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A Magyar Posta stratégiai célja, hogy a 
postai szolgáltatások fejlesztésével rövid- 
és középtávon jobbá, hosszabb távon ol-
csóbbá tegye a postai közszolgáltatást. Az 
ügyfélközpontú közszolgáltatásokhoz való 
könnyebb hozzáféréssel olyan környezetet 
alakít ki, amelyben a közösségek életlehetô-
ségei javulnak. A Társaság fejlôdési pályára 
állításával új alapokra helyezôdik a Posta és 
ügyfeleinek kapcsolata. A versenyképesség 
kialakításával a Társaság felkészül a közelgô 
piacnyitási kötelezettség betartására, széles 
körû, személyre szabható lakossági és üzleti 
szolgáltatásokat alakít ki, ezek közvetítését 
végzi. A modern infokommunikációs eszkö-
zök használata és elterjesztése révén támo-
gatja a tudás alapú társadalom kiépítését és 
fejlôdését, segíti az ország társadalmi-gaz-
dasági versenyképességének fokozását.

Elsô lépésként új stratégiai modellt alakít 
ki az új szabályozási környezet fi gyelembe-
vételével. Az új modell feladja azt az elvet, 
hogy a hatékonyság kizárólag a munkahe-
lyek számának csökkentésével növelhetô, 
de az igényelt munkaerô szerkezetében szá-
mítani lehet változásokra. A Magyar Posta 
alkalmas arra, hogy megfeleljen a kihívások-
nak, rendelkezik azokkal a képességekkel, 
amelyekre felépíthetô megújulási program-
ja. A személyes kapcsolatokon alapuló, va-
lamint a Postával, mint márkanévvel szem-
beni bizalom jelentôs piaci elôny. Országos 
hálózata egyedülálló, az ország legnagyobb 
foglalkoztatója, munkatársai elkötelezettek. 
Gazdasági háttere, az informatikai alapháló-
zatok megléte, valamint több mint 100 éves 
szolgáltatói múltja alapján képes a megúju-
lásra. 

Az ügyfelek igényeit a középpontba állító, 
korszerû elveken alapuló mûködés jobb mi-
nôségû szolgáltatásokat jelent a rendelke-
zésre álló erôforrások ésszerûbb felhaszná-
lásával. A közelgô liberalizáció a jelenlegi 

versenytársak mellé újakat is állít, mindeköz-
ben az állami vagyon megôrzése, a közös-
ségi és közösségformáló szerep erôsítése a 
cél. A jó minôségû és elérhetô díjú szolgál-
tatások sorsa attól függ, hogy, mint nemzeti 
szolgáltatót, sikerül-e a Postát a liberalizáció 
kezdetére megerôsíteni. Amennyiben erre 
nem kerül sor, úgy 2013-tól elveszítheti leg-
fontosabb piacait, és csak azok a területek 
maradnak meg számára, ahol a költségek 
kedvezôtlen alakulása miatt a versenytársak 
nem lépnek piacra. A megerôsített Posta 
azonban a társadalmi változások folyamatos 
követésével képessé válik arra, hogy hosszú 
távon biztonságos szolgáltatási hidat képez-
zen a lakosság, a vállalkozások és az állam 
között. Megôrzi piacvezetô pozícióját a je-
lenlegi alaptevékenységek körében, újrafo-
galmazza és újrapozícionálja a postai szol-
gáltatásokat. Piaci körülmények között is 
gazdaságos, önfenntartó mûködését meg-
növelt társadalmi szerepvállalással kombi-
nálja, ezzel a lakossági bizalmat erôsíti. 

A fentiekbôl következôen a stratégia a kö-
vetkezôkre koncentrál:

•  A hazai piac megtartása, a postahálózat 
védelme.

•  Részvétel a közigazgatási reform felada-
taiban.

•  Infokommunikációs rendszerek széleskörû 
használata.

•  Valódi partnerségen alapuló stratégiai 
szövetségek megkötése a hálózati szol-
gáltatások bôvítése érdekében.

•  Részleteiben is kimunkált felkészülési 
programrendszer végrehajtása, az innova-
tív szolgáltató vállalatok által kidolgozott 
üzleti, technológiai, irányítási modellek al-
kalmazása. 
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1. ábra: Szolgáltatáslánc

2. ábra: Szektorális átfedések

Az utóbbi években gyorsan fejlôdtek azok 
az iparágak, amelyek a postai alaptevékeny-
ségek bizonyos részeit képesek kiszolgálni, 
illetve helyettesítô terméket nyújtani. A ha-
gyományos postai piac zsugorodásában is 
jelentôs a szerepe a telekommunikációs, az 
infokommunikációs, valamint a pénzügyi 
szektorok térhódításának. A Magyar Posta 
nem lép ki a számára „testidegen” piacok-
ra, hanem az alapképességeire építi a jövô-
jét úgy, hogy megkeresi és beazonosítja a 
kialakítható helyettesítô termékeket, tevé-
kenységeket. Várhatóan azokon a területe-

ken érhetô el a legjelentôsebb piaci elôny, 
amelyek egyszerre több szektor résztevé-
kenységét is képesek lefedni.

A Posta a leginkább veszélyeztetett termé-
kek, illetve szolgáltatások terén is fejleszté-
seket hajt végre. Felülvizsgálja a szolgálta-
tásokat abból a szempontból, hogy azok a 
jelenlegi ügyféligényeknek megfelelnek-e, 
és milyen értéknövelt szolgáltatással lehet 
javítani a kiszolgálási minôségen. Ezt fi -
gyelembe véve alakítja ki azok elektronikus 
megfelelôit, elektronikus elérhetôségüket, 
illetve kiegészítô szolgáltatásaikat. 

Az alaptevékenység legveszélyeztetettebb 
eleme a levél. Az elektronizálás és a libera-
lizáció együttes hatásai miatt a forgalom fo-
lyamatos csökkenését jelzik elôre a nemzet-
közi trendek. Ezen a területen a piacvezetô 
szerep csak az elôremeneküléssel tartható 
meg. 

A Postának a pénzpiac   fejlôdése által legin-
kább veszélyeztetett pénzforgalmi szolgál-
tatása a készpénz-átutalási megbízás. Meg-
ôrzése, illetve kiváltása érdekében meg kell 
teremtenie a számlavezetési képességet, 
amelyre új szolgáltatások is telepíthetôk. 

Elektronikus Elektronikus Elektronikus Elektronikus Elektronikus

Hagyományos

Létrehozás
támogatása Felvétel Továbbítás Feldolgozás Kézbesítés

Hagyományos Hagyományos Hagyományos Hagyományos

Posta

Pénz-
forgalom

Információs
technológia

Tele-
kommunikáció

A Társaságnak képesnek kell lennie arra, 
hogy kiszolgálja a technológiai fejlôdés kö-
vetkeztében megváltozott piaci igényeket, 
és a modern kommunikációs térben is el-

érhetôvé váljon. Fokozni kell azt a képessé-
gét, hogy szolgáltatásait kiszámítható minô-
ségben, idôsávban, rendelkezésre állással 
legyen képes nyújtani.
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A megújítási stratégiai program végrehaj-
tásához olyan belsô szervezetet szükséges 
kiépíteni, amely gyorsan és rugalmasan ké-
pes reagálni a piaci változásokra. A szemlé-
letváltás során haladéktalanul meg kell erô-
síteni az olyan kritikus képességeket, mint 
az innováció, a kiszámíthatóság, az ügyfél-
orientáltság,  a megbízhatóság, az elérhetô-
ség, a rugalmasság. 

A Társaság jövôbeni üzletmenetét – az ed-
digi gyakorlatnak megfelelôen – a piaci 

környezet fi gyelembe vételével alakítja, a 
változásokhoz való alkalmazkodás eszköz-
rendszere továbbra is három elemre épül:

•  összpontosítás a minôségre,

•  költségcsökkentés a lehetôségeknek meg-
fe le lô en,

•  a tevékenység kibôvítését szolgáló prog-
ramok végrehajtása.
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A Magyar Posta 2010. évi céljait, stratégiai 
lépéseit és napi üzleti tevékenységét az el-
ért piaci eredmények elemzése, valamint a 
postai szolgáltatások liberalizációjára való 
felkészülés – immár konkrét – lépései hatá-
rozták meg. 

