 341 067

1 310 286

Üzleti vagy cégérték
Immateriális javakra adott előlegek
Immateriális javak értékhelyesbítése
II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

75 596 935

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

78 446 309

36 454 609

37 117 317

Műszaki berendezések, gépek, járművek

9 764 820

8 872 915

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

2 546 653

1 897 721

2 018 631

4 456 611

9 183

83

Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Beruházásokra adott előlegek
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.

24 803 039

26 101 662

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5 667 828

0

6 625 690

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

4 814 989

5 181 533

129

129

852 710

853 253

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
Egyéb tartós részesedés
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban
álló vállalkozásban
Egyéb tartósan adott kölcsön
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
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590 775

MÉRLEG Eszközök (aktívák)
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése
B.
I.

Forgóeszközök
KÉSZLETEK
Anyagok

2010.
december 31.

Előző év(ek)
módosításai

2011.
december 31.

40 097 639

0

55 105 508

2 675 964

0

2 552 280

548 658

617 330

Befejezetlen termelés és félkész termékek
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
Késztermékek
Áruk
Készletekre adott előlegek
II.

KÖVETELÉSEK

85 881

102 530

1 572 168

1 532 392

469 257

300 028

20 200 127

0

11 805 309

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

8 987 073

8 886 919

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

4 834 090

1 204 678

Követelések egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
Váltókövetelések
III.

Egyéb követelések

6 378 964

ÉRTÉKPAPÍROK

1 995 576

1 713 712
0

294 446

Részesedés kapcsolt vállalkozásban
Egyéb részesedés
Saját részvények, saját üzletrészek
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
IV.

C.

PÉNZESZKÖZÖK

15 225 972

Pénztár, csekkek

9 511 483

Bankbetétek

5 714 489

Aktív időbeli elhatárolások

1 428 387

Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Halasztott ráfordítások
Eszközök összesen
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294 446
0

40 453 473
20 727 616
19 725 857

0

1 692 141

230 521

259 503

1 197 866

1 432 523

0
125 731 470

115
0

145 999 058

MÉRLEG Források (passzívák)
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése
D.
I.

2010.
december 31.

Előző év(ek)
módosításai

2011.
december 31.

Saját tőke

73 094 503

JEGYZETT TŐKE

13 483 027

13 483 027

4 890 823

4 890 823

0

76 478 152

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

III.

TŐKETARTALÉK

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

25 368 752

28 544 622

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

1 335 672

1 372 992

VI.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

24 803 039

26 101 662

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

3 213 190

E.

Céltartalékok

3 467 610

Céltartalék a várható kötelezettségekre

3 467 610

2 085 026
0

7 581 577
7 581 577

Céltartalék a jövőbeni költségekre
Egyéb céltartalék
F.
I.

Kötelezettségek
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

39 513 387

0

52 698 210

0

0

0

253 096

0

391 310

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval
szemben
II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Átváltoztatható kötvények
Tartozások kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

200 888

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban
lévő vállalkozással szemben
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
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253 096

190 422

MÉRLEG Források (passzívák)
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése
III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

2010.
december 31.
39 260 291

Előző év(ek)
módosításai

2011.
december 31.
0

52 306 900

Rövid lejáratú kölcsönök
ebből: az átváltoztatható kötvények
Rövid lejáratú hitelek
Vevőktől kapott előlegek
Kötelezettségek áruszállításból
és szolgáltatásból (szállítók)

16 643

25 704

623 701

849 706

7 567 978

12 345 118

1 528 352

3 134 867

29 523 617

35 951 505

Váltótartozások
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
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9 655 970

0

475 458

9 241 119
428 973

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

7 282 253

6 766 926

Halasztott bevételek

1 898 259

2 045 220

Források összesen

125 731 470
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0

145 999 058

Eredménykimutatás
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése

2010.
december 31.

Előző év(ek)
módosításai

1

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2

Exportértékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

3

Saját termelésű készletek állományváltozása ±

–9 628

16 649

4

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

153 896

267 152

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)

144 268

III.

Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés

5

Anyagköltség

6

Igénybe vett szolgáltatások értéke

7

Egyéb szolgáltatások értéke

8

Eladott áruk beszerzési értéke

189 103 179

2011.
december 31.
192 183 159

2 061 802
191 164 981

1 867 911
0

0

194 051 070

283 801

1 990 315

2 607 755

46 592

41 741

8 947 702

9 424 792

33 775 693

34 847 719

537 688

564 952

11 860 783

12 350 542

9

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

63 673 486

10

Bérköltség

70 048 429

72 579 982

11

Személyi jellegű egyéb kifizetések

14 016 239

12 600 626

12

Bérjárulékok

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII.

Egyéb ráfordítások
ebből: értékvesztés

A.
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8 551 620

8 099 768
0

21 614 092
105 678 760

65 287 773

22 182 382
0

107 362 990

9 374 343

7 273 727

10 829 710

14 262 654

366 246

370 764

3 743 265

0

2 755 482

Eredménykimutatás
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése
13

2010.
december 31.

Előző év(ek)
módosításai

2011.
december 31.

Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

3 259

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16

17
VIII.
18

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

1 258 718

2 486 057

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

3

23 976

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

729 984

485 442

Pénzügyi műveletek bevételei
(13+14+15+16+17)

1 988 702

0

2 974 758

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

346 151

511 656

9 340

40 890

20

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

– 41 543

– 66 544

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

651 911

355 614

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai
(18+19±20+21)

956 519

0

800 726

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

1 032 183

0

2 174 032

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(±A±B)

4 775 448

0

4 929 514

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

– 465 653

0

–1 263 594

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

4 309 795

0

3 665 920

XII.

291 296

121 690

756 949

1 385 284

Adófizetési kötelezettség

1 096 605

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E–XII)

3 213 190

0

2 085 026

22

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

23

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22–23)

3 213 190

0

2 085 026

56

Éves jelentés 2011

1 580 894

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

57

Éves jelentés 2011

58

Éves jelentés 2011

Kiadja: Magyar Posta Zrt.
Felelős kiadó: a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója

