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KÖSZÖNTÔ
Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink!
Kedves Olvasók!
A Magyar Posta 140 éve fontos szerepet tölt be hazánk lakosságának mindennapjaiban.
Ügyfeleink igényeinek megfelelõen termékkínálatunkat folyamatosan bõvítjük, fejlesztjük,
így Társaságunk szolgáltatásai az eltelt közel másfél évszázad alatt, jelentõsen megváltoztak. 2003-ban meghirdetett modernizációs programunkban célul tûztük ki a postai piac
liberalizációjára történõ legteljesebb felkészülést. A megújulási folyamat lehetõséget teremt
arra is, hogy lépéseinket épített és természetes környezetünk védelmével összehangoljuk.
Emellett, társadalmi felelõsségvállalás programunkban kiemelt szerepet szánunk a környezettudatos magatartás erõsítésének, lakókörnyezetünk és a természet védelmének.
E jelentés alkalmat ad arra, hogy bemutassuk a Magyar Posta Zrt. környezetvédelmi
arculatát, és képet adjunk az elmúlt évben végzett ez irányú tevékenységünkrõl.
A folyamatos változás Társaságunk életében szükségszerû, ezért környezetvédelmi céljainkat – mint azt környezetpolitikánkban is megfogalmaztuk –, a fenntartható fejlõdés jegyében
tûzzük ki.
A Társaság adottságainak megfelelõen lépéseket teszünk a környezetvédelmi teljesítmény
mérhetõ javításáért, ennek elismertetéséért. A Magyar Posta megkezdte a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését, ami elsõ lépésben az Országos Logisztikai Központnál
indult el, az év második felében. Jelentõs eredményeket értünk és érünk el a hulladékgazdálkodás területén, továbbá javítjuk a környezetvédelmi folyamatokat is, elsõdlegesen
azért, hogy tevékenységünk környezeti hatásait figyelemmel kísérhessük és kézben tarthassuk.
A jelentés tényei, adatai és információi tükrözik azt a törekvésünket, hogy megfelelõ szemlélettel és gyakorlattal járuljunk hozzá a környezet megóvásához.
Budapest, 2007. július
Dr. Szabó Pál
vezérigazgató



cégbemutató
A Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (rövidített cégneve: Magyar
Posta Zrt.), a Magyar Posta Vállalat átalakulásával, annak jogutódjaként, 1994. január
1-jétõl 100%-os állami tulajdonként mûködik.

A Társaság
  

  
  
  

  
  

székhelye
fõ tevékenysége

alapítója
a tulajdonosi jogok gyakorlója,
egyedüli részvényes
alaptõkéje
átlagos állományi létszáma
árbevétele termékek és
szolgáltatások értékesítésébõl
egyéb árbevétel
üzleti tevékenység ráfordításai
üzleti eredmény

1122 Budapest, Krisztina krt. 6–8.
nemzeti postai tevékenység,
hírlapterjesztés,
egyéb pénzügyi tevékenység
a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter
Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt.
13 483 millió Ft
38 686 fõ
174 522 millió Ft
2 166 millió Ft
170 712 millió Ft
   
5 977 millió Ft

2006-ban a Társaság minden tevékenységi területén elsõdleges feladat volt a piaci helyzet megerõsítése, felkészülés a postai liberalizációra. Ennek keretében – többek között
– új szolgáltatási elemeket vezettünk be és korszerûsítettük postahálózatunkat.

Újdonságok a 2006. évi postai szolgáltatásokban












2006. szeptembertõl kapható a Postakész boríték. A levél feladási díja már tartalmazza
a boríték árát, így elég csak megcímezni a küldeményt, és bármelyik levélgyûjtõbe
bedobható.
Bevezettük a „Komplex postai szolgáltatáscsomag”-ot. A szolgáltatás lényege, hogy
a postai alkalmazottak az ügyfél telephelyén végzik el a küldemények elõkészítését,
borítékolását, címzését, illetve belsõ postázási feladatokat és iratkezelést is ellátnak.
Elkészült az elsõ „Levélcentrum”, amely a budapesti közepes- és nagyobb forgalmú
ügyfelek részére biztosít gyors és kényelmes szolgáltatást.
A Posta Befektetési Alapok palettája tovább bõvült a Garantált Alapok bevezetésével, míg
a Nyugdíj Elõtakarékossági Számla a befektetési portfóliót színesíti.
Az on-line postákon bevezettünk két megtakarítási betétformát (Posta Gyarapodó Betét,
Posta Megújuló Betét), amelyek elektronikus úton támogatott biztosítási termékek.
Szintén elérhetõ az on-line postákon, a Posta Hitelkártya.
Az üzleti megrendelõi kör (áruküldõ cégek, webáruházak, stb.) részére kínál a Társaság új
csomagtermékeket (Inverz Csomag Plusz, 24 órás kézbesítésû Posta Business Pakk).

cégbemutató




A logisztikai területen nemzetközi szállítmányozási szolgáltatás indult, az Európai Unió
országaiba.
Az összes logisztikai szolgáltatásunkhoz kapcsolódó folyamatokra megszereztük az
ISO 9001: 2000 tanúsítványt.
A küldeményfeldolgozásban új járatrend segíti a gyors, pontos továbbítást.

Beruházások a postahálózat korszerûsítésére
A beruházások legnagyobb hányadát az informatikai beruházások képviselték, ezt követik
az ingatlanberuházások, valamint a jármûbeszerzések.
Postai összes beruházás alakulása (millió forint)
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Az irodatechnika-megújítási program elsõ ütemében az irodaházakban, nagy postákon,
logisztikai telephelyeken nagyteljesítményû, multifunkciós eszközöket telepítettünk, korszerûsítési és költség-megtakarítási céllal.
Korszerûsítettük az 5500 bankkártya-elfogadó helybõl álló terminálhálózatot, és megteremtettük az on-line banki forgalmazás feltételeit.
Az IPH-s (Integrált Posta Hálózat) munkahelyek mintegy 50%-ánál megújítottuk a kiszolgáló technikát.
Biztonsági rendszereinket bõvítettük és modernizáltuk.
Befejezõdött az Integrált Rovatolási Rendszer (IRR) fejlesztése, amely a küldeménylogisztikai feladatok támogatását szolgálja.
 Megújult a pénzforgalmi bizonylatokat kezelõ rendszer
     a hardver és az alkalmazott szoftver tekintetében.
 Minõségi szolgáltatásainkat segítik a 2006-ban beszerzett
elektronikus levélmérlegek, kézbesítõtáskák, levélszekrények,
és 240 kisteherautóval bõvült  jármûparkunk.



cégbemutató

2006-ban a Magyar Posta használatában lévõ ingatlanok száma 2934 darab volt.
Ebbõl saját tulajdon 1918, bérlemény 906, használat 110 darab.









Új, nagy beruházási értékû postaépületek az alábbi városokban épültek: Komárom,
Dorog, Diósd.
Postafelújítások: Székesfehérvár 1. posta, Szolnok 1. posta, Hévíz posta, Hódmezõvásárhely 1. posta, Szalkszentmárton posta, Újfehértó posta, Bátonyterenye 1. posta,
Fertõszentmiklós posta.
2 új üzletházi posta szolgálja ügyfeleinket.
70 újabb postahivatalban történt meg az akadálymentesítés.

KÖRNYEZETPOLITIKA
A Magyar Posta Rt. 2001-ben fogalmazta meg
környezetpolitikáját, amelyet 2004-ben átdolgoztunk. A dokumentumot — amelyet a vezérigazgató aláírásával hitelesített —, minden postai
szervezetnél kifüggesztettük. Ez a nyilatkozat a
környezet iránti elkötelezettség dokumentuma,
amely irányt mutat a Társaság mindennapi tevékenységében.

A Magyar Posta Rt. környezetpolitikája
A Magyar Posta Rt. elismeri a környezet- és természetvédelem fontosságát és szükségszerûségét.
Tudatában van annak, hogy a hosszú távú üzleti fejlõdés alapvetõ feltétele a környezeti elemek ésszerû
igénybevétele és az indokolatlan környezetterhelés
elkerülése.
Döntései során törekszik a társadalmi, vállalati és környezetvédelmi érdekek egyensúlyának
biztosítására, figyelembe véve a fenntartható fejlõdést.
Célkitûzése, hogy környezeti tevékenysége folyamatos javításával megfeleljen az Európai Unió
elvárásainak.
A Magyar Posta Rt. kötelezettséget vállal a környezet megóvására, valamint a környezeti
állapot javítására.
Ennek érdekében
 biztosítja a jogszabályi és hatósági elõírások betartását,
 együttmûködik a hatóságokkal, önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel,
 kiemelt problémaként kezeli a múltbéli tevékenységébõl fakadó, esetleges környezetszennyezés felszámolását,
 beszerzései, fejlesztései és beruházásai során figyelembe veszi a környezetvédelmi
szempontokat, elõnyben részesíti a környezetbarát technológiákat és termékeket,
 elõsegíti a munkatársak környezetvédelmi szemléletének formálását rendszeres
oktatással, továbbképzéssel és tájékoztatással,
 a Társaság rendszeresen nyilvánosságra hozza a környezetvédelemmel kapcsolatos
adatait és információit.
A Magyar Posta Rt. környezetpolitikájának megvalósítása, a stratégiájában és minõségpolitikájában megfogalmazottakkal összhangban történik.



szervezeti felépítés
A Magyar Posta Zrt. szervezeti ábrája
Vezérigazgató
Belsõ Ellenõrzési
Igazgatóság

Jogi
Igazgatóság
Jogi
Szolgáltatói Iroda

Biztonsági
Szolgálat
Biztonsági
Igazgató
Biztonsági
Központ
Üzleti

Pénzügyi

Általános

Humán Erõforrás

Vezérigazgató-helyettesi terület

Vezérigazgató-helyettesi terület

Vezérigazgató-helyettesi terület

Vezérigazgató-helyettesi terület
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Értékesítési
Koordinációs Osztály

Társaságfinanszírozási
Igazgatóság

Logisztikai Szolgáltatások
Üzletág

Mûködésintegrációs
Osztály

Kontrolling
Igazgatóság

Pénzügyi Szolgáltatások
Üzletág

Kontrolling Szolgáltató
Iroda

Gazdasági Igazgatóság

Hírlap Üzletág

(Gazdasági Szolgáltató Központ)

Stratégia Koordinációs
Igazgatóság

Minõségügyi és Teljesítménymérési

Szolgáltató Iroda

Informatikai
Igazgatóság

Informatikai
Szolgáltató Iroda
Beruházási és Ingatlan
Igazgatóság

Nemzetközi Üzletág

Beruházási és Építési
Szolgáltató Központ

Humánerõforrás-gazdálkodási
Igazgatóság

Jóléti
Szolgáltató Iroda

Humánerõforrás-fejlesztési
Igazgatóság

Oktatási Központ

Kommunikációs
Igazgatóság

Humán Erõforrás
Szolgáltató Központ

Környezetvédelmi
Csoport

Eszköz és Ingatlangazdálkodási
Szolgáltató Központ

társasági irányítási szint
üzletági szint
szolgáltatói szint

Beszerzési és Ellátási
Szolgáltató Központ
Titkársági és Ügyviteli
Szolgáltató Iroda

A környezetvédelmi csoport 2006. 01. 01-jétõl mûködik.
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A Magyar Posta Zrt. Logisztikai Szolgáltatások Üzletág Országos Logisztikai
Központ telephelyén, „pilot” jelleggel bevezettük az MSZ EN ISO 14001: 2005 szabvány
szerinti, Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR). A kiépítés során elkészült a KIR
dokumentáció (kézikönyv, eljárások, formalapok, munkautasítások).
A három hónapos próbamûködést követõen, 2007-ben kerül sor a KIR, független
szakértõ cég általi tanúsítására.



2  postai telephelyen (Miskolc és Gyõr Szállítási üzem) felszámoltuk az üzemen kívül
helyezett üzemanyag-tartályokat. Környezeti szennyezést a megszüntetés alkalmával
nem mutattak ki .



Folytatódtak a feltárt talaj- és talajvíz-szennyezésekkel kapcsolatos kármentesítési
munkálatok (Békéscsaba, Hatvan, Sopron Szállítási üzemek).



14 újabb helyszínen gyûjthetik munkatársaink szelektíven a papírhulladékot, így 2006
végére országosan, már közel 500 postai telephelyrõl szállítják el újrafeldolgozásra.



A kármentesítések utóellenõrzéseként folytatjuk a talajvíz-vizsgálatokat (monitoring)
(Heves posta, Szeged, Kecskemét, Budapest Szállítási üzemek).



2004 októberében – a Képzési Központ (Budapest, X. Üllõi út 114–116.)
elõtti közterületen – 7 db életveszélyessé vált nyírfát vágattunk ki, az önkormányzat
engedélyével. A fák pótlására 2006 áprilisában, a Képzési Központ és a szálló környékén,
7 facsemetét ültettünk.



Az Országos Logisztikai Központ csapadékvíz-elvezetõ rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez, 2  darab olajfogó mûtárgy 3 hónapos próbaüzeme
zajlott le. Az errõl készült zárójelentést az illetékes környezetvédelmi hatóság elfogadta.



A Posta Elektronikus Nyílt Piactéren (PEP) 173 beszerzési eljárást folytattunk le.



2006-ban jelentõs forrást biztosított a Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos
beruházásokra (fûtéskorszerûsítés, ivóvíz-hálózatra és közcsatornára történõ csatlakozás, hulladéktárolók és -tömörítõk beszerzése, hulladékgyûjtõ-helyek kialakítása).



A légszennyezõ pontforrások (87) szennyezõanyag-kibocsátását szakértõk méréseivel,
illetve számításaival állapítottuk meg.
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A postai veszélyes hulladékok postai hálózaton belüli szállítását (a keletkezés helyérõl
a központi gyûjtõhelyre) az ADR (veszélyes áru közúti szállítására vonatkozó nemzetközi
elõírások) szerint lehet végezni. Ez a tevékenység összetett: tartalmaz környezetvédelmi (EWC kód, UN szerinti besorolás, csomagolás, adatszolgáltatás, stb.), szállítási
(szállító jármûvek megjelölése, biztonsági felszerelések, kísérõokmányok, stb.) és oktatási
(a folyamatban részt vevõk oktatása) részfeladatokat.



A jogszabályi elõírásoknak való megfelelés érdekében, külsõ szakértõk bevonásával,
eljárási rend készült a veszélyes hulladékok postai szállítására. A terv gyakorlati bevezetése – az érintett szervezeti egységek bevonásával – 2008-ban várható.



Stratégiai döntés alapján, kialakítottuk a Facility Management (létesítménygazdálkodási) rendszert.
A létesítmény-gazdálkodási rendszerek biztosítják a nyilvántartások áttekinthetõségét,
lehetõvé teszik az adatkapcsolatot, a gazdálkodási tevékenységet támogató más
rendszerek adatbázisaival.
A rendszer támogatja az ingatlangazdálkodást, a költözések, a karbantartások gyors
lebonyolítását, valamint az eszközállomány mozgásának naprakész nyomon követését.
Ezen túl megbízható adatokat szolgáltat az energiagazdálkodás finanszírozásához, valamint a környezetmenedzsment adatszolgáltatási feladatainak ellátásához.
A projekt 2004-ben indult, az elmúlt idõszak alatt négy modul kialakítására
került sor:
 Ingatlan-nyilvántartási és területmenedzsment modul
 Eszköz-nyilvántartási (külön IT informatikai nyilvántartás),
leltározási és költözésmenedzsment modul
 Energetikai és környezetvédelmi modul
 Karbantartási és HelpDesk modul
A környezetvédelmi modul esetében – 2006-ban – a kialakított tesztrendszer
mûködését, valamint a tesztrendszerbe betöltött adatok ellenõrzését végeztük. A rendszerben tárolt adatok és információk nagy részben felölelik a környezetvédelem teljes
területét.
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Lezajlottak a személyes oktatások, a kulcsfelhasználók részére. Az éles rendszer
2007 elsõ felében indul.


A környezetvédelemhez kapcsolódóan, változatos bélyegeket bocsátott ki
a Magyar Posta. Nemzetközi elismerést is kaptunk, bélyegünk az ASIAGO Grand Prix
nemzetközi bélyeg-szépségversenyen, környezetvédelem témában, elsõ helyezést ért el.
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POSTAI TEVÉKENYSÉGEK KÖRNYEZETI HATÁSAI
Légszennyezés – energiafelhasználás
   
A Posta mûködéséhez három típusú energiát használ fel:
 Elektromos energiát a világításhoz, elektromos gépek, berendezések üzemeltetéséhez
(IT eszközök, klímák, postatechnológiai gépek, berendezések).
 Fosszilis energiát fûtési célra (gáz, tüzelõolaj, szén, brikett).
 Üzemanyagot (benzin, gázolaj), a szállítást végzõ gépjármûpark üzemeltetéséhez. Ezen felül,
egyes létesítményeknél, vásárolt energiával (távhõ) biztosítja a fûtést és a szociális felhasználású meleg vizet.

Légszennyezés – szállítás
A környezet szállításból eredõ szén-dioxid terhelése
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Postai tevékenységek

Intézkedések a hatások csökkentésére

A Posta tevékenységei közül a szállítás
a leginkább környezetszennyezõ.
A vasúti postaszállítás 2004-ben megszûnt, a küldeményeket országos szinten,
közúton továbbítjuk.

A jármûvek beszerzése a forgalomba
helyezhetõség érvényes jogszabályi elõírásai szerint történik.

A Magyar Posta 2000-ben Baranya megye 22 
településén indított el mobil posta1 szolgáltatást. 2003-ban 440 településre terjesztettük ki, majd 2004-ben, további 484
települést vontunk be.
Jelenleg 346 mobil posta látja el 946
település postai szolgáltatását.

1

 2001

A szennyezés-kibocsátás mérséklésére a
nem járatos kocsiknál a Posta – utazást,
üzemanyagot csökkentõ megoldásként –
bevezetett taxirendszerû használata, országosan sikeresen mûködik.
Az Országos Logisztikai Központban (OLK)
dolgozó munkatársak szállítására, utaztatására, menetrendszerû buszokat biztosít
a Társaság.

Mobil posta: egy mozgó postahivatal, amely lehetõvé teszi, hogy a lakosság otthon használhassa ki mindazokat a lehetõségeket, amelyekért eddig a postára kellett mennie.
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A mobil posta bevezetésével megnõtt a
járatos kilométerek száma, a felhasznált
üzemanyag mennyisége és ezzel együtt, a
környezeti terhelés is.

A 2002-ben üzembe helyezett, 9 darab elektromos meghajtású kisteherautó
környezetileg érzékeny, mûemléki védettségû városrészekben lát el kézbesítési feladatokat (Budapest-Várnegyed, Siófok, Kaposvár, Sopron, Pécs, Debrecen).

Légszennyezés – tüzeléstechnika és elektromos energiafelhasználás
A környezet földgáz- és az elektromos energiafelhasználásából eredõ szén-dioxid terhelése
30 000

tonna CO2 / liter

25 000
20 000
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elektromos
energia

10 000
5 000
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Postai tevékenységek

 2003
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Intézkedések a hatások csökkentésére

A levegõszennyezésben – bár kibocsátásuk nem jelentõs –, de szerepet játszanak
a 140 kW névleges teljesítményt meghaladó tüzelõberendezések.
2006-ban 87 fix telepítésû légszennyezõ
pontforrás üzemelt, 53 postai ingatlanon.
A pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések mindegyike gázfelhasználású.
A tüzeléstechnika területén egyrészt fûtéskorszerûsítési beruházások megvalósításával (2006-ban 287 db, összesen 404 millió
forint értékben), másrészt a meglévõ berendezések szakszerû karbantartásával törekszik a légszennyezés csökkentésére a
Magyar Posta.
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Vízfelhasználás – Szennyvízkibocsátás
Fajlagos vízfelhasználás alakulása
40
30
liter/fõ/nap

A Társaság tevékenysége
során fogyasztott vízmenynyiség elsõsorban a dolgozók
higiénés, szociális igényeinek
biztosítását szolgálja. Technológiai célú vízfelhasználás
nincs. A felhasználás felszín
alatti vízkészletekbõl történik.
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fajlagos vízfelhasználás

Postai tevékenységek

Intézkedések a hatások csökkentésére

A postai telephelyeken kibocsátott szennyvíz nagy része kommunális eredetû,
kisebb hányada technológiai szennyvíz
(olajos és konyhai szennyvizek).
Törvényi elõírás az ingatlanok vezetékes
ivóvízzel történõ ellátottsága, valamint rákötése a kiépített csatornahálózatra.

Az országos szennyvízhálózat kiépítésével
párhuzamosan, a postai ingatlanok közcsatornára történõ csatlakozási lehetõsége is
megnõ.

2006-ban
a teljes vízfelhasználás: 376 850 m3 volt.
A keletkezett szennyvízmennyiségbõl
közcsatornán elvezetett: 26 316 m3,
zárt tartályban gyûjtött: 3 300 m3.
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2005-2006-ban 2 éves kiemelt beruházásként valósult meg 372 ingatlanon
csatornabekötés, valamint 92 telephely
csatlakoztatása a vezetékes ivóvíz-ellátáshoz.
 Fokozott figyelmet fordít a Posta a vízfogyasztás csökkentésére: víztakarékos berendezések beszerzésével és megfelelõ
karbantartással.


Az olajfogó és zsírfogó mûtárgyak szakszerû üzemeltetése és karbantartása többségében megoldott, így ezzel a víz-  és talajszennyezés kockázata is jelentõsen csökkent.

POSTAI TEVÉKENYSÉGEK KÖRNYEZETI HATÁSAI
Hulladékok keletkezése
A veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2001–2006. között
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2004-ben a Bp.XIV. Egressy úti telephely kármentesítése során keletkezõ szennyezett talaj
okozta a kimagasló veszélyes hulladék mennyiséget.

Postai tevékenységek

Intézkedések a hatások csökkentésére

A Magyar Posta mûködési területén települési szilárd és folyékony, veszélyes és nem
veszélyes hulladékok egyaránt keletkeznek,
az alábbi tevékenységek során:

A nem veszélyes hulladékok többsége
– szelektív gyûjtés nélkül – a kommunális hulladékot terheli.
A még hasznosítható hulladékok szelektált
gyûjtésével csökkenthetõ az elszállítandó
kommunális hulladék mennyisége. Ezzel
együtt egyrészt
 jelentõsen csökken a kommunális hulladék elszállítására fordított költség,
 másrészt a papírhulladék értékesítésével bevétel is realizálható,
 miközben a környezetvédelmi érdekek is
érvényesülnek.
  
Jelenleg 470 postai telephelyen folyik az
irodai papírhulladék szelektív gyûjtése.



a postahelyi szolgáltatás és a hozzá
kapcsolódó szállítás és küldeményfeldolgozás – veszélyes hulladék – csomagolási hulladék – mûanyag hulladék



belsõ szolgáltatások (raktározás, ügyvitel, oktatás, ingatlanok üzemeltetése,
gépek, berendezések karbantartása, informatikai rendszerek üzemeltetése,
nyomdai szolgáltatás, orvosi ellátás, konyhák, üdülõk üzemeltetése) – veszélyes és
nem veszélyes hulladék – újrahasznosítható és ártalmatlanításra váró



polgári védelmi és biztonsági tevékenység – veszélyes hulladék

A Posta Elektronikus Nyílt Piactér (PEP)
mûködtetésével a beszerzések papírfelhasználása (és egyben a papírhulladék)
csökken, valamint a beszerzési idõ is
jelentõsen lerövidül.
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tárgyi eszközök és feleslegessé vált
készletek selejtezése – veszélyes és nem
veszélyes – újrahasznosítható és ártalmatlanításra váró

2006-ban a veszélyes hulladékok menynyisége 238 tonna volt, ami az elõzõ évhez
képest, több mint 100%-os növekedést
mutat.
A veszélyes hulladék mennyiségének több
mint felét a Békéscsabai Szállítási üzem
területén végzett kármentesítés során
szennyezõdött talaj, illetve az elektromos és
elektronikai hulladékok (IT eszközök, postai
kisgépek) teszik ki.
2006-ban, informatikai beruházás keretében, mintegy 16 ezer informatikai eszköz
üzembe helyezése történt meg. Az informatikai eszközök mennyisége az elmúlt 3
évben mintegy 22%-kal növekedett. Ezzel
párhuzamosan folyamatosan zajlik az elavult eszközök selejtezése, ami az e+e hulladék mennyiségének növekedését eredményezte.

A postai irodaépületekben – több milliós
beruházás keretében – a régi másológépeket és személyi nyomtatókat multifunkcionális gépekre cseréltük le. A
319 új eszköz, valamint a személyenkénti
PIN kódolásos rendszer bevezetésével,
a nyomtatási mennyiség mintegy 30%-kal
esett vissza.
2005-ben – a hulladékgyûjtõ-helyek racionalizálásának eredményeként – országosan 6 veszélyes hulladék, valamint
12  db csomagolási és papírhulladék központi gyûjtõhely üzemel. Országos illetékességgel, a mûanyag csomagolási hulladékot
az OLK2,  az IT hulladékokat pedig az ISZK3  
Szerviz üzeme kezeli.
Cél: a keletkezett hulladékok – beleértve a
veszélyes hulladékokat is – minél nagyobb
arányú hasznosítása, a hazai feldolgozási
lehetõségekhez mérten.
2006 decemberében, a Vezérigazgatóság
épületében a PET palackok szelektív gyûjtésére, 7 db PET palackzsugorítót helyeztek el.
2006-ban összességében 782 tonna hulladékot adott át a Társaság újrafeldolgozásra (papír 673 tonna, e+e hulladék
53 tonna, akkumulátor 4 tonna, mûanyag
27 tonna, egyéb 25 tonna).
Az újrahasznosított hulladékból a csomagolási hulladék mennyisége 161 tonna
volt: papír (karton) 134 tonna, mûanyag
27 tonna.

   OLK: Országos Logisztikai Központ, Budaörs

2

  Informatikai Szolgáltató Központ

3

18

POSTAI TEVÉKENYSÉGEK KÖRNYEZETI HATÁSAI
Talaj- és talajvíz-szennyezés
Postai tevékenységek

Intézkedések a hatások csökkentésére

A Magyar Posta arra törekszik, hogy felszámolja a múltbéli tevékenységébõl eredõ
környezeti károkat, megelõzze a környezetszennyezést.

2006-ban folytattuk a használaton kívül helyezett üzemanyag-tartályok megszüntetését (Miskolc, Gyõr Szállítási üzemek), illetve
a megszüntetéssel kapcsolatban adódó
szennyezett talaj-, talajvíz kármentesítését.
Békéscsaba Szállítási üzem esetében – a
három éve elkezdett munka folytatásaként,
a föld alatti tárolótartályok kiemelésével
párhuzamosan – a szennyezett talaj kitermelésére és ártalmatlanítására került sor.
Hatvan Szállítási üzem területén – a mentesítés elõkészítéseként – a monitoring
kutak vízjogi engedélyezése készült el.
Sopron Szállítási üzemben megtörtént a
szennyezett terület lehatárolása.
A kármentesítésre 2007-ben, céltartalék
felhasználásával kerül sor.
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Környezetvédelmi beruházások
A környezetvédelmi beruházások célja egyrészt a jogszabályi megfelelõség biztosítása
mellett a postai tevékenységek környezeti hatásának csökkentése, valamint a költségtakarékosság.
Környezetvédelmet érintõ beruházásokra a Társaság az elmúlt három évben egyre nagyobb
összeget fordított. A beruházások eredményeként javult a postai ingatlanok víz- és csatornaellátottsága, a fûtés-korszerûsítésekkel csökkent a légszennyezõ anyagok kibocsátott
mennyisége, valamint fokozatosan megvalósulnak a korszerû hulladékgazdálkodás mûszakitechnológiai feltételei.
Környezetvédelmi beruházások alakulása (ezer Ft)
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Környezetvédelmi beruházási összegek alakulása témánként (ezer Ft)
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2006-ban 463 környezetvédelmi beruházás készült el, 489 810 000 forint összértékben.
Fûtés-korszerûsítés 287 db, csatornarákötés 108 db volt; 13 telephelyen megtörtént a
csatlakozás a vezetékes ivóvíz-ellátáshoz; 39 hulladékgazdálkodási, 16 egyéb beruházást
hajtottunk végre.
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Környezetvédelmi költségek és bevételek
A környezetvédelmi jogszabályok elõírásainak teljesülése érdekében, a Társaság környezetvédelmi ráfordítása 2006-ban 16 435 000 forint volt.
Környezetvédelmi költségek és bevételek alakulása (ezer Ft)
34 897
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1 500

Légszennyezés-mérés

854

Környezetvédelmi tagsági díjak

660

Környezetvédelmi hatósági díjak
Szelektív hulladékgyûjtés költségei
Környezetvédelmi oktatás,
konferencia
Összesen:

256
73
50
16 435

Papírhulladék

ezer forint
2 162 

Irodatechnikai hulladék
Elektronikai hulladék

535
410

Mûanyag hulladék

122 

Környezetvédelmi
egyéb bevételek

297

Összesen:

3 526

Az újrafeldolgozásra értékesített hulladékokból az alábbi bevételek származtak:
Hulladékértékesítésbõl származó bevételek alakulása (ezer Ft)
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Céltartalék
Céltartalékot a környezetvédelmi jogszabályok és a hatóság által elõírt konkrét feladatok
megvalósítására hozott létre a Társaság.
Telephely
Hatvan SZÜ
Békéscsaba SZÜ
Miskolc SZÜ
Összesen:

Felhasznált összeg (ezer Ft)
445
4 254
790
5 488

Ökoadók
A környezetterhelési díjról szóló törvény1 alapján légszennyezõ pontforrások éves szenynyezõanyag-kibocsátására levegõterhelési díjat fizet a Posta. A díj mértéke 2006-ban
425 000 forint volt.
A Társaság a kibocsátott csomagolás, illetve a reklámhordozó papírok után 23 657 000
forint környezetvédelmi termékdíjat fizetett be, ami több mint 30%-os többletköltséget
jelent az üzleti megrendelések növekedésébõl adódóan, a 2005. évhez viszonyítva.
92 db ingatlan esetében 244 629 forint talajterhelési díjat fizettünk be az illetékes önkormányzatoknak, a zárt tartályban gyûjtött szennyvíz mennyisége után. A térségi szennyvízhálózatok kiépítése és a postai létesítmények folyamatos rákötése, befolyásolja a talajterhelési díj éves mértékét.

 2003.évi LXXXIX. Törvény a környezetterhelési díjról

1
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KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Környezetvédelmi képzés
2000-ben – a belsõ szakmai képzés részeként – környezetvédelmi modult alakítottunk ki.
Az eltelt idõszak alatt több mint 1300 munkatárs vett részt a képzésen.
A Nemzeti Szakképzési Intézet a modul tananyagát 2005 óta, a postai szakközépiskolák
környezetvédelmi oktatásának részeként, szemléletformálás céljából hasznosítja.

Külsõ szakmai kommunikáció
A Magyar Posta Zrt. évek óta tagja
 a KÖVET-INEM Hungária közhasznú társaságnak és
 a Magyar Energiafogyasztók Szövetségének, valamint pártoló tagja
 a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének.
A Magyar Posta önkéntes alapon, 3 alkalommal készítette el nyilvános környezeti jelentését
(2001, 2003, 2004).

Nemzetközi kapcsolatok
A nemzetközi postai együttmûködés kiemelkedõ jelentõségû, világméretû fóruma az
Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union, rövidítése UPU).
A Magyar Posta, környezetvédelmi gyakorlatának kialakításában figyelembe veszi az UPU
ajánlásait.

Bélyegekkel a környezetért
Az „ország névjegye”-ként is nevezett bélyegek kibocsátásával, a Magyar Posta kulturális
missziós tevékenységet is ellát. A 2006. évi bélyegkibocsátás változatos témákat vonultat fel
a környezetvédelem területén.
Népszerû, évrõl évre kibocsátott „Élõ örökségünk” elnevezésû sorozatunk ezúttal hét jellegzetes, hazai lófajt mutat be.
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A Fõvárosi Állat- és Növénykert alapításának 140 éves évfordulóját, alkalmi
bélyegblokk kibocsátásával köszöntöttük.

A „Magyarországi világörökségek” sorozat részeként
– 2006-ban – a pécsi ókeresztény sírkamrákat és a
Fertõ-Neusiedlersee kultúrtájat mutattuk be. A közkedvelt, megszemélyesíthetõ bélyegek, lenyûgözõ szépségû
virágokat ábrázolnak.
A 2005-ben kibocsátott Hulladékforradalom a tiszta környezetért elnevezésû bélyegünk
az ASIAGO Grand Prix-n (a szakmai körökben ismert és elismert nemzetközi bélyeg-szépségversenyen), környezetvédelem témában elsõ helyezést ért el.
A forgalmi bélyeg a környezetvédelem egyik speciális formájára, a
szelektív hulladékgyûjtésre hívja fel a figyelmet. A bélyegen a különbözõ alapanyagú hulladékfajták (mûanyag,   papír, üveg, fém) elkülönített gyûjtését szolgáló tárolók, piktogramszerû megjelenítésben
láthatók.
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KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK
A vállalat viszonyítási adatai
Egység
Alkalmazottak száma *
fõ
Üzleti ráfordítás
millió forint
Összes beruházás
millió forint

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
44 500 43 664   44 109 41 527   39 780   38 768 38 686
91 357 108 543 126 860 133 481 144 147 153 592 170 712
18 739   11 964   16 395    11 153   19 228 17 909 13 626

* átlagos állományi létszám

Fizikai mûködési mérõszámok – input
Energia
  Mérõszám
Teljes energiafelhasználás
Összes energiaköltség
Fajlagos energiaköltség    
  összpostai
Fosszilis energiahordozók
  aránya

Egység
ezer GJ
millió forint
ezer forint/GJ

2000
854
2 742 
3,20

2001
864
2 688
3,11

2002
879
2 698
3,07

2003
902
2 926
3,25

2004
1 079
3 710
3,44

2005
1 065
4 257
4,00

2006
1 063
4 889
4,6

%

73,0

71,72

73,00

72,00

72,91

74,07

73,12   

A 2006. évi energiafelhasználás alakulása
Energiafelhasználás alakulása – hõegyenértékben (GJ)
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A diagram tükrözi, hogy az energiaracionalizálási program megvalósításával, a korszerûbb
energiahordozók használatával, a gazdaságosabb üzemeltetéssel, szabályozott berendezések
mûködtetésével, a környezeti hatásokat csökkenteni lehet, ezzel javítva a komfortfokozatot
és a munkahelyi körülményeket is. A fogyasztás alakulását – mindezen intézkedések ellenére
– az idõjárási tényezõk nagymértékben befolyásolják, amire hosszabb távon összehangolt
intézkedésekkel kell felkészülni.
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KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK
Energiahordozó

2006

Energiahordozó

2006

Szén (GJ)

8 761

Villamos energia (GJ)

184 853

Benzin /ólmozatlan/ (GJ)

  38 892

Brikett (GJ)

  316

Tûzifa (GJ)

8 632

Gázolaj (GJ)

305 508

0

PB-gáz (GJ)

846

Tüzelûolaj (GJ)
Földgáz (GJ)

422 926

Vásárolt hõenergia /távhõ/ (GJ)

   92 181

Energiaköltségek alakulása
Energiaköltségek alakulása (ezer Ft)
4 889 366

5 000 000

Az elmúlt években jelentõs
áremelés történt, valamennyi közüzemi energiafajtánál. A Magyar Postát
kiemelten érinti a villamos
energia, a gáz- és az üzemanyagköltség alakulása.

4 257 173
3 709 599

4 000 000
3 000 000

2 742 226 2 687 982 2 698 345

2 925 864

2 000 000
1 000 000
0

 2000

 2001
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Energiafelhasználás szén-dioxid terhelése
A földgáz, az üzemanyag és az elektromos energia felhasználásának mennyiségét széndioxid kibocsátásra konvertáltuk, az üvegházhatású gázindikátorokról szóló irányelvek
alapján. A számítások szerint az energiafelhasználásból származtatható szén-dioxid kibocsátás, a 2000–2006. közötti idõszakban, az alábbiak szerint alakult.
Energiafelhasználás szén-dioxid terhelése (tonna)
30 000

20 000

23 835

23 315 23 800

18 365
17 845

15 000

19 256
18 436
14 464

26 303

26 584

25 713

25 000
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19 698

17 704

18 108
15 212

17 890

17 376

18 588

16 006
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0
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Elektromos energia

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK
Vízfelhasználás
  Mérõszám
Teljes vízfelhasználás
Vízfogyasztás költsége
Fajlagos vízfelhasználás

Egység
köbméter
ezer forint
  liter/fõ/nap

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
469 800 448 711 438 100 437 600 434 851 383 836 376 850
113 802 120 698 82 443 75 451 83 913 79 489 83 822
36,3
29,6
27,2
28,9
30,0
26,9
26,7

Teljes vízfelhasználás alakulása (m3)
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Fajlagos vízfelhasználás alakulása (l/fõ/nap)
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A diagram jól szemlélteti, hogy a vízfelhasználás csökkenõ tendenciát mutat, javul a fajlagos
mutató. Ez köszönhetõ annak, hogy a Posta évek óta fokozott figyelmet fordít a vízfogyasztás csökkentésére, víztakarékos berendezések beépítésével és megfelelõ karbantartással.
A munkatársi létszám változása mellett, az eredmény a dolgozók fokozott környezettudatosságának, környezeti érzékenységének is fokmérõje.
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KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK
Szállítás
Gépjármûvek számának és üzemanyag-fogyasztásának változása
Egység

2005

2006		

  Gépjármûvek száma*

db

5072

4442

  Összes közúti szállítás

km

88 098 506

89 490 722

l

10 225 564

10 032 348

l /100 km

11,6

11,2

  Mérõszám

  Összes üzemanyag felhasználás
  Gépjármûpark átlagos üzemanyag-fogyasztása

* a jármûvek a Magyar Posta Zrt. állományába tartozó járatos (tgk., szgk., segédmotor, lassú jármû) és szolgálati jármûadatokat
     tartalmazza

Output mérõszámok – kibocsátások
  Mérõszám
Összes veszélyes hulladék

Egység

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

tonna/év

65,2

114,4

61,6

172

1 052

88,5

238

Szilárd kommunális hulladék tonna/év

-

20 348

14 130

9 116

9 944

7 008

10 050

-

202

293

627

665

693

673

  mennyisége
  mennyisége
Összegyûjtött papírhulladék tonna/év
  mennyisége
Hálózaton elvezetett szennyvíz

m3/év

- 355 919 310 700 364 600 369 076 334 288 326 316

m3/év

-

8 141

8 603

5 578

6 528

3 384

3 300

tonna/év

265

35

64

18

12

8,2

0,2

Szén-monoxid (CO)

tonna/év

116

104

39

5

2

1,6

-

Nitrogén-oxidok (NOx)

tonna/év

27

27

19

12

9

6,2

7,6

Kén-dioxid (SO2)

tonna/év

76

65

5

1

1

0,2

0,2

Szilárd anyag

tonna/év

44

37

1

0

0

0

0

Korom

tonna/év

2

2

0

0

0

-

-

  mennyisége
Tartályban gyûjtött szennyvíz
  mennyisége
Légszennyezõ anyagok
  teljes kibocsátása levegõbe
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KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK
Pénzügyi teljesítmény mérõszámok
  Mérõszám

Egység

2000

Környezetvédelmi beruházások ezer forint 62 195
Beruházások aránya

2001

2002

2003

27 270 128 720

92 000

2004

2005

2006

91 300 426 000 489 810

%

0,33

0,23

0,79

0,82

0,47

2,4

3,6

ezer forint

7 099

15 403

6 600

21 261

16 727

34 897

16 435

%

0,008

0,014

0,005

0,016

0,012

0,023

0,010

1 876

6 676

3 133

8 703

4 694

5 383

4 100

Környezetvédelmi ráfordítások
  (kommunális szilárd és
  folyékony hulladékkezelés nélkül)
Ráfordítások aránya

Veszélyes hulladék szállítására, ezer forint
  kezelésére fordított költség
Szilárd kommunális hulladék
  kezelésének, elhelyezésének ezer forint

-

96 829 118 891 123 402 129 331 136 997 137 217     

ezer forint

-

50 525 58 274

55 745

71 818

73 836

76 130

Tartályban gyûjtött szennyvíz ezer forint

-

11 186

8 310

11 088

9 783

9 412

6 295

1 523

2 086

3 091

5 763

3 751

3 479

3 526

2001		

2002		

2003		

2005		

2006

  költsége
Szennyvíz vezetéken keresztüli
  elvezetésének költsége
  elszállítása, kezelése
Hulladékértékesítésbõl

ezer forint

  származó bevételek

Környezetvédelmi belsõ képzés
  Mérõszám

Egység

2000		

2004		

Környezetvédelmi

szám

10

8

9

16

7

8

fõ

284

268

168

307

137

95

%

-

1, 0

0, 4

0, 82

0,66

0,32

8

belsõ képzések száma
Környezetvédelmi belsõ

92

képzésben részt vevõk száma
Környezetvédelmi belsõ

0,27

képzésben részt vevõk aránya
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2007. ÉVI CÉLOK ÉS FELADATOK
Célkitûzés

Feladat

Környezetközpontú Irányítási
Rendszer (KIR) folyamatos
bevezetése



Postai veszélyes hulladékok
ADR szerinti szállítása,
postai telephelyek között

Az eljárási rend szerinti gyakorlati megvalósítás – a folyamatban részt vevõk oktatásának
elõkészítése

Környezeti károk megszüntetése









Az Országos Logisztikai Központban bevezetett KIR tanúsítása,
2  további telephelyen a KIR bevezetésének elõkészítése

Folyamatban lévõ kármentesítések és
utóellenõrzések folytatása
Monitoring: Békéscsaba SZÜ,
Hatvan SZÜ, Heves posta,
Bp. XIV. Egressy út 35–51.
Kármentesítés: Hatvan SZÜ,
Sopron SZÜ

FM éles rendszer indulása
– energia és környezetvédelmi modul

Adatok folyamatos betöltése az éles rendszerbe

Megújuló energiaforrás alkalmazása

Alkalmazási lehetõségek felmérése postai
ingatlanok esetében (meglévõ és új létesítmények, ill. konkrétan az OLK szociális meleg
víz ellátásában)

Környezetvédelmi kommunikáció
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Fenntarthatósági jelentés készítése és
független szervezet általi minõsítése
Lehetõség biztosítása környezetvédelmi
témájú diplomamunkák elkészítésére

ÉRTÉKELõ LAP
A Magyar Posta Zrt. 2006. évi Környezetvédelmi Jelentéséhez
Címzett:
Czabafi Judit környezetvédelmi csoportvezetõ
Szervezet:
Magyar Posta Zrt. Infrastruktúra Igazgatóság/
Beruházási és Építési Szolgáltató Központ / Környezetvédelmi Csoport
Budapest 1540
Fax:
487-1519
E-mail:   Czabafi.Judit@posta.hu

Tisztelt Olvasó!
Köszönjük, hogy érdeklõdésével megtisztelte kiadványunkat. Fontos számunkra, hogy véleménye megismerésével továbbfejlesszük jelentésünket, ezért szívesen vesszük észrevételeit.
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A jelentés felépítése
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Javítandó területek
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Aláírás:……………………………………
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Welcome
Dear Customers, Partners and Readers,
For 140 years Magyar Posta has played an important role in the day-to-day lives of the
people of Hungary. Our range of products has continually adapted to meet the needs of our
customers, so our Company’s services have undergone radical changes over the almost
one and a half centuries of operation. In our modernisation programme announced in 2003
we set the goal of fully preparing for market liberalisation. The process of renewal also
affords the opportunity of harmonising our measures with the protection of our built and
natural environment. Furthermore, in our social responsibility programme strengthening
environment-conscious behaviour, and protecting the environment we live in and nature are
given a major role.
This report provides an opportunity to present Magyar Posta’s environmental protection
image and to give an account of our activity to this end over the last year.
Constant change in the life of our Company is a necessity, and for this reason environmental
protection goals, as expressed in our environmental policy, have been set in the spirit of
sustainable development.
In line with the characteristics of the Company, we have taken steps to improve our environmental performance in a measurable way and to have this improvement duly recognised.
Magyar Posta has begun the introduction of an environmental management system, the
first phase of which started in the National Logistics Centre in the second half of the year.
We have achieved and are achieving significant results in the area of waste management
and are improving environmental protection processes primarily in order to monitor the
environmental impacts of our activity and keep them under control.
The facts, figures and information contained in this report reflect our endeavours to have a
correct approach with regard to the protection of the environment and to act accordingly
in practice.
Budapest, July 2007.

Dr. Pál Szabó
Chief Executive Officer
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INTRODUCING THE COMPANY
Magyar Posta is a private company limited by shares whose abbreviated name is Magyar
Posta Zrt. It is the legal successor of the Magyar Posta Company and has been solely stateowned since 1 January 1994.

The Company
  

Headquarters
Main activity

Founder
Sole shareholder
  
  

  
  

Share capital
Average number of staff
Sales revenue from products
and services
Other revenues
Operating expenditures
Operating profit

H-1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.
postal activities,
newspaper distribution,
other financial activities
Minister of Transport, Communications
and Water Management  
Hungarian Privatisation and State Holding Company
(ÁPV Zrt.)
HUF 13 483 million
38 686
HUF 174 522 million
HUF 2 166 million
HUF 170 712 million
HUF 5 977 million

In 2006 the Company’s primary task in all areas of activity was to strengthen its market
position and to prepare for postal liberalisation. As part of the measures within this framework
new service elements were introduced and the postal network was modernised.

Novelties in postal services in 2006
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In September 2006 postage paid envelopes became available. The postage is included
in the price of the envelope, so it only has to be addressed and it can be put straight into
a postbox.
We launched the complex postal service package. The essence of the service is that
postal employees perform the preparation, enveloping and addressing of postal items as
well as internal postal tasks and document handling at the customer’s premises.
The first Letter Centre was completed, providing a fast and convenient service
for customers with medium and heavy postal traffic in Budapest.
The range of Posta Investment Funds expanded with the introduction of Guaranteed
Funds while the Pensions Savings Account was added to the investment portfolio.
At online post offices we introduced two forms of saving deposits (Posta Accumulation Deposit
and Posta Renewable Deposit), insurance products supported by electronic means. The
credit card Posta Hitelkartya is also accessible online.
For business customers (mail order companies, web stores, etc.) the Company offered
new package products (Inverz Pack Plus, 24-hour delivery Posta Business Pakk).

INTRODUCING THE COMPANY




In logistics an international shipping service to European Union countries was launched.
We obtained ISO 9001:2000 certification for all processes related to our logistics
services.
A new schedule of routes in mail processing enhanced fast, accurate forwarding.

Investments to modernise the postal network
Investment in information technology accounted for the largest part of investments followed
by property investments and vehicle acquisitions.

Trend of total postal investments (HUF million)
20 000

18 739

19 228
17 909
16 395

15 000

13 828
11 964

11 153

10 000

5 000
0

 2000

 2001

 2002

 2003

 2004

 2005

 2006

Major investments







In the first phase of the office technology renewal programme high-capacity multifunctional
equipment was installed at our office facilities, large post offices and logistics premises
with the aim of modernisation and cost-efficiency.
We up-dated our terminal network of 5,500 bank card acceptance points and created
the conditions for online banking.
We refurbished the service technology at 50% of the work stations in the Integrated
Postal Network (IPH).
We expanded and modernised our security systems.
The development of the Integrated Registration System (IRR) was completed, which
supports mail/logistics tasks.
 The hardware and software of the system for handling
     cash vouchers was renewed.
 The quality of our services was enhanced in 2006 by the
acquisition of electronic letter scales, delivery bags, post
boxes and 240 new vans.
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INTRODUCING THE COMPANY

In 2006 the number of properties used by Magyar Posta was 2,934. Of these it owns
1,918 properties, leases 906 and has the right of use of 110.
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New, high-value investments in post office buildings were made in the towns of Komárom,
Dorog and Diósd.
Post offices renovated were Székesfehérvár Post Office No. 1, Szolnok Post Office No. 1,
Hévíz Post Office, Hódmezõvásárhely Post Office No. 1, Szalkszentmárton Post Office,
Újfehértó Post Office, Bátonyterenye Post Office No. 1 and Fertõszentmiklós Post Office.
2 new post offices serve customers in shopping centres.
Disabled access was ensured in a further 70 post offices.

ENVIRONMENTAL POLICY
Magyar Posta drew up its environmental policy
in 2001, which was reviewed in 2004. The document, authenticated by the chief executive officer’s signature, was displayed in every postal
organisation. This document is a declaration of
commitment to the environment which guides the
day-to-day activity of the Company.

Magyar Posta’s environmental policy
Magyar Posta acknowledges the importance and
necessity of the protection of the environment and
nature. It is conscious that the fundamental condition of long-term business development is the rational
use of environmental elements and the avoidance of
unjustifiably burdening the environment.  
In making decisions it strives to maintain a balance
between social, corporate and environmental interests while bearing in mind sustainable
development.
Its aim is to satisfy European Union requirements through the continual improvement of its
environmental activity.
Magyar Posta undertakes a commitment to protect the environment and to improve the
state of the environment.
To this end,
 it ensures compliance with the law and official regulations;
 it co-operates with the authorities, local governments and professional organisations;
 it handles the remediation of any environmental damage that may have arisen during the
course of its activity in the past as a priority issue;
 in the course of its procurements, developments and investments it takes into account
environmental aspects, and gives environment-friendly technology and products an
advantage;
 it promotes an environmental approach by the staff through regular training, further
training and information; and
 it regularly publishes its data and information on environmental protection.
Magyar Posta’s environmental policy is implemented in harmony with the provisions of its
strategy and quality policy.
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ORGANISATIONAL STRUCTURE
Magyar Posta’s organisational diagram
Chief Executive Officer
Internal Control
Directorate

Legal Affairs
Directorate
Legal Services
Office

Security
Service
Security  
Director
Security Service
Centre
Deputy CEO,
Business

Chief Financial
Officer

Letter Mail
Business Unit

Sales Coordination
Department

Treasury
Directorate

Logistics Services
Business Unit

Operation Integration
Department

Controlling
Directorate

Financial Services
Business Unit

Controlling Service
Office

Newspapers
Business Unit

Accounting Directorate
(Accounting Service Centre)

First Deputy
CEO

Strategic Coordination
Directorate

Quality Management and
Process Service Centre

IT Directorate

IT Service Centre

Investments and Real
Estate Directorate

International
Business Unit

Investment and Construction Service Centre

Deputy CEO,
HR

Human Resources
Management Directorate

Welfare Service
Office

Human Resources
Development Directorate

Training Centre

Communications
Directorate

HR Service Centre

Environmental
Protection Group

Assets and Property
Management Service Centre

corporate management level
business level
service level

Procurement and
Supplies Service Centre
Office Management
Service Office

The Environmental Protection Group began operations on 1 January 2006.
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MAJOR EVENTS OF 2006


An environmental management system conforming with MSZ EN ISO 14001:2005
was introduced as a pilot scheme at Magyar Posta’s Logistics Business Unit’s facility,
the National Logistics Centre. The documentation (manual, processes, forms and job
instructions) was drafted during the building of the system.
After three months’ trial operation, certification by an independent specialist company
is expected to take place in 2007.



At 2  postal facilities (the transport depots in Miskolc and Gyõr) unused fuel storage
tanks were removed. Pollution of the environment was not shown upon removal.



Remediation works related to the discovered soil and groundwater pollution continued
at transport depots in Békéscsaba, Hatvan and Sopron.



Staff at 14 more facilities began the selective collection of waste paper, bringing the
number of postal premises sending waste paper for recycling at a national level to almost
500 in 2006.



Soil checks are being continued as follow-up inspections of remediation works (monitoring)
(Heves Post Office, and Szeged, Kecskemét and Budapest transport depots).



In October 2004 seven birch trees in front of the Training Centre at 114-116 Üllõi St in
Budapest that had become dangerous were felled with the permission of the local
government. In April 2006 seven saplings were planted to replace them near the
Training Centre and Hotel.



At the National Logistics Centre 2 oil traps operated for a trial period of 3 months to
obtain an official operational permit for the rainwater drainage system. The final report
was accepted by the competent environmental authority.



We conducted 173 procurement procedures in the Postal Electronic Open Marketplace.



In 2006 the Company allocated significant resources to environment-related investment
(modernising heating systems, connection to the drinking water supply and public sewerage, acquisition of waste collectors and compactors, establishing waste collection points).



Emissions at atmospheric pollution point sources (87) were measured or calculated by
experts.
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MAJOR EVENTS OF 2006


The transport of postal hazardous waste within the postal network (from the place of
origin to the collection centre) is performed according to the ADR, the international  
regulations for the road transport of hazardous waste. This is a complex activity involving
environmental (EWC code, UN classification, packaging, data provision, etc.), transport
(marking transport vehicles, safety equipment, accompanying documentation, etc.) and
training (training of participants in the process) tasks.



In order to comply with legal provisions, procedures involving external experts have been
drawn up for the postal transport of hazardous waste. The introduction of the plan in
practice is expected in 2008 with the involvement of the organisational units concerned.



The facility management system was established based on a strategic decision.
Facility management systems ensure the transparency of record keeping, enabling
data connection with other databases supporting management activity.
The system supports property management, speedily effected removals and
maintenance, and up-to-the-minute tracking of the movement of assets. In addition,
it provides reliable information for the financing of energy management and the
performance of the environmental management’s data provision tasks.
The project began in 2004 and to date four modules have been established:
 property records and regional management module
 equipment records (separate IT equipment records), inventory and removals
management module
 energetics and environmental protection module
 maintenance and HelpDesk module
For the environmental protection module the operation of the developed test
system was tried in 2006 and the data uploaded into it was also checked. Most
of the data and information in the system relates to the whole area of environmental
protection.
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MAJOR EVENTS OF 2006
Personal training of key users took place. The live system is expected
to commence operation in the first half of 2007.


Magyar Posta issued various stamps related to environmental protection. We
even gained international recognition at the ASIAGO Grand Prix stamp contest,
winning first place for the topic of environmental protection.
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ENVIRONMENTAL IMPACTS OF POSTAL ACTIVITIES
Air pollution – energy use
   
Magyar Posta uses three types of energy for its operations:
 electricity for lighting and for the operation of electrical machinery and appliances (IT
equipment, air-conditioning, postal technology machinery and appliances),
 fossil fuels for heating (gas, heating oil, coal and briquette), and
 vehicle fuels (petrol, diesel) for the operation of transport vehicles. In addition to these,
purchased fuel (district heat) for the heating and social use of hot water at certain facilities.

Air pollution – transport
Carbon dioxide load on environment from transport
25 000
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10 000
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Postal activities

Measures to reduce impacts

Of the postal activities, transport is the
main polluter.
Postal transport by rail ceased in 2004
and mail is carried by road throughout the
country.

Vehicles are purchased that conform
with current legislation on placing vehicles
on the road.

In 2000 Magyar Posta launched the mobile
post1 service in 22 villages in Baranya county.
By 2003 this was extended to 440 villages and
in 2004 a further 484 villages were included
in the service.
At present 346 mobile posts serve 946
villages.