A 2010. évi fejlesztéseket meg-
határozó stratégiai célkitûzések:
•  A Magyar Posta Zrt. szolgáltatásai felelje-

nek meg a vevôk és ügyfelek igényeinek, 
gazdálkodása az állam, mint tulajdonos 
(részvényes) elvárásainak, mûködése a 
magyar jogszabályoknak, az Európai Unió 
követelményeinek és a nemzetközi egyez-
ményeknek.

•  A postai alaptevékenységre összpontosít-
va stabilizálja, illetve erôsítse a Társaság 
piaci pozícióit.

•  Folyamatosan bizt osítsa a pénzügyi ered-
ményesség elért szintjét.

•  Országos hálózatával, tömeges igénye-
ket kielégítô termékeivel – meghatározó 
pénzügyi szolgáltatóként – álljon ügyfelei 
rendelkezésére.

•  Mielôbb készüljön fel az elektronikus és fi -
zikai küldeménytovábbítás kombinált biz-
tosítására.  

•  Infrastruktúrájára, valamint kompeten-
ciáira építve, alaptevékenységéhez köze-
li  feladatokat válasszon, és új piacok felé 
nyisson.

•  Készüljön fel az integrált pénzügyi szolgál-
tatói szerepre. 

A fenti célok megvalósításához 
2010-ben az alábbi fejlesztések 

járultak hozzá:
•  A Társaság középtávú e-koncepciójának 

aktualizálása, új irányvonalak meghatáro-
zása, elindítása. 

•  Az új termelésirányítási rendszerrel kapcso-
latos fej lesztési irányok meghatározása.

•  Lakossági ügyféladatbázis létrehozása, és 
a vállalkozói ügyféladatbázis továbbfej-
lesztése.

•  A közremûködôi hálózat informatikai tá-
mogatásának (KMR) megvalósítása a köz-
remûködôi (postapartneri) hálózat haté-
kony menedzselése céljából.

•  Vám-adatcsere informatikai támogatása, 
csatlakozás az International Postal Corpo-
ration MEDICI projektjéhez.

•  Címzettek elektronikus értesítésének 
meg valósítása, az ügyféligényeknek meg-
fe le lô kézbesítés biztosítása.

•  A feldolgozott pénzforgalmi bizonylatok di-
gitalizált képeinek, adatainak hitelesítése.

Több innovatív program 
került elindításra: 

•  A Postai Járásnyilvántartó Rendszer to-
vábbfejlesztése.

•  Az elektronikus számlakibocsátási képes-
ség megteremtésének elôkészítése. 

•  A hitelesítési szolgáltatás központi meg-
oldásának elôkészítése.
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•  Az értékesítési tevékenység támogatásá-
ra szolgáló „Telesales” megoldások elô-
készítése.

A Magyar Posta Zrt. gazdálkodása és pénz-
ügyi helyzete kiegyensúlyozott és stabil ma-
radt 2010-ben is, a tulajdonos által kitûzött 
eredménycélo k teljesültek. Az adózás elôtti 
4,3 milliárd forintos eredmény 3 milliárd fo-
rinttal alacsonyabb a 2009-es értéknél. Ezt 

fôként a bevételek csökkenése, illetve az 
egyéb bevételek és ráfordítások eredmé-
nyének több mint 2 milliárd forintos csökke-
nése idézte elô. Az értékesítés nettó árbe-
vétele 2,6 milliárd forinttal maradt el a 2009. 
évi szinttôl. A költségek forgalomarányos 
csökkenése azonban képes volt kompenzál-
ni ezt a visszaesést, melynek következtében 
a tevékenységi eredmény a 2009. évi szin-
ten maradt. 

A szolgáltatás-csoportok üzemgazdasági jellegû, alaptevékenységekbôl származó 
árbevétele (eladott áruk beszerzési értéke nélkül) a következôk szerint alakult:

Szolgáltatások 2009. év 2010. év eltérés arány
millió Ft millió Ft millió Ft

Levél, hírlap, logisztika 97 647 98 383 + 736 100,8% 

Pénzforgalom és pénzügyi közvetítés 54 818 54 984 + 166 100,3%

Kereskedelem – egyéb 7 540 6 460 -1 080 85,7%

Nemzetközi szolgáltatások 12 038 12 058 +20 100,2%

Bevételek összesen 172 043 171 885 -158 99,9%

A liberalizációra való felkészülés során az 
egyik legfôbb cél, hogy a Magyar Posta ma-
radéktalan ul kielégítse az ügyféligényeket, 
mert az elégedettség növelésével stabil 
ügyfélbázist hozhat létre a Társaság. Ennek 
érdekében a következô fejlesztési progra-
mok indultak 2010-ben:

•  Lakossági ügyfélkörben bevezettük a 
nyereményjátékkal társított Posta Nyere-
ménykártyát.

•  A 2009-es tapasztalatok fi gyelembe véte-
lével továbbfejlesztettük a kézbesítôk mo-
tivációs ren dszerét.

•  A Magyar Posta Biztosító folyamatos díjas 
termékei és a Fundamenta Lakáskassza 

termékei vonatkozásában a kijelölt pos-
tákon megindult az állományápolási te-
vékenység, így ügyfeleink közvetlenül a 
postán intézhetik a szerzôdéseikkel kap-
csolatos teendôket.

•  Kialakítottuk a felvételi értékesítôk moti-
vációs rendszerét (FÉM), amely az értéke-
sítési célok elérésében támogatást nyújt a 
vállalatnak, és ösztönzi az egyéni teljesít-
ményt is.

•  A Magyar Posta 2010-ben is törekedett 
az ügyfeleknek leginkább megfelelô 
szolgáltatások biztosítására, ennek érde-
kében nagy hangsúlyt fektetett az ügy-
felekkel kapcsolatban álló munkatársak 
képzésére. 
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Szolgáltatás- és minôségfejlesz-
tés terén elért eredmények:

•  Sor került a marketing- és reklámtevé-
kenységet folytató cégek igényeinek 
megfelelô, a postai DM portfólión belüli 
új küldeménytípus, a „Szerzôdéses-ked-
vezményes” dm levél, ismertebb nevén a 
„k-dm” bevezetésére. 

•  A küldemény digitalizálási folyamatok 
meghatározásával és a dokumentum- 
menedzsment szolgáltatás alapjainak le-
fektetésével az elektronikus szolgáltatói 
tevékenység irányába tett lépéseket a 
Társaság.

•  Az Elektronikus Posta Központban a kül-
demény digitalizáláshoz szükséges kapa-
citásokat és feltételrendszert alakítottuk 
ki.

•  Két új, az ajánlott levélhez kapcsolódó, 
elsôsorban a lakosság, valamint a kis- és 
közepes vállalkozások által igénybe vehe-
tô különszolgáltatást vezettünk be: a le-
vélszekrény útján nem kézbesíthetô és a 
kétszeri kézbesítést kínáló levelet.

•  Az ügyfél- és piaci igényekhez közelebb 
álló árstruktúrát alakított ki a Társaság az 
értéknyilvánítás szolgáltatás esetében. 
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2. LEVÉLPOSTAI SZOLGÁLTATÁSOK
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A levélpostai tevékenység bevételi forgal-
ma a 2009. évi megtorpanással ellentétben, 
az elmúlt év során 1,5 százalékkal növeke-
dett. Ezen belül a címzett küldemények ará-
nya is emelkedett a címezetlen anyaggal 
szemben. A közönséges levélpostai külde-
mények forgalma csökkent, amit ellensúlyo-
zott az elsôbbségi küldemény, a hivatalos 
irat, valamint a különszolgáltatással nyújtott 
levélforgalom többlete. 

A címzett küldemények piacát továbbra is a 
vállalati feladások határozzák meg, a levél-
feladások szerkezetében nem történt válto-
zás. Az ügyfelek részérôl fokozott igény je-
lentkezik a postázási díj csökkentésére, ezért 
a helyettesítô megoldások erôsödô térnye-
rése várható a következô években. A port-
fóliót 2010-ben többek között a tömeges 
tarifa- és kedvezményrendszer fi nomhango-
lásával kezelte a Posta, a DM piaci igények 
kiszolgálására új terméket vezetett be.
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3. HÍRLAPTERJESZTÉS
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2010-ben a lapterjesztési piacra a gaz-
dasági válság mellett az elôfi zetések szá-
mának visszaesése volt jellemzô. A lapok 
terjesztésének csökk enését a kiadói pél-
dányszám-visszafogás, esetenként terjesz-
tôváltás, továbbá a bôvülô on-line szolgál-
tatások okozták.

A postai hírlaptevékenység bevétele 11 
százalékkal maradt el a 2009. évi szinttôl. 
Az elôfi zetéses terjesztési forgalom értéke 
mintegy 12 százalékkal esett vissza, arányait 
tekintve ennél erôteljesebb volt a csökkenés 
az Insert Pack-nál, a katalógusterjesztésnél, 
valamint az egyéb lapoknál. 

Az Insert Pack 2010-es eredményeit (fóliá-
zott darabszám és bevétel egyaránt) jelen-
tôsen befolyásolja, hogy a fóliázás és cím-
zési tevékenység alapszolgáltatássá vált.  
A piaci szereplôk köre a korábbi évekhez 
képest számottevôen nem változott, de a 
résztvevôk egyre agresszívabb piacszerzési 
stratégiát alkalmaznak.

A szolgáltatás minôségének, valamint az in-
tenzív értékesítési munkának köszönhetôen 
2010-ben tovább nôtt a Posta partnereinek 

száma, valamint a forgalmazott kiadványok 
választéka.

A Posta 2010 -ben hét hírlapbeszerzés tárgyú 
közbeszerzési pályázaton vett részt, amelyek-
bôl hatot – a belföldi lapokra vonatkozóan – 
meg is nyert. 2010-ben kiírásra került és ered-
ményesen zárult a hírlap-elôfi zetési rendszer 
(HER) stabilizációját szolgáló közbeszerzési 
eljárás. A beszerzés eredményeképpen a 
HER egy dokumentált, a postai informatikai 
elvárásoknak megfelelô operációs rendsze-
ren és adatbázis -kezelôn futó alkalmazás lesz. 
A projekt megvalósítása szabályozottabb és 
megbízhatóbb mûködést, valamint a mûkö-
dési kockázatok csökkenését eredményezi.

Hírlapárusítás

A Posta a Magyar Lapterjesztô Zrt.-vel kötött 
megállapodás alapján kiskereskedôként, 
bizományosi jutalék fejében végzi a hírlap-
árusítási tevékenységet saját, országos kis-
kereskedelmi hálózatában, közel kétezer fi x 
értékesítési helyen és 359 mobil postajárat-
tal. A hírlapárusítás bevételének apadása a 
vásárlóerô csökkenésével magyarázható.
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4. LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
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A szolgáltatási területen fontos cél a bel-
földi CEP piaci vezetô szerep megtartása, 
a piaci részarány növelése, a piac ált al elv-
árt igények kielégítése, a minôségileg jobb 
szolgáltatások biztosítása. A postai csomag-
forgalom bevételében 2010-ben 1,4 száza-
lékos emelkedést realizált a Posta. A bevé-
telek növekedése részben az idôgarantál t 
csomagok volumen-növekedésével magya-
rázható. Az idôgarantált csomagok darab-
száma 8,1 százalékkal növekedett annak el-
lenére, hogy 2010-ben a gazdasági válság 
még éreztette hatását. A volumen-növeke-
désben nagy szerepet játszik a portfólió ra-
cionalizálása és a szolgáltatástartalom válto-
zása, melynek eredményeként a forgalom 
átterelôdött a magasabb szintû szolgálta-
tást nyújtó idôgarantált csomagtermékhez.

A belföldi EMS gyorsposta, valamint az MPL 
futárszolgálat szolgáltatásokból származó 
bevétel és forgalom lassú, de folyamatos 
csökkenése volt tapasztalható. Kiscsomag 
kategóriában az üzleti szegmens részére 
nyújtott egyszerûsített utánvét-kezeléses 
csomag (EUV) és a Posta Business Pakk 
(PBP) szolgáltatásokra továbbra is jelentôs 
igény és folyamatos fejlesztés volt  jellemzô.

Az EUV szolgáltatást igénybe vevô ügy-
feleink száma 2010-ben is tovább növeke-

dett, bár látszik, hogy az emelkedés dinami-
kája már gyengébb, mint az elôzô években. 
A korábban bevezetett Posta Business Pakk 
szolgáltatásoktól erôteljes átterelôdés volt jel-
lemzô a korszerûbb EUV szolgáltatás irányába.

Az EUV szolgáltatás színvonalának fenntar-
tásához 2010-ben is újabb praktikus opciók 
kerültek bevezetésre a szolgáltatást támo-
gató alkalmazásokban. Az Inverz Csomag 
szolgáltatásoknál a folyamatos ügyfélszer-
zés volt a jellemzô. A Posta Sped termékek 
forgalmából származó bevételek 4,3 száza-
lékos növekedést mutattak, és a komplex 
logisztikai szolgáltatás 30 százalékos bevé-
telnövekedése is határozottan a válság vé-
gére utaló, bíztató jel. 

Készpénzes árbevétel
Szerződéses árbevétel

2004
41% 44%

59% 56%

2010

A csomagportfoliónak és a vevôk fi zetési módjának 
változásait is tükrözi az alábbi ábra:
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5. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

A pénzforgalmi termékek piacát 2010-ben 
az elôzô évhez hasonlóan az állandósult, 
éles piaci verseny és a válság határozta 
meg, a termékcsoport veszélyeztetettsége 
fokozódott. A kereskedelmi bankok a szol-
gáltatókkal együttmûködve, erôteljes mar-
ketingtevékenység kíséretében folytatták 
a lakossági fi zetési forgalom átterelését a 
készpénz-átutalási megbízásról a banki fi ze-
tési szolgáltatások felé. 

A lakosság fi zetési szokásainak, vásárlóere-
jének változása, a különféle egyéb fi zetési 
megoldások (közmû kártya, ATM-en történô 
díjkiegyenlítés, egyedi beszedési módok, 
mobilfi zetések) is erôsen hatottak a termék-
csoport bevételére.

A fi zetési számlára történô befi zetések 
esetében a forgalom csökkenése mind 
mennyiségben, mind értékben folytató-
dott, s ez összességében mintegy 0,6 szá-
zalék bevételcsökkenést eredményezett. 
A szolgáltatás egyszerûsége, elérhetô-

sége és megbízhatósága miatt továbbra 
is népszerû a lakosság körében, a csök-
kenés azzal magyarázható, hogy a postai 
fi zetési szolgáltatásokat igénybe vevôket 
az átlagosnál jobban sújtotta a gazdasági 
válság.

A kifi zetési utalványok mennyiségi csökke-
nését az állami, ezen belül különösen a sze-
mélyi jövedelemadó kiutalás és a kapcsoló-
dó késedelmi pótlék kiutalás, a táppénz és 
az ahhoz kapcsolódó útiköltség kiutalások 
számának csökkenése, valamint a hitelinté-
zetek, polgármesteri hivatalok feladásainak 
visszaesése okozta. 

A nyugellátási utalványok darabszáma és az 
értékben mért forgalom is csökkenést mu-
tatott az elôzô évhez képest. A mennyisé-
gi csökkenést a bankszámlára utalás elter-
jedése okozta. A belföldi postautalványok 
esetében – a korábbi évekhez hasonlóan 
– 2010-ben is jellemzô volt a csökkenô da-
rab- és értékforgalom. 
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6. BANKI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

A pénzügyi szolgáltatásokat, azok igénybe-
vételét és az abból származó bevételt 2010-
ben a következô tényezôk határozták meg:

•  A vásárlói aktivitás stagnálása.

•  A befektetési termékek piaci környezeté-
nek pozitív irányú változása.

•  A hagyományos megtakarítási termékek 
forgalmának t ovábbi csökkenése.

•  A biztosítási portfólió kiegészítése.

A megtakarítás közvetítésnél kismértékû be-
vételcsökkenés, míg a befektetési szolgálta-
tásoknál jelentôs mértékû bevételnöveke-
dés történt, így összességében a lakossági 
betéti termékek bevételei 2010-ben stag-
náló szintet mutattak az elôzô évhez képest. 
A banki és biztosítási szolgáltatások eseté-
ben  kismértékben gyarapodott a Társaság 
bevétele a pénzügyi piaci környezet pozitív 
irányú változásának is köszönhetôen.

A banki szolgáltatások 2010-ben elért bevé-
tele mintegy 20 százalékos emelkedé st mu-
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tatott. Az év legfôbb célkitûzése a pénzügyi 
piaci környezet kedvezô változásából eredô 
értékesítési lehetôség kihasználása volt a 
befektetési termékek esetében, amit siker-
rel el is ért a Társaság.

A postai folyószámlák állományának növe-
lése az elmúlt év során is a Magyar Posta 
Zrt. fontos célja volt. A lakossági és vállal-
kozói piaci szegmensben év végére mind a 
számlaállomány, mind a postai folyószámlák 
forgalma megnövekedett, és ez a bevételek 
nagyságában is megmutatkozott. 

A Posta Személyi Kölcsön termék postahe-
lyi értékesítése a hiteltermékekre kedvezôt-
lenül ható piaci környezetben apadt, mivel 
2010-ben a bankok tovább szigorítottak 

adósminôsítési eljárásaikon. A befektetési 
termékekkel kapcsolatban viszont a befek-
tetôk bizalma megerôsödött, így jelentôs 
állománynövekedést ért el a Társaság. Az 
év végére több mint egynegyedével növe-
kedett a befektetési állomány. 

2010-ben egy alkalommal garantált kötvény-
jegyzés történt. Az on-line postákon értéke-
síthetô Posta Gyarapodó Betét és a Posta 
Megújuló Betét szempontjából is sikeresnek 
mondható a múlt esztendô, mert a betéti ál-
lomány közel 15 százalékos növekedést ért el. 

A Posta Hitelkártya és a betéti kártyák szá-
mának szerény mértékû emelkedése mellett 
folytatódott a készpénzkímélô vásárlási tranz-
akciók térhódítása, bár a hitelkártya kibocsá-
tás 2009-ben megtört lendülete miatt tavaly 
már nem volt a korábbi években tapasztalt, 
jelentôs mértékû elmozdulás. A bankkár-
tya- elfogadás kapcsán a postai készpénzes 
tranzakciók volumene csökkenô intenzitással 
követte a korábbi évek trendjét, így szerény 
mértékû, 5,9 százalékos forintforgalom növe-
kedést könyvelhetett el a Társaság. 

A Kincstári Takarékjegy árbevételét elsôd-
legesen a mindenkori kamatszint alakulá-
sa határozza meg. 2010-ben, az év során a 
kamat folyamatosan változott,  amit az ér-
tékesítési forgalom is aktuálisan követett. 
Az utolsó negyedév kiemelkedô forgalma 
mellett az egyéves futamidejû értékpapír a 
tervezett mértéket hozta, a kétéves futam-
idejû értékpapír forgalma elmaradt az elvá-
rásoktól, így 2009-hez képest a bevételek 
a Kincstári Takarékjegy további állomány-
csökkenése mellett mérséklôdtek.

A postai lakástakarék köz vetítés 2009-hez 
képest jelentôs mértékben növekedett, 
a lakáselôtakarékossági forgalom mintegy 
15,6 százalékkal haladta meg az elôzô évi 
értéket.
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7. BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS

A biztosítási bevételek nagysága jelentôs mér-
tékben, 13,5 százalékkal emelkedett 2010-
ben. A bevételnövekedést az életbiztosítások 
nagymértékû gyarapodása tette lehetôvé.

Új biztosításként a nyugdíj-elôtakarékossá-
got elôsegítô folyamatos díjas életbiztosítás 
aktív (unit-linked) és stabil (eléréses) módo-
zatait vezette be a Társaság. A PostaNyugdíj 
Program termék bevezetése nagyon sikeres 
volt, így már 2010-ben is 94 millió forint 
bevétellel járult hozzá az üzleti év eredmé-
nyességéhez.

Jól teljesített a PostaHozamFix és a Pénz-
halmozó életbiztosítási termék is. A Posta-

HozamFix esetében – a kedvezô befekte-
tés-piaci helyzetet kihasználva – a tényérték 
jelentôs mértékben meghaladta a tervezett 
bevételt. 

A nem életbiztosítási termékek közül 
a Casco teljesített terv felett, a PostaFészek-
Ôr lakásbiztosításnál pedig ez éves elôirány-
zatot sikerült teljesíteni. Jutalékbevételek 
szempontjából a PostaAutóÔr kötelezô 
gépjármû-felelôsségbiztosítás bevételeit 
megközelítette a PostaFészekÔr otthon -
biztosítás, és jelentôs bevételt képezett 
a PostaHaszonÔr egyszeri díjas életbizto-
sítás és a PostaUtasÔr utasbiztosítás is.
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8. KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG



Magyar Posta Éves jelentés 2010

Kereskedelmi tevékenység  23

A kiskereskedelmi tevékenység az erôs pia-
ci verseny és gazdasági válság ellenére is 
bevételnövekedést tudott elérni az ajánl-
ható, impulzusvásárlást generáló kereske-
delmi áruk forgalmában. Történt ez  annak 
ellenére, hogy a jelentôs bevételi részarányt 
képviselô termékcsoportok (pénzügyi ér-
tékcikkek, mobiltelefon egyenleg-feltöltés) 
piacán számos kockázati tényezô volt jelen. 
2010-ben a kiskereskedelem (beleértve a fi -
latéliai értékesítést is) éves tervét 110 száza-
lékon teljesítette.

A kiskereskedelmi áruértékesítés bevétele 
az elektronikus mobilfeltöltéssel együtt a 
2009. évi szinten alakult. Ezen belül a mo-
bilfeltöltések együttes nettó forgalma 14 
százalékkal csökkent az elôzô évhez viszo-
nyítva. Az elektronikus értékesítés aránya az 
év végéig elérte a 94 százalékot. A Sodexo 
utalványok forgalma a cafeteria rendszert 
érintô SZJA törvény változása ellenére, a 
hatékony értékesítési munka eredménye-
ként, a vártnál kevésbé esett  vissza.

A mûködési engedéllyel rendelkezô postai kör 
bôvítése, a közvetlen postára történô partneri 
kiszállítás és az automatikus áruterítés beve-
zetése, valamint a postaboltok korszerûsítése 
pozitívan befolyásolta a kiskereskedelmi áruk 
forgalmát. A minôségi és szélesebb körû áru-
választéknak, illetve a javuló árubemutatásnak 

köszönhetôen a közlekedési menetjegyek, a 
csomagolt élelmiszerek, az üdítôitalok, a do-
hányáru, a kávé, a könyvek, a játékok, az aján-
déktárgyak, stb. értékesítésében átlagosan 
mintegy 45 százalékos bruttó forgalomnöve-
kedést sikerült realizálni. 

A szerencsejátékok bevételének 71 százalé-
kát a gépi szerencsejátékok, 29 százalékát 
pedig a sorsjegyek teszik ki. A pénzügyi ér-
tékcikkek forgalma 34 százalékkal esett visz-
sza az elôzô évihez képest. A 2009. évi L. tör-
vény a fi zetési meghagyásos eljárást 2010. 
június 1-jétôl újraszabályozta. Eddig ezekre 
az eljárásokra a díjat illetékbélyegben kel-
lett leróni, ezt követôen már csak bankkár-
tyával vagy készpénz-átutalási megbízással 
lehet fi zetni. A közteherjegy forgalmazásá-
nak április 1-jétôl történt megszüntetése 
ugyancsak csökkentette a Posta bevételeit.

Filatélia

A fi latéliai bevételek kapcsán kiemelendô a 
bélyeggyûjtôk átlagéletkorának emelkedé-
se és létszámuk folyamatos csökkenése. A 
negatív folyamat megállítására és megfor-
dítására 2010-ben a Posta intenzív marke-
tingtevékenységgel, külföldi aktivitásának 
fokozásával és az ifjúsági bélyeggyûjt és erô-
sítésével reagált. 
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9. NEMZETKÖZI SZOLGÁLTATÁSOK
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A Magyar Posta Zrt. nemzetközi piacon szer-
zett 2010. évi üzleti árbevétele csekély mér-
tékben meghaladta az elôzô évit. A kimenô 
nemzetközi küldemények többletbevétele 
részben ellensúlyozta a bejövô devizás kül-
demények elmaradását. Változatlanul nô 
az elektronikus csatornák (e-mail, sms, stb.) 
használata a papír alapú levelezéssel szem-
ben. A piaci igények fokozatosan a köny-
velt/nyomkövetett levéltermékek irányába 
terelôdnek, így a különszolgáltatások növe-
kedése 10 százalék felett volt, miközben a 
közönséges küldemények forgalma alacso-
nyabb maradt. 

Az nemzetközi üzleti stratégia fô célja to-
vábbra is a küldemény logisztika területén 
megvalósuló regionális szolgáltatóvá válás, 
a közép- és kelet-európai területre koncent-
rálva. Bôvülô stratégiai együttmûködések 
és partnerszerzôdések tették lehetôvé azt, 
hogy a válság elhúzódása ellenére is 47,7 
százalékkal növekedtek e terület bevételei.

Az árbevétel legnagyobb hányadát kitevô 
kimenô (export) termékek árbevétele 2,5 
százalékkal nôtt az elôzô évhez képest, el-
sôsorban a levél különszolgáltatások és az 
Európa+ csomagszolgáltatás jó teljesítmé-
nyének köszönhetôen. A csomagszolgálta-
tásoknál szintén elmozdulás tapasztalható a 
nyomkövetett termékek irányába.

Az általános válság hatása fôként a bejövô 
devizás termékeknél jelentkezett. A vissza-
esést leginkább a bejövô levélforgalomhoz 
kapcsolódó árbevétel szenvedte el, a cso-
magforgalom bevétele kisebb mértékben 
csökkent. 

A 2008–2010-es válság hatása egybeesett 
a generációs változásokkal, így a két hatás 

eredôje a „fi zikai” kommunikáció csökke-
néséhez vezetett, míg a csomagforgalom 
tekintetében dinamikusan fellendítette az 
e-kereskedelmet. A postai szolgáltatók csak 
késve reagáltak a tömeges és nyomköve-
tett, azonban a jelenleginél alacsonyabb ár-
fekvésû csomagforgalmi igényekre. 

A nemzetközi regionális szolgáltatások te-
rén sikerként könyveli el a Társaság a rend-
kívül gyors szerkezetváltást, amely lehetôvé 
tette a dinamikus növekedést és a regioná-
lis táv- és e-kereskedelembe történô gyors 
integrálódást. 

A bejövô nemzetközi devizás termékek ár-
bevételének 2010-ben bekövetkezett csök-
kenését a végdíjas levélküldemények el-
számolása és a válság miatt drasztikusan 
csökkenô bejövô levélforgalom együttes 
hatása okozta. A REIMS és UPU végdíjas 
rendszerekben a levéltermékek elszámolása 
évente egyszer, a tárgyévet követôen törté-
nik. Így a 2010. évi árbevétel a 2009. évi vál-
ság hatására – bizonyos ország-relációk ese-
tében – több mint 25 százalékkal csökkent 
forgalomhoz kapcsolódott. A válság hatá-
sára hektikusan alakuló árfolyamváltozások 
ellené  re sikerült a végdíj-elszámolásokat 
megfelelôen menedzselni és elônyünkre 
fordítani az árfolyamváltozásokat, maximali-
zálni devizás bevételünket, illetve minimali-
zálni devizás kiadásainkat.

A nemzetközi devizás költségek 2010-ben 
alacsonyabbak voltak, mint 2009-ben. A 
végdíj-kiadások tekintetében a levélnél 
regisztrált csökkenést a Társaság, amely 
részben a 2009-es kimenô levélküldemé-
nyek csökkenésének, részben a már emlí-
tett árfolyamhatás optimalizálásának tud-
ható be. 
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10. LOGISZTIKAI ÉS HÁLÓZATI RENDSZER

A logisztikai és hálózati rendszer felöleli a 
teljes termelési folyamatot, hatékony üze-
meltetéssel, a fejlesztési igények megfogal-
mazásával járul hozzá a Társaság eredmé-
nyes mûködéséhez.

Küldemény feldolgozás

Az üzleti környezetben és a forgalmi szoká-
sokban bekövetkezô változások, az Orszá-
gos Logisztikai Központ gépeinek elörege-
dése, valamint a várható fejlôdési irányok 
(pl.: e-szolgáltatások elterjedése akár a le-
vél-, akár a csomagszolgáltatások területén, 
illetve a kereskedelemben) követhetôsége 
érdekében szükségessé vált a feldolgozási 
rendszer kiváltása. A Magyar Posta Zrt. új 
vezetése áttekintette és újraértékelte a kül-

demény feldolgozási folyamatok jövôbeni 
irányait. A feldolgozási rendszer megújí-
tására a budaörsi központ fejlesztésével, a 
jelenlegi hálózat elemeit jellemzôen meg-
hagyva kerül sor.

Az Országos Logisztikai Központ technoló-
giai fejlesztése az új és modern gépek ál-
tal nyújtott kapacitásbôvítésen túl kiterjed 
a kézbesítô járásra szétválogatott küldemé-
nyek járáson belüli sorba rendezésére való 
képesség megteremtésére is.

A beruházás célja, a Magyar Posta Zrt. stra-
tégiai elképzeléseinek megfelelôen, a libe-
ralizációra való felkészülés jegyében: a ver-
senyképességet javító, rugalmas küldemény 
feldolgozó rendszer kialakítása, a minôségi 
követelmények magas szintû, egyenletes 
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teljesítése és a költséghatékonyság növelé-
se. A beruházás tervezésénél a gépi kapaci-
tások ésszerû mértékû bôvítésével számolt 
a Társaság. 

Postahálózat

A Magyar Posta évek óta kiemelt fi gyelmet 
fordít a magas üzleti potenciált képviselô 
posták szolgáltatási környezetének moder-
nizálására, ezzel megteremtve a stratégiai 
jelentôségû pénzforgalmi szolgáltatások 
nyújtására alkalmas infrastrukturális környe-
zetet. Ennek két alapvetô eleme a posták 
nyitott pultos kialakítása és az ügyfélhívók 
telepítése.

Az üzletileg legnagyobb értéket képviselô 
„A” típusú postakörben minden olyan pos-
tára ügyfélhívó rendszer telepítése terve-
zett, ahol a szolgáltatóhely kialakítása ezt 
lehetôvé, a szolgáltatás portfóliója pedig in-
dokolttá teszi (ez 91 postát jelent). Az elmúlt 
évben 16 postán került sor ügyfélhívó rend-
szer telepítésére, ezzel 65-re nôtt az „A” tí-
pusú, ügyfélhívós posták száma. A „B” tí-
pusú posták körébôl a legnagyobb üzleti 
értéket képviselô posták ügyfélhívóval való 
ellátása a cél, 2010 végéig 11 beruházás va-
lósult meg.

A posták nyitott pultos kialakítása általában 
együtt jár az ügyféltér bizonyos mértékû 
rekonstrukciójával is, ezért a rendelkezés-
re álló forráso k fi gyelembevételével ezek 
a munkálatok csak több évre elosztva, üte-
mezetten valósíthatók meg. A tervek szerint 
nyitott pultos környezet létrehozására kerül 
sor valamennyi „A” típusú postán (98 pos-
ta) és az üzletileg releváns „B” típusú pos-
tákon. Tavaly 16 „A” típusú és 3 „B” típusú 
postán alakítottak ki nyitott pultos környe-
zetet, ezáltal az ilyen posták száma 132-re 
nôtt (65 „A” típusú és 67 „B” típusú posta).

A kisposták körében az elmúlt idôszakban 
a hálózat költség-racionalizálása valósult 
meg. 2007–2010 között a Posta Partner 
Program keretében 529 szolgáltatóhelyre 
kötöttünk szerzôdést, az elmúlt év végén 
318 szerzôdött partnerünk volt.

2010 nyarán öt, korábban mobilpostával el-
látott településen (Küngös, Semjén, Sárke-
szi, Vadna, Tornanádaska) a társadalmi elvá-
rásoknak és a lakossági igényeknek eleget 
téve, újranyíltak a korábban bezárt postahe-
lyek. A Társaság célja ezzel a lakosság szá-
mára a komfortosabb szolgáltatások igény-
bevételének biztosítása, továbbá a majdani 
szolgáltatás bôvítés lehetôségének megte-
remtése. 

Csomaglogisztika

A konkurenciához való felzárkózás elenged-
hetetlen feltétele a küldemények nyomkö-
vetésének, a kézbesítôkkel való folyamatos 
informatikai kapcsolatnak a megvalósítása. 
Ennek elérése érdekében a PDA, mint in-
formatikai támogatóeszköz bevezetésével, 
mûszaki/technikai és technológiai jellegû 
fejlesztések folynak. Ennek eredményekép-
pen a Magyar Posta 2012-re piacvezetô 
IT-technológiával lép elôbbre a csomaglo-
gisztika területén.
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A HR tevékenység 2010-ben új fókuszpon-
tokat kapott a makro környezet és a postai 
üzleti folyamatok átalakulása miatt. A költ-
ségtakarékossági intézkedések érvényesíté-
se mellett a Társaság nem csökkentette a 
szociális ellátások és juttatások elemeit, sem 
azok mértékét.

A humánpolitikai tevékenység középpontjá-
ban álltak: 

•  az üzleti igényeknek megfelelô, hatékony 
erôforrás allokáció,

•  az állandó és változó bérek egyensúlyá-
nak megôrzése,

•  a motivált és teljesítménytöbbletre képes 
munkavállalói kör kialakítása,

•  a versenyképes szervezeti tudás megszer-
zése,

 •  a folyamatos személyzet- és vezetôfej-
lesztés,

•  a rendezett munkaügyi kapcsolatok fenn-
tartása,

•  az esélyegyenlôség biztosítása.

Létszámgazdálkodás

Az átlagos statisztikai állományi létszám 
2010-ben – valamennyi foglalkoztatási stá-
tuszt fi gyelembe véve – 34 104 állományi 
fô volt, amely redukált létszámra átszámítva 
32 926 fôt jelentett.

A létszám 1523 állományi fôvel, illetve 1363 
redukált fôvel csökkent, összhangban a 
2010. évi foglalkoztatási tervvel, amelynek 
súlypontjai az alábbiak voltak:

•  a Postapartner Program menedzselése,

•  a posták forgalmához igazodó létszám 
meghatározása,

•  a logisztikai területen a feldolgozó üze-
mek tevékenységének opti malizálása.

Redukált létszám (fô) 2009. év 2010. év
változás

fô %

Teljes munkaidôben foglalkoztatottak 30 436,7 29 140,4 -1 296,3 -4,3

Részmunkaidôsök 3 757,9 3 708,3 -49,6 -1,3

További munkaviszonyban foglalkoztatottak 62,0 48,4 -13,6 -21,9

1–5 napban foglalkoztatot tak 32,7 29,3 -3,4 -10,4

Redukált létszám összesen 34 289,3 32 926,4 -1 362,9 -4,0

Redukált létszám/állományi létszám (%) 96,2 96,5 0,3
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Bérgazdálkodás

A tényleges bérköltség összességében 
70 048 millió forint volt. A Társaság tulajdo-
nosi engedélyre alapozott bértömeg-gaz-
dálkodást folytatott, amelynek keretein 
belül az átlagkereset növelésére a létszám-
csökkenés eredményeként felszabaduló 
bértömeg ad lehetôséget. A teljes munka-
idôs átl agkereset nagysága 1,6 százalékkal 
emelkedett, ez részben az alapbér, részben 
az ösztönzô bérelemek többleteként való-
sult m eg.

Az ösztönzô kifi zetések éves nagysága mint-
egy 2 milliárd forint volt, ami megfelel a tel-
jes bér 2,9 százalékának. (Ez a bérelem ha-
vonta átlagosan 26-27 ezer munkavállaló 
részére biztosított a teljesítményétôl függô 
kereset kiegészítést.)

Humán ellátások

A személyi jellegû költségek egyik megha-
tározó összetevôjét a választható béren kí-
vüli juttatások (VBKJ) képezik, így ezeket – 
az elmúlt évekhez hasonlóan – 2010-ben is 
biztosította a Társaság a munkavállalók szá-
mára oly módon, hogy egyéni élethelyze-
tük, személyes és családi igényeik alapján – 
a korábbi csomagrendszerû juttatás helyett 
– egyénileg választhatták ki a számukra leg-
megfelelôbb béren kívüli juttatási elemeket.

A Magyar Posta Zrt. a VBKJ rendszeren kí-
vül továbbra is a Kollektív Szerzôdés, illetve 
egyéb belsô szabályzatai alapján biztosítja – 
többek között – a társasági üdültetést, a lakás-
kölcsönt, a rászorultság szerinti segélyeket. 

Az üdültetéssel kapcsolatos elsôdleges 
célunk a jóléti ingatlanok racionális, haté-
kony üzemeltetése, továbbá a minôség ja-
vítását szolgáló intézkedések végrehajtása 

volt. Tavaly 53 postai jóléti intézményben 
és idegen üdülôben biztosított a Társaság 
kedvezményes üdültetést a munkavállalók 
részére. Összességében 9817 munkavállaló 
és hozzátartozója részére biztosított a Ma-
gyar Posta Zrt. pihenési lehetôséget. Ked-
vezményes gyermeküdültetésben 412 gyer-
mek részesült.

A segélyezési rendszer keretében a Társa-
ság rászorultság alapján támogatta az ala-
csony jövedelmû nagycsaládosokat és a sú-
lyos betegségben szenvedô munkatársakat. 

Az elôzô évhez képest megnövekedett a 
munkába járás költségtérítése, mivel a köz-
lekedési társaságok az infl ációnál nagyobb 
áremelést hajtottak végre, illetve 2010. má-
jus elsejei hatállyal törvényi változás követ-
kezett be, mely 86 százalékban egységesí-
tette a tömegközlekedéssel való munkába 
járás munkáltatói hozzájárulását. 

Humánpolitikai fejlesztés

A Társaság az elmúlt évben is fontos fel-
adatának tekintette a munkavállalók számá-
ra nyújtott képzési programokat, a szakmai 
ismeretek bôvítését, valamint az üzleti ered-
ményesség szempontjából kulcskompeten-
ciaként defi niált készségek fejlesztését. A 
Társaság Oktatási Központja belsô képzéssel 
összesen 36 009 fô részére biztosított jelen-
léti képzést, és 38 794 fô részére távoktatást. 

A Társaság ezzel egyidejûleg 711 szakkö-
zépiskolai tanuló és 43 felsôoktatásban részt 
vevô hallgató gyakorlati képzését segítette 
tanulószerzôdés, illetve megállapodás kere-
tében.

A Társaság kiemelt programjaihoz és a stra-
tégiai irányokhoz kapcsolódó, differenciált 
képzési kínálat lehetôvé tette, hogy az érté-
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kesítôi, illetve címközvetítôi tevékenységet 
ellátó kézbesítôk, valamint a felvételi mun-
kakörben dolgozók az ellátandó feladataik-
hoz kapcsolódóan kapjanak célirányos, ter-
mékekre bontott felkészítést. Az értékesítési 
tervszámok teljesítésének támogatásához 
az ügyfelek elégedettségét elôsegítô visel-
kedési elemek begyakorlására összpontosí-
tó készségfejlesztések szervesen épültek rá 
az elmúlt évek során megkezdett fejleszté-
sekre. Az értékesítési csapat menedzsment 
feladatait ellátó postavezetôk képzése is az 
egyéni felkészültségnek és igényszintnek 
megfelelôen történt.

A komplex postai pénzügyi feladatokat ellá-
tó munkatársak számára megtartott kétéves 
fejlesztési program szakmai és kompetencia 
jellegû visszaméréssel zárult, mely egyedül-
álló a postai képzési gyakorlatban.

A szakképzettségi szint növelését a munka-
köri tevékenységekhez kapcsolt szakképzési 
rendszer mûködtetése és a szakmai felké-
szültségi szint mérése segítette. A kiemelke-
dôen tehetséges munkavállalók gondozása, 
megtartása és menedzselése érdekében 
negyedik alkalommal indított csoportos fej-
lesztési program eredményesen lezárult. A 
Tehetségek kezdeményezése alapján meg-
alakult „Tehetségbank Mûhely” tagjai egy 
tudásmegosztó mintaközösség kialakítását 
indították el. A vezetô-utánpótlás képzése 
az adott év utánpótlás-állományának felké-
szítését hivatott támogatni, amely 41 sze-
mély részvételével, Központi képesség- és 
készségfejlesztési program keretében való-
sult meg.

A Társaság Belsô Értékelô Központja folya-
matosan végzi a felsôvezetôi szinten meg-

fogalmazott kiválasztási és fejlesztési célú 
méréseket. A kiválasztási célú mérések mel-
lett a kompetencia alapú képzéseket támo-
gató, fejlesztô mérések szerepe erôsödött. 
A fejlesztések egy része karriertervezéssel, 
más része egyéni vagy csoportos fejleszté-
sek célkitûzéseivel és elôkészítésével kap-
csolatos, valamint nôtt a fejlesztés utáni 
visszamérésekbe bevont munkatársak szá-
ma is.

A vezetôtámogatásban erôsödött a sze-
mélyes coachingok szerepe. Tíz közép-
vezetô számára – többségükben postave-
zetôk – biztosított a cég olyan fejlesztési 
formát, amelyben támogatást kaptak csa-
patvezetési és motivációs kérdések meg-
oldásában.

Munkaügyi kapcsolatok

A Társaság a szociális párbeszéd bevált 
rendszerében folytatta az érdekegyeztetést 
a Társaságnál képviselettel rendelkezô szak-
szervezetekkel. 

Az „Egyenlô elbánás, egyenlô esély a mun-
kahelyen” elnevezésû, az esélyegyenlôség 
elôsegítését támogató belsô társasági pá-
lyázatot 2010-ben is meghirdettük. 

A Postai Alágazati Párbeszéd Bizottság az 
Európai Ágazati Szociális Párbeszédhez 
kapcsolódva, az európai szintû bizottsági 
munkában évek óta aktív szerepet vállal, 
különösen a munkavédelem témakörében. 
A Brüsszelben dolgozó munkacsoport alá-
írta a témakörre vonatkozó „Közös Nyilat-
kozatot”, ezáltal lehetôséget teremtve a ké-
sôbbi, európai szintû törvényalkotásra. 
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A beruházások értéke 2010-ben 4106 millió 
forint volt, amelybôl 1016 millió forint jutott 
az immateriális jellegû vagyonelemek pótlá-
sára és fejlesztésére.

A program pénzügyi fedezetét alapvetôen 
saját forrásból (beleértve a saját rezsis fel-
használást is) teremtette meg a Társaság. 
A beszerzések megvalósításához további 
pénzügyi fedezetet jelentett a fejlesztési 
tartalék, továbbá az UPU által biztosított pá-
lyázati forrás. 

Az év folyamán megvalósult 
jelentôsebb beruházási 

programok:

Informatika 

•  1903 db IPH pénztárgép cseréje. 

•  Microsoft licencek beszerzése törvényi kö-
telezettséghez kapcsolódóan.

•  Csomagkézbesítôk „ipari” PDA-kkal tör-
ténô ellátása.

•  IPH-IRR Szoftverfejlesztés.

•  Hírlap Elôfi zetési Rendszer szoftver modu-
lok stabilizálása.

•  E-termékek fejlesztése.

•  E-tértivevény szolgáltatás hatékonyságá-
nak növelése – fejlesztés.

•  Konfi guráció menedzsment rendszer be-
vezetése.

•  Behatolás elleni védelem az informatikai 
infrastruktúrában.

Ingatlan beruházások 

•  8 új posta, 18 épületrekonstrukció, vala-
mint 5 áruházi posta kialakítása kezdôdött 
meg, illetve folytatódott.

•  Felújítás jellegû munkák keretében teher-
felvonó felújítás, energiaracionalizálás, 
homlokzati nyílászár ó-csere valósult meg.

•  Az árvíz és a viharok által okozott károk 
helyreállítási munkálatai 52 helyszínen 
folytak.

•  Akadálymentesítés zajlott 10 postán.

•  Befejezôdött a csomagkézbesítô bázis ki-
alakítása.

•  Az „A” típusú posták nyitott pu  ltossá való 
átalakítása tovább haladt.

Feldolgozási eszközök 

•  Az erre fordított összeg közel felébôl az 
új Nemzetközi Posta Kicserélô Központ 
kialakításához szükséges csomagszállító 
konténerek, kötegelô gépek, pántoló gé-
pek, átvilágító kapuk, kézikocsik beszerzé-
se.

Biztonságtechnika 

•  Riasztó és tûzjelzô berendezések cseréje 
vagy bôvítése.
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•  Beléptetô rendszer, videófi gyelô rendszer 
telepítése.

Hálózati eszközök 

•  Levélbélyegzô gépek pótlása.

•  Elektronikus bizonylatérvényesítô beszer-
zése, mivel jogszabályi kötelezettség mi-
att a dátumlenyomatnak tartalmaznia kell 
az órát és a percet is.

•  Kézbesítôtáskák beszerzése.

•  200 db levélmérleg beszerzése.

•  Egyéb hálózati eszközök, többek között 
bélyegzôk, levélszekrények, bankjegy-
számlálók, csomagmérlegek, elôreszállító 
ládák beszerzése.

Szállító eszközök pótlása 

•  Elektromos targoncák pótlása.

•  Kerékpárok pótlása.

Az egyéb vegyes beszerzések értéke 170 
millió forint volt, ebbôl 44 milliót az egyéb 
háztartási eszközökre, gépekre, felszerelé-
sekre és különféle bútorok pótlására  hasz-
náltunk fel.
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A Posta a folyamatos fejlôdés, a környezet-
védelem iránti elkötelezettség és a szeny-
nyezések megelôzésére való törekvés bizo-
nyítására 2010-ben is számos intézkedést 
valósított meg.

A Környezetközpontú Irányítási Rendszert 
(KIR) kiterjesztettük Zalaegerszeg Kézbesítô 
Postára, valamint Tatabánya 1 és Gyula 1 
Postára. A rendszerek kiépítését külsô, füg-
getlen fél tanúsította. A Balatonalmádi Pos-
tás Üdülôben és az Egressy úti telephelyen 
elkezdôdött a rendszer kiépítése. Eredmé-
nyesen zárult a Debreceni Postás Üdülô, 
továbbá Gyôr és Füzesabony Posta Feldol-
gozó Üzemek éves felülvizsgálata, valamint 
az Országos Logisztikai Központ megújító 
auditja is.

A levegôtisztaság-védelem területén 44 
postai telephelyen 85 bejelentett pontforrás 
szennyezôanyag-kibocsátásának megállapí-
tása történt meg mûszaki számítással, illetve 
3 pontforrás esetében méréssel. A Társaság 
éves CO2 kibocsátásának megállapításához 
szükséges adatokat megküldtük a nemzet-
közi postai szervezetek részére (IPC, Post-
Europ), amelyek összesítik az egyes pos-
tai szolgáltatók adatait, valamint ellenôrzik 
hitelességüket. A PostEurop 2010-ben az 
Ernst & Young elemzô céget bízta meg a 
Magyar Posta adatainak érvényesítésével. 
Az adatokra vonatkozó vizsgálat sikeres volt. 

Az energiaracionalizálási program során 
2010 májusában a világítás korszerûsíté-

sére került sor a gyömrôi postahivatalban. 
A posta fôpénztárának és felvételi terének 
természetes fénnyel történô megvilágítá-
sa a nappali órákban kizárólag a Solarspot 
rendszerek segítségével valósul meg. A be-
ruházás megtérülési ideje 3,6 év, és évente 
mintegy 1,11 tonna CO2 kibocsátás-csök-
kentést tesz lehetôvé.

A hulladékgazdálkodás keretében kezelt 
veszélyes hulladékok mennyisége 2010-ben 
89,5 tonna volt. A Posta tevékenységébôl 
eredô és szelektíven gyûjtött 1281,6 ton-
na papírt, illetve 36,9 tonna mûanyaghulla-
dékot újrahasznosító cégnek  adtuk át. Ez 
utóbbi hulladékok mennyisége 2,5 száza-
lékkal nôtt, köszönhetôen a PET palacktö-
mörítôk egyre nagyobb számának. 

A talaj- és talajvízvédelem területén a kár-
mentesítési munkák után monitoring kút 
telepítése, illetve elsô éves monitoring vizs-
gálat vált szükségessé a hatóság elôírása 
alapján. Két másik telephelyen véglegesen 
lezárult a kármentesítési folyamat, a moni-
toring kutakat megszüntettük. 

Öko-adók

A Posta környezetvédelmi termékdíj-fi zetési 
kötelezettségének eleget téve, 2010-ben a 
csomagolás és a papír alapú reklámhordo-
zók után 23,7 millió forintot fi zetett, ez 4 szá-
zalékkal kevesebb az elôzô évinél. A levegô-
terhelési díj összege 0,4 millió forint volt.
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Sor-
szám

A tétel megnevezése 2009. 
december 

31.

Elôzô 
év(ek) 

módosításai

2010. 
december 

31.
ezer Ft ezer Ft ezer Ft

1 A. Befektetett eszközök 90 146 923 0 84 205 444

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 828 578 0 2 940 681

3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke

4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

5 Vagyoni értékû jogok 2 226 525 1 599 614

6 Szellemi termékek 1 602 053 1 341 067

7 Üzleti vagy cégérték

8 Immateriális javakra adott elôlegek

9 Immateriális javak értékhelyesbítése

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 81 041 776 0 75 596 935

11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni 
értékû jogok

36 997 098 36 454 609

12 Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek 13 168 128 9 764 820

13 Egyéb berendezések, felszerelések, 
jármûvek

2 616 466 2 546 653

14 Tenyészállatok

15 Beruházások, felújítások 2 915 010 2 018 631

16 Beruházásokra adott elôlegek 123 9 183

17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 25 344 951 24 803 039

18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 276 569 0 5 667 828

19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 4 409 841 4 814 989

20 Tartósan adott kölcsön  kapcsolt 
vállalkozásban

21 Egyéb tartós részesedés 129 129

22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 
viszonyban álló vállalkozásban

23 Egyéb tartósan adott kölcsön 866 599 852 710

24 Tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapír

25 Befektetett pénzügyi eszközök 
értékhelyesbítése

A MAGYAR POSTA ZRT. 2010. ÉVI MÉRLEGE (ESZKÖZÖK)
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Sor-
szám

A tétel megnevezése 2009. 
december 

31.

Elôzô 
év(ek) 

módosításai

2010. 
december 

31.
ezer Ft ezer Ft ezer Ft

26 B. Forgóeszközök 37 190 732 0 40 097 639

27 I. KÉSZLETEK 2 928 624 0 2 675 964

28 Anyagok 764 281 548 658

29 Befejezetlen termelés és félkész termékek

30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31 Késztermékek 95 509 85 881

32 Áruk 1 837 568 1 572 168

33 Készletekre adott elôlegek 231 266 469 257

34 II. KÖVETELÉSEK 16 829 339 0 20 200 127

35 Követelések áruszállításból 
és szolgáltatásból (vevôk)

8 806 614 8 987 073

36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3 311 061 4 834 090

37 Követelések egyéb részesedési 
viszonyban lévô vállalkozással szemben

38 Váltókövetelések

39 Egyéb követelések 4 711 664 6 378 964

40 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 1 995 576

41 Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42 Egyéb részesedés

43 Saját részvények, saját üzletrészek

44 Forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítô értékpapírok

0 1 995 576

45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 17 432 769 0 15 225 972

46 Pénztár, csekkek 10 828 017 9 511 483

47 Bankbetétek 6 604 752 5 714 489

48 C. Aktív idôbeli elhatárolások 1 750 586 0 1 428 387

49 Bevételek aktív idôbeli elhatárolása 197 848 230 521

50 Költségek, ráfordítások aktív idôbeli 
elhatárolása

1 552 738 1 197 866

51 Halasztott ráfordítások 0 0

52 Eszközök összesen 129 088 241 0 125 731 470

A MAGYAR POSTA ZRT. 2010. ÉVI MÉRLEGE (ESZKÖZÖK)
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Sor-
szám

A tétel megnevezése 2009. 
december 

31.

Elôzô 
év(ek) 

módosításai

2010. 
december 

31.
ezer Ft ezer Ft ezer Ft

53 D. Saját tôke 70 423 225 0 73 094 503

54 I. JEGYZETT TÔKE 13 483 027 13 483 027

55 ebbôl: visszavásárolt tulajdoni részesedés 
névértéken

56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT 
TÔKE (-)

57 III. TÔKETARTALÉK 4 890 823 4 890 823

58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 23 771 757 25 368 752

59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 1 187 544 1 335 672

60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 25 344 951 24 803 039

61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 745 123 3 213 190

62 E. Céltartalékok 1 957 743 0 3 467 610

63 Céltartalék a várható kötelezettségekre 1 957 743 3 467 610

64 Céltartalék a jövôbeni költségekre

65 Egyéb céltartalék

66 F. Kötelezettségek 48 051 666 0 39 513 387

67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben

69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 
részesedési viszonyban lévô 
vállalkozással szemben

70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 
gazdálkodóval szemben

A MAGYAR POSTA ZRT. 2010. ÉVI MÉRLEGE (FORRÁSOK)
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Sor-
szám

A tétel megnevezése 2009. 
december 

31.

Elôzô 
év(ek) 

módosításai

2010. 
december 

31.
ezer Ft ezer Ft ezer Ft

71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 194 221 0 253 096

72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73 Átváltoztatható kötvények

74 Tartozások kötvénykibocsátásból

75 Beruházási és fejlesztési hitelek

76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77 Tartós kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben

78 Tartós kötelezettségek egyéb 
részesedési viszonyban lévô

vállalkozással szemben

79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 194 221 253 096

80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47 857 445 0 39 260 291

81 Rövid lejáratú kölcsönök

82 ebbôl: az átváltoztatható kötvények

83 Rövid lejáratú hitelek 4 390 951 16 643

84 Vevôktôl kapott elôlegek 617 009 623 701

85 Kötelezettségek áruszállításból 
és szolgáltatásból (szállítók)

10 403 661 7 567 978

86 Váltótartozások

87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben

2 843 072 1 528 352

88 Rövid lejáratú kötelezettségek 
egyéb részesedési viszonyban

lévô vállalkozással szemben

89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 29 602 752 29 523 617

90 G. Passzív idôbeli elhatárolások 8 655 607 0 9 655 970

91 Bevételek passzív idôbeli elhatárolása 515 987 475 458

92 Költségek, ráfordítások passzív idôbeli 
elhatárolása

6 140 818 7 282 253

93 Halasztott bevételek 1 998 802 1 898 259

94 Források összesen 129 088 241 0 125 731 470

A MAGYAR POSTA ZRT. 2010. ÉVI MÉRLEGE (FORRÁSOK)
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Sor-
szám

A tétel megnevezése 2009. 
december 

31.

Elôzô 
év(ek) 

módosításai

2010. 
december 

31.
ezer Ft ezer Ft ezer Ft

1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 191 845 783 189 103 179

2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 1 915 894 2 061 802

3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 193 761 677 0 191 164 981

4 3 Saját termelésû készletek 
állományváltozása ±

5 205 -9 628

5 4 Saját elôállítású eszközök aktivált értéke 242 332 153 896

6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 
(±03+04)

247 537 0 144 268

7 III. Egyéb bevételek 3 116 395 1 990 315

8 ebbôl: visszaírt értékvesztés 3 015 46 592

9 5 Anyagköltség 9 136 332 8 947 702

10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 32 967 190 33 775 693

11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 567 604 537 688

12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 14 439 961 11 860 783

13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 8 724 488 8 551 620

14 IV. Anyagjellegû ráfordítások 
(05+06+07+08+09)

65 835 575 0 63 673 486

15 10 Bérköltség 70 546 991 70 048 429

16 11 Személyi jellegû egyéb kifi zetések 12 258 180 14 016 239

17 12 Bérjárulékok 23 535 648 21 614 092

18 V. Személyi jellegû ráfordítások (10+11+12) 106 340 819 0 105 678 760

19 VI. Értékcsökkenési leírás 9 451 422 9 374 343

20 VII. Egyéb ráfordítások 9 813 065 10 829 710

21 ebbôl: értékvesztés 193 735 366 246

22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

5 684 728 0 3 743 265

A MAGYAR POSTA ZRT. 2010. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA
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Sor-
szám

A tétel megnevezése 2009. 
december 

31.

Elôzô 
év(ek) 

módosításai

2010. 
december 

31.
ezer Ft ezer Ft ezer Ft

23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés

24 ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott

25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

26 ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott

27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 
árfolyamnyeresége

28 ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott

29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû  
bevételek

1 848 312 1 258 718

30 ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 995 3

31 17 Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei 584 755 729 984

32 VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei 
(13+14+15+16+17)

2 433 067 0 1 988 702

33 18 Befektetett pénzügyi eszközök 
árfolyamvesztesége

34 ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak adott

35 19 Fizetendô kamatok és kamatjellegû 
ráfordítások

64 664 346 151

36 ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak adott 17 476 9 340

37 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 
értékvesztése

-104 371 -41 543

38 21 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai 393 006 651 911

39 IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 
(18+19±20+21)

353 299 0 956 519

40 B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE 
(VIII-IX)

2 079 768 0 1 032 183

41 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 
(±A±B)

7 764 496 0 4 775 448

42 X. Rendkívüli bevételek 126 185 291 296

43 XI. Rendkívüli ráfordítások 573 512 756 949

44 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) -447 327 0 -465 653

45 E. ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY (±C±D) 7 317 169 0 4 309 795

46 XII. Adófi zetési kötelezettség 792 046 1 096 605

47 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 6 525 123 0 3 213 190

48 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, 
részesedésre

0

49 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 4 780 000 0

50 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
 (±F+22-23)

1 745 123 0 3 213 190

A MAGYAR POSTA ZRT. 2010. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
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