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Tisztelt Olvasó!
A fenntarthatóság legnagyobb kérdése, hogy miként le-
het a ma társadalmi, fogyasztói, üzleti igényeit kiszolgál-
ni anélkül, hogy a holnap veszélybe kerülne. A Magyar 
Postánál pontosan tudjuk és értjük ezt, ezért valamennyi 
döntésnél figyelembe is vesszük.

Ugyanakkor számunkra van egy másik, hangsúlyos kér-
dés, ami meghatározza tevékenységünket: úgy felelni 

meg a technológia által katalizált változó fogyasztói szo-
kásoknak, hogy közben lehetőség szerint fenntartsuk, 
sőt fejlesszük a tradicionális szolgáltatások széles körét.  
Ezt a kettősséget szimbolizálja a Kézzel írott levelek kam-
pányunk, amelyet a Facebookon hirdettünk meg. Lackfi 
János költővel azt kívántuk a fiatalabb korosztály szá-
mára bemutatni, hogy a kézzel írt üzenetek, képeslapok 
maradandó értéket és emléket jelentenek. Anélkül, hogy 
nosztalgiáznék, felidézem, hogy az iskolában a pad alatt 
egymásnak megküldött levél, vagy egy nyaralásról fel-
adott képeslap valóban más hatást válthatott ki, mint ma 
egy elektronikus üzenet, akár kapja, akár írja az ember. A 
lényeg ugyanakkor mindkét esetben a kapcsolattartáson 
van, az eszköz vagy csatorna változik csupán.

Nekünk a Magyar Postánál figyelni kell e változásokra és 
alkalmazkodni kell hozzájuk. Nagyon tudatosan építjük és 
fejlesztjük csomaglogisztikai tevékenységünket, mivel Tár-
saságunk hosszú távú, fenntartható működése főként erre 
kell épüljön, felvéve a versenyt hazai és főleg multinacio-
nális szolgáltatókkal. Az elmúlt évben Győrben üzembe 
helyeztük a feldolgozást segítő szállítópályát, majd év vé-
géig még Fóton két pályát indítottunk el, és Szekszárdon 
is egy kisebbet. Az MPL+-projekt 2022-ben is folytatódik, 
amely újabb depók átadásának az éve lesz. 
Hasonló előkészítés és stratégiai elkötelezettség jellemzi a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók számának 
növelését, befogadását és integrálását Társaságunk mű-
ködésébe. Büszke vagyok arra, hogy több mint 60%-kal 
növeltük számukat egy év alatt. Meggyőződésem, hogy 
a széles összefogás – amelyben aktívan együttműködött 
a kormányzat, civil szervezetek, szakértők és Társaságunk 
– révén létrejött projekt minta lehet más társaság számára 
is, és a fogyatékossággal élők, megváltozott munkaké-
pességű személyek esélyteremtését segíti.  
Meg kell találnunk az egyensúlyt a kistelepüléseken a 
szolgáltatás elégséges működtetése és a gazdaságos 
fenntartás között – a már működő postapartnerségeink 
mellett erről szól a Magyar Falu Program, amelynek kere-
tében a Posta szolgáltatásait a falusi kisboltokban az alap-
vető árucikkek értékesítése mellett érhetik el az ügyfelek, 
megkönnyítve ezzel a falvakban élők mindennapjait.

Visszatekintve a 2021-es évre, nehéz, de sikeres évet tud-
hatunk magunk mögött. Társaságunk valamennyi, az el-
múlt évre kitűzött üzleti célját sikeresen teljesítette. A ko-
ronavírus járvány még mindig meghatározta a működés 
kereteit, a maszkok viselése és a védekezés az év legna-
gyobb részében velünk volt, a személyes értekezletek, 
konferenciák helyett pedig az online / hibrid megoldá-
sokat alkalmaztunk. A járvány alatt kialakult munkaszer-
vezési módszerek egy részét be fogjuk építeni a céges 
működés mindennapjaiba, de jó visszatérni a megszo-
kott mindennapokhoz. 

Apropó, mindennapok; a postásokat szeretik az embe-
rek, bíznak és bízhatnak bennük. Mindezt egy reprezen-
tatív kutatás is alátámasztja, de ami talán ennél is többet 
mond: kollégáim nem egyszer segítettek a nem minden-
napi helyzetekben, legyen az egy idős ügyfél rosszulléte, 
garázstűz, vagy megtévesztés megakadályozása. Büszke 
vagyok rájuk, ahogy valamennyi a közjóért tevő, elhiva-
tott kollégára.
Tudom, hogy van még tere a szolgáltatási színvonal to-
vábbi fejlesztésének, elsősorban az észlelt várakozási 
idők csökkentésének. A változás elérése mindig munka- 
és időigényes feladat. 
Közgazdász énem miatt szeretem a számokat, szeretem 
a társaság hatásait mérni, elemezni, mivel tudom, amit 
mérünk, az javítható. Az újonnan beszerzett elektromos 
járművek például azt a nagyon határozott szén-dioxid 
kibocsátási csökkentésre vonatkozó vállalásunkat tá-
mogatják, hogy 2030-ra több mint 18%-kal mérsékeljük 
kibocsátásunkat, túlteljesítve a nemzeti kibocsátás mér-
séklési célt. 

Kérem, tartson velünk a maradandó értékek és a fenn-
tarthatóság útján a jövőbe.

Köszöntő

Schamschula György
vezérigazgató  

GRI 102-14, KSZ: 103-2, 103-3
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1. A Magyar Posta Zrt. 

GRI 102-1, KSZ: 103-1 

Társaságunk Magyarország kijelölt egyetemes postai szolgáltatója, hazánk 
egyik legjelentősebb, köztulajdonban álló gazdasági társasága. 

GRI 102-2, 102-6, KSZ: 103-2 
A fogyasztói szokások változására reagálva a Magyar Posta tevékenységi köre folya-
matosan fejlődik és változik, ugyanakkor törvényi kötelezettségének eleget téve bizto-
sítja, hogy az alapvető – felhasználói igényeknek megfelelő – postai szolgáltatásokhoz 
bárki diszkriminációmentesen hozzáférjen. Célunk, hogy a társadalmi elvárásoknak 
megfelelően fenntartsuk a postahelyek számát, ezért 2021-ben is bővítettük a költség- 
optimalizálás érdekében a COOP üzletekben és a Takarékbankkal közösen üzemelte-
tett szolgáltatóhelyek mennyiségét.  

Kézbesítési tevékenységünk fő elemei a levélkézbesítés, a csomagküldemények célba 
juttatása a Magyar Posta Logisztikán (MPL) keresztül, valamint a lakosságnak szóló 
kifizetések, nyugdíjak, családi pótlékok, egyéb járandóságok kézbesítése. Emellett 
számos egyéb szolgáltatást is nyújtunk ügyfeleinknek, ilyen a csekk- és pénzbefizetés 
lehetősége vagy az értékcikkek és pénzügyi termékek értékesítése. A postahelyeken 
elintézhető közérdekű ügyek körét bővítve 138 kiemelt vidéki postahelyen hozott létre 
ügyfélszolgálatot a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
A hosszú távon, globálisan érzékelhető trendek – a tradicionális termékek iránti ke-
reslet mérséklődése, és az elektronikus szolgáltatások, illetve a csomagforgalom nö-
vekedése – csak részben érvényesültek 2021-ben. Az elektronikus csekkbefizetés di-
namikus növekedése mellett a kézbesített csomagok mennyisége kimagasló volt, de 
az előző évhez képest nem nőtt számottevően, és az egyszeri, jelentős kormányzati 
megbízások miatt – mint például a vakcinaregisztrációs levelek és oltási igazolványok 
– a levélforgalom kismértékben növekedett.   

Lendület
2021-ben is a Lendület (korábban FÓKUSZ2022) program hat stratégiai iránya mentén több területen is 
jelentős előrelépést tett Társaságunk modellváltó fejlesztéseinek és korszerűsítéseinek köszönhetően.  
A program fő célkitűzése az alaptevékenység mellett az új lehetőségek felkutatása, valamint a közszol-
gáltatói szerepből adódó előnyök megfelelő kiaknázása. A program meghatározó elemei:
• jelentős technológiai és logisztikai kapacitásfejlesztés a csomagtermék esetében a piacvezető szerep  
 megtartása érdekében,
• a digitális fejlődés előnyeinek kihasználása a csekkbefizetési szolgáltatásunk kapcsán (mint a gyorsabb  
 feldolgozás és az elektronikus befizetést lehetővé tevő iCsekk applikáció fejlesztése), 
• automatizáció és digitális megoldások erősítése (olyan területeken is mint a levéltermékek vagy 
 a HR folyamatok),
• postapartneri hálózat bővítése. 

 

10%-kal nőtt az árbevétel
39%-kal nőtt a csekkbefizetési forgalom az iCsekk mobilapplikáción  
keresztül (volumenben pedig 33,9 %-kal)
2%-kal nőtt a Magyarországon felvett levélküldeményszám 
stabilan magas belföldi csomagforgalom
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A Magyar Posta számokban

2021.12.31. Változás 2020-hez 
képest

KSZ1 fix postahely 2 601    -0,1%

KSZ1 mobilposta 355     -0,3%

akadálymentes postai szolgáltatóhely 47%     0%

értékesítés nettó árbevétele (ELÁBÉ nélkül) 217,4 milliárd Ft    +10,8%

méltánytalan többletteher támogatás 4,9 milliárd Ft -0,1%

Magyarországon felvett levél 500 millió db +1,6%

bejövő nemzetközi küldemény 18 millió db -29,6%

belföldi csomagforgalom 28 millió db +1,0%

csekkforgalom értéke 1 869 milliárd Ft -2,9%

foglalkoztatottak száma 1 25 720 fő   -4,3%

1. táblázat: A Magyar Posta számokban

GRI 102-7, KSZ1

GRI 102-3, 102-7 GRI 102-5 
A Magyar Posta tevékenységét a budapesti irányítási központ (a Társaság székhelye), a 
Csomag Logisztikai Központ, a budaörsi Országos Logisztikai Központ, a Fóti Logisz-
tikai Központ és a szintén fóti Komplex Logisztikai Központ, a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren lévő Nemzetközi Posta Kicserélő Központ, valamint a nagyobb városok-
ban lévő logisztikai üzemek, depók, regionális területi igazgatóságok révén, illetve 
posta- és telephelyeken végzi. 

A Magyar Posta Zrt. állami tulajdonú társaság. A tulajdonosi jogkör gyakorlója a jelen-
téstételi időszakban a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter volt.

Az IPC (International Post Corporation) 2021-ben végzett nemzetközi felmérése alap-
ján az iparági szereplők a háznál történő csomagkézbesítés esetében számítanak a 
legnagyobb növekedésre 2025-ig. A válaszadók szerint ezt a trendet a kényelem mel-
lett a home-office tartós alkalmazása is ösztönzi.  

Adományozás megoszlása 2021-ben, %

karitatív szervezetek

sport

oktatás

fenntartható fejlődés

egyéb

kultúraegészségügyi és szociális
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20

35
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4
3

háznál postán PartnerPonton csomagponton

Csomagok aránya kézbesítési hely szerint 
2021-ben

2% 2%

20%

76%

1. ábra: Csomagok aránya kézbesítési hely szerint

1  2021. december 31-i állományi statisztikai fő, a 30 napot meghaladóan a szervezetnél dolgozó, aktív munkavállalókat tartalmazza.



6 Fenntarthatósági jelentés 2021

A Magyar Posta alapértéke a fenntarthatóság és a munkavállalók, illetve a 
szélesebb társadalom és környezet iránti felelősségvállalás, a közösség szol-
gálata. Rövid- és középtávon célunk egy olyan üzleti modell alapjait megte-
remteni, amely a Társaság nyereségessége mellett hosszú távon biztosítja a 
természeti környezettel való harmonikus működést, miközben képes megfe-
lelő válaszokat adni a folyamatosan változó üzleti környezet, valamint a társa-
dalom aktuális igényeire és elvárásaira. 

Társadalmi felelősségünk és hatásaink a közszolgáltatás nyújtására, az ehhez kapcsoló-
dó országos hálózatra, az állami tulajdonosi háttérre, illetőleg az ország második legna-
gyobb foglalkoztatói státuszára, valamint a kiterjedt vállalati infrastruktúrára és eszköz-
parkra vezethetőek vissza. A környezet iránti felelősség éppúgy adódik a szállításból, a 
logisztikai feladatok ellátásából, mint a telephelyeink, eszközállományunk üzemelteté-
séből. A Fenntarthatósági jelentésben a felelősségvállalás négy azonosított fő területe 
szerint ismertetjük tevékenységeinket és eredményeinket, bemutatva ezzel egyúttal az 
ESG (environmental, social, governance) szempontok figyelembevételét és megvalósu-
lását működésünkben.

2. Fenntarthatóság a Magyar Postánál
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Szemléletformálás

2. ábra: A Magyar Posta tevékenysége és felelősségvállalása
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Értékek
GRI 102-16 
Meggyőződésünk, hogy Társaságunk hosszú távon csak a valamennyi érin-
tett irányában felelős magatartást elváró értékek mentén lehet sikeres.  
A Magyar Posta alapértékeit, az elvárt, követendő etikai normákat az Etikai Kódex rög-
zíti. Általános követelmény, hogy a Kódexben foglaltakat mindazok, akik a Magyar Pos-
ta nevében, javára és felelősségére eljárnak (munkavállalók, közreműködők), magukra 
nézve kötelezőnek fogadják el és alkalmazzák. A Társaság rendelkezik az etikai nor-
mák betartása felett őrködő szervezetrendszerrel. Az etikai tárgyú bejelentések/esetek 
vizsgálata az Etikai Bizottság hatáskörébe tartozik. Ez a bizottság, amelynek működési 
részletszabályait külön Ügyrend határozza meg, állásfoglalásaival, értelmezést segítő 
döntéseivel irányt mutat az etikus magatartás követésére. Emellett a Társaság úgyne-
vezett „whistleblowing” visszaélés-bejelentési rendszert is működtet, amely a névtelen 
bejelentést is lehetővé teszi. Az elérhetőségek, valamint a rendszer működéséről szóló 
tájékoztatás a Társaság honlapján, az intraneten és belső köremailben is közzétételre 
kerültek.

Alapértékek
• Tisztelet: a Társaság külső és belső kapcsolataiban a kölcsönös tiszteletet, szolgál-

tatói tevékenysége során a tisztességet, a segítőkész, udvarias és jóindulatú maga-
tartást tartja követendőnek.

• Becsület: a Társaság működése minden területén az írott szabályok és íratlan er-
kölcsi normák szerint jár el. 

• Megbízhatóság: a Társaság korrekt és kiszámítható partnerként és munkáltató-
ként bizalomra épülő kapcsolatot tart fenn a lakossággal és üzleti partnereivel, va-
lamint munkavállalóival.

• Felelősségvállalás: a Társaság felelősnek érzi magát a munkavállalói, valamint a 
szélesebb társadalom érdekei iránt. 

• Fenntarthatóság: a Társaság működése és tevékenységei során mindig szem 
előtt tartja a fenntarthatósági és környezeti szempontokat, emellett népszerűsíti is 
a környezettudatos élet- és szemléletmódot.

• Ügyfélközpontúság: a Társaság törekszik, hogy megértse és teljesítse ügyfelei 
jelenlegi és jövőbeni igényeit. Ennek érdekében folyamatos fejlesztésekkel törek-
szünk az ügyféligények minél magasabb színvonalú kiszolgálására.

Fenntartható Fejlődési Célok 
(Sustainable Development Goals, SDG)
A 193 ország által, 2015-ben elfogadott ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszere 17 
fenntartható fejlődési célt tűzött ki. A célok a fenntarthatóság legjelentősebb kihívásai-
nak megoldását célozzák, így a szegénység felszámolását, megküzdést a klímaváltozás-
sal és az igazságtalanság megszüntetését. A fenntartható fejlődési keretrendszer egye-
temes és oszthatatlan, mind a fejlődő, mind a fejlett országokat cselekvésre szólítja fel 
annak érdekében, hogy 2030-ig elérjék a kitűzött célokat. A Magyar Posta felelős 
szolgáltatói és munkáltatói magatartása révén járul hozzá a célok eléréséhez. 
Az egyes célok és tevékenységünk kapcsolatát a jelentés fejezeteinek elején ismertet-
jük, illetve az alábbi ábrában foglaljuk össze. 
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 A körcikkek száma a Magyar Posta tevékenysége hatásának erősségét mutatja az adott téma kapcsán. 
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Lényegességi elemzés
GRI 102-43, 102-44, 102-46 
A Társaság fenntarthatóság szempontjából lényeges témáinak meghatározásához 
2021-ben lényegességi elemzést végeztünk, amelynek eredményeit 2022 elején felül-
vizsgáltuk. A témák meghatározásának lépései:
• Külső és belső szakértőkkel közösen összegyűjtöttük a Magyar Posta lényeges 

környezeti, társadalmi és gazdasági hatásait. 
• Érintettjeink kérdőíves felmérés keretében alkottak véleményt a környezeti, tár-

sadalmi és gazdasági témákról. Az értékelésben 9 érintetti csoportból összesen 
43 fő vett részt. Az elemzés során megkeresett érintetti csoportok: tulajdonosi 
jogok gyakorlója; hatóság, felügyeleti szerv; leányvállalat; vevő, ügyfél; munka-
vállaló / munkavállalói képviselő; beszállító; szakmai szervezet, egyéb fenntartha-
tósági szakértő; média; versenytárs. A tulajdonosi jogok képviselője kivételével 
valamennyi érintetti csoportból érkezett válasz. 

Az elemzésben szereplő témák körét a jelentéstételhez használt szabvány, a GRI (Glo-
bal Reporting Initiative), a SASB (Sustainability Accounting Standards Board) iparági 
standardja, az IPC2 és a PostEurop3 fenntarthatósági fókuszai, iparági benchmarkok és 
a Társaság tevékenysége alapján határoztuk meg. A fókuszok könnyebb beazonosítá-
sa és áttekinthetősége érdekében a témákat nyolc témakörbe soroltuk. 

GRI 102-47, 102-49 
A témakörökön belül hatfokú skálán pontoztuk a résztémák fontosságát. Azokat a té-
mákat tartjuk lényegesnek, amelyek a négy legfontosabb témakörön belül hatásukat 
vagy az érintetti értékelést tekintve elérték az 5-ös (83%) átlagot. 

 

2022-ben ismét elemeztünk iparági benchmarkokat, illetve áttekintettük az IPC fóku-
szait, azonban nem tártunk fel olyan új témát, amelynek lényegességét a jelentési idő-
szak vonatkozásában érdemes lenne vizsgálni. A Társaság tevékenysége nem változott 
jelentősen, így ez sem indokolta a lényeges témák módosítását. 

A lényeges témák köre az előző évhez képest nem bővült, a lényegesség határa min-
den téma esetében a Magyar Posta.

háznál postán PartnerPonton csomagponton

Lényeges fenntarthatósági főtémakörök

nem fontos

Lényegesség határa

Felelős beszerzés

Gazdasági, társadalmi, környezeti hatás

Ér
in

te
tt

ek
 é

rt
ék

el
és

e

Diszkrimináció
mentesség,

esélyegyenlőség

Közösségi
szerepvállalás Felelős tájékoztatás

marketing

 le
gf

on
to

sa
bb

 legfontosabb

Felelős foglalkoztatás 

Környezetvédelem 

Gazdasági teljesítmény, 
hatás
Jogszabályi megfelelőség, 
compliance

3. ábra: A Magyar Posta lényeges fenntarthatósági főtémakörei

2  International Postal Corporation, nemzeti postai szolgáltatók szövetsége
3  Az európai postai szolgáltatók szakmai szervezete



10 Fenntarthatósági jelentés 2021

A Magyar Posta lényeges fenntarthatósági témái 
Felelős foglalkoztatás
 • Foglalkoztatás
 • Piaci jelenlét
 • Képzés és oktatás
 • Munkahelyi egészség és biztonság
 • Munkaügy/vezetőség kapcsolat
 • Munkavállalói sokféleség és esélyegyenlőség

Környezetvédelem
 • Anyagfelhasználás
 • Víz
 • Energia
 • Üvegházhatásúgáz-kibocsátás (és klímaváltozás)
 • Szennyvíz és hulladék (és körkörös gazdaság)

Gazdasági teljesítmény
 • Gazdasági teljesítmény
 • Közszolgáltatások biztosítása
 • Ügyfél-elégedettség

Jogszabályi megfelelőség, compliance
 • Korrupció kiküszöbölése
 • Környezetvédelmi compliance
 • Társadalmi-gazdasági compliance
 • Versenyellenes viselkedés kiküszöbölése
 • Vevők személyes adatainak védelme 
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3.	 Kitűzött	célok	teljesülése
Szolgáltatásfejlesztés

Az MPL+ projekt megvalósítása a teljes logisztikai infrastruktúra átalakításával, többek között a központi 
csomagfeldolgozó és szortírozóüzem mellett 23 depó kialakításával és a csomagautomata-hálózat 
bővítésével 2022-ig.

A projekt keretében 2021-ben folytatódtak a depóépítések, -bérlések és ezzel párhuzamosan 
2021-ben megkezdődtek a szállítópálya-telepítések is több depóban.

A FÓKUSZ2022 program megvalósítása a hat kijelölt stratégiai irány mentén 2022-re. Lezárult az Európai Unión kívülről érkező csomagküldemények vámkezelését támogató VÁM2021 
projekt; több digitalizációs fejlesztés, megújult a HR karrierportál. 

Megújított, ügyfélbarát kommunikáció alkalmazása levelezésünkben 2021-től. Megvalósult.

A kiszolgálásra vonatkozó minőségi és várakozási idő célok folyamatos teljesítése. A kiszolgálásra vonatkozó, elvárt célok teljesültek; folyamatosan dolgozunk a szolgáltatási színvo-
nal fejlesztésén.

A digitalizáció folytatása. Megvalósult a webáruházak futárszolgáltatásához kapcsolódó API (alkalmazásprogramozási felü-
let) szolgáltatás, illetve számos fejlesztés a csekkfeldolgozás és befizetés hatékonyságát segítve.

A Magyar Posta honlapja, a posta.hu akadálymentesítésének kiterjesztése 2021-től. Részben történt meg az akadálymentesítés. 

Humánerőforrás
Elektronikus felület létrehozása és kapcsolódó folyamat megvalósítása a munkaidő-beosztásra  
és nyilvántartásokra, a képzésszervezésre és toborzásra, valamint a teljesítménymenedzsment  
adminisztrációjának fejlesztése.

A Digitális HR program keretében a fejlesztések haladnak, a toborzásportál fejlesztése lezárult, 
teljes körű megvalósítása 2023-ban várható.

„Fókuszban az egyéni képességeim és kompetenciáim – Álláskeresési technikák a munkáltató  
szemszögéből” szemléletformálási program kiterjesztése.

A civil szervezetekre és rajtuk keresztül a speciális helyzetben lévő álláskeresőkre irányult a prog-
ram 2021-ben.

A tehetségprogram (Talent Club) folytatása és lezárása 2021-ben. 5 csapat zárta le kiemelt projektjét, és a továbbiakban kiemelt szakértőkként működnek közre a 
fejlesztésekben. 

A postavezetők komplex fejlesztését célzó program elindítása 2021-ben. A kétéves program 112 fő képzésével és intenzív részvételével indult el.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók megtartása és létszámuk növelése legalább 20%-kal 
2021-ben.

A kitűzött cél megvalósult, az év végére 60%-kal nőtt a megváltozott képességű munkavállalók 
száma.

Senior program kialakítása és működtetése a nyugdíjasok foglalkoztatásának bővítése céljából. A pandémia egészségügyi és munkaerő-piaci hatása miatt lekerült a napirendről.

Ösztöndíj program és duális képzés kialakítása a tehetséges és megfelelő szaktudással rendelkező  
fiatalok számának növelése érdekében.

A postai üzleti ügyintéző szakképesítés duális programtervét összeállítottuk. Az ösztöndíj program 
kialakítását elvetettük.

Környezetvédelem
Középtávú klímapolitikai célkitűzés időarányos teljesítése. 2030-ra 18,1%-kal mérsékeljük bruttó 
szén-dioxid-kibocsátásunkat a 2017-es bázisévhez képest. Az időarányos célt megközelítettük, de 2020-hoz képest nőtt a kibocsátásunk.

A GRI Standards Core szintjének megfelelő Fenntarthatósági jelentés kiadása 2021-re vonatkozóan. A jelentést kiadtuk.

A villamosenergia felhasználás 1%-kal, a földgáz és távhő felhasználás 0,5%-kal történő csökkentése 
2021-ben 2020-hoz képest.

A villamosenergiára vonatkozó célkitűzés teljesült, míg a földgáz és a távhő felhasználás  
növekedett.

Az egységküldeményre vetített üzemanyagfogyasztás elérje vagy meghaladja a 4,5 egységküldemény 
db/litert 2021-ben. A célkitűzés nem teljesült, az okok feltárása megkezdődött. 

Szelektív hulladékgyűjtési rend országos átalakítása 2021-ben. A program megvalósult.

A hálózatkorszerűsítési program keretében további elektromos rásegítésű kerékpár, illetve ún. 
3-4 kerekű elektromos meghajtású kézbesítőeszközök beszerzése. 

A program megvalósulása 2022-re várható. 2021-ben közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
szerződés szerint 1193 db fix és 511 db opciós eszköz beszerzését már elindítottuk.

Felelős üzleti magatartás
Az Etikai Kódex felülvizsgálata és érzékenyítő, tudatosító program bevezetése az alkalmazáshoz kapcso-
lódóan 2021-ben. A Kódex felülvizsgálata megtörtént, a tudatosító program megvalósítása 2022-re halasztódik.

2. táblázat: Fenntarthatósági célkitűzések teljesülésének összefoglalása
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4.	 Jövőbeli	célkitűzések	összefoglalása
Szolgáltatásfejlesztés
A FÓKUSZ2022 program megvalósítása a hat kijelölt stratégiai irány mentén 2022-re. 

Az MPL+ projekt megvalósítása a teljes logisztikai infrastruktúra átalakításával, többek között a központi csomagfeldolgozó központ (hub) mellett 23 depó kialakításával 
és a csomagautomata-hálózat bővítésével 2022-ig.

A kiszolgálásra vonatkozó minőségi és várakozási idő célok folyamatos teljesítése.

A digitalizáció folytatása.

A Magyar Posta honlapja, a posta.hu akadálymentesítésének befejezése.

Humánerőforrás
A Digitális HR program keretében elektronikus felület létrehozása és kapcsolódó folyamat megvalósítása a munkaidő-beosztásra és nyilvántartásokra,  
a képzésszervezésre, valamint a teljesítménymenedzsment adminisztrációjának fejlesztése 2023-ra.

Vállalati onboarding program bevezetése 2022-ben.

Munkavállalói elkötelezettségmérés előkészítése 2023. első negyedévi megvalósítással.

Munkavállalói márkaépítés koncepciójának kialakítása 2022-ben.

A teljesítménymenedzsment továbbfejlesztése 2023-ig.

Új Talent Club hirdetése 2023-ban.

Egyéves felkészítési program indítása fiatal diplomások számára 2022-ben. 

Környezetvédelem
Középtávú társasági klímapolitikai célkitűzés és mutatók meghatározása: 2030-ra 18,1%-kal mérsékeljük bruttó szén-dioxid-kibocsátásunkat a 2017-es bázisévhez képest.

A GRI Standards Core szintjének megfelelő Fenntarthatósági jelentés kiadása a 2022-es évre vonatkozóan.

A villamosenergia felhasználás 1%-kal, a földgáz és távhő felhasználás 0,5%-kal történő csökkentése 2022-ben 2021-hez képest.

Az egységküldeményre vetített üzemanyagfogyasztás elérje vagy meghaladja a 4,5 egységküldemény db/litert 2022-ben.

A papíralapú csomagolóanyagok 5%-os csökkentése 2021-hez képest.

Átállás megkezdése a körforgásos hulladékgazdálkodásra.

Zöld beszerzési kódex kialakítása 2022-ben.

Felelős üzleti magatartás
Felülvizsgált Etikai Kódex közzététele, érzékenyítő, tudatosító program kialakítása az Etikai Kódex alkalmazásához kapcsolódóan 2022-ben. 

3. táblázat: Jövőbeli fenntarthatósági célkitűzések összefoglalása
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5.	 Felelősségvállalás	a	szolgáltatásokban

tisztességes 
munka és gazdasági 
növekedés

8
Miért fontos? Szolgáltatásaink egy része alapvető társadalmi és gazdasági igé-
nyek teljesülését biztosítja, illetve kistelepüléseken egyes szolgáltatások és termékek 
egyedül a Magyar Postán keresztül érhetőek el. Kézbesítési szolgáltatásunk – egye-
bek mellett – a szociális háló működtetésében is szerepet játszik. Szolgáltatásaink az 
ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai közül az Egyenlőtlenségek csökkentése, illetve a 
Fenntartható városok és közösségek célok elérését segítik. A fogyasztói igényekhez 
illeszkedő szolgáltatásfejlesztés a Tisztességes munka és gazdasági növekedés cél-
jához járul hozzá.    

Célok, alapelvek Folyamatos célunk a szolgáltatásminőség fokozása, ügyféligé-
nyekhez illeszkedő szolgáltatási kör kialakítása, ügyfeleink elégedettségének növelé-
se – lehetőség szerint minél akadálymentesebb és versenyképesebb módon. Kiemelt 
figyelmet fordítunk a törvényi megfelelésre és a korrekt ügyfélkezelésre – beleértve a 
kommunikáció és tájékoztatás valamennyi formáját. 

Irányítás A szolgáltatásnyújtás és -fejlesztés irányításában természetszerűleg számos 
terület közreműködik. A minőségmérések és szabványosított irányítási rendszerek mű-
ködtetésének koordinációját és megvalósítását a Minőségmenedzsment Osztály végzi.  
A fejlesztésekért részben a Stratégiai Igazgatóság, részben a hálózati és hálózat mo-
dernizációs vezérigazgató-helyettes felel. A logisztikai és üzemeltetési vezérigazga-
tó-helyettesi terület felelős a logisztikai infrastruktúra megújításáért, vagyis az MPL+ 
projektért. A Logisztikai Üzemeltetési Igazgatóságon – a felelősségi kört nem változta-
tó – kisebb funkcióbővítés történt az agilis, standard, átlátható, adatalapú, folyamatos 
adatkontrollt biztosító működés érdekében. 

5.1 Fejlesztések a szolgáltatás javítása érdekében

Az ügyféligények minél magasabb szintű kiszolgálása, valamint a Magyar 
Posta versenyképességének erősítése érdekében továbbra is a logisztikai 
infrastruktúra, valamint az elektronikus folyamatok és szolgáltatások fejlesz-
tésére fókuszálunk.  

Új depók, MPL+ 
   GRI 102-10 
Az MPL+ projekt kiteljesedésének jegyében 2021-ben Tatabánya, Szolnok, Miskolc, 
Kaposvár, Békéscsaba, Zalaegerszeg, Szombathely, Szeged, Veszprém, Nagykanizsa, 
Hatvan településeken és Nyugat-Budapesten logisztikai depók megnyitására szer-
ződtünk, hogy megteremtsük az országos lefedettséget biztosító csomaglogisztikai 
raktárhálózat alapjait. A depók kialakítása mellett azok gépesítése és az informatikai 
támogatásuk is megtörtént, illetve a fejlesztések folyamatosan zajlanak.
Győrben, Szekszárdon és Fóton többszázmillió forintos beruházással szállítópályát 
avattunk, amely a csomagszortírozásban jelentős hatékonyságnövelést eredményez. 
A Fóti Logisztikai Központ Magyarország legnagyobb csomaglogisztikai üzeme, 
amelybe két, egyenként 65 méter hosszúságú gerincpálya került; a két gép együt-
tesen óránként akár 7000 küldeményt képes feldolgozni és szétosztani a futárok kö-
zött, a folyamatos adagolást pedig 6 darab 14 méter hosszú teleszkópos szalag segíti.  
A szállítópályák képesek a csomag súlyának és térfogatának mérésére is. 
Társaságunk elfogadta a „Fixponti stratégiát”, amely a csomagautomaták hasznosí-
tásának fejlesztését célozza, ezáltal növelve az egy címre jutó csomagsűrűséget és 
egyúttal csökkentve az egységnyi energiafelhasználást.

KSZ, ÜE: 103-1, 103-2, 103-3

  

10

FENnTARTHATÓ
VÁROSOK  ÉS 

KÖZÖSSÉGEK

11



14 Fenntarthatósági jelentés 2021

Digitális fejlesztések
A Lendület program keretében számos fejlesztést valósítottunk meg 2021-ben.
A digitális transzformáció részeként kezdtük meg az RPA robotizáció (szoftver roboti-
zációs folyamatelem) bevezetését a HR és a Posta Elszámoló Központ területein, csök-
kentve a monotonitást és a hibázás lehetőségét, és lényegesen gyorsítva a folyamatok 
feldolgozási idejét. Sikeresen lezárult az Európai Unión kívüli feladó országokból ér-
kező csomagküldemények komplex vámkezelését támogató VÁM2021 projekt, amely 
a Társaság szinte valamennyi területét meghatározó, működésbeli változtatással, fej-
lesztéssel járt. A bevezetett komplex vámügyintézési szolgáltatás az adminisztráció 
könnyítésén keresztül ügyfélbarát megoldást kínál. 
Emellett, említésre méltó a webáruházak futárszolgáltatásához kapcsolódó API-n ke-
resztüli csatlakozási lehetőség megvalósítása; valamint a csekkbefizetést érintő fejlesz-
tések. Az API-szolgáltatás révén az ügyfelek a csomagfeladással kapcsolatos művele-
teket – belföldre és külföldre egyaránt – a posta elszámolórendszeréhez kapcsolódva 
könnyebben, gyorsabban tudják megvalósítani. A QR-kód fejlesztés a hatékony csekk- 
feldolgozást teszi lehetővé, emellett megvalósult az iCsekk, wCsekk online csekkbefi-
zető programok fejlesztése.

#Véddapostást 
E mottóval indítottunk szemléletformáló kampányt közösségi oldalakon a járványidő-
szakban. A posztokban arra kértük ügyfeleinket, hogy segítsék munkánkat az érintés-
mentes kézbesítés támogatásával, a postáinkon tartsák a másfél méteres távolságot, a 
fertőzöttek ne nyissanak ajtót kollégáinknak, az egészségesek viseljenek maszkot, ha 
csomagot vesznek át, és inkább online fizessék a küldemény árát, ne a munkatársaink-
nál készpénzben.

Magyar Falu Program
A Magyar Posta mindent megtesz azért, hogy a kistelepüléseken az alacsony postai 
forgalom ellenére hosszútávon megmaradjon a postai szolgáltatás elérhetősége hely-
ben. A Társaság ezért több településen postapartnerrel működteti tovább a postát. 
Ilyen együttműködést kötött a vállalat  a Takarékbankkal, illetve COOP-pal.  A Magyar 
Falu Program célja a társadalmi elvárásoknak való megfelelés, és a postai szolgálta-
tás elérhetőségének biztosítása a kistelepüléseken, ami a falvak, kisvárosok megtartó 
erejét növeli. 
A programra élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó társaságok jelentkezhettek, és 
igényelhették, hogy az üzleteikben postai felvételi szolgáltatás is elérhetővé váljon. 
Ezek a partnerek szűkített postai szolgáltatási portfóliót kínálnak majd, ami a minőség 
megtartása mellett kielégíti a helyi igényeket. Mindez úgy javítja a Posta eredményes-
ségét, hogy az ügyfelek számára is kényelmesebb kiszolgálást tesz lehetővé (pl. nyit-
vatartás kapcsán).  
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Ügyfélkiszolgálás
Ügyfeleink igényei alapján fejlesztettük tovább honlapunk ügyfélkapcsolati felületét, 
bővítettük a kapcsolati űrlapok témaköreit és funkcionalitását a gyorsabb, hatéko-
nyabb és teljes körű ügyintézés érdekében. A frissített gyakori kérdések (GYIK/FAQ) 
tartalom alapján ügyfeleink még egyszerűbben informálódhatnak küldeményeik ál-
lapotáról vagy szolgáltatásaink igénybevételi lehetőségeiről. Szerződéses partnere-
ink számára létrehoztunk egy, az eddiginél személyre szabottabb felületet, amelynek 
használatával csökken az időráfordításuk és a standard űrlapok kitöltésével kényelme-
sen tudják továbbítani speciális kérdéseiket szakértő kollégáink számára. 
A telefonos ügykezelő rendszer kezelőfelületét is felülvizsgáltuk: módosításaink célja a 
telefonos ügyintézési idők csökkentése. 2021-ben fejlesztettük a panaszok elemzését, 
illetve a szakterületek felé történő visszajelzések rendszerét is: az átláthatóbb, mély 
adatelemzésre alkalmas informatikai felület segíti a szolgáltatásaink minőségének ja-
vítását.  
Az ügyfélmegkeresések terén az eddigi évek legjobb teljesítményét sikerült elér-
nünk: telefonos ügyfélszolgálatunk szolgáltatási szintjét az év végi csúcsidőszakban 
jelentősen emeltük, növelve a megválaszolt hívások számát. Mindeközben az írásos 
megkeresésekre is az előző évinél rövidebb idő alatt tudtunk válaszolni. 2021 decem-
berében 11%-kal több ügyfélkontakt mellett 18%-kal növeltük Contact Centerünk mi-
nőségi mutatóját. 

2020-ban kezdtük meg havonta ismétlődő (ún. tracking), aktív lakosságra reprezen-
tatív kutatással mérni a postai szolgáltatások és a postások társadalmi megítélését. 
Ezzel a módszerrel azonnal láthatóak a változások, emellett 2021 tavaszára már egy 
nagynak mondható, 6000 fős mintán összesíthető eredményeket is sikerült vizsgálni. 
Eszerint a társaság megítélése egy 100 fokú skálán stabilan 59-65 között mozog, ami 
átlagosan jó érték a versenyszférával összevetve, az állami tulajdonú társaságok meg-
ítélése között pedig az első harmadban szerepel. A vidéki, kisebb településeken élők 
jellemzően elégedettebbek a Postával, mint a budapesti aktív lakosság. Emellett a 
kutatás megerősíti: egyfelől mélyen gyökereznek a sztereotípiák a Társasággal kap-
csolatban (elsősorban a vélt lassúság merült sokszor fel), másrészt igazolódott, hogy a 
kézbesítővel, postai ügyintézőkkel szerzett pozitív személyes tapasztalat befolyásolja 
leginkább az ügyfelek általános megítélését a vállalattal kapcsolatban – az emberek 
szeretik a postásokat.
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Kommunikációs fejlesztések
Kiemelten kezeltük az ügyfelek felé történő írásbeli kommunikációnk minőségének 
javítását, és – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elvárásainak figye-
lembevételével – új alapokra helyeztük információszolgáltatási és reklamációkezelési 
kommunikációnkat. 
Új, egységes szóbeli és írásbeli kommunikációs irányelveket határoztunk meg  
az alábbi jellemzők mentén:

• udvarias hangnem;
• lényegre koncentrálás;
• tényszerűség;
• szakszerűség;
• teljeskörűség;
• gördülékenység;
• értelmezhető közlési sorrend;
• egyediség.

Fentieknek megfelelő levél-szerkezetet elősegítő minta-mondatokat és minta-leve-
leket dolgoztunk ki, amely bemutatja a formai és alaki követelményeket, a tartalmi 
tagolást, közlési sorrendet.

Emellett sikerült megvalósítani terveinket az ügyfélcentrikusabb levelezési stílus beve-
zetése kapcsán. Felülvizsgáltuk panaszleveleink kommunikációs stílusát, előtérbe he-
lyeztük a közérthetőbb fogalmazást és a megkeresésekre történő teljes körű válasza-
dást. Elemzéseink, illetve ügyfeleink visszajelzései alapján pozitív és javuló eredményt 
értünk el. 
A VÁM2021 projektről több elektronikus csatornán kommunikáltunk segítve ügyfele-
inket a változások megértésében és kezelésében: többek között példaszámításokat 
mutattunk be a várható vámeljárási díjakról a Facebookon, edukációs kvízeket tettünk 
közzé az Instagramon. 

Akadálymentes kiszolgálás
2021-ben is az összes szolgáltató hely 47,4%-a (1233 postahely) volt akadálymentesen 
megközelíthető. Jellemzően a szélesebb szolgáltatáskörrel és nagy ügyfélforgalom-
mal rendelkező posták kerekesszékkel is megközelíthetőek. A még nem akadálymen-
tes, nagy ügyfélforgalmat lebonyolító postákon elsősorban műemlékvédelmi korlátja 
van az akadálymentesítésnek. 
Két ütemben kezdtük meg a Magyar Posta honlapjának akadálymentesítését, egyúttal 
belső szabályozásban rögzítve a fejlesztés kereteit. 

Az első ütemben megvalósult:  
• a videók feliratozása, 
• a videók hanganyagai írásban letölthetőek a videók mellett, 
• a portálon található képek és ábrák akadálymentesítése, 
• a feltöltött dokumentumok akadálymentesítése (PDF, word, excel). 

A második ütemben az informatikai fejlesztést igénylő feladatok valósulnak meg. 
A postai szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása keretében a vakok írását tartal-
mazó küldemények belföldre és külföldre továbbra is egyaránt díjmentesen feladhatók. 

Meseposta
A budapesti Mammut bevásárlóközpontban működő posta ad helyt a Mesepos-
tának, amely színes programokkal várja a gyerekeket, és emellett – amikor csak 
tehetik, sokszor más postákkal összefogva – kitelepülnek különleges helyszínekre. 
Ilyen például a Mikulásgyár is, ahol találkozhattak az adományozók, kicsik és nagyok 
a Mesepostával. December 1–21. között ünnepi köntösbe öltöztetett pavilonban 
vártuk a gyerekeket az 56-osok terén, így a gyerekek, akik a szüleikkel elvitték ado-
mányaikat a rászorulók számára a Mikulásgyárba, emlékezetes élményeket is szerez-
hettek a Mesepostán.

5.2 Minőségmenedzsment

A szolgáltatások minőségének mérése visszajelzést ad erőfeszítéseink hatékonyságá-
ról, és egyben jó alapot nyújt a további fejlesztéseinkhez. A mérések egy része jogsza-
bályi kötelezettség, másik részét a belső minőségi elvárások ellenőrzéseként végezzük 
meghatározott módszertan szerint. A 2021-ben végzett, fenntarthatóság szempontjá-
ból fontosabb méréseinket az alábbiakban mutatjuk be.

Panaszkezelés anonim minőségmérése 
Társaságunk a panaszmentes, elégedett ügyfélkiszolgálásra törekszik. Ugyanakkor 
fontos számunkra, hogy amennyiben ügyfeleink panasszal élnek, azt megfelelő mó-
don kezeljük. Országosan 60 postahelyen vizsgáltuk, hogy munkavállalóink a postai 
szabályozásnak megfelelően végezték-e a panasz felvételét és annak rendszerbe tör-
ténő rögzítését, az ügyfél tájékoztatását, illetve azt, hogy a panasztevő 30 napon belül 
megkapta-e választ. A felvett panaszok aránya 70%-os volt, míg a 30 napos válaszadási 
határidő 100%-ban teljesült, a panaszok átlagos intézési ideje 19 nap volt. A mérést 
végzők megítélése szerint a benyújtott panaszokat munkatársaink 100%-ban kedve-
sen, udvariasan intézték és 84%-ban igyekeztek helyben megnyugtató módon orvo-
solni, megoldani a problémát.  
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Várakozási idő mérése
A 177 postán elérhető ügyfélhívó-rendszer adatai alapján folyamatosan mérjük a vá-
rakozási időt, emellett 2021-ben további 32 postán mobil informatikai eszközökkel 
végeztünk várakozási idő mérést. A vizsgálat a 7 percen belül, illetve a 15 percen túl 
megkezdett ügyfélkiszolgálás arányának megállapítására irányult és a mérési időszak-
ban valamennyi postai szolgáltatást igénybe vevő ügyfélre kiterjedt.  

Az eredmények országos szinten az elvárásoknak megfelelően teljesültek: 
• a rövid tranzakciós idejű szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek 86,8%-ának kiszol-

gálása 7 percen belül elkezdődött az ügyfélhívóval rendelkező postákon, ez az 
arány a mobil informatikai eszközökkel mért postahelyeken 94,5% volt; 

• az ügyfelek 2,1%-át 15 percen túl kezdték el kiszolgálni az ügyfélhívókkal ren-
delkező postákon, míg ez az arány a mobil informatikai eszközökkel mért posták 
esetében 0,6% volt.  

Belföldi könyvelt és vakok írását tartalmazó  
küldemények kézbesítési idejének mérése
Az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződésben és a Postatörvényben meg-
határozott követelményeknek való megfelelés érdekében folyamatosan nyomon 
követjük a küldemények átfutási idejét. A belföldi közönséges és könyvelt postai 
küldeményekre, valamint a vakok írását tartalmazó küldeményekre az elvárt átfu-
tási idők 2021-ben teljesültek, és többségében javultak a megelőző évhez képest.  
A méréseket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által elfogadott mód-
szertan alapján független mérőszervezet közreműködésével végeztük. 

 

 Kitűzött célok 2021-re Célérték Eredmény Teljesülés
2019 2020 2021

7 percen belüli kiszolgálás megkezdése 
(ügyfélhívós és mobil eszközökkel mért 
postahelyek eredménye)

min. 76% 78,2%** 87,7% és 90,5% 86,8% és 94,5% +

15 percen túl megkezdett kiszolgálás 
aránya (ügyfélhívós és mobil eszközökkel 
mért postahelyek eredménye)

max. 5% 4,4%** 1,7% és 1,0% 2,1 % és 0,6% +

Elsőbbségi levélküldemények átfutási 
ideje a feladást követő napon

min. 85%4 88,5% 90% 91% +

Egyetemes szolgáltatás keretében feladott 
postacsomag-küldemények átfutási ideje 
a feladást követő 2 munkanapon belül

min. 85% 99% 98,3% 98,8% +

Vakok írását tartalmazó küldemény átfutási 
ideje a feladást követő 5 munkanapon 
belül

min. 97% 100% 97,5% 100% +

Hivatalos irat küldemények átfutási ideje a 
feladást követő 5 munkanapon belül

min. 97% 98,7% 99,1% 99,4% +

** Csak az ügyfélhívóval rendelkező postákon mértük.
  4. táblázat: Ügyfélkiszolgálási mutatók

 4  2019-ben és 2020-ban minimum 90% volt.

ÜE1   
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Életeket mentettek a postások
A postások az elmúlt évek során nemegyszer bizonyították, hogy az ügyfelek nem csak 
a küldemények kézbesítésében számíthatnak rájuk. Kollégáink sokszor szerves részei 
az adott kiszolgálási területnek, szomszédságnak, szívükön viselik az ügyfelek sorsát. 
Így tehát nem kérdés, hogy segítséget nyújtanak az éppen bajba jutott embertársa-
inknak. Az elmúlt évben több olyan eset is történt, amikor kollégáink lélekjelenlétén 
múlott ügyfelünk egészsége vagy akár élete. Gödöllőn és a Budapest 8. számú pos-
tán eszméletvesztéshez hívtak segítséget, Balassagyarmaton és Nagykanizsán egy-
egy idős néninek, Kaposváron pedig egy bácsinak segítettek kollégáink azzal, hogy 
jelen voltak, észlelték az egészségügyi problémát vagy elláttak sebesülést és időben 
hívtak mentőket. Vokányban garázstűz oltásban segítettek karakán postásaink.

5.3 A hagyományok ápolása
Számos postai szolgáltatás nagy múlttal rendelkezik, és egykor meghatározó szerepet 
töltött be a lakosság kommunikációjában, a kapcsolattartás különböző formáiban. 
Gyorsan változó világunkban nap mint nap újabb kommunikációs lehetőségek és szo-
kások alakulnak ki és terjednek korábban nem ismert sebességgel. Amellett, hogy 
e trendekhez illeszkedő szolgáltatáskörrel álljunk ügyfeleink rendelkezésére, célunk, 
hogy megőrizzük az értéket jelentő hagyományokat. 

Bélyegkibocsátás
A bélyegkibocsátás túlmutat a funkcionalitáson, olyan kulturális és szakmai 
hagyomány, amelyet büszkén és felelősségteljesen ápolunk. Törekszünk 
arra, hogy valamennyi bélyegünk az értékőrzés mellett az értékteremtést 
is betöltse. Évről évre számos újonnan kibocsátott bélyegünk kapcsolódik 
a fenntarthatósághoz és a társadalmi felelősségvállaláshoz.  
A postabélyeg kibocsátás a Magyar Posta, mint egyetemes postai szolgáltató kizáró-
lagos joga hazánkban, melyet a felügyeletet ellátó miniszter által jóváhagyott, éves 
kibocsátási program alapján végzünk. 
Társaságunk folyamatosan várja és gyűjti azokat a javaslatokat, amelyek alapját ké-
pezhetik a megjelenő bélyegeknek. Egy évre akár 200-300 témajavaslat is beérkezhet, 
ezzel szemben minden évben csak 20-25 témában adunk ki bélyeget, tehát komoly 
bizottsági, szakértői munka a javaslatok közül a megvalósításra kerülő témák kivá-
lasztása, amelynek során többek között kereskedőkkel és a Magyar Bélyeggyűjtők 
Országos Szövetsége képviselőivel is együttműködünk.
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Legfontosabb bélyegkibocsátási irányelvek: 
• Bélyegkibocsátási témajavaslatot bárki (magánszemély, szervezet stb.) tehet, 
• elsődlegesen az 50-nel osztható (kerek) évfordulók alkalmából bocsátunk forga-

lomba bélyeget, 
• a Magyar Posta élő személyt nem ábrázol postabélyegen, 
• a Magyar Posta a jeles személyiségek (kerek) születési évfordulójáról emlékezik 

meg bélyeg kiadásával, halálozási évfordulóról nem ad ki bélyeget, 
• a Magyar Posta a bélyegeken elsősorban hazánk kultúráját, flóráját, faunáját, 

történelmünk kiemelkedő eseményeit, személyiségeit, évfordulóit, a hazánkban 
vagy a világban megrendezésre kerülő nagy jelentőségű nemzetközi kulturális 
és sporteseményeket, nemzetközileg jelentős évfordulókat, aktuális témákat 
mutatja be. 

2021-es bélyegmegjelenések a fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás témá-
jához kapcsolódóan: 

• Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó
 A 20 000 db bélyegkisív az Unger and Partners – Demján Szilárd tervei alapján 

készült. 
• „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás
 Az 50 000 db bélyegblokk, 20 000 db nyolc címletből álló bélyegsor Remete Pál 

grafikus tervei alapján készült. 
• EUROPA 2021: Védett hazai állatok  
 Az Európai Postaüzemeltetők Egyesületének (PostEurop) tagjai évente bocsáta-

nak ki ugyanabban a témában bélyeget, amivel a tagországok azonos értékeiket 
mutatják be.  2021-ben a védett hazai állatok témakör jelent meg az EUROPA 
bélyegeken, magyar részről a 2021-es év madara, a cigánycsuk és az ugyancsak 
védett molnárgörény ábrázolásával. 

 A 20 000 db alkalmi kisív Petényi Tibor Z. grafikus tervei alapján készült. 
• 30 éves az Országos Polgárőr Szövetség 
 A 70 000 db személyes bélyeg Weisenburger István grafikus tervei alapján ké-

szült.
• A Cseh, a Lengyel, a Magyar és a Szlovák Posta közös bélyeg kibocsátásával 

köszöntötte a Visegrádi Csoport alapításának 30. évfordulóját. 
 A bélyegkisív mind a négy országban Agnieszka Sobczyńska lengyel bélyegter-

vező tervei alapján valósult meg, Magyarországon 10 000 példányban készült. 
• 35. LEN Európa-Bajnokság 
 Az alkalmi bélyeg 50 000 példányban, Daniel Krisztián grafikus tervei alapján 

készült. 
• Az Európa Tanács magyar elnöksége 
 Az 50 000 db bélyeg Elekes Attila André grafikus tervei alapján készült. 
• UEFA EURO 2020™ 
 A 30 000 db bélyegblokk Kara Orsolya grafikus tervei készült. 
• XXXII. Nyári Olimpiai Játékok 
 Az 50 000 db bélyegblokk Berta Ágnes grafikus tervei alapján készült. 
• 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
 Az 50 000 db bélyegblokk Weisenburger István grafikus tervei alapján készült. 

Díjnyertes magyar bélyegek – 2021. 
A 2020-ban kibocsátott 250 éve született Beethoven c. alkalmi bélyeg harmadik he-
lyezést ért el a zenei bélyegek körében 2021-ben meghirdetett internetes szavazáson. 
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Múzeumba került az utolsó távirat
174 év után, a kereslet rendkívül alacsony volta miatt 2021 tavaszán megszűnt a táv-
irat. A telekommunikáció fejlődése kiszorította ezt az egykor igen népszerű külde-
ménytípust. Amíg három évtizede évente mintegy 8 millió táviratot küldtek egymás-
nak üzleti és magán ügyfelek, addig 2020-ra ez csupán 23 ezer, többnyire dísz- és 
gyásztávirat volt.
Az utolsó táviratot május 14-én Hernádkakon kézbesítettük Vass Tibornak, a Magyar 
Küldeményművészeti Társaság vezetőjének, aki arra bíztatott mindenkit, hogy küldje-
nek Pilinszky-idézeteket a Társaságnak távirat formájában, így búcsúztatva a szolgál-
tatást.  A nyílt felhívásra a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Művészeti Akadémia, 
Miskolc, Hernádkak, Lácacséke önkormányzata, továbbá számos szervezet és magán-
személy küldött összesen több mint hetven táviratot.
Az utolsó magyar távirat, melynek szövege „A művészet tulajdonképpen nem más, 
mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz”, a hernádkaki Marcelland Nemzetközi 
Művészeti Gyűjteményt gyarapítja.

Kézzel írott levelek
Hiszünk abban hogy a kézzel írott 
levelek a 21. században is maradan-
dó értéket képviselnek, segítenek a 
nyelv ápolásában. Lackfi János köl-
tővel közös kampányunkban hívtuk 
fel erre elsősorban a fiatalok figyel-
mét a Facebook-on. 
A költő szavaival ösztönöztük a le-
vélírást: „Csatlakozz hozzánk, a 
borítékban elfér egy tonna szere-
tet mely édes, mint a süti, amivel 
nagyika megetet. A címzettek örö-
me nem lesz hiányos, pacsit küld a 
Posta, na meg Lackfi János.”
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Miért fontos? A Tisztességes és méltányos munka, az Egészséges élet és jól-
lét, a Nők társadalmi szerepének megerősítése és Az inkluzív és méltányos oktatás 
biztosítása egyaránt szerepel az ENSZ 17 Fenntartható Fejlődési Célja között, hiszen 
ezek korunk legfontosabb feladatai közé tartoznak. 
A Magyar Posta különösen a munkavállalók tekintetében érzi magáénak e célokat.  
Az esélyegyenlőség, kollegáink tisztességes alkalmazása, a biztonságos és egészsé-
ges munkakörülmények, valamint a megfelelő továbbképzés fontos számunkra, nem-
csak önmagukban, hanem azért is, mert munkavállalóink megfelelő felkészültsége 
kulcsfontosságú az ország zavartalan működése szempontjából, a bérszínvonal pedig 
rengeteg család megélhetését befolyásolja. 

Célok, alapelvek Humánerőforrás-gazdálkodásunk meghatározó célja felkészült, 
széleskörűen alkalmazható kompetenciákkal rendelkező, magas szakmai színvonalon 
teljesítő, a vállalati értékek mentén teljesítő, elkötelezett és motivált munkaerő bizto-
sítása. Ennek érdekében a HR stratégia fő fókuszában a munkaerő bevonzása, integ-
rációja, fejlesztése és megtartása áll a munkavállalói elégedettség és elkötelezettség 
növelésével. Az alkalmazottak magas átlagéletkorából adódó kockázatok kezelése 
érdekében is törekszünk az utánpótlás és a lojalitás erősítésére. Kiemelten kezeljük 
az esélyegyenlőség területét, ezen belül is a megváltozott munkaképességű alkalma-
zottak létszámának növelését. Átlátható munkakör besorolási és értékelési rendszert 
működtetünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a tudásmegosztásra, a képességek és kom-
petenciák fejlesztésére, valamint a munkáltatói márka építésére. A munkavédelem 
kapcsán célunk a munkavégzés kockázatainak felmérése és az ezek elleni védelem 
biztosítása, ezáltal olyan biztonságos munkahelyi környezet megteremtése, amellyel 
munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések kockázata minimalizálható. 

Irányítás A Humánerőforrás Főigazgatóság (HR) kompetenciája a foglalkoztatás-
politika és a vállalati kultúrafejlesztés irányainak meghatározása; a képzési, a mun-
kaerő-megtartó és a karriermenedzsment programok rendszerének működtetése; 
továbbá az esélyegyenlőségi terv kidolgozása, valamint a kapcsolattartás az érdek-
képviseletekkel. A foglalkoztatás is igazodik Magyar Posta a stratégiai céljait és eléré-
süket szolgáló intézkedéseket kijelölő, 2030-ig szóló Menedzsment Tervéhez.
A Társaság munkavédelmi tevékenységének stratégiai, szakmai irányítását a Bizton-
sági Főigazgatóság szervezetén belül az Egészségvédelmi, Balesetmegelőzési és 
Környezetvédelmi Osztály (EBK Osztály) vezetője látja el. Bővebben feladataikról  
ld. 6.6 Munkavédelem fejezetet.

A humánerőforrás-menedzsment kihívásai  
2021-ben
A 2020-as év a veszélyhelyzet-kezelésről szólt, amely megváltozott működési kör-
nyezetet, új megoldásokat, valamint a korábban megszokottól eltérő életvitelt és 
munkahelyi együttműködést igényelt. Humánerőforrás gazdálkodásunk során az el-
sődleges célt a biztonságos és folyamatos üzletmenet fenntartása, a forgalomnak 
megfelelő kapacitás biztosítása jelenti. Bár a pandémia 2021-ben is meghatározta 
Társaságunk mindennapjait, de immár a korábbi év tapasztalataira építve folytat-
hattuk működésünket, és a hangsúlyok egyre inkább a korábban indított kulcsprog-
ramok és elhalasztott fejlesztések folytatására, illetve a hatékonyságnövelésre 
helyeződtek. Az aktuális helyzet kezelése mellett legfőbb törekvéseink munkatár-
saink megtartására és a HR digitalizációs törekvések folytatására irányultak. Számos 
kulcsprogramunk munkatársaink munkakörülményeik javítását szolgálta: hatékony-
ságnövelő fejlesztésekkel, elektromos járművek beszerzésével, a Tegyünk együtt! 
program elindításával, valamint a hároméves bérmegállapodás aláírásával. Képzési 
területen a korábban elmaradt egyéni fejlesztések és oktatások kaptak hangsúlyos 
szerepet, illetve a munkavállalók kiemelkedő teljesítményének jobb elismerése ér-
dekében megújítottuk szakmai elismerési rendszerünket; új szemléletű, a vállalati 
értékeket jobban tükröző díjakat alakítottunk ki.

6.	 Felelős	foglalkoztatás
GRI 202, 401, 402, 403, 404, 405: 103-1, 103-2, 103-3 GRI 401, 403: 103-2
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6.1 Foglalkoztatás számokban
A Magyar Posta összesen 25 720 főt foglalkoztatott5 2021 végén, ami 4%-kal  
kevesebb az előző évinél. A részletes adatok a grafikonokon látszanak.

• 25 720 fő 
• 61% nő
• 95% határozatlan idejű szerződéssel
• 16% részmunkaidős
• 60%-kal több megváltozott munkaképességű munkatárs

GRI 102-8, 401-1

határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatottak száma
határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak száma 

Foglalkoztatottak nemek és foglakoztatás szerint, 2021.12.31.
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Foglalkoztatottak megyénként és szerződés típusunként, 2021.12.31.
2019-hez és 2020-hoz képest az arányok lényeges eltérést nem mutatnak.

határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatottak száma
határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak száma 

Foglalkoztatottak nemek és foglakoztatás szerint, 2021.12.31.
30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

2019 2020 2021

5 000

0
összesen nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi

fő

 teljes munkaidős  részmunkaidős

23 539

13 473

10 066

22 380

12 457
9 923

756 735

4907

4151

4499

3764
21 526

12 223
9 303

669

4194

3525

Foglalkoztatottak nemek és szerződés szerint, 2021.12.31.
30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

2019 2020 2021

5 000

0
összesen nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi

fő

26 783

1663

16 422

1202

10 361

461

25 827

15 516

10 311

347

1052

705

24 555

14 899

9 656

316

1165

849

 határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatottak száma  határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak száma

Bács
-Kisk

un
 

Bara
ny

a 
Bék

és 

Borso
d-A

baú
j-Z

em
plén

 

Bud
ap

est

Cso
ng

rád
-C

san
ád

 
Fe

jér
 

Győ
r-M

oso
n-S

opron 

Hajd
ú-B

iha
r 

Hev
es 

Jás
z-N

ag
yku

n-S
zo

lno
k 

Komáro
m-Eszt

erg
om 

Nógrád
 

Pest
 

So
mogy 

Sza
bolcs

-Sz
atm

ár-
Bere

g 
To

lna
 

Va
s 

Ve
szp

rém
 

Za
la 

fő

26

1099

52

1107

57

924

73

904

38

1217

53

1238
23

755

90

757

49

844

72

867

54

1164
67

599
25

434

51
506

64
563

83
551

39

741

73

1722

68

3196

108

5367

6000

5000

4000

3000

2000

1000

Foglalkoztatottak megyénként és szerződés típusunként, 2021.12.31.
2019-hez és 2020-hoz képest az arányok lényeges eltérést nem mutatnak.

4. ábra: Foglalkoztatottak nemek és foglalkoztatás típusa szerint   

5. ábra: Foglalkoztatottak nemek és szerződés szerint

5  Állományi statisztikai fő, a 30 napot meghaladóan a szervezetnél dolgozó, aktív munkavállalókat tartalmazza. A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok a belső nyilvántartásunkból származnak, pontosak (nem becslésen alapulnak).
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Közel huszonhatezer aktív munkavállalónk azért dolgozik, hogy ügyfeleink minél 
jobb és gyorsabb kiszolgálásban részesüljenek. Felelős foglalkoztatóként valamennyi 

régióban, illetve megyében jelen vagyunk, hozzájárulunk a helyi foglalkoztatáshoz, ez-
által jelentős és meghatározó szerepet töltünk be a hazai munkaerő-piacon.

6. ábra: Foglalkoztatottak megyénként 7. ábra: Foglalkoztatottak megyénként és szerződés típusonként
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Foglalkoztatottak megyénként és szerződés típusunként, 2021.12.31.
2019-hez és 2020-hoz képest az arányok lényeges eltérést nem mutatnak.

Bács-Kiskun: 1125
Baranya: 1159

Békés: 780

Borsod-Abaúj-
Zemplén: 1795

Budapest: 5475

Csongrád-Csanád: 981

Fejér: 977Győr-Moson-
Sopron: 1255

Hajdú-Bihar: 1291
Heves: 778

Jász-Nagykun-
Szolnok: 847

Komárom-
Esztergom: 666

Nógrád: 459

Pest: 3264

Somogy: 893

Szabolcs-Szatmár-
Bereg: 1218

Tolna: 557
Vas: 627
Veszprém: 939 Zala: 634

Foglalkoztatottak megyénként, fő, 2021.12.31.
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Fluktuáció 

Társaságunk a fluktuáció alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri.  
A távozó munkavállalók miatt kialakuló létszámhiány enyhítése érdekében 
nemcsak az új munkaerő bevonzása, hanem a többéves munkaviszonnyal 
rendelkező munkatársak megtartása is kiemelt feladat. A fluktuáció oka a 
piaci benchmark alatti átlagkeresetek és az erősödő munkaerőpiaci ver-
seny, emellett az elmúlt két évben a koronavírus-járvány is lényeges válto-
zást eredményezett a munkaerőpiacon. 
Míg 2020-ban a jelentkezések száma a korábbi évekhez képest megnövekedett, ad-
dig a 2021-es évre elsősorban a munkaerőhiány nyomta rá bélyegét, és megnöveke-
dett a betöltetlen pozíciók száma. A redukált fős létszám valamivel több mint 1000 
fővel mérséklődött az előző évhez képest 2021 decemberére. 
A postahelyeken a létszámcsökkenés túlnyomó része a kézbesítői, járatos, mobil-
postai-kezelői munkakörökben jelentkezett, ahol 5,5%-kal csökkent a létszám. A lo-
gisztikai terület végrehajtói területén is hasonló arányban mérséklődött a létszám, a 
küldemény-feldolgozói és a gépjárművezetők esetében is visszaesés történt, amelyet 
részben ellensúlyozott a csomagkézbesítők számának emelkedése. Mindezek mellett 
a fluktuáció mértékét sikerült a 2020-as szinten tartani, amelyhez hozzájárult a megvál-
tozott munkaképességű munkavállalók létszámának növelése is.

Speciális foglalkoztatotti kör létszámának növelése
Minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott a megváltozott munkaképességű al-
kalmazottak létszámának növelése, és ezzel együtt az esélyegyenlőség biztosítása. 
A Magyar Posta vezetése 2021-ben döntött a megváltozott munkaképességű mun-
kavállalók számának 20 százalékos növeléséről az év végéig bezárólag. A Tegyünk 
együtt! elnevezésű komplex programnak köszönhetően a kitűzött célértéket messze 
túlteljesítettük, és a megváltozott munkaképességűek száma 60%-kal nőtt. 
(A Tegyünk együtt! programról bővebben ld. 6.2 fejezetet.)

2021-ben csoportos létszámcsökkentést nem hajtott végre a Társaság, a forgalomhoz 
igazított létszám elérése a fluktuáció kihasználásával került megvalósításra. 

GRI 404-2 
Az elbocsátott munkavállalók számára a Postakürt Alapítvány közreműködésével 
nyújtunk támogatást helyzetük megkönnyítése érdekében. Az érintetteket minden 
esetben tájékoztattuk a Human Assistance szolgáltatásról, amely többek között pá-
lyamódosító és pályakorrekciós egyéni konzultációt, a minimálbér mértékéig képzési 
támogatást, egyszeri szociális támogatást tartalmaz.  2021-ben nem vették igénybe 
a szolgáltatást. (A Postakürt Alapítvány tevékenységéről bővebben ld. 6.2 és 8.4 fe-
jezetet.) 

GRI 401: 103-2, 103-3 GRI 401-1
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 A kilépő fluktuáció mértéke összességében nem változott 2020-hoz képest, első-
sorban Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron és Tolna megyében csökkent, míg a leg-
nagyobb mértékű emelkedés Vas és Somogy, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyékben volt.

A COVID nemzetközi szinten állította kihívások elé és kényszerítette alkalmazkodás-
ra a teljes postai iparágat. A postai szolgáltatók többségénél szükségessé váltak a 
szervezeti átszervezések, illetve elbocsátások. A Global Postal Industry Report 2021 
szerint a munkaerő csökkenése globális tendencia volt. Az elemzésben szereplő  
24 országban, 2020-ban az alkalmazottak száma átlagosan 1,9%-kal csökkent. A hely-
zet felelős kezelése érdekében a vállalatok többsége a leépítésben érintett munka-
társakat – jellemzően a szakszervezetek együttműködésével – átképzéssel és a mun-
kakeresésben segítette.

GRI 102-8 
2021-ben a munkaerőhiány kezelése és az ebből fakadó munkavállalói leterheltség 
enyhítése érdekében, illetve az átmeneti erőforrás-szükséglet pótlására a kölcsönzött 
munkaerő átlagos létszáma 11%-kal nőtt az előző évhez képest. A kölcsönzött mun-
kavállalók jellemzően logisztikai feladatokat láttak el, különösen a szezonális, év végi 
küldemény forgalomfelfutás időszakában. 

Rugalmas foglalkoztatási formák
A megfelelő minőségű humánerőforrás megszerzése és megtartása, valamint a költ-
ségoptimalizálás érdekében vállalatunk törekszik a munkaerő-kölcsönzés csökken-
tésével párhuzamosan a saját munkaerő bevonzására és a munkaerő megtartására.  
A kisgyermekeket nevelő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók esetében a Magyar 
Posta igyekszik az atipikus és rugalmas foglalkoztatási formákat elérhetővé tenni.  
(Erről bővebben lásd a 6.2 fejezetet.)

Utánpótlást célzó kezdeményezések, 
fiatal munkavállalók bevonzása
Fontos célunk a munkaerőpiaci szereplők minél szélesebb körben történő elérése 
és megszólítása, ennek érdekében Társaságunk 2021-ben megújította karrieroldalát. 
A portál kettős célt szolgál, egyrészt a külső pályázók számára biztosít átlátható, le-
tisztult felületet az online jelentkezések során, másrészt megkönnyíti munkatársaink 
számára az adminisztrációt a dokumentumok automatikus és digitális feldolgozása 
révén. Emellett álláshirdetéseinkben transzparenssé tettük az adott munkakörben el-
érhető jövedelmet, amit a teljesítményösztönző kifizetések – kiemelten az év végi 
időszakban – jelentősen megemeltek.

A munkaerő-utánpótlást biztosítását segíti Munkavállalói Ajánlási Programunk, 
amely valamennyi postai dolgozó számára nyitott, és a sikeres ajánlásokat anyagi el-
ismeréssel jutalmazzuk. A fiataloknak szól gyakornoki programunk, melyet felső-
fokú képzésben részt vevő vagy már végzett 30 év alatti fiatal pályakezdők részére 
hirdetünk. A legfeljebb 12 hónapos gyakornoki idő letöltését követően a résztvevőket 
képességeiknek, képzettségüknek megfelelő munkakör, pozíció felajánlásával mara-
dásra ösztönözzük. 2021-ben gyakornoki munkakörben foglalkoztatottak száma 33 fő 
volt. Emellett szakmai gyakorlati helyet biztosítunk a tanulók és a hallgatók részére.  
(Erről bővebben ld. 6.3 fejezetet.)

A megfelelő szaktudású munkatársak bevonzása érdekében továbbra is folyama-
tos kapcsolatot tartottunk a Foglalkoztatási Hivatallal, képzőintézményekkel, illetve 
nonprofit szervezetekkel. A személyes képzések a pandémia miatt nem valósulhattak 
meg, így a „Hivatásom a Posta” program nem folytatódott 2021-ben.

Kölcsönzött munkaerő (redukált fős6) létszáma 2019 2020 2021

Átlag teljes munkaidős dolgozó - ekvivalens 224,28 265,32 294,85

5. táblázat: Kölcsönzött munkaerő létszáma

 6 Teljes munkaidős dolgozói létszámra átszámított

Atipikus foglalkoztatási lehetőségekben résztvevők száma, év végi létszám, fő

2019 2020 2021

munkaidőkeret 23 996 24 095 22 514

távmunka szerződéssel rendelkezők 116 118 276

rugalmas munkaidő 135 135 130

kötetlen munkaidő 1 012 1 015 1 001

Munkaidőkeret: A HR Elszámolások Szabályzatának melléklete szerint azon munkakörök-
ben foglalkoztatottak létszáma, amelyekben munkaidőkeret alkalmazható. Rugalmas, ill. 
kötetlen munkarend: a munkaköri jegyzék besorolása alapján összesített létszám.

6. táblázat: Atipikus foglalkoztatási lehetőségekben résztvevők
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Tanulmányi dolgozatok
Legyen szó saját munkavállalóról vagy külsős, felsőoktatásban részt vevő hallgatóról, 
a „postai témák” népszerűsége töretlen a (szak)dolgozat készítők körében. A Magyar 
Posta tevékenységéről szóló dolgozatok, kutatások, interjúk elkészítéséhez vállalatunk 
évről évre segítséget nyújt. A szakmai támogatással célunk, hogy a hallgatók betekin-
tést nyerjenek a Magyar Posta tevékenységébe, rendszereibe, folyamataiba; valamint 
a szakdolgozat megírásához biztosított értékes információkkal, kutatási és konzultáci-
ós lehetőségekkel hozzájáruljunk a megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalmazásá-
hoz vagy a munkaerő bevonzásához.

Mentorálási rendszer
A fluktuáció mérséklése, a próbaidőn belül kilépő munkavállalók arányának csökkenté-
se érdekében a meghatározott kézbesítő postákon, továbbá a logisztikai üzemekben / 
központokban mentorálási rendszert működtetünk. A mentor által nyújtott támogatás 
segíti az új belépő munkavállalót a beilleszkedésben, a munkaköri leírásában szereplő 
feladatok elvégzéséhez szükséges tudás, az önálló munkavégzéshez nélkülözhetetlen 
szakmai és gyakorlati ismeretek mielőbbi megszerzésében, melyért a mentor díjazás-
ban részesül.

Munkavállalók megtartása és ösztönzése 
(bérfejlesztés, elismerések)
GRI 202: 103-3, 202-1 
Tudatában vagyunk, hogy az ország második legnagyobb foglalkoztatójaként 
a Magyar Posta által fizetett bér szintje a munkaerőpiacot is befolyásolja.  
A bérfejlesztéssel Társaságunk elismeri munkatársaink teljesítményét és el-
kötelezettségét, egyben javítja saját versenyképességét a munkaerőpiacon. 
A 2021-ben aláírt hároméves bérmegállapodás eredményeként 2021 és 2023 között 
átlagosan 15 százalékkal emelkedik a munkavállalók bére. A dolgozók 2021. július else-
jétől 4 százalékos alapbér-fejlesztést kaptak, ezen túlmenően a Társaság megemelte a 
lojalitás elismerésére biztosított béren kívüli juttatás összegét bruttó 300 ezer forintra. 
A béremelés a munkavállalók kétharmadát, mintegy 16 ezer, elsősorban a végrehajtá-
si területen dolgozó munkatársat érintett. A 2021-es 4 százalékot követően 2022-ben 
átlagosan 9 százalékkal, 2023-ban pedig 2 százalékkal növekszik a munkavállalók alap-
bére.

2021 végén a munkavállalók 39,7%-a dolgozott olyan munkakörben, amelynek bére-
zése a minimálbérhez kötött, de csak töredéküket foglalkoztattuk ténylegesen mini-
málbéren. A Társaság munkavállalóinak mindössze 5,6 %-ának alapbére nem haladja 
meg a garantált bérminimumot. A legalacsonyabb teljes munkaidős bérek jellemzően 
kis különbséget mutatnak megyénként. A kiugró értékek egy-egy főt érintő egyedi 
esetek, melyeket elsősorban a helyi sajátosságok, a foglalkoztatás jellege, a betöltött 
munkakör és az ahhoz szükséges képzettség és a munkaviszony hossza (részmunka-
idő), illetve a posta elhelyezkedése és kézbesítők esetén a járás jellege befolyásolnak. 

Bács-Kiskun 
Baranya 

Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén 

Budapest
Csongrád-Csanád 

Fejér 
Győr-Moson-Sopron 

Hajdú-Bihar 
Heves 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Komárom-Esztergom 

Nógrád 
Pest 

Somogy 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Tolna 
Vas 

Veszprém 
Zala 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

A legalacsonyabb teljes munkaidős bér a minimalbérhez 
viszonyítva megyénként és nemenként, 2021.12. 31.

nő férfi

13. ábra: A legalacsonyabb teljes munkaidős bér a minimálbérhez képest
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Győr-Moson-Sopron és Tolna megyében kispostán szakképzetlen kézbesítőként, 
részmunkaidőben nyugdíjas munkavállaló a legalacsonyabb bérrel foglalkoztatott női 
alkalmazott, míg a férfiak esetében a logisztikai küldeményfeldolgozó/kézbesítői te-
rületen foglalkoztatott férfi. Nógrád megyében kispostákon részmunkaidőben, szak-
képzetlen kézbesítőként dolgozik 2 fő.  

2021-ben is folytatódott az ösztönzési rendszer modernizálása, azaz egységes, transz-
parens, objektív ösztönzők és teljesítményértékelés kialakítása, korszerű informatikai 
támogatással. A Magyar Posta kétévente végez felmérést az ösztönzők ismertsége és 
velük való elégedettség mérésére. A 2021-es mérés alapján az ösztönzők többségé-
nél lassú, de folyamatos javulás mutatkozott mind az ösztönzők feltételeinek ismert-
ségében, mind az elégedettségben. Az eredmények ismeretében a kommunikációs 
eszközökben, a kommunikáció tartalmában tervezünk további fejlesztések megvaló-
sítását.

Az érdekképviseletekkel egyeztetve az alkalmazottak részére pótlékként kifizetett ösz-
szegek megtartása mellett – a korábbi működési modellekhez igazodó rendszer he-
lyébe – egy átláthatóbb és teljesítményarányosabb kifizetési rendszert vezettünk be. 
Átalakítottuk a végrehajtásban dolgozók ösztönzési rendszerét, így a kézbesítők ese-
tén klasszikus értékesítésalapú, illetve a volumenalapú jutalékokat alkalmazunk. Az 
adatok informatikai rendszerből kinyerhetővé váltak, így az elszámolások pontosab-
bak lettek, emellett a manuális munka kiváltásával hatékonyabbá vált az adminiszt-
ráció. További egységesítések mellett fontos előrelépés, hogy ettől az évtől kezdve 
minden munkavállalónak automatikusan elkészül az egyéni teljesítménylapja is, amely 
részletes tájékoztatást ad a negyedéves ösztönző elszámolásáról. 

A végrehajtási szintű ösztönzők elszámolásának informatikai támogatásának további 
fejlesztése előreláthatóan 2023-ban valósul meg.

Munkavállalói kedvezményrendszer
A munkavállalóink elégedettségének növelése érdekében új és régi partnereinkkel 
kötött együttműködés alapján meghatározott termékekre, szolgáltatásokra biztosí-
tunk kedvezményes vásárlási lehetőséget munkavállalóink számára.

Elismerések
Társaságunk kiemelten fontosnak tartja a kimagasló szakmai teljesítmény 
és magas fokú elkötelezettség megbecsülését. Büszkék vagyunk példa-
mutató munkavállalóinkra és ezt valamennyi belső és külső csatornánkon 
kifejezésre juttatjuk. 
2021-ben megújítottuk és egyben bővítettük a Magyar Posta szakmai elismerési rend-
szerét, az erősebb motiváció és a vállalati értékek, a sokszínűség kifejezésre juttatása 
érdekében. Az új elnevezések (Kivételes Értékteremtés, Kiemelkedő Teljesít-
mény) jobban tükrözik és kifejezik e szemléletet és a mögöttes tartalmat.  A jubileu-
mi elismerések rendszere nem változott, továbbra is kitüntetjük a 35, 40, 45, 50 éves 
munkaviszonnyal rendelkező kollégákat, melyből 2021-ben 540 munkatársunk része-
sült a Magyar Postánál munkával töltött évtizedek elismerése alkalmából. 
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Több szakmai kategóriában is bővítettük a díjazottak számát (Életmű, Év Posta-
vezetője), valamint néhány elismerési formát kiterjesztettünk, ezzel újabb irányítási 
szinteket, valamint munkaköröket bevonva (Év Postása – 4 kategóriában, Év Ve-
zetője – 2 kategóriában). Újdonság az is, hogy a vezetői díjakra nem munkatársi 
jelöléssel, hanem pályázat benyújtásával lehetett jelentkezni. Teljesen új szemléle-
tű díjkategóriákat is bevezettünk, ilyen például a közösségi díjak rendszere, amelyre 
egy-egy kollektíva együttesen pályázhatott a következő négy kategóriában: az Év 
Postája, az Év Üzeme, az Év Innovációja, valamint az Év Befogadó Közössé-
ge. A győztes csapatok az erkölcsi elismerés mellett pénzjutalomban részesültek, 
amelyet csapatépítésre, illetve közösségi programra fordíthattak. Új egyéni díjakat 
is bevezettünk, melyek vezetői jelölés alapján adhatóak, ilyen volt 2021-ben az Év 
Márkanagykövete és az Év Felfedezettje. A díjakat hagyományainkhoz híven az 
októberi Postai Világnapon, illetve helyi ünnepségek keretében adtuk át. 2021-ben 
újra nagyközönség előtt tarthattuk meg a rangos eseményt, melyhez kapcsolódóan 
309 fő társasági szakmai elismerésben és több mint ötszáz kollégánk jubileumi kitün-
tetésben részesült.

Miniszteri Elismerő Oklevelek 
Kiemelkedően eredményes szakmai tevékenységének elismeréseképpen Panulin  
Ildikó, a Magyar Posta Társasági Kommunikációs osztály vezetője és Torkos László, a Ke-
let-magyarországi Területi Igazgatóság üzemeltetési osztály vezetője kapott Miniszteri El-
ismerő Oklevelet. Panulin Ildikó aktív szerepet vállalt a vállalat megítélésének javításában, 
mely az utóbbi két évben folyamatosan nőtt. Torkos László a postai modernizáció kapcsán 
biztosította a zökkenőmentes átállást, illetve jelentős szerepet töltött be az üzemeltetési 
terület eredményességében is.

A hosszú ideje végzett, magas színvonalú, elkötelezett munkavégzéséért járó elismerést 
és oklevelet hárman, Bakó Tibor, Mészáros István és Bíró Tamás Istvánné vehette át. Bakó 
Tibor raktáros-kézbesítőként kezdte pályafutását, és az utóbbi 25 évben a Zuglói 1 posta 
oszlopos tagjaként tart kiváló kapcsolatot az ügyfelekkel és nyújt nélkülözhetetlen segítsé-
get az új kollégák betanításában. Mészáros István több mint 40 éve dolgozik a karcagi pos-
ta kötelékében, kezdőként a távirat-kézbesítést bízták rá, de rövid idő alatt önálló körzetet 
kapott, és a legjobb értékesítők között tartják számon a mai napig. Bíró Tamás Istvánné 
eleinte Porrogon kézbesített gyalogszerrel, de a 30 év alatt a legkülönbözőbb járművekkel 
(biciklivel, motorkerékpárral, autóval) látta el teljeskörűen több település mobilpostai szol-
gálatát. Feladat- és eredményorientáltsága mellett kiemelkedő szerepe van a munkahelyi 
közösség építésében.
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6.2 Esélyegyenlőség és sokszínűség

GRI 405: 103-1, 103-2, 103-3 
Társaságunk fontos célja a sokszínűség és az esélyegyenlőség elvének ér-
vényesítése. Az esélyegyenlőségi tevékenységeket a kétéves, 2021-2022-re vonat-
kozó Esélyegyenlőségi Terv szabályozza, ez lefekteti alapelveinket és céljainkat is.  
A Terv a munkaviszonyban álló hátrányos helyzetű csoportokra és egyénekre terjed 
ki, függetlenül az alkalmazás jellegétől, a munkaidő mértékétől vagy az alkalmazás 
időtartamától. 
Hátrányos helyzetű csoportba tartoznak: 

• nők, 
• 40 évnél idősebb munkavállalók, 
• romák, 
• fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók (MMM), 
• legalább két – tíz éven aluli – gyermeket nevelő munkavállalók (többgyermekes), 
• nagycsaládosok, akik saját háztartásban három, vagy annál több eltartott  
 gyermeket nevelnek, illetve két, vagy több gyermeket egyedül nevelnek, továbbá 
• pályakezdők.

A hátrányos helyzetű munkavállalókat és foglalkoztatásukat számos kezdeményezés-
sel segíti Társaságunk. A munkatársak meghatározó része tartozik hátrányos helyzetű 
csoportba, sőt nem ritka, hogy egy munkatársunk több csoport tagja is.  

A Magyar Posta alapítóként aktív tagja a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fórumának 
(MEF), Magyarország első önszabályozó, munkáltatókat tömörítő, az esélyegyenlősé-
gért dolgozó szakmai és érdekvédelmi szervezetének. 2021-ben is részt vettünk a jó 
gyakorlatok megosztásában, előadói szerepet is vállalva, illetve helyszínt biztosítva.

GRI 405-1 Irányítószervek tagjainak sokszínűsége
2019 2020 2021

Igazgatóság 
Felügyelő 
-bizottság 

Igazgatóság
Felügyelő 
-bizottság

Igazgatóság
Felügyelő 
- bizottság

30 év alatti 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30-49 év közötti 67% 67% 67% 17% 50% 33%

50 év feletti 33% 33% 33% 83% 50% 67%

Nő 17% 33% 17% 33% 33% 33%

Férfi 83% 67% 83% 67% 67% 67%

7. táblázat: Irányítószervek tagjainak sokszínűsége
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14. ábra: Nők aránya alkalmazotti kategóriák szerint

16. ábra 30-49 év közöttiek aránya alkalmazotti kategóriák szerint

15. ábra: 30 év alattiak aránya alkalmazotti kategóriák szerint

17. ábra: 50 év felettiek aránya alkalmazotti kategóriák szerint

7 felsővezetők: vezérigazgató, vezérigazgató-helyettesek, kabinetvezető, főigazgatók; vezetők: vezetők (a felsővezetők nélkül);  
 beosztottak: valamennyi beosztotti munkakörben foglalkoztatott munkavállaló

7
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Az év befogadó közössége
Az újonnan alapított belső díjjal Társaságunk célja bemutatni és elismerni a befoga-
dó munkahelyi közösségeket. A díjat elsőként a székesfehérvári Kereskedelmi és Áru 
Raktározási Csoport kapta. Harmincnyolcan dolgoznak a raktárban, 81%-uk nő, 74%-
uk negyven év feletti és többen közülük egyedül nevelik gyermeküket. Két roma, két 
pályakezdő és két, születését tekintve határon túli magyar munkatársukkal alkotnak 
sokszínű és egymást támogató közösséget. A csapat az egyéni élethelyzetek és célok 
megoldásában is segítséget nyújt. Többek között megértéssel igyekeznek figyelem-
be venni gyermekek tanítási szüneteit, esetleges betegségeiket, együtt ünnepelték 
az egyik roma munkatárs leérettségizését, amihez közösségük is segítséget nyújtott.

Globális iparági trend a női vezetők és döntéshozók számának emelkedése. A Glo-
bal Postal Industry Report 2021 rámutat, hogy a postai ágazatban a nemek közötti 
egyenlőség továbbra is az egyik legfontosabb téma. A postai szolgáltatók egyre több 
sokszínűségi kezdeményezést valósítanak meg (a női vezetőfejlesztés és mentor prog-
ramoktól, a családbarát politikákon keresztül, a női kvóta bevezetéséig) az állami-kor-
mányzati célkitűzésekkel összhangban. A nemzetközi szervezet által közétett jelentés 
szerint 2020-ban a globálisan a postai munkavállalók 41,1%-át tették ki a női alkalma-
zottak, míg középvezetők estében 29,1%, a felső vezetők esetében pedig már csak 
24,6% volt az arányuk.

A hátrányos helyzetű munkavállalók, illetve családjaik támogatását a Postakürt Alapít-
vány közreműködésével biztosítjuk. Az Alapítvány 2021-ben – a megelőző évekhez ha-
sonlóan – pályázati rendszerben nyújtott támogatást postás gyermekek nyári elhelye-
zéséhez, családok támogatásához, illetve hátrányos helyzetű munkavállalók gyermekei 
tanulmányainak részfinanszírozásához.

Az Alapítvány támogatásai 2021-ben:
• Nagycsaládok támogatása: 1027 család, 22,9 millió Ft 
• Üdülés támogatása: 230 család, 31,4 millió Ft
• Gyermekek táborozásának támogatása: 350 gyermek, 5,2 millió Ft

Összesen 3441 postás munkatársnak, illetve családtagjaiknak nyújtott az Alapítvány 
segítséget. A támogatásban részesülő gyermekek száma emelkedett a korábbi évek-
hez képest.

Társaságunknál már hagyomány, a Postakürt Alapítvánnyal közösen meghirdetett kará-
csonyi pályázat a hátrányos helyzetű postáscsaládoknak, hogy meglephessük és meg-
ajándékozhassuk gyermekeiket. 2021-ben közel 300 vezetői és munkatársi felajánlás-
ból összesen 2 750 000 forint gyűlt össze. A dolgozói egyéni felajánlások mellett a 
Postakürt Alapítvány további 5 millió forintot biztosított a pályázatra. A támogatásnak 
köszönhetően ebben az évben 1500 postásgyermek kapott ajándékot.

Megváltozott munkaképességű  
munkavállalók (MMM)
A 2021-es év egyik fontos eredménye volt a megváltozott munkaképességű munkavál-
lalók foglalkoztatásának bővítését célzó Tegyünk együtt! programunk megvalósítása. 
A program értékét és erejét alapos előkészítése, rendkívüli komplexitása, a megvál-
tozott munkaképességű dolgozók érdemi bevonása, valamint a munkatársak közötti 
befogadás sikeressége adja. 

GRI 405-1 Hátrányos helyzetű csoportok aránya az összes alkalmazotthoz viszonyítva

fogyatékos-
sággal	élő,	

MMM
többgyer-
mekes

GYED/
GYES 

mellett	fog-
lalkoztatott

nagy-
családos pályakezdő

nyugdíj	
mellett	fog-
lalkoztatott

2019 0,91% 4,01% 0,77% 3,30% 0,53% 2,84%

2020 0,71% 3,70% 0,61% 3,05% 0,33% 2,61%

2021 1,21% 3,32% 0,58% 2,82% 0,30% 3,09%

A romákra, jogszabályi okok miatt nincsen nyilvántartási adatunk. A csoportosítások szerinti adatok bontása az 
SAP HR-ben nyilvántartottak alapján került kigyűjtésre, nem tekinthető ténylegesnek, mivel a munkavállaló által 
közlésre kerültek lettek rögzítve.

8. táblázat: Hátrányos helyzetű csoportok aránya
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A Magyar Posta és az Emberi Erőforrások Minisztériuma stratégiai megállapodást 
kötött a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatásá-
ról. Társaságunknál 2020 végén 190 MMM8  dolgozott különböző területeken (külde-
ményfeldolgozás, kézbesítés, ügyfélszolgálat, üzemeltetés, informatika), és létszámuk 
folyamatos növelése érdekében indítottuk el a Tegyünk együtt! programot, neveztünk 
ki esélyegyenlőségi nagykövetet Tóth Julianna kajak-kenu válogatott munkavállalónk 
személyében, és döntöttünk a minisztérium által életre hívott Érték vagy! program cél-
kitűzéseinek támogatásáról. A 2021-re tervezett 20%-os MMM létszámbővülést sikerült 
jelentősen meghaladni; így év végén a megváltozott munkaképességű kollégák száma 
már elérte a 311 főt. 

A Tegyünk együtt! programhoz számos kezdeményezés, rendezvény és közös ün-
neplés kapcsolódott. Több civil szervezettel vettük fel, illetve tartottunk kapcsolatot, 
tájékoztató és edukáló programokat szerveztünk, és a jövőre gondolva megkezdtük 
azon további munkakörök felmérését, amelyekben megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztathatók. 
Civil partnereinkkel közös beszélgetést indítottunk a Tegyünk együtt! programhoz 
kapcsolódó támogató tevekénységekről és a jövőbeli feladatokról. A szervezetek el-
sősorban a toborzásban, a mentorálásban és az edukálásban segítették munkánkat. 
Együttműködő partnereink között tudhattuk a Kézenfogva Alapítványt, a Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövetségét (SINOSZ) az AURA Autistákat Támogató Közhasz-
nú Egyesületet, KockaCsoki társadalmi vállalkozást9, a Down Alapítványt és a Slachta 
Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet10 .
Kulcskérdésnek tartottuk a vezetők felkészítését, ezért az újbelépő, megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók mellett a vezetőik részére is több inkluzív tréninget szer-
veztünk. Összesen 116 HR szakértőt és további 105 postahelyi vezetőt készítettünk fel 
megváltozott munkaképességű jelöltek interjúztatására, zökkenőmentes integráció-
jukhoz kapcsolódó feladatokra, valamint speciális igényeikre. Emellett a felsővezetői (7 
fő) és a logisztika üzemvezetői kör (20 fő) is érzékenyítő tréningen vett részt. A vállalati 
jó gyakorlatok megismerése és szervezetbe illesztése érdekében megváltozott mun-
kaképességű embereket foglalkoztató cégeknél üzemlátogatásokat tettek kollégáink, 
ahol a HR és a szakterület vezetőinek, illetve kulcsmunkatársainak alkalmuk volt a há-
zigazdákkal tapasztalatokat cserélni, tanulni, továbbá megtekinthették a speciális fog-
lalkoztatás körülményeit.
 
Folytattuk a 2020-ban megkezdett tudatos belső kommunikációt; „A mi Postánk” bel-
ső magazinban rendszeresített MMM oldalon az elfogadás, a tolerancia értékét közve-
títjük. Szakmai tapasztalataink azt mutatják, hogy a tévhitek jelentős része feloldható a 
célirányos, világos és folyamatos tájékoztatással.

Az Év Felelős Foglalkoztatója - II. helyezett 
Tegyünk együtt! programunkat és törekvéseinket a nagyvállalat II. kategóriában  
II. helyezéssel ismerte el az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság. 
A szervezet 2016 óta hirdeti meg „Az Év Felelős Foglalkoztatója” pályázatát, melynek 
deklarált célja, hogy megismerje és elismerje azon hazai munkáltatókat, akik számára 
az emberi erőforrás központi értéket képvisel. 

8  Rehabilitációs hozzájárulás számításában érintett munkavállalók, statisztikai állományi létszám.
9 KockaCsoki célja az autizmus spektrum zavarban érintett emberek foglalkoztatása és életminőségük javítása.
10  Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület szakmafejlesztési feladatait látja el.
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Munkahelyi mentorfelkészítés
Munkatársaink részt vettek a KézenFogva Alapítvány által rendezett munkahelyi belső 
mentorprogramon, amely a megváltozott munkaképességű személyek munkapiaci 
integrációját hivatott elősegíteni. A mentorprogram célja megismertetni a megválto-
zott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának jogi hátterét, tapasztalatok-
hoz juttatni a munkatársakat a különböző fogyatékossági állapotokról, és feltérképez-
ni a támogató eszközöket az interjúhelyzettől kezdve az első napi munkába lépésen 
keresztül a beilleszkedésig. A programban, amelyhez a helyszínt is biztosítottuk, Tár-
saságunkkal együtt hét munkáltató vett részt.

Befogadó program 
Sikeresen valósítottuk meg, szintén a KézenFogva Alapítvánnyal közösen, a „Befoga-
dó programot”. A civil szervezet 12 megváltozott munkaképességű, pályakezdő fia-
talt közvetített ki Társaságunk felé, akik a logisztika területén belül - tizenkét hét alatt 
- hétféle feladatkörben próbálhatták ki magukat. A fiatalok négyfős csoportokban, 
egyéni képességeiknek megfelelően többféle feladatkört végeztek. Célunk kettős 
volt, egyfelől átvilágítani a munkaköröket a megváltozott munkaképességű szemé-
lyek foglalkoztatása szempontjából, másfelől mentori támogatással lehetőséget adni 
az érintetteknek a tapasztalatszerzésre és tanulásra. A fiatalok értékes munkát végez-
tek a három hónap alatt. Hárman közülük el is helyezkedtek Társaságunknál. 

Felkészítés álláskeresésre
„Fókuszban az egyéni képességeim és kompetenciáim – Álláskeresési technikák a 
munkáltató szemszögéből” elnevezésű programunkat több éve indítottuk azzal a 
céllal, hogy az álláskeresésre történő felkészítést segítsük. 2021-ben az eredeti cé-
lon módosítva, a civil szervezetekre és az általuk képviselt a speciális helyzetben lévő 
álláskeresőkre szabtuk a képzést, melynek keretében díjmentesen nyújtottunk állás-
keresési tanácsadást, tréninget, illetve szervezetünk próbainterjúkat. Így a résztvevők 
védett, de valós környezetben kaphattak praktikus útmutatást és tapasztalhatták meg 
az interjú élményét. Próbainterjún 36 SNI (speciális nevelési igényű), illetve megválto-
zott munkaképességű álláskereső vett részt. A munkaerőpiacra történő belépés mel-
lett a digitális írástudás fejlesztésben kínáltunk támogatást, díjmentes Word és Excel 
tanfolyamokon történő részvételi lehetőséggel.

Szemléletformálás és érzékenyítés
A megváltozott munkaképességű személyek befogadását segítve, belső kommuni-
kációnkban nagy hangsúlyt helyeztünk az érzékenyítésre és tudatosításra, a tévhitek 
eloszlatására, az egyes fogyatékosság típusok megértésére, valamint a felelős fog-
lalkoztatás elősegítésére.  Az év során munkatársainkkal közösen ünnepeltük meg 
mindazokat a világnapokat, amelyek a megváltozott munkaképességű emberekre 
irányítják a figyelmet és cselekvésre ösztönöznek.

A Down-szindróma világnapjára a Felemás zokni elnevezésű akciót szerveztük meg, 
többek között látványos fotómontázs készítésével. A világszerte népszerűségnek ör-
vendő kihívás lényege, hogy ezen a napon a kezdeményezéshez csatlakozók felemás 
zoknit húznak szolidaritásuk kifejezésre juttatása céljából. A munkatársaktól beérke-
zett közel 100 fotóból álló kollázs nagy sikert aratott a Társaság közösségi média-felü-
letein is. A jeles napot a Down Alapítvánnyal közösen tartottuk, mely során

• kollégáink előadást hallgathattak meg a kommunikációs akadálymentesítésről,
• kerekasztal beszélgetést szerveztünk egy Down-szindrómás kisfiút örökbe  
 fogadó anyukával, a Down Alapítvány pszichológusával és más tapasztalati  
 szakértőkkel – az eseményt 46 munkatársunk kísérte figyelemmel, 
• fotókiállítást rendeztünk „Merj élni” címmel több helyszínen, az Alapítvány  
 alkotóinak képeit kiállítva. 

KÖSZÖNJÜK,
HOGY ILYEN SOKAN
CSATLAKOZTATOK
A FELEMÁS ZOKNI

FELHÍVÁSHOZ!

Untitled-1   1 2021. 03. 25.   9:12:01
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A Siketek világnapja alkalmából szervezett programjainkat a SINOSZ-szal együttműkö-
désben valósítottuk meg. 

• A tapasztalati szakértőkkel tartott kerekasztal-beszélgetésen keresztül 40  
 munkatársunk megismerkedett a siketek és nagyothallók nehézségeivel,  
 valamint a hallók és hallássérültek kommunikációját elősegítő megoldásokkal. 
• A beszélgetést követően a 14 érdeklődő jelnyelvi minitréningen sajátíthatta  
 el az alapvető postai kifejezéseket tréner segítségével. 
• A vállalat felső vezetése és a munkatársak a világnap alkalmából jelnyelven  
 köszöntötték az érintett munkavállalókat, ezzel is kifejezve elkötelezettségüket  
 a megváltozott munkaképességű kollégák mellett. 

A Fogyatékos emberek világnapján Pál Ferenc mentálhigiénés szakember emberség-
ről, együttműködésről, együttérzésről tartott online előadását 80 kollégánk hallgathat-
ta meg, és a nagy sikerre való tekintettel, az online térben újabb jelnyelvi minitréninget 
tartott a SINOSZ az érdeklődőknek (összesen 45 főnek). 

Gyermekes szülők 
A munkahely és a magánélet közötti összhang megteremtésében kiemelt 
szerepe van a családbarát foglalkoztatási megoldásoknak.
A kisgyermekesek számára a Magyar Posta törekszik az atipikus és rugalmas foglalkoz-
tatási formák lehetővé tételére, és a rendkívüli munkavégzés elrendelése során egyé-
ni elbírálást is biztosít. A szabadságolásoknál figyelembe vesszük az iskolai, óvodai, 
bölcsődei szüneteket és törekszünk gyermekfoglalkozások szervezésére. A Postakürt 
Alapítványon keresztül speciális juttatásokat biztosítunk számukra meghatározott élet-
helyzetekben. A munkavállalók gyermekei szakmai gyakorlaton vehetnek részt, vala-
mint segítséget kaphatnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.
A gyermekgondozás miatti távollétet követő visszatéréshez speciális segítséget nyúj-
tunk kollégáinknak és a távollét ideje alatt is folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot. 

Nyugdíjasok
Társaságunk értékként tekint a szakmai tapasztalattal rendelkező nyugdíjasokra, ezért 
törekszünk és egyben lehetőséget teremtünk a nyugdíj melletti visszafoglalkoztatásuk-
ra, jellemzően postai-kézbesítői területen.

Fiatalok, pályakezdők
Társaságunk diákok, hallgatók és friss diplomások számára elérhető szakmai gyakor-
lati lehetőségeket kínál a postai tevékenységéhez illeszkedően. A szakmai középfokú 
szakképzésben részt vevő tanulóknak, valamint a felsőfokú képzésben részesülő hall-
gatóknak kötelező szakmai gyakorlatot biztosítunk. Akkreditált gyakorlóhelyeinken 
– szakembereink irányításával – fogadjuk a postai üzleti ügyintéző szakmát tanulókat 
(logisztikai, postai, irodai), akik számára lehetővé tesszük mind az évközi, mind a nyári 
szakmai gyakorlatot. 

 
GRI 401-3 Szülői szabadság* igénybevétele 2019 2020 2021

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

A Szülői szabadságra jogosult alkalmazott (fő) 1072 2111 774 1800 658 1741

B Szülői szabadságot igénybe vevő (fő) 12 1 780 7 1 443 9 1456

C
A szülői szabadságot követően munkába 
visszatérő alkalmazott (fő)

3 416 4 246 2 213

D
Alkalmazottak, akik a szülői szabadság 
után nem tértek vissza a vállalathoz (fő)

3 171 1 111 2 116

E Visszatérők aránya [C/(C+D)] 50% 71% 80% 69% 50% 65%

F
Visszatérők száma, akik a visszatérés után 
1 évvel még alkalmazásban voltak (egy év 
leteltének évében feltüntetve) (fő)

2 296 3 272 4 213

G Megtartási arány [F/C(előző év)] 40% 83% 100% 65% 100% 87%

* Gyermekek személyes gondozása érdekében igénybe vett szabadság, pl. GYED, GYES

9. táblázat: Szülői szabadság
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A szakmai gyakorlat jogszabályi hátterének és követelményeinek megkezdett átalakítása 
áll a tanulók számának csökkenése mögött. A szakmai gyakorlat a korábbinál magasabb 
évfolyamon vált kötelezővé, illetve erősödik a duális képzés szerepe, amely hosszabb és 
minőségibb szakmai gyakorlatot tesz lehetővé, emiatt egy fogadó vállalatnál kevesebb 
tanuló vesz részt benne. Társaságunk még 2020-ban a postai üzleti ügyintéző szakképe-
sítés követelményeihez illeszkedő, duális programtervet állított össze, ezzel is felkészülve 
az új szakképzési törvény szerinti tanulók fogadására. Duális képzésben részt vevő tanuló 
fogadása leghamarabb 2022-ben várható. 

Szakképzési rendszer átalakítása
A szakképzési rendszer átalakításának célja, hogy a tanulók fontos és releváns piaci 
tudással rendelkezzenek. A postai üzleti ügyintéző szakképzés megmaradt az alap-
szakmák között, és négy plusz egy, illetve érettségire épülő kétéves formában is in-
dítható iskolarendszerű képzésként. Kétéves ágazati alapképzést követi a szakmai 
képzés és a vizsgák sikeres teljesítésével szerzik meg a tanulók a szakképesítést.  
A postai üzleti ügyintéző képzés esetében már elkészült a programtanterv, mely tar-
talmazza mindazon tudás-, attitűd-, képesség- és autonómiaelvárásokat, amelyekkel 
a megfogalmazott kimeneti követelmények teljesíthetők. A dokumentumokon válla-
latunk szakértői dolgoztak, így biztosítva azt, hogy Társaságunk számára hasznos tu-
dás megszerzésére adjon lehetőséget ez a szakképzés. Az új rendszerben a vállalatok 
nagyobb szerepvállalására lesz lehetőség a képzések megvalósításában, így hisszük, 
hogy cégünknek értékes munkatársakat nyerünk, akik a szakmai gyakorlat során felis-
merik a Postában rejlő lehetőségeket.

6.3 Képzések
GRI 404: 103-2, 103-3 
A Magyar Posta értékként tekint a munkavállalókra, ezért kiemelten támo-
gatja képzésüket, és ösztönzi kompetenciáik fejlesztését. Társaságunk 2021-
ben az alaptevékenység ellátásához kapcsolódó szakmai képzések mellett 
a vezetői készség- és tudásfejlesztő képzésekre helyezte a hangsúlyt. Ki-
emelkedő volt a képzésben résztvevők száma; több mint 110 000 fő vett 
részt oktatásokon. Az oktatások a végrehajtói munkakörökben továbbra is a képzett-
ség megszerzésére, a vezetők esetében a munkaerő megtartását célzó fejlesztésekre 
irányultak. A fejlesztési programok és a szakmai gyakorlatok a pandémia következtében 
elsősorban hibridoktatás keretében valósultak meg. Új képzések megtartására, illetve 
a járványhelyzet miatt elmaradtak pótlására törekedtünk. 2021-ben a szakmai képzések 
száma megközelítette az 500-at.

2021-ben Társaságunk előkészítette a képzésszervezés és a munkaerő fejlesztési folya-
mat egészét támogató eOktatás platformot. A fejlesztés és az elektronikus felület beve-
zetése 2023-2024-ben várható.

GRI 404-2 
Képzésre és oktatásra 2021-ben a Társaság 209 millió Ft-ot fordított. Az elektronikus 
képzések kedvezőbb díjazásának köszönhetően a résztvevők száma nőtt a ráfordított 
összeg csökkenése ellenére is. Sikerült mind a távoktatásokban, mind a jelenléti képzé-
sekben résztvevők számát növelni. Számos lehetőséget biztosítunk munkatársainknak, 
hogy mind személyes, mind szakmai készségeikben, képességeikben fejlődhessenek. 
A képzéseken résztvevők száma 2021-ben meghaladta a 111 ezer főt.

Szakmai gyakorlatos tanulók száma adott év során (fő)

2019 503

2020 449

2021 375

10. táblázat: Szakmai gyakorlatos tanulók száma
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A képzésekkel kapcsolatos elégedettség jellemzően magas. A Magyar Posta felnőtt-
képzési intézményként a vonatkozó jogszabályok által előírt módon értékeli a képzé-
seket. A képzések végén a résztvevők visszajelzést adhatnak, amelyek eredményeit 
beépítjük a későbbi képzésekbe, illetve visszajelezzük a trénereknek, tanároknak. 

Előttem az utódom
Vezetői utánpótlásfejlesztési program keretében kiválasztottuk az Előttem az utódom 
program újabb résztvevőit. 2021-ben 74 kollégát jelöltek, akik közül 35-en jutottak túl 
az online kompetenciamérésen és csatlakozhattak a 2 éves programhoz. 
Az „Általános menedzsment ismeretek” készségfejlesztő tréningek 11 csoportban zaj-
lottak. Emellett 2021 tavaszán és őszén csoportokra bontott, ám egyénre szabott fej-
lesztéseket is végeztünk – a belépéskor elvégzett kompetenciamérések alapján meg-
határozott – egyéni fejlesztési irányokhoz igazodva. A program felkészítési szakasza 
komplex vizsgával zárul és Társaság által elfogadott szakképzettséget ad. A potenciális 
jelöltek a menedzsment ismeretek elsajátítása, valamint a vezetői készségek és techni-
kák gyakorlása mellett ún. célmunkakörre való szakmai (munkahelyi szintű) felkészítést 
és dedikált konzulenst kapnak. A munkahelyi oktatás sikeres elvégzését követően zá-
róvizsga letételére kerül sor. 2021-ben 13 fő vizsgázott eredményesen.

Vezetőfejlesztési campusok
2021-ben két fontos vezetőfejlesztési – Campus – programot valósítottunk meg.  
A programok célja azon menedzseri viselkedés elemek elsajátítása, amelyek elenged-
hetetlenek a hatékony munkavégzéshez és a jó munkahelyi légkör megteremtéséhez, 
hozzájárulva a munkavállalók megtartásához.

A 2020-ban, elsőként indított logisztikai vezetők másfél éves fejlesztési programja le-
zárult. A 17 napos jelenléti, 5 csoportos coaching és több e-learning kurzusból álló 
programon 38 fő végzett.
A Logisztikai Campus keretében több elemből álló workshop sorozatot szerveztünk 
a logisztikai szakterületen belüli etikai normák megértése, betartása és betartatása 
érdekében. A campus résztvevői az üzemvezetőkkel közösen fogalmazták meg a szer-
vezet alapértékeit – a vállalati etikai kódex tovább bontásával és kiegészítésével – és 
az elvárt viselkedéselemeket. Az alapok definiálása és elfogadása megtörtént, de az 
üzemspecifikus elvárások meghatározása, illetve kommunikációja 2022-re maradt.
A postahelyi vezetők Campus programjára több mint 300-an jelentkeztek. A kétlép-
csős kiválasztást követően 120 munkatársunk került be a programba, amiből 112-en 
kezdték meg tanulmányaikat. A kiválasztási folyamat végén valamennyi résztvevő sze-
mélyre szóló visszajelzést kapott erősségeire, fejlesztendő területeire vonatkozóan.
A Hálózati Campus keretében – mind készségek, mind szakmaiság tekintetében – kö-
zel egy éven keresztül készítjük fel a hálózati vezetőket a jövőbeni postavezetői felada-
tokra. A Campus résztvevői mindannyian postaszakmai tapasztalattal, belső motivá-
cióval, problémamegoldó képességgel, vezetői potenciállal és fejlődési potenciállal 
rendelkező munkatársak. A részükre biztosított készségfejlesztések és coachingok, va-
lamint a skype-os szakmai konzultációk első szakasza valósult meg 2021-ben. A prog-
ram folytatására és befejezésére 2022-ben kerül sor.
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19. ábra: Képzéseken résztvevők az oktatás típusa szerint 20. ábra: Képzések téma szerint



38 Fenntarthatósági jelentés 2021

Tehetségmenedzsent
Társaságunk Lendület (korábban FÓKUSZ2022) modernizációs programjához kapcso-
lódóan jött létre 2020-ban a Talent Club tehetség programunk, melynek célja a tehet-
séges munkatársak felkutatása, fejlesztése és megtartása, valamint általuk fő céljaink, 
fejlesztési irányaink támogatása. Összesen 7 témakörben indult Talent Club, melyből 
2021 végéig 5 csoport fejezte be projektjét a Lendület program témaköreihez kap-
csolódva és mutatta be záró prezentációját a felső vezetés előtt. 
A csapatok olyan minőségű úgynevezett eredménytermékeket dolgoztak ki, hogy 
2022-ben szakértői bázisként számít Társaságunk a tehetségek további munkájára. 
A Talent Club munkavállalói elégedettséggel foglalkozó munkacsoportja például fel-
térképezte Társaságunk helyzetét az elkötelezettség és motiváltság szempontjából, 
feltárta azokat a lehetőségeket, amelyekkel megtartható és növelhető a munkaválla-
lók elköteleződése, illetve a Magyar Posta mint munkáltató országos elfogadottsága. 
A felsővezetői, résztvevői és szponzori tapasztalatok és visszajelzések alapján egyér-
telmű és hozzáadott értékként fogalmazták meg az érintettek, hogy a program elő-
segíti a szervezetek közötti együttműködést, és jó példával jár elő a csapatok online 
térben történő hatékony munkavégzésére. 
A Talent Clubot 2023-ban hirdetjük meg újra.

6.4 Kommunikáció a munkatársakkal
A vállalati célok elérése érdekében a Társaság vezetése egyfelől kiemelten fontosnak 
tartja a területek közötti együttműködést és a csapatmunkát, másfelől elkötelezett 
a transzparens és rendszeres kommunikáció iránt. A vállalat számára fontos, hogy a 
munkatársak folyamatosan értesüljenek a Társaság céljairól és elért eredményeiről, 
valamint a munkavállalókat leginkább érdeklő témákról. Kollégáink 2021-ben is a ve-
szélyhelyzet kezelése során alkalmazandó eljárások, a fejlesztések és a HR témák iránt 
érdeklődtek a legintenzívebben, ezért rendszeresen tettünk közzé felhívásokat Járvá-
nyügyi tájékoztatóban, valamint folyamatosan informáltuk munkatársainkat a járvány 
alakulásáról és a kapcsolódó postai intézkedésekről.
Szakmai és közösségi lapunk A mi Postánk 2021-ben kilenc számban jelent meg. 
Az informatív tartalommal, aktualitásokkal, interjúkkal, érdekességekkel és rengeteg 
személyes történettel fűszerezett lapot összes szervezetünkhöz eljuttatjuk. A magazin 
emellett elektronikusan is kiküldésre kerül az email címmel rendelkező munkatársak 
részére. A főként értékesítőknek szóló PostaTV csatornára az elmúlt 2 évben közel 
70 kisfilmet és podcastot készítettünk, amit összesen 42 ezerszer tekintettek meg. 
Vállalati intranetes felületünkön a naprakész társasági hírek, szervezeti információk 
és szabályzatok mellett létrehoztunk egy Lendület című aloldalt, amelyen folyama-
tosan tájékoztattuk a vezetőket a fejlesztésekről, a feladatokról és a megfogalmazott 
célokról. Sajnos a járvány miatt – a személyes jelenlétet igénylő – vezetői fórum 
megtartására 2021-ben csak egyszer volt lehetőség, emiatt döntöttük egy dedikált 
belső intranetes oldal kialakításáról.

A 2021-es év is rendhagyó volt a rendezvények szempontjából, hiszen ez volt az egyik 
olyan terület, amelyet a leginkább sújtotta a járvány. Számos postai – külső és belső – 
rendezvény maradt el vagy terelődött át az online térbe. 

A pandémia alatt még fontosabbá vált, hogy közös élményt tudjunk nyújtani a kollé-
gáknak, és a hagyományos online konferenciáktól elszakadva, kreatív megoldásokkal 
adjunk át friss tartalmat és kulcsüzeneteket.
E tekintetben kiemelkedett a rendezvények sorából az Év Végi Hajrá Őszi Értékesítési 
Konferencia. Célunk volt egy újfajta közösségi élményt teremteni és átélhetővé tenni. 
Az egyedülálló eseményen a Retail Értékesítési Igazgatóság „Év Végi Hajrá Őszi Érté-
kesítési Konferenciáját” és a Pénzforgalmi és Közvetített Szolgáltatások Igazgatóság 
„Kiskereskedelmi Termékek Értékesítési Konferenciáját és Kiállítását” kellett prezen-
tációmentes, online konferenciává alakítanunk úgy, hogy a résztvevők azt érezzék, 
személyesen vannak jelen a rendezvényen. Munkatársaink egy része nem rendelkezik 
saját használatú számítógéppel, ezért a meghívottak a körzeti postákon, kisebb cso-
portokban követhették nyomon az előadásokat és a 18 kiállító partner termékújdon-
ságainak bemutatását. 
A grafikagyártási, stúdióépítési munkálatokon és streamelt közvetítés feltételeinek 
megteremtésén kívül nagy csapatmunkát igényelt a meghívott munkatársak össze-
szervezése és a rendezvény szakmai tartalommal való feltöltése; a kerekasztal-be-
szélgetés lebonyolítása, valamint a kiállítók termékeinek biztosítása, amelyet a cso-
maglogisztikai hálózat kézbesített minden résztvevőnek a konferencia reggelére. A 
csomagban a kiállító és előadó partnerek termékmintái és szóróanyagai mellett ital 
és ropogtatnivaló kapott helyet, valamint a legnagyobb sikert arató, a Magyar Posta 
Ügyes Postás társasjátéka is bekerült.
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6.5 Érdekképviselet
GRI 402: 103-2, 103-3 
A Magyar Postánál az érdekképviseleti kapcsolattartásnak nagy múltja van.  
Munkáltatóként a Magyar Posta korrekt, konfliktusmentes, partneri együtt-
működésre törekszik a munkavállalók képviselőivel a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok és a munkabéke fenntartásával, ami a Posta gazdasági, társa-
dalmi kiemelt szerepe és stabilitása szempontjából is nagy jelentőségű. Cél 
emellett a párbeszéd erősítése, a kölcsönös bizalom elősegítése. 
A társadalmi párbeszéd fórumrendszere az előző évekkel nagyrészt azonos volt, 2021-
ben újabb 5 évre létrehozásra került a Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság, melyet 
munkáltatói oldalról a Magyar Posta Zrt., a munkavállalói oldal képviseleteként pedig 
a Postás Szakszervezet és a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége közösen 
kezdeményezett. 

• Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság (PÁPB): konzultációs és tárgyaló fórum-
ként segíti a munkavállalók és munkáltatók közötti folyamatos együttműködést, 
kollektív tárgyalások folytatását, valamint megállapodások kötését a postai szol-
gáltatás ágazatban. A testület kétoldalú szociális párbeszédet folytat a szektoron 
belüli foglalkoztatási és szociálpolitikai javaslatok megvitatására, egyben érdek-
képviseleti, érdekvédelmi, érdekközvetítő és érdekegyeztető feladatokat lát el. 
Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság lehetőséget biztosít a kérelmet benyújtó 
szervezeteken túl más, az érintett ágazati párbeszéd bizottságban részt venni kívá-
nó – egyidejűleg a törvény által meghatározott részvételi feltételeknek is megfe-
lelni képes – munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek számára a 
részvételi szándékuk jelzésére.

• Postai Érdekegyeztető Tanács (PÉT): az érdekegyeztetés kétoldalú, a mun-
káltató és a tag szakszervezetek folyamatosan működő fóruma. Elsődleges cél-
ja, hogy a munkáltató és a szakszervezet(ek) e fórumon rendezzék és fejlesszék 
a munkaügyi kapcsolatokat, biztosítsák az együttműködést a munkáltató és a 
munkavállalók érdekeit szem előtt tartva, gondoskodjanak az alapvető gazdasá-
gi, jövedelmi, szociális és munkaügyi kérdések tisztázásáról. Célja a konfliktusok 
megelőzése, a folyamatos információcsere biztosítása. A PÉT tagjai mindenkor 
konszenzusra törekednek.

• Participációs értekezlet: a munkáltató és az Üzemi Tanács (ÜT) közötti kapcso-
lati fórum. A participációs értekezlet összehívásáról az ÜT gondoskodik.

A konzultációkat, tárgyalásokat a veszélyhelyzet miatt korlátozott létszámú személyes 
részvétellel és online tartottuk, illetve telefonos konferencia beszélgetések keretében 
szerveztük.

GRI 102-41 
A munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéseket a Munka Törvénykönyve mellett a Kol-
lektív Szerződés is szabályozza, amely – a vezető állású munkavállalók kivételével 
(2021.12.31-én 8 fő) – valamennyi a Magyar Posta Zrt.-vel munkaviszonyban álló mun-
katársra, így hatálya a munkavállalók 99,97%-ára terjed ki.  

GRI 402-1 
A munkáltató és a munkavállaló közötti együttműködésnek, valamint a munkáltatói 
részvételi jogok érvényesülésének alappillére a munkáltató véleménykérési kötele-
zettsége. Erre tekintettel a munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri az 
érdekképviseletek véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkálta-
tói intézkedések és szabályzatok tervezetéről, a munkáltató személyében bekövetkező 
változásról. Az érdekképviseletek által jelzett panaszok társasági kivizsgálásának folya-
matát a Társadalmi Párbeszéd Kézikönyvben szabályozott, egységes panaszkezelési 
rend szerint végezzük.

6.6 Munkavédelem

Irányítás
GRI 403: 103-2, 403-2 
A Társaság munkavédelmi tevékenységének stratégiai, szakmai irányítását az Egész-
ségvédelmi, Balesetmegelőzési és Környezetvédelmi (EBK) Osztály vezetője látja el a 
Magyar Posta munkavédelmi vezetőjének szakmai támogatása mellett. Az Osztály té-
mafelelős munkatársai rendelkeznek a munkavédelmi feladatok ellátásához szükséges 
megfelelő képesítéssel. 

A Magyar Posta munkavédelmi tevékenységeit szabályozó legfontosabb dokumen-
tumok: Biztonsági Politika, Munkavédelmi Szabályzat, Munkavédelmi érdekképviselet 
rendjéről szóló vezérigazgató-helyettesi rendelkezés. 

Best Hybrid Event For Employees Hungary 2020
Az UNICEO genfi székhelyű nemzetközi szövetség által létrehozott Live Communica-
tion Awards zsűrije értékelése alapján a Best Hybrid Event For Employees Hungary 
2020 kategóriában a Magyar Posta kapta az 1. díjat az Év Végi Hajrá Őszi Értékesítési 
Konferenciáért.
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Koronavírus-járvány kezelése
Egyértelműen a járványhelyzet jelentette munkavédelmi oldalról a legnagyobb kihí-
vást 2021-ben is. Társaságunk rendelkezik – az aktuális járványhelyzethez igazodóan 
folyamatosan felülvizsgált – járványügyi protokollal és Pandémiás Intézkedési Tervvel. 
Társaságunknál 2020 óta működik a Központi Veszélyhelyzet-kezelési Bizottság, mely 
folyamatosan figyelemmel kísérte és értékelte a járványhelyzetet, valamint koordinál-
ta a szükséges védelmi intézkedéseket.
A Magyar Postánál 2021-ben több mint 4000 igazolt fertőzés volt. A magas szám elle-
nére a teljes létszámra vetített aktív – vagyis egy időben beteg – postai fertőzöttek 
aránya átlagban 3 százalék alatt maradt a bevezetett belső járványügyi protokoll 
hatékonyságának is köszönhetően. Felelős munkáltatóként minden olyan intézkedést 
alkalmaztunk, amely a fertőzésveszély csökkentése és az átoltottság növelése érdeké-
ben kockázatarányosan indokolt volt. 

• 2021 tavaszán, amikor még nehezebben volt elérhető mindenki számára a  
COVID elleni védőoltás, oltakozási lehetőséget hirdettünk a munkavállalóknak és 
országosan a kormányhivatalokkal együttműködve megszerveztük a jelentkezők 
számára az oltás felvételét.

• COVID elleni védőoltással rendelkező munkatársak részére egy nap extra fizetett 
távollétet biztosítottunk.

• A COVID-19 járvány miatt több személyes részvételt igénylő programunkat elha-
lasztottuk, mint az Egészségnap és a Környezetvédelmi tudatosító akciónkat vagy 
a nemzeti egészségügyi szűrőprogramban való részvételünket.

Kötelességünknek érezzük beszámolni arról, hogy a megbetegedések következtében 
sajnos 34 munkatársunk elhunyt. A veszteség a közvetlen kollégákat és az egész szer-
vezetet is megrendítette, a rendelkezésre álló társasági és Postakürt alapítványi se-
gélyezési lehetőségeken keresztül, illetve a csoportos életbiztosításunkkal segítettük 
az elhunyt munkatársaink hozzátartozóit. Társaságunk felelőssége megfertőződésük 
kapcsán nem merült fel.    

Munkavédelmi érdekképviselet
GRI 403-4 
A munkáltató biztosítja a munkavédelmi képviselőik részére a konzultációhoz és tá-
jékoztatáshoz való jogot az egészségre és munkabiztonságra vonatkozó munkálta-
tói intézkedések kellő időben történő előzetes megismeréséhez és megvitatásához. 
 A képviselők maguk közül hozzák létre a Központi Munkavédelmi Bizottságot, amely 
a munkavédelmi érdekképviselet legmagasabb fóruma. A Bizottság ülésein az EBK 
Osztály képviselője is jelen van. A Társaságnál emellett hatfős Paritásos Munkavédel-
mi Testület működik, amelyben a munkavállalói és a munkaadói oldal azonos létszám-
mal és szavazati joggal képviselteti magát. A munkavédelmi kérdések egyeztetése a 
Postai Érdekegyeztető Tanács (ld. 6.5. fejezet) ülésein is rendszeres. 

Kockázatértékelés
GRI 403-2
A kockázatértékelés a megelőzés jelenleg legkorszerűbbnek tekintett eszköze.  
A munkavégzéssel kapcsolatos egészségkárosító veszélyek azonosítása és a kocká-
zatok értékelése, valamint a megelőzést célzó teendők meghatározása továbbra is 
tevékenységenként és munkakörönként valósul meg. Az értékelést központi kérdő-
ív alapján a munkavédelmi munkatársak végzik, a kockázatértékelés gyakorisága a 
jogszabályi elvárásokhoz igazodik. Amennyiben dolgozó jelez munkavédelmi veszélyt 
vagy veszélyes helyzetet, úgy a Központi Munkavédelmi Bizottság elnöke azt a HR 
terület kapcsolattartó munkatársának juttatja el, aki továbbadja az illetékes szakte-
rületnek megválaszolásra, illetve intézkedésre. A további fejlesztések érdekében a 
kockázatcsökkentési intézkedésekről a vezetők és a munkavállalók részéről is érkezik 
visszacsatolás.

GRI 403-3
A kockázatcsökkentési hierarchia alkalmazásáról a Munkavédelmi Szabályzat ren-
delkezik. A kockázatértékelés megállapításai alapján történik a tevékenységre, helyi 
sajátosságokra szabott egyéni és/vagy kollektív védelmi módok meghatározása. Új 
eszköz, technológia alkalmazását vagy épület létesítését megelőzően az éles üzem-
behelyezést minden esetben munkavédelmi kontroll előzi meg, illetőleg végrehajtási 
folyamatainkban a kockázati kitettséghez igazodóan az egyéni védőeszközök haszná-
latának fontos szerep jut.

FFP2

17,5 ezer liter 
kézfertőtlenítőt

84,3 ezer  
mosható maszkot

292,2 ezer 
FFP2-es maszkot

79,5 ezer úgynevezett 
hosszú hatású „folyékony” 

kesztyűt

2021-ben

osztottunk ki a munkavállalóink körében kockázati 
kitettség szerint.
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Munkavédelmi ellenőrzések
GRI 403-2 
A pandémiás helyzet miatt a hatósági ellenőrzések száma tovább csökkent. 2021-ben 
a Társaság területén öt ellenőrzést végeztek a Kormányhivatalok munkavédelmi és 
népegészségügyi szakigazgatási szervei. Társaságunkat munkavédelmi téren hatósági 
elmarasztalás nem érte, munkavédelmi bírság kiszabására sem került sor.
2021-ben összesen 745 esetben végeztünk kombinált munka- és környezetvédelmi 
szakmai ellenőrzéseket, közel 57%-kal többször, mint az előző évben. A feltárt hiá-
nyosságok megszüntetésére a szükséges intézkedéseket meghoztuk, azokat vissza-
ellenőriztük.
A munkahelyi biztonság növelése érdekében 2021-ben célellenőrzés keretében vizs-
gáltuk a polcok és tároló rendszerek munkavédelmi követelményeknek való megfe-
lelését. Az ellenőrzéseket a nagyobb forgalmú postákon, logisztikai telephelyeken, 
illetve az Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ raktáraiban végeztük, összesen 
60 szervezeti egység 171 helyiségében. 
Az ellenőrzések alapján a tároló rendszerek nagy többsége a biztonságos anyagtá-
roláshoz elfogadható mértékű használati és műszaki állapotban van. A tapasztalt hiá-
nyosságok megszüntetésére az érintett szakterületek figyelmét felhívtuk.

Munkavédelmi képzés
GRI 403-5 
A munkavédelmi képzések rendjét a Munkavédelmi Szabályzat határozza meg.  
A munkavédelmi feladatokat munkavédelmi megbízottként ellátó kollégák ötévente 
részesülnek vizsgával záruló képzésben. Az oktatásra 2021-ben távoktatás keretében 
került sor, 814 fő tett sikeres vizsgát. Ismétlődő típusú munkabaleseteket követően a 
munkavállalók soron kívüli munkavédelmi oktatásban részesülnek, amelynek kereté-
ben áttekintésre kerülnek a balesetet kiváltó okok és a megelőzésük módja is.

Balesetek, megbetegedések
A munkanapkieséssel járó munkabalesetek száma 2021-ben is csökkenő 
tendenciát mutatott. 
GRI 403-9 
A munkabiztonsági intézkedések hatékonyságát mutatja, hogy a munkanap kiesés-
sel járó munkabalesetek esetszáma évről évre csökken. Az év során a munkavédelmi 
szakterület 1218 balesetet vizsgált ki, amelyekből 579 volt munkanap kieséssel járó 
baleset. A munkabaleseti táppénzes napok számának 6%-os csökkenése is azt mutat-
ja, hogy a hosszú gyógyulási idejű munkabalesetek száma is mérséklődik. Erőszakos 
támadás miatt egy munkavállaló szenvedett munkanap kieséssel járó sérülést, míg 
83 esetben történt ilyen eset állatok támadása miatt (81 esetben kutya, 2 esetben 
rovar). Az állatok támadása miatti balesetek száma 10%-kal csökkent az előző évhez 
képest. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a veszélyeztetett területekhez tar-
tozó polgármesteri hivataloktól intézkedést kértünk az ebtartás szabályainak betarta-
tása érdekében. 2021-ben a Magyar Posta területén halálos, tömeges, illetve súlyos11  

munkabaleset nem történt.

GRI 403-2 
A munkahelyi balesetek kivizsgálásának folyamatait és körülményeit, a kapcsolódó ve-
szélyek azonosítását, kockázatok felmérését és a javító intézkedések meghatározását a 
Munkavédelmi Szabályzat szabályozza. Valamennyi postai és kölcsönzött munkavállaló 
esetében a jogszabályi előírások szerint történik a balesetek kivizsgálása.

11  A hazai munkavédelmi jogszabályoknak megfelelő besorolás.
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21. ábra: Munkabalesetek száma

GRI 403-9 Munkanapkieséssel járó munkabalesetek száma, baleseti ráta
2019 2020 2021

Munkavállalók
Súlyos balesetek száma 0 2 0

Súlyos baleseti ráta – 1 millió munkaórára - 0,04 -

Összes baleset száma 623 592 567

Baleseti ráta – 1 millió munkaórára 13,1 13,0 12,9

Kölcsönzött munkaerő
Súlyos balesetek száma 0 0 0

Súlyos baleseti ráta – 1 millió munkaórára - - -

Összes baleset száma 20 9 12

Baleseti ráta – 1 millió munkaórára 54,5 16,2 19,5

A táblázat adatai a balesetvizsgálatokon alapulnak. 

11. táblázat: Munkanapkieséssel járó munkabalesetek
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GRI 403-9 
Társaságunknál a munkabalesetekben leggyakrabban érintett munkavállalói csopor-
tok a kézbesítők (382 baleset), valamint a feldolgozási (50 baleset) és a rakodási terü-
leten (41 baleset) munkát végzők. A munkabaleseti tendenciák javulása ellenére, az 
érintett szakterületek bevonásával, változatlanul fokozott figyelmet fordít Társaságunk 
a megelőzésre, a munkavállalók megfelelő oktatására – technológiai és munkavédel-
mi vonatkozásban egyaránt – és a védőeszközök használatára.

Foglalkozás-egészségügy
GRI 403-6 
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást szerződéses partnerrel biztosítjuk, és kizáró-
lag postai munkavállalókra terjed ki. Az év során több mint 35 000 orvosi vizsgálat tör-
tént, ezek mintegy 85%-át az alkalmassági vizsgálatok tették ki. Fontos mérföldkő volt 
év végén, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók nagyobb arányú fog-
lalkoztatásának előmozdítása érdekében létrehoztunk egy testre szabott MMM eljárás-
rendet az előzetes foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálatuk kapcsán, 
amihez a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónk is dedikált erőforrást biztosít.
Kiemelten kezeljük munkatársainkat érő rendkívüli pszichés terhelés esetén a mentá-
lis segítségnyújtást. 2021-ben rendkívüli esemény miatti pszichés terhelés csökkenté-
se érdekében mentális segítségnyújtásra nem volt szükség.

Egészségügyi szolgáltatások, szűrővizsgálatok, 
egészséges életmódot ösztönző kampányok 
A Magyar Posta Biztosítóval 2021-re is megkötöttük a minden munkavállalóra kiter-
jedő COVID-19 biztosítást. A kockázati biztosítás 5 000-25 000 forint közötti értékben 
nyújt kockázati fedezetet koronavírusos megbetegedés esetén.
A mozgásszervi megbetegedésben szenvedő munkavállalóknak minden évben lehe-
tőséget biztosítunk rehabilitációs üdülés igénybevételére. 

A pandémia miatt az egészséges életmódot ösztönző további kezdeményezéseink 
elmaradtak. 
Az All You Can Move továbbra is lehetőséget biztosít a Magyar Posta munkatársai 
részére, hogy a kedvezményes áron megvásárolható sportbérlettel országszerte 800 
helyen különböző sport- és szabadidős létesítményt látogathassanak meg. 

6.7 Önkéntesség és közösségi események
Társaságunk évente több alkalommal szervezett önkéntes eseményei kö-
zül a pandémia miatt 2021-ben csak a Segítő Kezek program valósulhatott 
meg, és a megszokott közösségi programok közül is alig néhány került 
megrendezésre. 
Az immár hagyományosnak mondható Segítő Kezek Program keretében az irodában 
dolgozó kollégák a postahelyi kézbesítés-támogatásban, az amorf küldeményekre 
vonatkozó értesítőírásban, a nemzetközi levélküldemények kézbesítésében, a cso-
magkézbesítésben, a küldeményfeldolgozásban, illetve a reklamációkezelésben dol-
gozóknak segítettek, csökkentve az év végi csúcsszezon terhelését és támogatva a 
minőségi kiszolgálást. 2021-ben 281 munkatársunk vett részt a programban.

Társaságunk 2021-ben is támogatta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet  
Iskolakezdési előtt! elnevezésű segélyakcióját azzal, hogy a szervezet által összeál-
lított 2000 tanszercsomagot eljuttatta a rászoruló diákokhoz. A csomagok összeállítá-
sában önkéntesekkel, az adományok célba juttatásában pedig logisztikai partnerként 
állt az ügy mellé Társaságunk.  
Az adventi időszakban kollégáink aktív szerepet vállaltak különböző jótékonysági ak-
ciókban és segítettek a rászorulóknak országszerte, számos helyi önkéntes kezdemé-
nyezés valósult meg, Pásztótól Szolnokig.
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22. ábra: Jellemző sérülések
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A Magyar Posta Zrt. munkatársai két sportegyesülethez csatlakozhatnak,  
a Kelet-Magyarországi (KPSE) és a Dunántúli (DPSE) Postás Sportegyesület egész év-
ben fogadja a sportolni vágyó postásokat és családtagjaikat. Az egyesületek rend-
szeresen szerveznek családi és tömegsport rendezvényeket, hogy a postások mind 
teljesebb körének biztosítsák a kedvezményes sportolás feltételeit, a rendszeres 
testmozgást, valamint támogassák a munkavállalók és családtagjaik egészséges élet-
módját, aktív kikapcsolódását. 
2021 első felében a sportolási lehetőségeket a járványügyi intézkedések szűkebb ke-
retek közé kényszerítették. A helyzethez alkalmazkodva a hagyományos programok 
mellett új és virtuális kezdeményezéssel is bővült a programkínálat.

• Első alkalommal rendeztünk e-foci és e-sakk bajnokságot. 
• Az egyéni mozgást három sportágban (futás, kerékpározás, túrázás) ösztönöztük.  

A sportolók a körzeti sportfelelősökhöz juttathatták el a lakókörnyezetükben meg-
tett kilométerek okoseszközzel rögzített eredményeit. A résztvevők között az egye-
sület ajándéktárgyakat sorsolt ki. 

• Több csapatot is neveztünk az ötvenkilencedik Országos Postás és Távközlési  
Természetjáró és Túraversenyre. A 322 regisztrált résztvevőből 183 postás kép-
viseltette magát. A KPSE ötödik, a DPSE pedig a hetedik helyet szerezte meg  
Veszprémben.

• A DPSE többnapos kerékpártúrát, illetve gyalogtúrát hirdetett, illetve körzeteik is 
számos egyéb helyi sportprogrammal készültek a járványügyi helyzethez igazodva. 

• A KPSE számos kirándulással, strandos családi és sportnappal, különböző sportági 
versenyekkel, nyári Tisza-tó körüli bringatúrával, hagyományőrző sport találkozók-
kal és területi rendezvényekkel biztosította a kikapcsolódást a tagok és hozzátarto-
zóik számára.
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GRI 301, 302, 303, 305, 306, 307: 103-1, 103-2, 103-3
Miért fontos? Tiszta víz és alapvető köztisztaság, Megfizethető és tiszta ener-
gia, Fellépés az éghajlatváltozás ellen, Szárazföldi ökoszisztémák védelme és Felelős 
fogyasztás és termelés. Ez az öt ENSZ Fenntartható Fejlődési Cél jelzi, hogy a környe-
zetünk védelme és annak különböző aspektusai korunk egyik legnagyobb kihívásait 
jelentik. A Magyar Posta legjelentősebb környezeti hatásai a szállításból és az épüle-
tek energiafogyasztásából fakadnak. Társaságunk ugyanakkor az egyéni közlekedési 
igények csökkentésével, járati rend optimalizálásával hozzájárul a szállításból fakadó 
környezetterhelés mérsékléséhez. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a jogszabályi 
kötöttségek figyelembevételével az üzleti és háttér folyamatok papírmentesítésére. A 
csomagolás környezeti terhei kapcsán a Magyar Posta befolyása kisebb, mert a kézbe-
sítendő csomagok és levelek csomagolását elsődlegesen az ügyfelek végzik. 

Célok, alapelvek A Magyar Posta integrált minőség-, környezet- és energia-
politikájában vállal kötelezettséget a környezet megóvása, a környezetszennyezés 
elkerülése és az ésszerű energiagazdálkodás iránt. A Társaság döntéseiben megha-
tározó elemként jelenik meg az életciklus-szemlélet, valamint a gazdasági haszon és 
a környezeti hatás együttes mérlegelése. A Környezetvédelmi Szabályzat deklarálja 
a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelőséget, illetve elkötelezettségün-
ket a környezetvédelmi rendszer hatékony működtetése és folyamatos javítása iránt. 
A környezetvédelem iránti elkötelezettségünk nem merül ki abban, hogy betartjuk 
a jogszabályi előírásokat. Társaságunk méretéből, pozíciójából adódó lehetőségeivel 
élve igyekszik példát mutatni és felelős vállalatként - a körkörös gazdaság kialakítását 
támogatva - kiemelten kezeli az ellátási értéklánc minden szakaszában a tevékeny-
ségéből eredő környezeti terhelés minimalizálását, a környezeti teljesítménye rend-
szeres visszamérését. A környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontokat a 
beszerzések és termékfejlesztések során is érvényesítjük. Munkatársainktól elvárjuk, 
hogy munkavégzésük során óvják a környezetet, ügyeljenek az erőforrások takarékos 
felhasználására és a megfelelő hulladékkezelésre.
GRI 102-11 
Irányítás A környezetvédelmi kérdéseket a Biztonsági Főigazgatóságon belül az 
Egészségvédelmi, Baleset-megelőzési és Környezetvédelmi (EBK) Osztály kezeli. Az 
osztály végzi a Társaság környezetvédelmi és klímapolitikai célkitűzéseinek kialakítását 
és a teljesülés visszamérését, a környezetmenedzsment rendszerének tervezését, szer-
vezését, irányítását és a végrehajtás folyamatos ellenőrzését, a kockázatok rendszeres 
elemzését és értékelését, a belső környezettudatosság fejlesztését. A végső döntése-
ket a vezérigazgató hozza meg. A környezetvédelmi tevékenység átfogó értékelése 
és a célok meghatározása a Biztonsági Főigazgatói vezetői értekezleten történik. A 
Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) a logisztikai területre, illetve a speciális 
üzemekre és központokra terjed ki. 

A Társaság energia-stratégiáját az Infrastruktúra Igazgatóság alakítja ki és valósítja 
meg, emellett ellátja az Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer (EgIR) szakmai mű-
ködtetését is. A szállításhoz és járműüzemeltetéshez kapcsolódóan a Logisztikai Üze-
meltetési Igazgatóság végzi az energetikai feladatok szakmai felügyeletét. Az Energi-
agazdálkodási Irányítási Rendszer a teljes szervezetre kiterjed, koordinálását a KIR-rel 
együtt a Minőségmenedzsment Osztály végzi.

GRI 102-12 
Greenairport
A Magyar Posta tagja a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2015-ben indult 
kezdeményezésének, a Greenairport Programnak. A kezdeményezés célja, hogy a re-
pülőtéren működő szervezetek az üzemeltetővel összefogva csökkentsék a légikikötő 
környezeti hatásait. A program az innovációra, az összefogásra és a közös cselekvésre 
épül, elsősorban a klímavédelemre fókuszál az energiafelhasználás csökkentésével, a 
megújuló energiaforrások használati feltételeinek megteremtésével, az elektromos 
mobilitás fejlesztésével és a szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztésével. Az érintett 
szereplők összefogásának legfontosabb üzenete, hogy az ország egyik legjelentősebb 
gazdasági egységeként együttesen is elkötelezettek a felelős vállalati működés és a 
környezetvédelem mellett. Cél, hogy 2023-ra a reptéren felhasznált áram 100%-ban 
megújuló energiaforrásból származzon. Emellett 2035-re nettó zéró karbonkibocsátás 
elérésének célja került kitűzésre, amelynek érdekében a fejlesztések során új tech-
nológiai és energiahatékonysági megoldásokat alkalmaznak, többek között modern 
szigetelési és fűtési rendszereket, LED világítást és napelemeket.

7.	 Felelősséggel	a	környezet	iránt
TISZTA VÍZ ÉS
KÖZEGÉSZSÉGÜGY
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fellépés az
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12
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15



45 Fenntarthatósági jelentés 2021

 
Környezetvédelmi képzések
2021-ben a környezetvédelmi képzések rendje változatlan maradt. A felvételi eljárás 
során minden új munkatárs tájékoztatást kap az általános környezetvédelmi ismere-
tekről, környezettudatos magatartási normákról. A Társaság valamennyi munkatársa 
részt vett a szemléletmód megértését segítő energiahatékonysági oktatásban. Az 
eco-driving tudatosítás az éves KRESZ képzés szerves része. Emellett munkavállalók 
egy része évente képzésben részesül a saját tevékenységi körére vonatkozó környe-
zetvédelmi feladatokról.

Megfelelőség
GRI 307: 103-2, 103-3, 307-1 
A környezetvédelmi kockázatokat rendszeresen elemezzük és értékeljük, ellenőrizzük 
a környezetvédelmi tevékenységek megvalósítását. Emellett időszakosan visszamér-
jük a kitűzött környezetmenedzsment célok felé az előrehaladást.
2021-ben a Magyar Posta ellen nem volt eljárás a környezetvédelmi jogszabályok, 
hatósági elvárások vagy kötelező érvényű megállapodások megsértése kapcsán.

7.1 Energiagazdálkodás és  
levegőtisztaság-védelem
A Társaság energiaigényét két tényező, az épületek fogyasztása és a gépjármű-hasz-
nálat határozza meg. Az ingatlanokhoz kapcsolódó felhasználás 59%-ot, a logisztikai 
célú fogyasztás 41%-ot tett ki 2021-ben. 

Fejlesztések és eredmények
GRI 302: 103-2 
A 2021. évi energiafogyasztást az előző évhez képest már kevésbé befolyásolta a ko-
ronavírus-járvány és annak hatásai, alkalmazkodtunk a kialakult helyzethez, a home 
office egy-egy hullám esetén volt inkább jellemző. A villamosenergia felhasználás 
csökkentésére kitűzött célunk teljesült, azonban a fűtési célú energiafogyasztás – 
földgáz és a távhő – számottevően, míg a gépjárművek által felhasznált üzemanyag 
kisebb mértékben növekedett.
Telephelyeink energiahatékonysági fejlesztése folyamatos; ez világításkorszerűsí-
tést, kazáncserét (11 telephely), illetve a légkondicionáló berendezések cseréjét (20 
telephely) jelenti elsősorban. Az energiafogyasztást folyamatosan nyomon követjük, 
törekedve a felesleges használat megelőzésére. Folyamatosan keressük a megújuló 
energia alkalmazását lehetővé tevő műszaki megoldásokat, a napenergia használatá-
val 2021-ben 184,1 MWh-val csökkent a primer energia igény.

Kitűzött célok 2021-re Célérték Eredmény Teljesülés

GRI 302-3 Egységküldeményre12  
vetített üzemanyagfogyasztás 

min. 4,5 ek. 
db/liter

4,2226 ek. db/
liter

-

Villamosenergia fogyasztás az 
előző évhez képest

-1% -1,10% +

Földgázfogyasztás az előző évhez 
képest

-0,5% +7,33% -

Távhő fogyasztás az előző évhez 
képest

-0,5% +6,81% -

Szén-dioxid-kibocsátás 2017-hoz 
képest

-6%
 piaci alapú: 

-3,4%
-

12. táblázat: Energetikai és szén-dioxid-kibocsátási célkitűzések és teljesülésük

12  Olyan egyenérték, amely figyelembe veszi a különböző felvett küldemények eltérő súlyát (pl. 1 db egységküldemény = 350 db levél / 0,75 db csomag / 100 db reklámkiadvány, hírlap).
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Szén-dioxid-kibocsátás
GRI 305: 103-2, 103-3 
A szén-dioxid-kibocsátást negyedévente mérjük és szerepet vállalva a klímaváltozás 
elleni küzdelemben célértéket, valamint határidős kibocsátás-csökkentő vállalásokat 
határozunk meg. 
Társaságunk 2020-ban kitűzött hosszú távú célja, hogy 2030-ra 18,1%-kal 
mérsékeljük bruttó szén-dioxid-kibocsátásunkat a 2017-es bázisévhez ké-
pest.13 2021-ben 3,4%-kal csökkent a szén-dioxid-kibocsátásunk 2017-hez képest, 
azonban a tavalyi évhez képest 6,1%-kal növekedett. Az enyhe növekedésnek első-
sorban két fő oka volt. Elsődlegesen a fűtésre fordított energiafelhasználás emelke-
dése, amely összefüggésbe hozható azzal, hogy a 2021 az elmúlt tíz év leghűvösebbje 
volt Magyarországon a tavaszi és az őszi hónapokra vonatkozóan. A másik oka a gép-
járművek által felhasznált üzemanyagok mennyiségének kisebb mértékű növekedése, 
ami az e-kereskedelem bővülése miatti szállított küldeményvolumen növekedésével 
magyarázható. 2021-ben a vírushelyzet enyhülésével a pandémia előtti értékeket kö-
zelítettük meg. Az üvegházhatású gázok csökkenésbe a szén-dioxid-kibocsátás meg-
váltását (offset) nem számítjuk bele. Célkitűzésünk a piaci alapú14 számításra vonatko-
zik és a közvetlen (Scope 1) és a vásárolt energiához kapcsolódó közvetett (Scope 2) 
szén-dioxid-kibocsátást foglalja magában. 

GRI 302-1 A Magyar Posta energiafelhasználása, GJ

 2019 2020 2021

Benzin (ásványi) – posta technológiai 4937 4881 4690

Benzin (ásványi) – személy 10263 8083 8983

Gázolaj (ásványi) – posta technológiai 306 446 305 888 310 701

Gázolaj (ásványi) – személy 2312 1623 1130

CNG 348 340 352

Földgáz 280 294 285 457 306395

Villamosenergia 146 873 137 502 135990

Vásárolt hő 49 416 47 194 50408

Benzin (bio)** – posta technológiai  166 336

Benzin (bio)** – személy  274 644

Gázolaj (bio)** – posta technológiai  21 559 21898

Gázolaj (bio)** – személy  114 80

Tüzifa*** 4 043 1 277 3915

Vásárolt hő (termálvíz) 193 802 872

Termelt napenergia 489 656 476

Összesen 805 614     815 815        846 869    

**2020-tól külön tüntetjük fel a bioüzemanyag fogyasztást.

*** GRI 102-48 A tüzifa az előző évi jelentésekben nem szerepelt, ezzel korrigáltuk 
az Összesen értéket is. 

Az energiafogyasztási adatok pontosak, mérésből származnak. Ahol szükséges volt, a 
vonatkozó jogszabály, illetve iparági becslések fűtőértékeit használtuk.

13. táblázat: Energiafogyasztás

13  A bázisév választását a Nemzeti Energia és Klímaterv (NEKT) indokolja, amelyben a cél meghatározásakor a legfrissebb adat a 2017-es év kibocsátása volt. A NEKT ehhez a szinthez képest 8,1%-os csökkentési célt határoz meg országos szinten (ez 
az 1990-es üvegházhatású gáz kibocsátási szinthez képest -40%). A Magyar Posta 2019-es kibocsátása 2017-hez képest -8,1% volt. Az ambiciózusabb cél érdekében, és a kitűzés időpontjában számítva arra a meg nem valósult döntésre, hogy a NEKT 
célkitűzése is módosításra kerül (-50% 1990-hez képest) határoztuk meg a vállalást.
14  Piaci alapú kibocsátás: a vásárolt energiához kapcsolódó tényleges kibocsátási tényezővel számított érték, amennyiben azt a szolgáltató rendelkezésre tudja bocsátani. Ennek hiányában az országos szinten, a kifejezetten alacsony vagy zéró kibocsá-
tásúként értékesített energia nélkül számított maradványenergia átlagos kibocsátási értéke. Lokáció alapú kibocsátás: az energiafogyasztásból helyi (országos) átlagos kibocsátási tényezővel számított érték. A kétféle kibocsátási tényező Magyarországon 
csak villamosenergiára érhető el.
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Az üvegházhatású gázok (ÜHG) közül csak a szén-dioxid-kibocsátás került figye-
lembevételre, kivéve a légkondicionálókhoz kapcsolódó kibocsátásoknál, amely 
CO2-egyenértéken valamennyi ÜHG-re kiterjed. A kibocsátási tényezők jogszabá-
lyokból, hivatalos adatokból és iparági szervezetek adatszolgáltatásából származnak.  
A GWP értékek az IPCC 4. Értékelési jelentése alapján számítottak. A biogén kibocsá-
tás 2021-ben 2045 CO2 tonna volt. 

GRI 102-12 

Oscar.post – Legjobb kategóriába kerülés
Az ENSZ Universal Postal Union (UPU) kezdeményezése, az Oscar (Online Solution for 
Carbon Analysis and Reporting), amelynek keretében egységes, az UPU által hitelesí-
tett módszertan alapján számítják ki a résztvevő postai szolgáltatók üvegházhatásúgáz 
kibocsátását. Az eredmények segítik a trendek monitorozását, a szektoron belüli glo-
bális összehasonlítást és támpontot adnak a karbon-lábnyom csökkentésének lépése-
ihez. 
A Magyar Posta a jelentéstétel minősége és kiterjedtsége alapján újból a legjobb ka-
tegóriába került. A kategóriába kerülés feltétele a közvetlen (Scope 1) és vásárolt ener-
giából származó közvetett (Scope 2) kibocsátások teljes körű jelentése. Az ide sorolt 
szervezetek jellemzően a közvetett (Scope 3) kibocsátások egy részéről is jelentenek. 
A Magyar Posta számára továbbra is a Scope 3 kibocsátások szélesebb körű jelentés-
tételében mutatkozik fejlődési lehetőség. 

Gépjárművek és logisztika
A Magyar Posta környezet iránti felelősségének jelentős része a szállításból, a logisz-
tikai feladatok ellátásából fakad. Ezért a beszerzéseknél kiemelt szempont a minél ke-
vésbé környezetterhelő, biztonságos eszközök kiválasztása, az üzemeltetésben pedig 
a szervizelések, javítások megfelelő színvonalú elvégzése, az eco-driving alkalmazása 
és a járatszervezés optimalizálása.
A logisztikai feladatok ellátása, a küldemények kézbesítése a közel 4600 járműből álló 
flottával történik, amelyből 181 elektromos, ezen belül 45 pedig kisáruszállító gép-
jármű. Az elektromos járművek szélesebb körű elérhetősége érdekében folyamato-
san tesztelünk elektromos járműveket csomagkézbesítési és mobilpostai feladatokra. 
2021-ben 140 segédmotoros kerékpárt szereztünk be és beüzemelésre került 50 db 
háromkerekű elektronikus szállítójármű a nagy távolságokra kézbesítést teljesítő kollé-
gák részére. Beszerzéseink mellett 163 gépjárművet értékesítettünk az év során. 
Hivatásos gépjárművezetőink 2021-ben is részt vettek ECO vezetés képzésen az éves 
KRESZ-oktatás keretében és az Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer audit felké-
szülés részeként. Az év során több ezer sofőrünk végezte el a képzést. 2021-ben külön 
oktatási anyagot készítettünk az elektromos járművekhez. 
Az előző évhez képest 1%-kal, 100 millió kilométerre15 csökkent a járművek által meg-
tett távolság. A 9,7 millió liter felhasznált üzemanyag viszont 1,6%-os növekedés a ta-
valyi évhez képest.
Kézbesítőink a gépjárművel megtett kilométerek mintegy 20%-át kitevő utat tesznek 
meg gyalogosan vagy kerékpárral. 2021-ben az előző évhez hasonlóan 19,5 millió kilo-
métert tettek meg biciklivel, 2,2 millió kilométert pedig gyalogosan.

Veszélyes hulladékok mennyisége kezelés szerintNem veszélyes hulladékok mennyisége kezelés szerint
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23. ábra: Szén-dioxid-kibocsátás

15  Súlyozott kilométer, ami figyelembe veszi az utak adottságait.

Megtett út Beszerzések

4600 logisztikai gépjármű 100 millió km15 140 háromkerekű segéd-
motoros kerékpár

5020 kerékpáros kézbesítőjárás, 
8098 kerékpár

19,5 millió km 382 elektromos kerékpár

1060 gyalogos kézbesítőjárás 2,2 millió km

14. táblázat: Logisztikai adatok

GRI 305-1, 305-2
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A hálózatkorszerűsítési program keretében 2021-ben közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződés szerint 1193 db fix és 511 db opciós elektromos rásegítésű ke-
rékpár beszerzését indítottuk el, részben a mechanikus kerékpárok kiváltására, részben 
a kézbesítőjárások átszervezése kapcsán. 
A mindennapi munkavégzéshez használt személygépkocsiknak a logisztikai járművek-
hez képest lényegesen kisebb környezeti hatása van. A személygépjárművek leányvál-
lalatunk tulajdonát képezik, a Társaság bérli ezeket. A mintegy 200 járműből álló flotta 
futásteljesítménye a pandémia enyhülésével növekedett a 2020-as évhez képest, közel 
5 millió km-t tett ki. A flottánkban 3 elektromos gépjármű van használatban.  

7.2 Anyagfelhasználás

GRI 301: 103-1 
Társaságunk kis mennyiségű anyagot használ működéséhez. A küldemények csoma-
golását jelentő borítékokat, dobozokat az ügyfelek biztosítják, Társaságunk ezeket 
értékesíti, nem pedig felhasználja. A csomagok kis arányánál végzi a Magyar Posta a 
csomagolást. 
Közvetlen anyaghasználatnak a csomagolópapír mellett a könyvelt küldemények fel-
adóvevénye, a bélyeg, illetve az egyéb kézbesítéshez kapcsolódó etikettek tekinthe-
tőek. A csomagolóanyag és feladóvevény mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza.  

GRI 301: 103-2, 103-3, 306-2 
A felelős anyaghasználat érdekében a papíralapú csomagolóanyagok évi 5%-os mér-
séklése a célunk, amelyet az elmúlt 3 évben teljesíteni tudtunk. Szintén célunk a visz-
szaérkező göngyölegek, illetve más szervezetektől átvett dobozok újrahasznosítása (a 
sérülésmentes dobozokat újra kiküldjük, a sérültekből tömítőanyagot készítünk a cso-
magokba), valamint az azonos címre szállítandó anyagok egy küldeményben történő 
kiküldése. A postai csomagok kézbesítéséhez kizárólag újrahasznosított karton cso-
magolódobozt, csomagolópapírt használunk, a csomagolási célra használt műanyag 
tasakok környezetbarát alapanyagúak. 2021-től az eddig műanyag tasakban lévő  

Postai Szabályozások nyomtatott változatának csomagolását papírra váltottuk.
2021. július 1-jén lépett hatályba a 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet az egyes egyszer 
használatos, valamint egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásá-
ról. Ugyan a Magyar Posta sem gyártónak, sem forgalmazónak nem minősül a rende-
letben szereplő műanyag termékek tekintetében, de felhasználói oldalról indokolt volt 
bizonyos korlátozásokat beépíteni, így a tiltott termékek zárolásra kerültek cikkszám 
szerint a beszerezhető termékek listáján és az üzleti kártya használati tiltott tételek 
közé is bekerültek.
Szolgáltatásaink kapcsán (5.1 fejezet) és a háttérműveleteink esetében (ld. HR terüle-
tén) is folyamatos a digitalizáció kiterjesztése és a papírhasználat visszaszorítása. 

7.3 Vízfogyasztás

GRI 303: 103-1, 103-2, 303-1, 303-2, 303-3 
Társaságunk vízfogyasztása nem jelentős mértékű, a teljes vízfelhasználás 2021-ben 
188 602 m3 17volt, ami kb. 5300 fő átlagos éves vízfogyasztásának felel meg. A fel-
használt víz mennyisége 6%-kal mérséklődött az előző évhez képest. A Magyar Posta 
kizárólag települési vízhálózatból származó friss vizet használ, közüzemi célra. A Tár-
saságnál nagyrészt kommunális szennyvíz keletkezik. Alapvető célunk, hogy a közcsa-
tornába ne kerüljön előkezelés nélkül hulladék vagy szennyezőanyag. Társaságunk 
kismennyiségű vízfelhasználása miatt nem határoztunk meg célokat a vízfogyasztásra 
vonatkozóan. 

GRI 301-1 A Magyar Posta anyagfelhasználása16, kg

2019 2020 2021

Csomagolópapír 2320 2204 2095

Egységdoboz 2933 2786 2653

Feladóvevény 31 400 31 418 37 862 

Összesen 36 653 36 408 42 610

15. táblázat: Anyagfelhasználás

16  Vásárolt anyag mennyisége. Valamennyi megújuló alapanyag, papír.
17  Mért adat, illetve átalány díj alapján meghatározott mennyiség. A víz forrásáról nincsen információnk. 
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7.4 Hulladékgazdálkodás
GRI 306: 103-2, 306-1, 306-2 
Törekszünk rá és valamennyi munkatársunk felé is megfogalmazzuk elvá-
rásként, hogy tevékenységünk során a lehető legkevesebb hulladék kelet-
kezzen. Emellett döntés született a körforgásos hulladékgazdálkodásra való 
átállás megkezdéséről, aminek alapja a jól szervezett hulladékgazdálkodás.
GRI 306-3 
Társaságunknál a keletkező hulladék mennyisége nem változott lényegesen az előző 
évhez képest. A hosszabb távú mérséklődést elsősorban a digitalizáció tudja segíteni. 
A nem veszélyes hulladékok mintegy 80%-a kommunális hulladék, mennyiségét a be-
szállítói szerződések alapján becsüljük.
Fontos megjegyeznünk, hogy a kézbesítésre kerülő küldemények csomagolóanyagá-
ból keletkező hulladék nem a Magyar Posta hulladékát jelentik. Mennyiségére vonat-
kozóan nem rendelkezünk becsléssel.
2021-ben átalakítottuk a vidéki nem veszélyes szelektív hulladékgyűjtés rendjét. A helyi 
hulladékgyűjtő vállalkozások megkeresésével célunk volt, hogy mérsékeljük a hulladék 
szállításának igényét, és több gyűjtőhely esetében tudtunk is a közelbe telephellyel 
rendelkező partnerrel megállapodást kötnünk. A személyes vagy üzleti adatokat tartal-
mazó, illetve azt nem tartalmazó papír hulladékokat, a műanyaghulladékokat (pl. PET 
palack, egyéb műanyag csomagolási hulladék), továbbá a fém plombákat továbbra 
is gyűjtjük szelektíven. A legforgalmasabb postákon az ügyféltérben is van szelektív 
papír- és műanyaghulladék gyűjtés. 
A veszélyes hulladék mennyiségének közel felét – a postai tevékenység következmé-
nyeként – tonerek és festékpatronok adták 2021-ben is. Lényegesen kisebb mennyi-
séget jelentenek az elemek és akkumulátorok, valamint a szennyezett felitatóanyagok. 
A veszélyes hulladékokat típusonként szelektíven gyűjtjük, kiemelt figyelmet fordítva 
a környezetszennyezés megelőzését biztosító gyűjtésre, tárolásra. A veszélyes hulla-
dékok mennyisége 2021-ben 12%-kal növekedett az előző évihez képest, például hű-
tőszekrények nagyobb arányú selejtezése okán.
GRI 306-2,3,4 
A hulladékkezelő beszállítók a szükséges engedélyek birtokában végzik tevékenysé-
güket, átadott hulladékaink kezelését telephelyi bejárások során ellenőrizzük. A hulla-
dékokkal kapcsolatos nyilvántartást a jogszabályi elvárásoknak megfelelően végezzük, 
a kommunális hulladékon kívül a mennyiségek pontosan nyomon követhetőek. Vala-
mennyi hulladékfajta kezelése külső helyszínen történik. 

Zöld versenyt nyertek a Hajdúböszörményi postások
Munkatársaink a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara éves használt  
mobiltelefon gyűjtő versenyén értek el előkelő helyezést. Kollégáink pár nap alatt 39 
mobiltelefont gyűjtöttek a versenyre összegyűlt 693-ból, ezzel hozzájárulva a veszélyes 
hulladéknak minősülő mobiltelefonok újrahasznosításához.
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24. ábra: Nem veszélyes hulladékok mennyisége

25. ábra: Veszélyes hulladékok mennyisége

GRI 306-3,4,5



50 Fenntarthatósági jelentés 2021

Szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége (tonna) 2019 2020 2021

 - papír 1936 1431 1355

 - műanyag 176 145 134

 - fém 40 25 52

 - elektronikai hulladék 60 33 92

 - kiürült festékpatron 10 9 8

16. táblázat: Szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége

7.5 Szemléletformálás
A környezettudatosságra való orientáció már a munkaerőfelvételi eljárás során indul, 
hiszen minden új munkavállalónk egy külön kiadványban kap ismereteket, tanácsokat 
az elsajátítandó és alkalmazandó helyes környezetvédelmi munkahelyi gyakorlatokról. 
Igyekszünk a környezetvédelmet minél több kommunikációs csatornán és felületen a 
napi munkavégzési gyakorlat részévé tenni.  Elérhető volt saját kiadványunk a „Segéd-
let az energiahatékonysági intézkedésekhez”, emellett a MEKH (Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal) energiatudatosságot erősítő plakátjai révén adtunk 
tippeket az energiahatékonyság megvalósításhoz. A plakátok az intraneten, illetve a 
postákon és üzemekben, irodaházakban kerültek kihelyezésre. 
Képzéseink során is felhívjuk munkatársaink figyelmét arra, hogy energiahatékonysági 
ötleteiket e-mailben és postai úton is várjuk. 
A pandémia mérséklődésével egyre több munkatársunk volt az irodában, így a bu-
dapesti központi irodaépület „Zöld 
sarok” közösségi könyvespolca is újra 
nagy népszerűségnek örvend a mun-
kavállalók körében. Ezen a helyen a 
megunt, már kiolvasott könyvek ingyen 
gazdát cserélhetnek.

A Föld napja alkalmából egy kis videóban tettük közzé a klímapolitikai célkitűzéseinket 
és eddigi eredményeinket, az Autómentes Világnapon pedig sajtóközleményt adtunk 
ki „Fenntartható közlekedés egész évben a Postánál” címmel, amelyet a közös-
ségi médiában is publikáltunk.
A 75 éves soproni természetjáró szakosztály több eseménnyel ünnepelte a jeles ese-
ményt, amelyek közül az egyik 75 fa elültetése volt a Soproni Parkerdőben, létrehozva 
a Postás ligetet.  
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Miért fontos? Jelentős közbizalmat élvező, a hazai lakosság számára több mint 
150 éve közérdekű szolgáltatásokat nyújtó, és köztulajdonban lévő társaságként még 
inkább felelősségünk a tisztességes, átlátható, jogszerű és pénzügyileg hatékony, 
nem pazarló működés és az elszámoltathatóság biztosítása. Ügyfeleink a magas szín-
vonalú szolgáltatások mellett jogosan várják el a fogyasztói érdekek, valamint a sze-
mélyes adatok védelmét is. A fenntartható közbeszerzési gyakorlatok elősegítése a 
Felelős fogyasztás és termelés SDG cél nevesített alcélja, a Béke, igazság és erős 
intézmények cél kiáll a korrupcióellenesség mellett. A Magyar Posta a társadalomban 
betöltött szerepéhez és gazdasági lehetőségeihez mérten vállal szerepet a helyi kö-
zösség erősítésében. Adományaink és szponzorációnk segítségével is kapcsolódunk 
az ENSZ Fenntartható fejlődési céljaihoz. Elsősorban A szegénység felszámolása, az 
Egészség és jóllét célokat segítik támogatásaink, amelyeket jellemzően más szerve-
zetekkel partnerségben valósítunk meg.

Célok, alapelvek Elkötelezettek vagyunk, hogy megfeleljünk a mindenkor hatá-
lyos jogszabályi és belső előírásoknak, etikai elvárásoknak és követett értékeknek, és 
ezen megfelelés, érték alapú működés elvárt minden vezetőnktől, munkavállalónktól, 
a szolgáltatások ellátásában közreműködő partnerünktől, valamint beszállítónktól is.  
A teljes értékláncban elvárt etikai elvek és magatartási szabályok rendszerét az Eti-
kai kódex fogalmazza meg, gerincét a 2. fejezetben bemutatott alapértékek adják. 
Az Etikai Kódexhez kapcsolódva, azt kiegészítve a Megfelelőségi, a Kockázatkezelési 
és a Biztonsági Politika jelöli ki azokat az alapelveket, amelyek a jogszerű, kockázat-
tudatos, tisztességes vállalati működést megalapozzák és a vállalaton belül egyfajta 
értékközösséget teremtenek, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat, ajánláso-
kat, tulajdonosi és társadalmi elvárásokat, valamint a piaci legjobb gyakorlatokat. A 
belső kontrollrendszer hozzájárul ahhoz, hogy az említett Politikákat érvényesítve a 
Társaság a tevékenységét szabályosan és hatékonyan folytassa, biztosítva az ügyveze-
tés politikájának érvényesülését, a vagyon védelmét, a nyilvántartások és beszámolók 
teljességét és pontosságát, és mindezekről pontos, időbeni információkat nyújtson 
gazdasági társaság első számú vezetője számára. 
A belénk vetett bizalmat a Magyar Posta Zrt. a társadalmi szerepvállalás formájában 
viszonozza, amelynek kereteit a Támogatási, Adományozási és Szponzorációs Politika 
fekteti le. Adományozásainkban és szponzorációnkban törekszünk arra, hogy hozzájá-
ruljunk a jó ügyekhez; illetőleg partnereinket, ügyfeleinket is ösztönözzük a társadalmi 
célok elérésének támogatására.

Irányítás A normatív irányítás rendjét és eszközeit, a döntési szinteket és feladat-
kompetenciákat, a különböző testületi munkaszervezetek hatásköreit a Szervezeti és 
Működési Szabályzat határozza meg. A Társaság szabályozási rendszere komplex, a 
vállalat méretéhez és tevékenységeinek összetettségéhez igazodó, a tevékenysé-
gének teljes körét és a szervezet minden szintjét lefedi, támogatja az egymáshoz 

kapcsolódó folyamatok végrehajtását, elősegíti az eredményes munkavégzéshez 
szükséges információk áramlását, megteremti az elszámoltathatóság feltételeit. A 2. 
számú fejezetben tárgyalt Etikai Kódex mellett a szabályos működés másik alappillére 
a Megfelelőségi Politika, amely meghatározza a megfelelés-biztosítási és a megfe-
lelés-támogatási funkciók szerepét, illetve a megfelelőségi kockázatok kezelését. A 
megfelelést ernyő-szervezetként a Compliance Önálló Osztály koordinálja. A meg-
felelési felelős vezető évente legalább egyszer jelentést készít a Vezérigazgatói Érte-
kezlet, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság számára. A Jogi Igazgatóság alapvető 
feladata, hogy biztosítsa a jogszerű társasági működés keretfeltételeit. E feladat meg-
valósítása érdekében a Jogi Igazgatóság egyes szervezeti egységei – kompetenciáik 
alapján – részben előkészíti, illetve véleményezi a Magyar Posta Zrt. kiadásra szánt 
általános szerződési feltételeit, belső szabályozásait, vezető testületi előterjeszté-
seit. A belső ellenőrzési funkció szabályszerűen kiépített, működtetése folyamatos.  
A Felügyelőbizottság legalább évente kétszer beszámoltatja az Ellenőrzési igazgatót 
a munkaterv szerint elvégzett munkáról.
A visszaélésbejelentő (whistleblowing) rendszert a Biztonsági Főigazgatóság működ-
teti és ellátja a csalás-megelőzési és feltárási feladatok irányítását.
A támogatási, szponzorációs és adományozási tevékenységek koordinációja, a dön-
tések előkészítése és azok végrehajtása a Marketingkommunikációs Igazgatóság 
hatásköre. A Támogatási, Szponzorációs és Adományozási Politika a 2020-2023 kö-
zötti időszakra az üzleti célokkal összhangban meghatározza azokat az alapelveket, 
célokat, eszközöket, amelyek hozzájárulnak a Társaság társadalmi kapcsolatainak fej-
lesztéséhez, társadalmi elismertségének növeléséhez, a Társaság iránti bizalom erő-
sítéséhez. Ez a Politika rögzíti a támogatásból és szponzorációból kizárt szervezetek / 
tevékenységek18 körét is.

8.	 Felelős	üzleti	magatartás
GRI 201, 205, 206, 307, 418, 419: 103-1, 103-2, 103-3

 18  Politikai pártok, egyházi szervezetek; Szórólapok, plakátok térítésmentes kihelyezése helyi döntések alapján; Magánszemélyek és általuk szervezett kezdeményezések támogatása; A nem postai érdekeltségű versenysport támogatása.
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Szervezeti működés, változások 
GRI 102-10, 102-18 
A Társaság 2021 végén érvényben lévő @Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) 
honlapunkon érhető el. Az év során nem történt változás a vezérigazgató-helyettesek 
kompetenciájában, a közvetlen vezérigazgató alá tartozó szakterületek körében és 
feladatkörében. Nem változott a fenntarthatósággal összefüggő területek felelősségi 
köre sem, a Logisztikai Üzemeltetési Igazgatóságon kisebb funkcióbővítés történt az 
átláthatóbb, agilis, folyamatos adatkontrollt biztosító működés érdekében. A komp-
lex, rendszeres, illetve stratégiai jelentőségű feladatok kapcsán továbbra is testü-
leti munkaszervezetek működnek, feladat- és hatáskörüket az SzMSz tartalmazza. E 
munkaszervezetek hatásköre javaslattevő, döntés előkészítő és döntéshozó is lehet. 
2021-ben megszűnt a Logisztikai Fejlesztési Bizottság és a Modernizációs Bizottság, 
emellett a Vezérigazgatói értekezlet és a Fejlesztési és Beruházási Bizottság feladata 
módosult. 

Érvényes: 2021.10.01-től 

 

Jog, hatósági kapcsolatok

Minőség- és adatmenedzsment,
ügyvitel

Biztonság       Humánerőforrás menedzsment

Belső ellenőrzés

Elektr onikus csatornák menedzsment 
Levél termékmenedzsment
Pénzforgalmi termékmenedzsment
Vállala ti értékesítés
Retail értékesítés
Hírlap  logisztika és termékmenedzsment
Ügyfélszolgálat

Üzleti
Vezérigazgató-helyettes

Logisztikai üzemeltetés, szállítás, 
feldolgozás
Logisztikai fejlesztés
Csomag termékmenedzsment
Infrastruktúra

Logisztikai és Üzemeltetési
Vezérigazgató-helyettes

Partneri hálózat fejlesztés, üzemeltetés
Hálózat üzemeltetés
Hálózat fejlesztés 

Vezérigazgató

Compliance
vezetői és testületi döntéstámogatás 

Szervezetfejleszés, szabályozás

Társasági kommunikáció, 
marketingkommunikáció

Stratégia, projektmenedzsment 
társasági transzformáció

Informatikai irányítás 
Informatikai megoldások 
Informatikai üzemeltetés

Informatikai
Vezérigazgató-helyettes

           
                

Hálózati és Hálózat Modernizációs 
Vezérigazgató-helyettes

 

Kockázatkezelés
Treasury
Pénzügy, számvitel
Kontrolling
Beszerzés
Vagyongazdálkodás
Posta Elszámoló Központ

Pénzügyi 
Vezérigazgató-helyettes

26. ábra Szervezeti felépítés 2021.12.31.

https://www.posta.hu/static/internet/download/Alapkotet_20211001.pdf
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8.1 Compliance (jogszabályoknak való  
megfelelés és etikus működés)
GRI 205, 206, 418, 419: 103-2 
A megfelelés biztosítási és támogató (compliance) funkció független a Társaság üzleti 
tevékenységeitől és üzleti funkcióitól, illetve a további kockázatkezelésben eljáró és 
kontrollfunkciót betöltő szervezeti egységektől. Működésének kereteit a Complian-
ce Szabályzat tartalmazza, amelyet 2021-ben a jogszabályi elvárásoknak megfelelően 
aktualizáltunk. A Compliance Önálló Osztály koordinációja mellett, a Társaság szer-
teágazó tevékenysége miatt, a megfelelési funkció ellátásában több terület működik 
közre.  
A jogszabályi megfelelést célzott belső vizsgálatokkal és ellenőrzésekkel, valamint a 
belső szabályozások és megkötendő szerződések véleményezésével mérjük a belső 
kontrollfunkciót biztosító szervezeti egységek bevonásával. A Társaság jogszabályi 
megfelelése jónak mondható, kritikus megfelelési hiányosság nem került megállapí-
tásra. A megfelelés fejlesztését célzott oktatásokkal és tudásszint-méréssel is segítjük. 
A Társaság jogos üzleti érdekeit, biztonságát, jó hírnevét veszélyeztető tevékenységet 
végző munkavállaló ösztönző juttatása csökkenthető, illőleg az arányosság elvét be-
tartva munkajogi és/vagy büntetőjogi következményeket is maga után vonhat az ilyen 
magatartás. 
A visszaélések, vagy azok gyanújának jelzésére anonim bejelentést is lehetővé tevő 
visszaélés-bejelentő rendszert működtetünk, amely a munkavállalók és külső sze-
mélyek számára is elérhető. Az ún. „whistleblowing” rendszer elérhetőségét és mű-
ködésének leírását a Társaság honlapján, az intraneten, illetve belső köremailben is 
megosztottuk, valamint az része a minden új munkavállaló által megismert Általános 
Biztonsági Ismeretek kiadványnak és az évente megszervezésre kerülő Speciális biz-
tonsági és csalás-megelőzési képzésnek is. 

Korrupció megelőzése
GRI 205: 103-2 
A visszaélések kapcsán a zéró tolerancia elvét alkalmazzuk. Olyan belső kontrollrend-
szert alakítottunk ki és működtetünk, amely minden egyes tevékenységi kör esetében 
alkalmas az etikai értékek és integritás tényleges érvényesítésének biztosítására, vala-
mint a korrupció és a visszaélések hatékony megelőzésére, feltárására. Egymástól el-
különülten, de egymást támogatva, erőforráshatékonyan (a redundanciákat elkerülve) 
működnek a belső kontroll funkciók, védelmi vonalak.  A belső védelmi vonalak meg-
felelőségét és rendeltetésszerű működését egy 2021-ben zajlott tulajdonosi ellenőr-
zés is visszaigazolta. Az integritáskontroll alapvetően a vállalat vezetésének feladata, 
de ennek keretein belül a Magyar Posta valamennyi munkavállalója és szakterülete 
felelős a saját tevékenységét vagy folyamatait érintő korrupciós kockázatok felismeré-
séért, értékeléséért és a szükséges kockázatcsökkentő lépések végrehajtásáért. 
A vezérigazgató évente a compliance terület által koordinált és összeállított felmé-
rés alapján a belső kontrollrendszert értékelő vezetői nyilatkozatot tesz, amelyet a  

Felügyelőbizottság fogad el. Társaságunknál kiépültek a „négyszem” elvű ellenőrzési 
és önellenőrzési mechanizmusok, valamint a szabályszegés esetére irányadó szankci-
ók is. A kockázatok azonosítása, elemzése, értékelése önértékeléssel és kulcskockázati 
mutatók kialakításával történik. Társaságunk részt vesz az Állami Számvevőszék integ-
ritás kérdőívének kitöltésében és a kapcsolódó adatszolgáltatásban. Az Állami Szám-
vevőszék az integritás ellenőrzése kapcsán végzett vizsgálata során nem tett negatív 
megállapítást 2021-ben.  
Az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának korlátait és a korrupció tilalmát az Etikai 
Kódex is rögzíti, külön fejezetben részletezve e témát. A Kódex 2021-ben tervezett 
felülvizsgálata megtörtént, de kiadása 2022-re halasztódott, így a kapcsolódó érzéke-
nyítő kampány és oktatás is később fog megvalósulni.
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GRI 205-3 
2021-ben sem tártunk fel korrupciós incidenst és a visszaélés bejelentő vonalon sem 
jelentettek be ilyen tárgyú incidens-gyanút. 

Hatósági és egyéb jogi eljárások
Társaságunknál tevékenysége komplexitásából és kiterjedtségéből adódóan rendsze-
resen zajlanak felügyeleti ellenőrzések, illetve vizsgálatok. 2021-ben mindössze két 
esetben került sor bírság kiszabására.
GRI 419-1

• 2021-ben 2 eljárás zárult le az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Egyenlő Bá-
násmódért Felelős Főigazgatóság előtt. 

 Mindkét ügy még 2020-ban indult, és párhuzamosan az eljárással a munkaválla-
lók munkaügyi pert is indítottak. Erre való tekintettel az Egyenlő Bánásmód Ha-
tóság (EBH)19 az eljárást a munkaügyi per jogerős befejezéséig felfüggesztette. 
A peres eljárás 2021-ben egyezséggel zárult, az érintettek az EBH-hoz benyújtott 
kérelmüket visszavonták, így az eljárás érdemi vizsgálat nélkül zárult.

• A Magyar Nemzeti Bank által indított felügyeleti eljárás 1 750 ezer Ft bírsággal 
zárult. 

• A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter részéről 
érkezett 14 fogyasztóvédelmi panaszos megkeresés nyilatkoza-
tunk megküldésével elfogadásra került. 

• A kormányhivatalok 5 eljárást kezdeményeztek, ame-
lyek közül két esetben került sor nem pénzbeli 
szankció kiszabására, három esetben Társasá-
gunkat felmentették. 

• Az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 91 eljárást zárt le 2021-ben, 
amelyek közül 19 eset korábbi évben indult. A lezárt eljárások közül egy eset zá-
rult bírsággal (500 ezer Ft), 65 esetben nem pénzbeli szankció kiszabására került 
sor, 25 eset a Társaság felmentésével zárult. 

GRI 206-1 
Versenyjogi, tröszt- és monopólium-ellenes szabályok megsértésével kapcsolatos eljá-
rás nem volt a Társasággal szemben. 

19 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2021. január 1-én beolvadt az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába.
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8.2 Ügyfeleink adatainak védelme

GRI 418: 103-2, 103-3
Szabályozás
A Magyar Posta elkötelezett az ügyfelek, partnerek és munkavállalók személyes 
adatainak védelméért, amit a Társaság nyilvánosan is közzétett Belső Adatvédelmi 
Szabályzata, valamint az Adatkezelési Tájékoztatója is demonstrál. 2021-ben is aktu-
alizáltuk Adatkezelési Tájékoztatónkat, hogy az érintettek megfelelően tudjanak tájé-
kozódni személyes adataik kezelésének körülményeiről. A vámkezeléssel kapcsolatos 
jogszabályok változásával összhangban módosításra került a Társaság vám elé állítási 
tevékenységével és a vámügynöki szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésről szóló 
tájékoztatás. 
Az Adatkezelési Tájékoztatót a postahelyeken és Társaságunk honlapján is elérhetővé 
tesszük az ügyfelek számára. Az online tájékoztató reszponzív kialakítása az olvasására 
használt eszközhöz igazodik, kontrasztos nézete a gyengénlátók számára, a felolvasó 
szoftverrel való felolvashatóság a vak személyek számára is lehetővé teszi megisme-
rését.
Társaságunk módosította Belső Adatvédelmi Szabályzatát, integrálva belső folyamatá-
ba az Európai Bizottság új általános szerződési feltételeit a harmadik országok részére 
történő személyesadat-továbbításra vonatkozóan. 
Nemcsak az érintettekkel fennálló közvetlen kapcsolatban, hanem üzleti kapcsolata-
inkban is megköveteljük az adatkezelésünkben közreműködő partnereinktől a szemé-
lyes adatok védelmét.
2021-től az általános szerződési feltételeken alapuló szerződésmintákat az EU meg-
változott elvárásai szerint alakítottuk át.  
Az adatvédelmi tisztviselő tevékenységéről évente beszámol a Magyar Posta Igaz-
gatóságának és Felügyelőbizottságának. A 2021-es évről benyújtott beszámolót az 
Igazgatóság és a Felügyelőbizottság megtárgyalta és további intézkedés előírása 
nélkül elfogadta.

Képzés
Az adatvédelem kulcsa, hogy az adatokkal dolgozók tudatosan figyeljenek az adat-
védelmi szempontokra, követelményekre, ezért a Társaság munkavállalói 2021-ben is 
adatvédelmi oktatásban részesültek és az oktatás anyagából vizsgát is tettek. Az ok-
tatási anyagot e-learning és papír alapú tananyag formájában juttattuk el valamennyi 
munkavállalóhoz, vak és gyengén látó kollégáink részére felolvasó szoftverrel olvas-
ható formában is kiadtuk.

Adatvédelmi szervezetrendszer
A Társaság adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztat, valamint továbbra is működtetjük 
az adatvédelmi szempontok üzleti folyamatokban való érvényesülése érdekében a 
Társaság teljes szervezetét átfogó Adatvédelmi Megbízotti Hálózatot. A Hálózatot a 
Társaság működését irányító minden szervezeti egységnél az illető szervezeti egység 
működését jól ismerő, és emellett adatvédelmi szemlélettel is felvértezett kollégák 

testesítik meg. Ők kapcsolattartóként működnek az adatvédelmi tisztviselő és a szer-
vezeti egység között, és biztosítják az adatvédelmi szemlélet érvényesítését az üzleti 
koncepciók, tervek kidolgozásában. Az Adatvédelmi Megbízotti Hálózat tagjainak 
száma a Társaság mindenkori szervezeti struktúrája szerint változó, a 2021-es évben 
45-50 fő között volt.

Adatvédelmi esetek
GRI 418-1 
2021-ben a Magyar Posta négy adatvédelmi incidensről tett bejelentést a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) a GDPR20  33. cikkével össz-
hangban. Ezek közül két incidens érintett több mint 100 főt. Az incidensek érintettek-
re gyakorolt hatása – a NAIH kategorizálását figyelembe véve, besorolásunk szerint 
– elhanyagolható volt. 
A bejelentett adatvédelmi incidenseken kívül a NAIH-hoz érkezett megkeresés alap-
ján a felügyeleti hatóság 2021-ben egy ügyben sem kért tájékoztatást Társaságunktól. 
Társaságunk 2021 során két folyamatban lévő ügyben kapta meg a NAIH döntését. Az 
egyik esetben a vizsgált adatkezelést, eljárást megfelelőnek találta, a másik esetben 
előírta, hogy a Társaság az alkalmazott kontrollok érvényesülésének biztosítását erő-
teljesebben kövesse nyomon. Társaságunk a szükséges intézkedéseket megtette és 
erről a NAIH-ot is tájékoztatta.
Társaságunkkal szemben 2021-ben sem került sor adatvédelmi közigazgatási bírság 
kiszabására.

20  Az Európai Parlament és a Tanács (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet.
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Adathalászat elleni küzdelem
A Magyar Posta évek óta az adathalászok célkeresztjében van és Társaságunk nevével 
gyakran élnek vissza, mert a hazai lakosság többsége gyakran kerül kapcsolatba a 
Postával és az ügyfelek megbíznak a szervezetben. Az online kereskedelem növeke-
dése szintén hozzájárul az esetszám emelkedéséhez, egy-egy kiemelt időszakban (pl. 
karácsony, Black Friday) dömpingszerűek a támadáskampányok. 
Felelős szolgáltatóként nem lehet szó nélkül hagyni és passzívan tűrni ezt a jelen-
séget, ugyanakkor a védekezési eszköztár elég korlátozott, leghatékonyabban a 
prevencióval és a tudatosság növelésével lehet ellene küzdeni. Társaságunk éppen 
ezért évek óta aktív szerepet vállal az adathalász bűncselekmények megelőzésében, 
a tudatosság erősítésében. Az áldozattá válás kockázatának csökkentése érdekében 
rendszeresen teszünk közzé figyelmeztetéseket, együttmű-
ködünk hivatalos szervekkel és több csatornán folyamatosan 
edukáljuk a lakosságot, köztük a posta.hu hivatalos webolda-
lon és a közösségi médiában is. Egy videós biztonsági felhívást 
is elkészítettünk, Leveles professzor – tudatosító kampányaink 
főszereplőjének – közreműködésével. A szinte folyamatos visz-
szaélési kísérletek miatt 2021 óta szinte állandó helye van a 
honlapunkon a biztonsági riasztásoknak, és azokat Facebook 
és LinkedIn oldalainkra is kitettük. Felhívásainkat az országos 
média is szinte azonnal leközölte. Közleményeinkben fontos-

nak tartottuk azt is bemutatni, hogy mik azok a jelek, amelyek már első látásra gyanúra 
adhatnak okot.  
2021-ben is részt vettünk az Európai Kiberbiztonsági Hónap kampányban és kommu-
nikációs akciót indítottunk az adathalászat megelőzése témában. Honlapunkon, hir-
detésekben és a médiában is felhívtuk a figyelmet a biztonságtudatosságra. A Nem-
zeti Kibervédelmi Intézet által szervezett CyberSec konferencián előadóként vettünk 
részt, megosztva az adathalászat elleni küzdelemmel kapcsolatos tapasztalatainkat.  
A Kiberbiztonsági Hónap apropóján egy belső kibervédelmi gyakorlatot is elvégeztünk. 
Kampányaink sikerét jelzi, hogy ügyfeleink is egyre éberebbek és egyre többen kere-
sik meg Társaságunkat, rákérdezve egy-egy adathalász-gyanús megkeresés valóság-
tartalmára.

https://www.youtube.com/watch?v=yG_NshIr3kQ
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8.3 Gazdasági teljesítmény

GRI 201: 103-2, 103-3 
Társaságunk üzleti eredményeit az Éves jelentés mutatja be. 2021-ben a Magyar Posta 
valamennyi kitűzött eredménycélját teljesítette. A gazdasági teljesítményt az üzleti 
tervben megfogalmazott elvárások mentén értékeljük, ezek jelennek meg az egyes 
felelősségi egységek szintjén. Az elvárásokat a tulajdonos hagyja jóvá. 

Támogatások
Társaságunk 2021-ben két céllal részesült állami, illetve európai uniós támogatásban. 
Mint kijelölt egyetemes postai szolgáltató, a Társaság támogatást kap a Magyar Ál-
lamtól. A támogatás kompenzálja az egyetemes szolgáltatási kötelezettség miatti, 
a piac által meg nem fizetett többletköltséget (méltánytalan többletteher). Emellett 
folytatódott a „Hivatalos küldeménykövető” megnevezésű kiemelt projekt megva-
lósítása, amelynek kapcsán 62 millió Ft európai uniós támogatásban részesültünk az 
Európai Szociális Alapból. 

8.4 Adományozás és szponzoráció
A Magyar Posta tovább kívánja erősíteni a belé vetett közbizalmat azzal, 
hogy társadalmi felelősségvállalásával támogatja azt a közösséget, amely-
ben tevékenykedik. Kizárólag erkölcsileg vállalható, feddhetetlen célokat 
támogat, amelyek minőséget képviselnek és a közösség, a lakosság széles 
rétegeinek érdekeit szolgálják (ld. egészségvédelem, sport, kultúra, okta-
tás, fenntartható fejlődés).
A kapcsolódó Támogatási, szponzorációs és adományozási Politikában a támogatá-
sok deklarált fő fókuszai:

• a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének és tehetségük kibontakoztatásá-
nak támogatása; 

• a családok életminőségének javítása. 

A postai alapítású és érdekeltségű alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatá-
sával ápoljuk saját hagyományainkat, segítjük kollégáinkat. 
A Társaság Támogatási, Szponzorációs és Adományozási Politikában meghatározot-
tak szerint nyújt anyagi vagy természetbeni támogatást. Civil szervezeteken keresztül 

mindig csoportokat és ügyeket, sosem egyéneket támogatunk. Évente jelöljük ki és 
hirdetjük meg, hogy mely programokhoz kapcsolódva biztosítunk (kizárólag közvet-
len módon) támogatást szervezeteknek. A pályázatok kiírásának jóváhagyását és a 
pályázatra beérkezett kérelmek elbírálását a Támogatási, Szponzorációs és Adomá-
nyozási Bizottság végzi. 

Támogatás mértéke 
GRI 201-1 
Társaságunk az üzleti terv szerinti nettó bevétel arányában, annak egy ezrelékében 
határozza meg a támogatás és szponzoráció tervezett összegét. 2021-ben ez 203 mil-
lió forintot tett ki, melyből 148 millió forintot fordítottunk adományozásra, 11 mil-
lió forintot szponzorációra, 66 millió forintot térítésmentes szolgáltatásokra és posta 
szakmai tevékenységre, további 6 millió forintot pedig a Postások Szakmai Egyesü-
lete tagdíjára. 
2021-ben is támogattuk a postai tevékenységekhez köthető szervezeteket (pl. Pos-
takürt Alapítvány, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola). A legnagyobb támogatásban az 
Országos Polgárőr Szövetség, a Dunántúli és a Kelet-magyarországi Postás Sporte-
gyesület és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részesült.
A fenti összegen felül a Magyar Posta vezetése további 22 millió forintot a Postakürt 
Alapítványnak adományozott, és 1,5 millió forinttal támogatta a Magyar Bélyeggyűjtők 
Országos Szövetségét.

A Magyar Posta által kapott támogatások, millió Ft

2019 2020 2021

Méltánytalan többletteher támogatás 4396 4937 4934

Hivatalos küldeménykövető projekt 241 119 62

17. táblázat: A Magyar Posta kapott támogatásai
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Postakürt Alapítvány
A Postakürt Művelődési és Szociális Közhasznú Alapítványnak két fő célja van: a rászo-
ruló postások segítése és a postás közösségek építése a szakmaiság megőrzésével és 
színvonalas kulturális programok biztosításával. A 2021-ben megvalósított támogatá-
sokat a 6.2 fejezet tartalmazza.
Az Alapítvány 2016 óta üzemelteti a Postamúzeum 10 kiállítóhelyét, a Bélyegmúzeu-
mot és a Benczúr Ház néven működő postás művelődési intézményt.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a Társaság legnagyobb karitatív partnere, 
a postákon kihelyezett perselyekkel támogatjuk adománygyűjtésüket és média fe-
lületek vásárlásával is segítjük tevékenységüket. Szintén a szervezetet támogatja a 
karácsonyi képeslapok feladása, illetve az Iskolakezdés együtt! elnevezésű segélyak-
cióban való együttműködésünk. 2021-ben összesen 2000 gyerek jutott személyre 
szabott iskolaszercsomaghoz logisztikai segítségünkkel, a tanszercsomagok összeál-
lításába munkatársaink önkéntesként segítették. A kampány arca, Wolf Kati is bekap-
csolódott a csomagok összeállításába és egy rászoruló családhoz való eljuttatásába.  
Az énekesnő arra biztatott mindenkit, hogy hívják a 1353-as adományvonalat, vagy 
adományozzanak a www.iskolakezdesegyutt.hu oldalon. 

Országos Polgárőr Szövetség
Társaságunk hosszú évek óta támogatja a közbiztonság megszilárdításában fontos 
szerepet betöltő Országos Polgárőr Szövetség törvényes és szakszerű működését.  
A szervezet a közbiztonság fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonsá-
gáért felelősséget érző állampolgárok számára biztosít cselekvési lehetőséget. 

Az unoka
2021 során támogattuk a film elkészítését, annak Társaságunk számára releváns témája 
miatt. A Magyar Posta kézbesítői számtalanszor kerülnek olyan helyzetbe, amikor egy-
egy egyedül élő idős embernek segíteni kell, például hirtelen rosszullét, csalás, átverés 
gyanúja vagy más ok miatt. A filmet alkalmasnak tartjuk Társaságunk megítélését erősí-
tő felelős társadalmi üzenetek közvetítésére is, elsősorban saját felületeinken.

TeSzedd!
A Társaság számára fontos a természeti környezetünk állapota, ezért már 10 éve lo-
gisztikai partnerei vagyunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium21  által szerve-
zett TeSzedd! mozgalomnak. 

Adományozás megoszlása 2021-ben, %

karitatív szervezetek

sport

oktatás

fenntartható fejlődés

egyéb

kultúraegészségügyi és szociális

12

11

20

35

15

4
3

háznál postán PartnerPonton csomagponton

Csomagok aránya kézbesítési hely szerint 
2021-ben

2% 2%

20%

76%

27. ábra: Adományozás megoszlása

21  A jelentés összeállításának idején már: Technológiai és Ipari Minisztérium.
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Hol vagy, Kajla? 
A Magyar Posta 2021-ben is csatlakozott a Hol vagy, Kajla? országos turisztikai prog-
ramhoz, amelynek keretében alsó tagozatos diákok fedezhették fel Magyarország 
természeti és kulturális értékeit július 1. és augusztus 31. között. A Magyar Posta in-
gyen szállította a programban résztvevők Kajla-képeslapjait és matricagyűjtő albumot, 
emellett Társaságunk a program logisztikai partnere is.

MikulásGyár
Logisztikai partnerként 14 éve támogatjuk a MikulásGyárat. Évente több mint 10 ezer 
adománycsomagot szállítunk a Magyar Vöröskereszt szervezeteihez, akik átadják azo-
kat a rászorultaknak.

Szemléletformáló kampány
2021-ben első alkalommal hirdettük meg az 1%-os adófelajánlási nyilatkozat leadási 
akciót munkavállalóink körében, annak érdekében, hogy minél többen éljenek a lehe-
tőséggel. Az akció keretében 2159 munkatársunk adta le nyilatkozatát és ajánlotta fel 
adója 1%-át az általuk választott szervezet számára. 
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8.5 Beszerzés
A Magyar Posta beszerzéseit alapvetően a közbeszerzési előírások határozzák meg. 
Beszerzési alapelveink 2021-ben változatlanok maradtak. Beszerzési szabályzatunk to-
vábbra is kimondja, hogy kiemelt esetekben a beszerzéseknél az ár mellett a fenntart-
hatósági (pl. környezetvédelmi, energiahatékonysági) kritériumokat is értékelni kell. 

Beszerzési alapelveink:
• versenyeztetés / költséghatékonyság, 
• egycsatornás kommunikáció, 
• dokumentáltság / nyomonkövethetőség, 
• beszerzési feladatmegosztás, 
• egyenlő bánásmód, 
• szinergiák kihasználása, 
• leányvállalattal kötött közvetlen szerződések elsődlegessége, 
• információ bizalmas kezelése 
• kompetencia, 
• környezettudatosság, 
• etikusság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a beszerzésben résztvevőknek. 

2021-es évben is kihívást jelentett a koronavírus-járvány elleni védekezést segítő esz-
közök gyors beszerzése, de Társaságunk – a beszállítói oldalon felmerült szállítási 
problémák ellenére is – folyamatosan biztosítani tudta a védőfelszereléseket munka-
vállalói számára megfelelő mennyiségben. 
A fenntarthatósági célok elérése érdekében a Közbeszerzési Hatóság 2021-ben létre-
hozta a Fenntarthatósági Munkacsoportját, melybe olyan szereplőket hívott – többek 
között – maga mellé a legnagyobb hazai ajánlatkérők mellett, mint az Állami Számve-
vőszék, a Gazdasági Versenyhivatal, a Köztársasági Elnök által alapított Kék Bolygó Klí-
mavédelmi Alapítvány, az Magyar Nemzeti Bank, a MÁV és a Magyar Posta Zrt. A tes-
tület rendszeresen ülésezett, melynek eredménye a 2021-ben közreadott Zöld Kódex.
Ennek a központi kiadványnak a figyelembevételével a Társaság 2022-re kitűzött célja 
a beszerzési folyamatokhoz kapcsolódó belső Zöld Kódex kialakítása, valamint a zöld 
szempontok érvényesülésének hangsúlyosabbá tétele a beszerzési eljárások során.  
Az érvényesülést a teljes beszerzési folyamat során elvárásként fogjuk megfogalmazni. 

Beszállítói lánc
GRI 102-9 
A beszállítói láncban nem történt érdemi változás az előző évhez képest, a legnagyobb 
szállítók tevékenységi köre hasonló a korábbiakhoz. 2021-ben is mintegy 3000 aktív part-
nere volt Társaságunknak. Éves beszerzési érték alapján fő beszállítóink voltak:

• a Magyar Posta leányvállalatai (MPT Security Zrt., Magyar Posta Ingatlankezelő  
 Kft., Postaflotta Kft., Posta Kézbesítő Kft., Posta InIT Zrt.);
• IT fejlesztő, szolgáltató, értékesítő cégek (T-Systems Magyarország Zrt.);
• logisztikai szolgáltatók (Leonardo S.P.A., BHS Trans Kft., Garuda Invest Kft.);
• kommunikációs szolgáltatók (Central Médiacsoport Zrt., 
 Médiaworks Hungary Zrt.).

Társaságunk formaruháit a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. megváltozott munkaké-
pességű varrónői készítik.
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9.1 Érintettek
A Magyar Posta sokszínű és nagyszámú érintettel rendelkezik és egyetemes szolgál-
tatói jellegéből adódóan, valamint egyik legnagyobb foglalkoztatóként (minden ötö-
dik család hozzátartozói között van postás) csaknem a teljes lakossággal valamilyen 
módon kapcsolatban áll, szinte megkerülhetetlen szerepet tölt be a társadalomban. 
Kiterjedt ellátási lánccal rendelkező vállalatként is számos érintettünk van.
GRI 102-42, 102-43 
Társaságunk az érintetti kapcsolatokat valamennyi érintett-csoporttal az üzleti etika 
szabályainak megfelelően alakítja. Teljesítjük a kapcsolattartást érintő jogszabályi el-
várásokat (pl. tájékoztatás, adatszolgáltatás, panaszkezelés, érdekképviselet). Több-
féleképpen működünk együtt az adott témában magas szakértelemmel bíró civil 
szervezetekkel: adományok, szolgáltatások révén támogatjuk munkájukat; bevonjuk 
őket a bélyegkibocsátások témáinak meghatározásába; posta-szakmai kérdésekben 
és környezeti ügyek kapcsán is építünk tudásukra.
GRI 102-40, 102-44 
Az alábbi táblázatban foglaltuk össze azokat az érintetti csoportokat, akik felé kétol-
dalú párbeszéd révén a Magyar Posta aktívan elkötelezett. 

9.	 Érintetti	kapcsolatok

Leányvállalatok

Kapcsolattartás fő eszközei: rendszeres beszámolás és együttműködés

Kapcsolattartás gyakorisága: változó, szükség és igény szerint

Témák:
tulajdonosi és szakmai irányítás, gazdasági telje-
sítmény, stratégiai projektek, szolgáltatásnyújtás 
a Magyar Posta számára 

Alkalmazottak

Kapcsolattartás fő eszközei:
tájékoztatás a belső kommunikációs csatornákon, 
menedzsment látogatások, ötletláda

Kapcsolattartás gyakorisága:
mindennapi, de az egyes fórumokon különböző 
gyakoriságú

Témák:

fluktuáció, bérfejlesztés, munkaügyi és munkavé-
delmi kérdések, fejlődési lehetőségek, 2021-
ban kiemelten a pandémia, szemléletformálás 
bővebb információ a 6.5 fejezetben

Érdekképviseletek

Kapcsolattartás fő eszközei: munkavállalók nagyobb csoportját érintő mun-
káltatói intézkedésekről, munkáltatói utasítások 
módosításáról elektronikus csatornán, illetve 
személyes egyeztetésen, tárgyalásokon keresztül 

Kapcsolattartás gyakorisága: mindennapi, illetve évente többszöri

Témák: tájékoztatás, munkavállalói érdekek képviselete, 
érvényesítése, Kollektív Szerződéshez és bérfej-
lesztéshez kapcsolódó tárgyalások

Vásárlók, ügyfelek (lakossági és vállalati)

Kapcsolattartás fő eszközei: tájékoztatások, próbavásárlások, minőségmé-
rések, elégedettségmérések, észrevételek és 
panaszok

Kapcsolattartás gyakorisága: mindennapi, illetve évente többszöri

Témák: várakozási idő, tájékoztatás, minőségi és jogsza-
bályi elvárások teljesítése, termékinformációk, 
figyelemfelhívás a személyes adatok védelme 
kapcsán

Tulajdonosi jogok gyakorlója

Kapcsolattartás fő eszközei: rendszeres beszámolás

Kapcsolattartás gyakorisága: havi, illetőleg igény és szükség szerinti jelleggel 
az egyedi adatszolgáltatások

Témák: szolgáltatás jellemzői, gazdasági teljesítmény, 
stratégiai projektek
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Beszállítók

Kapcsolattartás fő eszközei: a szerződésteljesítéshez szükséges módokon, 
amelyet elektronikus beszerzési rendszer támogat

Kapcsolattartás gyakorisága: az üzleti kapcsolat függvényében

Témák: szerződéshez kapcsolódó jogszabályi előírások és 
társasági szabályozások teljesítése

Közigazgatás (önkormányzatok, kormányzat, hatóságok)

Kapcsolattartás fő eszközei:
ellenőrzések a közigazgatási szervek részéről, 
adatszolgáltatás, beszámolások, együttműködések

Kapcsolattartás gyakorisága: változó, szükség és igény szerint

Témák:
jogszabályi megfelelőség, közszolgáltatási 
feltételek, részvétel tájékoztató kampányokban

Természeti környezet (civil szervezetek)

Kapcsolattartás fő eszközei: konzultáció, támogatás

Kapcsolattartás gyakorisága: rendszeresen

Témák: klímaváltozás, környezet tisztasága

Támogatott szervezetek

Kapcsolattartás fő eszközei: egyeztetések, beszámolók

Kapcsolattartás gyakorisága: szükség szerint, rendszeresen

Témák: támogatásokkal kapcsolatos elvárások, együttmű-
ködési lehetőségek

Szakmai szervezetek*

Kapcsolattartás fő eszközei: szakmai rendezvények, kiadványok, egyeztetések

Kapcsolattartás gyakorisága: évi több alkalom

Témák:
fenntarthatóság, iparági összehasonlítások, 
bélyegkibocsátás

* A versenytársakkal kizárólag a szakmai szervezeteken keresztül tartunk közvetlen kapcsolatot.

18. táblázat: Érintetti kapcsolatok

A lényegességi elemzésbe bevont érintett csoportokat a 2. fejezet tartalmazza. 

9.2 Szervezeti tagságok
A Magyar Posta több szakmai szervezetnek tagja. A fenntarthatósággal kapcsolatos 
együttműködések lehetőséget nyújtanak arra, hogy más szervezetekkel és nemzet-
közi postai szolgáltatókkal együtt kidolgozzuk a fenntarthatóbb működési lehető-
ségeket, valamint teljesítményünket más társaságokéval összehasonlítva értékeljük, 
ötletet merítsünk. 

GRI 102-13 A Magyar Posta jelentősebb tagságai

UPU - Universal Postal Union

PostEurop - Európai Postaüzemeltetők Egyesülete

IPC - International Post Corporation

Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége

PÁPB – Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság 

MEF – Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma

Direkt Marketing Szövetség

19. táblázat: Szervezeti tagságok
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Jelentéstételi alapelvek
GRI 102-46 
A jelentés a lényegességi elemzés során lényegesnek értékelt valamennyi témára 
kiterjed, emellett bemutatja a Társaság fenntarthatóságot és társadalmi felelős-
ségvállalást segítő további tevékenységeit. A Magyar Posta teljesítményének jobb 
megítélhetősége és az összehasonlíthatóság érdekében az adatokat az elmúlt há-
rom évre mutatjuk be, és törekszünk a tágabb kontextus és a tendenciák okainak 
bemutatására és magyarázatára.
Célunk a közérthetőség. Fontosnak tartjuk a szemléletes, ugyanakkor kellően infor-
matív adattartalom közlését. A szervezet teljesítményének átfogó megítélhetősége 
érdekében a pozitív és negatív információkat is megjelenítjük. A tartalom megbíz-
hatóságát egyrészt a jelentés külső hitelesítése, másrészt a bemutatott adatok elő-
állítása és kezelése alapozza meg. A bemutatott adatok főként mérésből és meg-
alapozott kalkulációból származnak, a becslést jelezzük.   

10.	A	Fenntarthatósági	jelentés	jellemzői

A Fenntarthatósági jelentés jellemzői

Lefedett szervezet Magyar Posta Zrt.

Jelentéstételi időszak 2021.01.01.-12.31.

Bemutatott adatok időszaka 2019, 2020, 2021

Jelentéstételi ciklus éves

Legutolsó jelentés dátuma 2020-ra vonatkozó

Külső tanúsítás független (harmadik fél általi) hitelesítés

20. táblázat: A Fenntarthatósági jelentés jellemzői

GRI 102-54

GRI 102-50, 102-51, 102-52, 102-56

A jelentés a GRI Szabványnak megfelelően, a Core (alap) változat szerint készült.  
A jelentést kizárólag elektronikusan publikáljuk.
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GRI 102-55

11. GRI tartalmi index

Indikátor száma Indikátor elnevezése Közzététel helye Kihagyás indoklása / megjegyzés

GRI 102: Általános közzétételek 2016

Szervezeti profil
102-1 A szervezet neve 4. o.

102-2 Tevékenységek, márkák, termékek és szolgáltatások 4. o

102-3 A szervezet központjának elhelyezkedése 5. o., Cégnyilvántartási adatok

102-4 A működés helyszínei GRI index Magyarország

102-5 A tulajdon természete és jogi formája 5. o. 

102-6 Kiszolgált piacok 4. o., GRI index Magyarország

102-7 A jelentést tevő szervezet mérete 5. o. 

102-8 Információ az alkalmazottakról és további munkásokról 22., 26. o.

102-9 A szervezet beszerzési láncának bemutatása 60. o. 

102-10
A szervezetben vagy beszerzési láncában történt jelentős 
változások 

13., 52. o.

102-11 Az elővigyázatosság elve vagy megközelítés 44. o.

102-12 Külső kezdeményezések 44., 47. o.

102-13 Tagság egyesületekben 62. o. 

Stratégia 
102-14 A legmagasabb szintű döntéshozó nyilatkozata 2. o.

102-16 Értékek, elvek, standardok, viselkedési normák 7. o., Etikai Kódex

Irányítás
102-18 A szervezet irányítási struktúrája 52. o.

https://www.posta.hu/cegnyilvantartasi_adatok
ttps://www.posta.hu/static/internet/download/Etikai_Kodex_2015.pdf


65 Fenntarthatósági jelentés 2021

Érintetti elkötelezettség
102-40 Érintettek listája 61-62. o. 

102-41 Kollektív szerződések 39. o., GRI index
A hazai jogszabályoknak megfelelően a vezető jogállású mun-
kavállalók kivételével valamennyi munkavállaló a szerződés 
hatálya alá tartozik. 

102-42 Érintettek azonosítása és kiválasztása 61. o.

102-43 Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek bemutatása 9., 61. o. 

102-44 Kulcsfontosságú témák és kérdések, amelyek felmerültek 9., 61-62. o. 

Jelentéstételi gyakorlat

102-45 Az éves jelentésben lefedett entitások felsorolása GRI index
Az Éves jelentés és a Fenntarthatósági jelentés is a Magyar 
Posta Zrt.-t fedi le, a leányvállalatokra nem terjed ki.

102-46
A jelentés tartalmának meghatározása és az alapelvek alkal-
mazása ennek során

9., 63. o. 

102-47 A lényeges témák listája 9., 10. o. 

102-48 Információk újraközlése 48. o., GRI index Az adott helyen jelezzük. 

102-49 Változás a jelentéstételben 9. o. 

102-50 Jelentéstételi időszak 63. o. 

102-51 Legutóbbi jelentés dátuma 63. o. 

102-52 Jelentéstételi ciklus 63. o. 

102-53
Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel 
kapcsolatban

70. o. 

102-54 Nyilatkozat a GRI Szabványnak való megfelelésről 63. o. 

102-55 GRI tartalmi index 64-70. o.

102-56 Külső tanúsítás 63., 71. o.

Lényeges témák
201 Gazdasági teljesítmény 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 51. o. 

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 51., 57. o.

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 51., 57. o.

201-1 A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték 57. o., Éves jelentés

https://www.posta.hu/a_magyar_postarol/alapadatok/eves_jelentesek
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202 Piaci jelenlét 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 21. o. 

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 21. o. 

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 21., 27. o. 

202-1
Teljes munkaidős bér aránya a legalacsonyabb foglalkoztatá-
si kategóriában minimálbérhez viszonyítva nemenként

27., GRI index
Társaságunk területén dolgozó, nem alkalmazott munkavál-
lalókra vonatkozóan nincs információnk. A működés jelentős 
helyszínei alatt a megyei megoszlást értjük.

205 Korrupció kiküszöbölése 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 51. o.  

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 51., 53. o. 

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 51. o. 

205-3
Megerősített korrupciós esetek és megvalósított intézkedé-
sek

54. o. 

206 Versenyellenes magatartás kiküszöbölése 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 51. o. 

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 51., 53. o. 

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 51. o.

206-1
Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes 
rendelkezések megszegésével kapcsolatos jogi intézkedések 

54. o. 

301 Anyagok 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 44., 48. o. 

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 44., 48. o. 

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 44., 48. o.

301-1 Felhasznált anyagok súly vagy mennyiség szerint 48. o. 

302 Energia 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 44. o. 

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 44., 45. o. 

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 44. o.

302-1 A szervezeten belüli energiafogyasztás 46. o. 

302-3 Energia-intenzitás 45. o., GRI index Posta technológiai üzemanyagfogyasztásra vonatkoztatva.
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303 Víz és folyékony kibocsátások 2018

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 44., 48. o. 

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 44. o.

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 44., 48. o.

303-1 Kapcsolat a vízzel, mint megosztott erőforrással 48. o.

303-2 Szennyvízkezeléssel kapcsolatos hatások kezelése 48. o. 

303-3 Vízkivétel 48. o. 

305 Légnemű kibocsátások 2016 (és klímaváltozás)

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 44. o.

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 44., 46. o. 

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 44., 46. o.

305-1 Közvetlen üvegházhatású gáz-kibocsátás (Scope 1) 47. o. 

305-2 Közvetett üvegház-hatású gáz kibocsátás (Scope 2) 47. o. 

306 Hulladék 2020 (és körkörös gazdaság)

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 44. o.

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 44., 49. o.

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 44. o.

306-1
Hulladéktermelés és jelentős hulladékkal kapcsolatos hatá-
sok

49. o.

306-2 Jelentős hulladékkal kapcsolatos hatások kezelése 48., 49. o.

306-3 Keletkezett hulladék 49. o.

306-4 Nem ártalmatlanított hulladék 49. o.

306-5 Ártalmatlanított hulladék 49. o.

307 Környezeti compliance 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 44. o.

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 44., 45. o.

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 44., 45. o. 

307-1
Környezetvédelmi törvényeknek és szabályoknak való nem 
megfelelés

45. o. 
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401 Foglalkoztatás 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 21. o.

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 21. o.

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 21. o.

401-1
Újonnan felvett, illetve távozott alkalmazottak száma és 
aránya, korcsoportok, nemek és régiók szerint

22-26. o.

401-3 Szülői szabadság 35. o.

402 Munkaügy/vezetőség kapcsolat 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 21. o.

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 21., 39. o. 

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 21., 39. o. 

402-1 Minimum értesítési idő a működési változások kapcsán 39. o.

403 Munkahelyi egészség és biztonság 2018

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 21. o.

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 21., 39. o.

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 21. o. 

403-1 Munkavédelmi irányítási rendszer GRI index Társaságunk nem működtet tanúsított irányítási rendszert.

403-2 Veszély azonosítása, kockázatértékelés, incidens kivizsgálása 39-41. o. 

403-3 Munkahelyi egészség szolgáltatások 40. o. A jogszabályi elvárásoknak megfelelően biztosított.

403-4
Munkások részvétele, konzultáció és kommunikáció a mun-
kahelyi egészség és biztonság kapcsán 

40. o., GRI index

A Munkavédelmi Paritásos Testület évente legalább egy alka-
lommal rendes ülést tart. Értékeli a Társaság munkavédelmi te-
vékenységét, véleményezi az erről készített beszámolókat, elő-
terjesztéseket, megvitatja és értékeli a Társaság üzleti tervéhez 
kapcsolódó vagy ahhoz kötődő munkavédelmi intézkedéseket, 
intézkedési terveket, a Társaság munkavédelmi programját, vé-
leményezi a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetét.

403-5 Munkások képzése a munkavédelem kapcsán 41. o.

403-6 Munkások egészségének promotálása 42. o.

403-7
A munkahelyi egészségi és biztonsági hatások megelőzése 
és csökkentése, amelyek közvetlenül összekapcsolónak az 
üzleti kapcsolatokkal 

GRI index Nem azonosítottunk ilyet. 

403-9 Munkabalesetek 41-42. o. 
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404 Képzés és oktatás 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 21. o. 

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 21., 36. o. 

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 21., 36. o. 

404-2
Programok a munkavállalói készségek fejlesztésére és az 
átmenetet segítve

24., 36. o., GRI index Karrier lezárást segítő program a Társaságnál nincsen. 

405 Sokféleség és esélyegyenlőség 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 21., 30. o. 

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 21., 30. o.  

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 21., 30. o. 

405-1 Az irányító testületek és alkalmazottak sokfélesége 30-32. o.

418 Személyes adatok védelme 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 51. o. 

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 51., 53., 55. o.

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 51., 55. o. 

418-1
A vevők személyes adataival való visszaélésre, illetve az ada-
tok elvesztésére vonatkozó indokolt panaszok száma.

55. o., GRI index
Az ügyféladatok kiszivárgására, elvesztésére és lopására vo-
natkozó adat közlése megítélésünk szerint fokozza a Társaság 
sérülékenységét, ezért azt nem közöljük.

419 Társadalmi-gazdasági compliance 2016

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 51. o. 

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 51., 53. o.

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 51. o. 

419-1
Törvényi és szabályozási nem megfelelőség a társadalmi és 
gazdasági területen

54. o. 

KSZ Közszolgáltatások biztosítása

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 4., 13. o.

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 2., 4., 13. o.

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 2., 

KSZ1 Postahelyek száma 5. o. 
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ÜE Ügyfél-elégedettség

103-1 A lényeges téma magyarázata és határai 13. o.

103-2 A vezetői megközelítés és alkotóelemei 13. o.

103-3 A vezetői megközelítés értékelése 13. o.

ÜE1 Várakozási idők 17. o. 

21. táblázat: GRI tartalmi index



Szakértői fejlesztési javaslatok 
 

A jelentés összeállításával, a benne szereplő információkkal és adatokkal kapcsolatban az Alternate a következő 

fejlesztési javaslatokat teszi:
 

 A szervezeteknek 2023-tól a GRI szabvány 2021-es verziója szerinti követelményeknek megfelelően kell 

jelenteniük. Javasoljuk a friss szabvány követelményeire való felkészülést, amely:

 erős hangsúlyt helyez a vállalatirányítási gyakorlatra, kötelező indikátorok keretében. Ezen a területen 

jelentősen szükséges a jelentés tartalmának bővítése, amelyhez az adat és információgyűjtést javasol-

juk minél hamarabb megkezdeni.

 a lényeges ügyekhez kapcsolódóan minden releváns mutatószám esetében kötelezővé teszi a jelen-

tést. Ennek mentén javasoljuk, hogy a társaság törekedjen arra, hogy a választott indikátorok a valós 

hatást/helyzetet mérjék pl. piaci jelenlét esetében, akár saját indikátorok bevezetésével. A szükséges 

adatok gyűjtését ezen követelmény teljesüléséhez is javasoljuk minél hamarabb megkezdeni.

 A jelentés tovább erősíthető benchmarkokkal, hazai és nemzetközi iparági összehasonlításokkal, különö-

sen pl. a piaci jelenlét vagy az ügyfélelégedettség lényeges ügyekhez kapcsolódóan.

Budapest, 2022. szeptember 12. 

  Urbán Katalin  

  Alternate Tanácsadó Kft.

jelentésértékelés

GRI tartalmi index

GRI megfelelési szint

Adatok és információk hitelessége

Adatgyűjtési folyamatok

Átláthatósági szempontok

Szakértői véleményezés

Szakértői fejlesztési javaslatok

Összevetés hazai és nemzetközi jelentésekkel

Szakértői panel értékelése

Érintetti elvárások és szempontok megjelenése

Szakértői panel fejlesztési javaslatai

Az Alternate jelentésértékelés fokozatai és az egyes fokozatok tartalmi elemei
Arany fokozat
“Értékelve”

Bronz fokozat
“Ellenőrizve”

Ezüst fokozat
“Hitelesítve”

Alternate © 2008-2022

A jelentésértékelés tartalmi elemei

A Magyar Posta vezetésének és érintettjeinek 
 

A Magyar Posta elkészítette a vállalat 2021-re vonatkozó fenntarthatósági jelentését (Jelentés). A Jelentésben 

szereplő adatokért és információkért a Magyar Posta vezetése felel. Az Alternate Tanácsadó Kft. (Alternate) 

azt a megbízást kapta, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrizze a Jelentésben szereplő adatok és informáci-

ók hitelességét, a Global Reporting Initiative szabvány (GRI – 2020-as verzió) szerinti megfelelési szin-

tet, szakértői javaslatokat fogalmazzon meg a jelentés fejlesztésére vonatkozóan, valamint hogy a hitelesítés 

eredményéről nyilvánosan nyilatkozzon.

Összegzés 
 

Az elvégzett interjúk és a megismert dokumentumok 

alapján a Magyar Posta 2021-es Jelentésében szereplő 

adatok és információk megbízhatóak és megfelelő 

alapot nyújtanak az érintettek számára, hogy a vállalat 

működéséről képet alkossanak. A jelentés megfelel a 

GRI szabvány (2020-as verzió) „in accordance – core” 

megfelelési szintjének.

Módszertan 
 

A hitelesítési folyamat során az Alternate a GRI alapel-

veit és ajánlásait követte, a következőket végezte el: 

  Interjúk készítése a vállalat 4 vezetőjével, 

  illetve szakértőjével;

  Adatgyűjtési folyamatok és adatok szúrópróba-

  szerű ellenőrzése; 

  Összevetés korábban megjelent adatokkal,

  információkkal és vállalásokkal; 

  GRI alapelvek és indikátorok, valamint a  GRI Tartal-

  mi Index részletes ellenőrzése. 

A hitelesítés kiterjedt a jelentés egészére és az abban 

foglalt információkra. A hitelesítés során nem történt 

terepbejárás és külső érintettek bevonása.

Nyilatkozatok 
 

Független harmadik félként az Alternate jelen megbí-

záson kívül jelenleg nem áll gazdasági vagy egyéb kap-

csolatban a Magyar Postával, valamint megfelel a GRI 

külső hitelesítőkkel szemben támasztott követelményei-

nek. A megbízást pártatlan megközelítéssel és több mint  

20 éves, a fenntarthatósági beszámoláshoz fűződő szak-

mai gyakorlattal Urbán Katalin végezte el.

   Hitelesítési Nyilatkozat

Alternate jelentésértékelés

EZÜST FOKOZAT
Hitelesítve Ellenőrizve

jelentésértékelés
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