1

 2001

To ameliorate exhaust emissions, Magyar
Posta introduced a taxi system for nonmail carrying vehicles, as a solution
to reduce travelling and fuel, which is
successfully operated nationwide.
The Company provides scheduled buses
for the transport and travelling of staff
in the National Logistics Centre (NLC).

Mobile post is a mobile post office which takes to people’s homes all the services until now available at the post office.
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ENVIRONMENTAL IMPACTS OF POSTAL ACTIVITIES
With the introduction of the mobile post
service, the number of kilometres on routes
and the amount of fuel used grew and with
this the environmental burden.

9 electric vans were put in service in
environmentally sensitive areas in 2002 
to perform delivery tasks in historic urban
districts in the Buda Castle District of
Budapest, Siófok, Kaposvár, Sopron, Pécs
and Debrecen.

Air pollution – heating technology and the use of electricity
Carbon dioxide load on the environment
from the use of natural gas and electricity
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20 000
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Measures to reduce impacts

In air pollution, heating equipment with
a nominal capacity in excess of 140KW
plays a role, albeit if emissions are low.
87 fixed point sources of air pollution
operated at 53 postal facilities in 2006.
All of the point sources are gas operated.

In heating technology, Magyar Posta is
endeavouring to reduce air pollution partly
through investments to modernise heating
(287 pieces of equipment worth HUF 404
million in 2006) and partly by the expert
maintenance of existing equipment.
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ENVIRONMENTAL IMPACTS OF POSTAL ACTIVITIES
Use of water – waste water emission
Trend of specific water use
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Specific water use

Postal activities

Measures to reduce impacts

Most waste water at postal facilities is of
communal origin with a smaller amount of
technological waste water (oily and kitchen
waste water).
The law prescribes connections to the
mains water supply and sewerage system
for properties.

In parallel with the building of the national
waste water network, the possibility of the
connection of postal properties to the public sewerage system has grown.

In 2006
total water use was : 376 850 m3 .
The quantity of waste water let into
the public sewers was : 26 316 m3
and 3 300 m3 were collected in
closed receptacles.
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In 2005-06 a two-year priority project
was realised with connection to
sewerage at 372 properties and
connection to mains drinking water
supply at 92 facilities.



Magyar Posta devotes great attention
to reducing water consumption through
the purchase of water saving equipment
and appropriate maintenance.

The proper operation and maintenance of
most oil traps and fat catching devices has
effectively been solved, thereby significantly
reducing the likelihood of water and soil
pollution.

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF POSTAL ACTIVITIES
Handling wastes
Trend of the quantity of hazardous waste between 2001-06
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In 2004 the polluted soil originating from the remediation of the Budapest District XIV Egressy
Street facility explains the high amount of hazardous waste.

Postal activities

Measures to reduce impacts

In Magyar Posta’s operational area solid,
liquid, hazardous and non-hazardous wastes
are produced on site in the course of the
activities below:

Most of the non-hazardous waste, without selective collection, is communal
waste.
By the selective collection of recyclable
wastes the quantity of communal waste
to be transported can be reduced. This on
the one hand
 significantly reduces the costs of transporting communal waste
 and on the other realises income from
the sale of waste paper
 while serving environmental interests.



Post office service and related transport and mail sorting – hazardous
waste – packaging waste – plastic waste



Internal services (warehousing, administration, training, property operation,
machinery, equipment maintenance, IT
system operation, printing service,
medical provision, kitchens, holiday
homes) – hazardous and non-hazardous
waste – recyclable and awaiting treatment



Citizen protection and security activity
– hazardous waste

At present there is selective collection of
waste office paper at 470 postal facilities.
The operation of the Postal Electronic
Open Marketplace results in the reduction
in the amount of paper used for procurements (and at the same time waste paper)
and the procurement time is significantly
shorter.
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ENVIRONMENTAL IMPACTS OF POSTAL ACTIVITIES


The selection of tangible assets and
stocks that have become obsolete –
hazardous and non-hazardous – recyclable
and awaiting treatment.

In 2006 the quantity of hazardous waste
was 238 tonnes but compared to the previous year there was an over 100% growth.
Over half the hazardous waste consisted
of soil polluted in the course of the remediation at the transport depot in Békéscsaba
and electrical waste (computer equipment,
small postal appliances).
With information technology investments in
2006, almost 16,000 IT devices were put
into operation. Over the last three years the
number of such devices has risen by about
22%. The selection of obsolete equipment
occurs concurrently, resulting in the rise
in the quantity of electric equipment (e+e)
waste.

Within the framework of a several million
forint investment, in postal office buildings
old photocopiers and personal printers
were exchanged for multifunctional devices. Through the introduction of 319
new pieces of equipment and a system of
personal PIN codes, the quantity of printing
has fallen by 30%.
In 2005, as a result of the rationalisation
of waste collection points, nationally 6
hazardous waste, and 12  packaging and
waste paper central collection points operated. The NLC2 has nationwide compet
ence for the collection of plastic packaging
waste and the ITSC3 plant is responsible
for IT waste.
Aim: the utilisation to the greatest extent possible of waste generated, including hazardous waste, dependent on domestic processing options.
7 PET bottle compressors for the select
ive collection of plastic bottles were placed
in the building of the Headquarters in December 2006.  
In 2006 the Company handed over a total
of 782 tonnes of waste for reutilisation
(673 tonnes of paper, 53 tonnes of
electrical waste, 4 tonnes of batteries,
27 tonnes of plastic, 25 tonnes of other
waste).
Of the recycled waste, 161 tonnes were
packaging waste (134 tonnes of cardboard, 27 tonnes of plastic).

  NLC: National Logistics Centre, Budaörs

2
3

IT Service Centre

50

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF POSTAL ACTIVITIES
Soil and groundwater pollution
Postal activities

Intézkedések a hatások csökkentésére

Magyar Posta endeavours to remediate
environmental damage originating from
its earlier activity and to prevent environ
mental damage.

In 2006 the removal of fuel storage tanks
not in use (transport depots at Miskolc and
Győr) and the remediation of polluted soil
and groundwater associated with the removal of the tanks continued.
Békéscsaba transport depot – As a continuation of the works that started three
years ago, in parallel with the raising of the
underground storage tanks, the polluted
soil was extracted and treated.
Hatvan transport depot – as a preparation for remediation, the official permit for
monitoring boreholes was drawn up.
Sopron transport depot – the polluted
area was defined.
Reserves will be used for remediation in
2007.   
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ENVIRONMENTAL PROTECTION – FINANCIAL REPORT
Environmental protection investments
The aim of the environmental protection investments, besides ensuring compliance with
the law, is to reduce the impact of postal activities on the environment and to make cost
savings.
The Company has devoted an increasingly large amount to investments related to the protection of the environment over the last three years. As a result of the investments, the
mains water and sewerage connections of postal facilities have improved, the quantity of
pollutants emitted has been reduced by modernising heating systems, and the technical and
technological conditions for modern waste management have been gradually established.
Trend of environmental protection investments (HUF thousand)
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Trend of environmental protection investment sums by category (HUF thousand)
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463 environmental protection investments were made in 2006 costing a total of HUF
489,810,000. The investments comprised 287 heating modernisations, 108 sewerage
connections, mains drinking water connection at 13 facilities, 39 waste management
projects and 16 other projects.
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ENVIRONMENTAL PROTECTION – FINANCIAL REPORT
Environmental protection expenditures and revenues
In order to comply with the legal requirements on environmental protection, the Company
spent HUF 16,435,000 on environmental protection in 2006.
Trend of environmental protection expenditures and revenues (HUF thousand)
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Cost type
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revenues

HUF
Revenue type
thousand		

HUF
thousand

Hazardous waste
Environmental expert fees
Oil/fuel tank removal

4 100
7 183
1 759

Paper waste
Office technology waste
Electrical waste

2 162 
535
410

Water quality inspection
Air pollution measurement

1 500
854

Plastic waste
Other revenue from

122 

environmental protection

297

Environmental protection
membership fees

660

Environmental protection official charges
Selective waste collection
Environmental protection training,
conference

256
73
50

Total:

16 435

Total:

3 526

Revenues from the sale of waste for recycling:
Trend of revenues from the sale of waste (HUF thousand)
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ENVIRONMENTAL PROTECTION – FINANCIAL REPORT
Reserve
The Company created a reserve to cover the actual tasks prescribed by the law on environmental protection and the authorities.
Facility
Hatvan TD
Békéscsaba TD
Miskolc TD
Total:

Sum used (HUF thousand)
445
4 254
790
5 488

Eco levies
In accordance with the Environmental Levies Act4 Magyar Posta pays air burden levies
on the annual pollutant emission of atmospheric pollution point sources. In 2006 the levies
amounted to HUF 425,000.
The Company paid HUF 23,657,000 in environmental protection product levies on
packaging and advertising paper emitted, which represents an over 30% rise in costs
compared to 2005 due to the increase in business orders.
HUF 244,629 was paid to the respective local governments in soil burden levies for 92 
premises on waste water collected in closed receptacles. The building of regional waste
water networks and the continual connection of premises to them influence the annual level
of the soil burden levies.

1
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Act LXXXIX of 2003 on environmental levies

TRAINING AND COMMUNICATION
Environmental protection training
In 2000 an environmental protection module was created as part of internal professional
training. In the intervening period more than 1,300 employees have taken part in training.
In 2005 the National Vocational Training Institute adopted the course material of the module for approach forming purposes for environmental training in postal vocational schools.

External professional communication
Magyar Posta has for years been a member of  
 KÖVET-INEM Hungaria (Hungarian Association for Environmentally Aware Management) and
 the Hungarian Energy Users’ Association, and a supporting member of
 the Association of Environmental Service Providers and Manufacturers.
Magyar Posta has on three occasions voluntarily produced and published environmental
reports (2001, 2003, 2004).

International relations
The worldwide forum of outstanding importance for international postal co-operation is the
Universal Postal Union (UPU).
In establishing environmental protection in practice Magyar Posta takes note of the recommendations of the UPU.

Stamps for the environment
By issuing stamps, often regarded as the “calling card of a nation”, Magyar Posta also performs a cultural mission. Among the stamps released in 2006, there were a number of
varied topics in the field of the protection of the environment.
A popular series issued each year is called “Our living heritage”, which this year presented
seven Hungarian breeds of horse.
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TRAINING AND COMMUNICATION

The 140th anniversary of the opening of
the Budapest Zoo and Botanical Gardens was marked by the issue of a commemorative stamp block

The ancient Christian tombs in Pécs and the culture of
Lake Fertõ-Neusiedlersee featured in the “World Her
itage Sites in Hungary” series in 2006. The much liked
stamps that can be personalised, Your Own Stamp, had
highly attractive floral designs.
Our stamp issued in 2005, Waste revolution for a clean environment, won first prize for the
environmental section at the ASIAGO Grand Prix (the professionally known and acknowledged
stamp contest) in 2006. The regular postage stamp drew attention
to a special form of environmental protection, selective waste collection. The stamp’s design shows containers for separately collecting
different kinds of waste: plastic, paper, glass and metal in a pictogramlike manner.  

56

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS
Company reference data
No. of employees  *
Operating expenditures
Total investment

Unit
person
HUF million
HUF million

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
44 500 43 664   44 109 41 527   39 780   38 768 38 686
91 357 108 543 126 860 133 481 144 147 153 592 170 712
18 739   11 964   16 395    11 153   19 228 17 909 13 626

* average number of staff

Indicators for physical operations – input
Energy
  Indicator
Total energy use
Total energy costs
Total postal specific    
energy costs
Rate of fossil fuels

Unit
Thousand  GJ
HUF million
HUF
thousand/GJ
%

2000
854
2 742 
3,20

2001
864
2 688
3,11

2002
879
2 698
3,07

2003
902
2 926
3,25

2004
1 079
3 710
3,44

2005
1 065
4 257
4,00

2006
1 063
4 889
4,6

73,0

71,72

73,00

72,00

72,91

74,07

73,12   

Trend of energy use in 2006
Trend of energy use – in thermal equivalent (GJ)
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The diagram shows that environmental impacts can be lessened through the implementa
tion of an energy rationalisation plan, the use of more modern energy sources, more
economic operation and the operation of regulated equipment, thereby improving the
degree of comfort and working conditions. The trend of consumption, despite these
measures, is influenced greatly by the weather, for which coordinated measures need to be
taken in the long term.
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ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS
Energy source

2006

Energy source

Coal (GJ)

8 761

Electricity (GJ)

184 853

Unleaded petrol (GJ)

  38 892

Diesel (GJ)

305 508

Briquette (GJ)

  316

Firewood (GJ)

8 632

Heating oil (GJ)

0

Natural gas (GJ)

2006

PB gas (GJ)

422 926

846

Purchased district heat  (GJ)

   92 181

Trend of energy costs
Trend of energy costs (HUF thousand)
4 889 366
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trend of electricity, gas and
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Magyar Posta.
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Carbon dioxide burden of energy use
The quantities of energy use of natural gas, vehicle fuels and electricity have been converted
to carbon dioxide emissions based on the guidelines for greenhouse gas indicators. The
calculations show the trend of carbon dioxide emissions that may have originated from the
use of energy for the period 2000-06.
Carbon dioxide burden of energy use (tonne)
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ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS
Water use
  Indicator
Unit
Total water use
m3
Water consumption costs HUF thousand
Specific water use
l/head/day

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
469 800 448 711 438 100 437 600 434 851 383 836 376 850
113 802 120 698 82 443 75 451 83 913 79 489 83 822
36,3
29,6
27,2
28,9
30,0
26,9
26,7

Trend of total water use (m3)
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Trend of specific water use (l/head/day)
40
36,3
28,9

29,6

30

30

27,2

26,9

26,7

 2005

 2006

20

10

0

 2000

 2001

 2002

 2003

 2004

The diagrams show a clear fall in water use and improving specific water use. This is due to
the fact that for many years Magyar Posta has paid great attention to reducing water consumption through the installation of water saving equipment and appropriate maintenance.
Besides changes in the number of employees, this result is also a measure of the staff’s
heightened consciousness of and sensitivity towards the environment.
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ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS
Transport
Trend in the number of vehicles and fuel consumption
  Indicator

Unit

2005

2006		

  Number of vehicles*

item

5072

4442

  Total road transport

km

88 098 506

89 490 722

l

10 225 564

10 032 348

l /100 km

11,6

11,2

  Total fuel use
  Average vehicle fuel consumption

*Includes data for Magyar Posta’s service vehicles as well as mail carrying vehicles (trucks, vans, cars, mopeds, slow vehicles)

Output indicators – emissions
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

65,2

114,4

61,6

172

1 052

88,5

238

tonne/year

-

20 348

14 130

9 116

9 944

7 008

10 050

Quantity of collected waste   tonne/year

-

202

293

627

665

693

673

  Indicator

Unit

Total quantity of hazardous tonne/year
waste
Quantity of solid communal
waste
paper
Quantity of waste water let

m3/year

-

355 919 310 700 364 600 369 076

334 288 326 316

m3/year

-

8 141

8 603

5 578

6 528

3 384

3 300

tonne/year

265

35

64

18

12

8,2

0,2

Carbon monoxide (CO)

tonne/year

116

104

39

5

2

1,6

-

Nitrogen oxides (NOx)

tonne/year

27

27

19

12

9

6,2

7,6

Sulphur dioxide (SO2)

tonne/year

76

65

5

1

1

0,2

0,2

Solids

tonne/year

44

37

1

0

0

0

0

Soot

tonne/year

2

2

0

0

0

-

-

into network
Quantity of waste water
collected in tanks
Total emissions of  
atmospheric pollutants
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ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS
Financial performance indicators
  Indicator
Environmental investments
Rate of investments

Unit

2000

HUF thousand 62 195
%

0,33

2001

2002

2003

27 270 128 720

92 000

2004

2005

2006

91 300 426 000 489 810

0,23

0,79

0,82

0,47

2,4

3,6

15 403

6 600

21 261

16 727

34 897

16 435

0,008

0,014

0,005

0,016

0,012

0,023

0,010

Costs of transport and handling HUF thousand 1 876

6 676

3 133

8 703

4 694

5 383

4 100

Environmental expenditures
(without solid communal and

HUF thousand 7 099

liquid waste management)
Rate of expenditures

%

of hazardous waste
Costs of handling and
HUF thousand

-

96 829 118 891 123 402 129 331 136 997 137 217     

HUF thousand

-

50 525 58 274

55 745

71 818

73 836

76 130

Cost of transport and handling HUF thousand

-

11 186

8 310

11 088

9 783

9 412

6 295

2 086

3 091

5 763

3 751

3 479

3 526

depositing solid communal
waste
Cost of waste water
let into network
of waste water collected in tanks
Revenues from sales

HUF thousand 1 523

of waste

Internal environmental protection training
  Indicator
Internal environmental  

Unit

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

number

10

8

9

16

7

8

8

persons

284

268

168

307

137

95

92

%

-

1, 0

0, 4

0, 82

0,66

0,32

0,27

protection training sessions
Participants at internal
environmental protection training
Rate of participants at internal
environmental protection training
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AIMS AND TASKS IN 2007
Aims

Tasks

Continuous introduction
of environmental
management system





Certification of environmental management
system introduced at the National
Logistics Centre,
Preparations to introduce environmental
management system at two more facilities

Transport of postal hazardous
waste in accordance with the
ADR between postal facilities

Implementation in practice according to the
procedures – preparing training for particip
ants in the process

Elimination of damage to the environment






Continuing remediation and follow-up
checks
Monitoring: Békéscsaba TD,
Hatvan TD, Heves PO,
Bp. XIV. 35–51. Egressy St
Remediation: Hatvan TD,
Sopron TD

Launching live FM system – energy and
environmental protection module

Continuous uploading of data into the live
system

Use of renewables

Assessment of possibility to use renewables at postal premises (existing and new
facilities, specifically hot water for social pur
poses at the NLC)

Environmental protection communication
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Preparation of sustainability report and
classification by independent organisation
Providing opportunity for theses on
environmental protection

ASSESSMENT SHEET
For Magyar Posta’s environmental report 2006
To:
Ms. Judit Czabafi, head of environmental protection section
Organisation:
Magyar Posta Zrt. Infrastructure Directorate
Investment and Building Service Centre
Environmental Protection Group
Budapest 1540, Hungary
Fax:
E-mail:

+36-1-487-1519
Czabafi.Judit@posta.hu

Dear Reader,
Thank you for your interest in our report. It is important for us to know your opinion so we
can make improvements in future reports. We should be grateful if you would let us have your
comments.
Assessment on scale of 1-5

Comments

(1 = needs improvement, 5 = very good)

  Structure of the report
Information
Clarity
Areas in need of improvement

Company ………………………………………

Date ……………………………

Signature ……………………………………
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