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ELŐZMÉNYEI:
A SPAR programjának elindítását a környezet 
megóvásának alapvető igénye indokolta, melyben 
kiemelt szerep jut mind a kiskereskedelmi szektor 

szereplőinek, mind pedig a vásárlóknak, fogyasztóknak.

Felelős nagyvállalatként a SPAR Magyarország célja, 
hogy minél kevésbé terhelje a környezetét, ezért kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy jelentősen csökkentse a 
hulladék mennyiségét, támogassa a szelektív 
hulladékgyűjtést, és minél több áruházában 
környezetkímélő energiafelhasználási, hűtési és világítási 
technológiákat alkalmazzon. A vállalat idén alternatív 
megoldásokat is kínál vásárlóinak a 
környezettudatosság jegyében.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
A vásárlókkal együtt tesz a környezet védelméért 

a SPAR

Az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja 2019. évi pályázatán a Zöld egyensúly 
kategóriában shortlist jelölést kapott.

ILLESZKEDÉS A 
VÁLLALAT 
MŰKÖDÉSÉHEZ:

A SPAR Magyarország üzleti filozófiájának egyik 
sarkalatos pontja a környezettudatos vállalatirányítás és 
- működtetés. A kiskereskedelmi áruházlánc a 
hulladékkezeléstől a logisztikán át a 
reklámtevékenységig, egyre több környezetkímélő 
megoldást alkalmaz. Vásárlóit is bevonja, hogy ezek 

megfelelően működhessenek, egyben felhívja a vevők 
figyelmét is a téma fontosságára. A tudatosan tervezett 
környezetvédelem a vállalat üzlethálózatában, a 
logisztikai központban, az élelmiszeripari üzemekben és 
a cég központjában is a mindennapok része.



A PROGRAM 

LEÍRÁSA:
A környezetvédelmi program globálisan vonatkozik a 
teljes cégre. Ennek során a SPAR egyrészt 
folyamatosan újítja meg üzleteit az 
energiatakarékossági szempontok alapján, például 
LED-lámpákra cseréli a fénycsöves lámpatesteket, a 

hűtőket beüvegezi, valamint átállt az úgynevezett 
transzkritikus CO2 hűtéstechnikai rendszerek 
használatára. Több esetben integrált hűtéstechnikai 
rendszert alakít ki az áruházakban, mely segítségével a 
hűtőbútorokból és hűtőkamrákból származó hőt az 
épület fűtéséhez használja fel.  

A fentieken túl a vállalat évek óta csökkenti akciós 
kínálatát bemutató szórólapjai súlyát, és logisztikai 
tevékenysége során is odafigyel a környezet védelmére. 
Kamionjait energiatakarékos gumiabroncsokkal szereli 
fel, valamint olyan fülkével rendeli, amellyel 

mérséklődik az üzemanyag-felhasználás és a 
károsanyag-kibocsátás. 

A vásárlóit többféleképpen is bevonja a cég a zöld 
programjába. Üzleteiben csökkenti a műanyag 
bevásárlótáskák számát és számos környezetkímélő 
megoldást alkalmaz: ilyen a papír, szalagfüles táska, a 
papír hőszigetelős táska, az úgynevezett nem szőtt 
kelméből készült, többször használatos környezetbarát 
táska, valamint a PP-típusú, többször használatos 
bevásárlótáska. Az élelmiszerkereskedelmi láncok 
között Magyarországon egyedülálló módon bevezette a 
mosható, többször használható táskákat a zöldség-

gyümölcs részlegen.  

A vállalat saját márkás termékeinél folyamatosan 
cseréli a csomagolásokat a környezetvédelmi 
szempontokat is figyelembe véve. PET palackjai évről 
évre egyre könnyebbek, így a gyártás, a szállítás és a 
palackok életciklusának végén a környezetre gyakorolt 
hatásuk is kisebb, a friss tojások pedig kizárólag 
papírcsomagolásban kerülnek a kosarakba. 



HATÁS: A SPAR felelős vásárlóinak visszajelzéseire építve és velük 
összefogva próbálja megváltoztatni a napi bevásárlási 
szokásokat a környezettudatosság jegyében. Néhány 
részeredmény: a cég sikeres tesztelést követően – a 

pozitív visszajelzések hatására - immár a teljes 
hálózatában elérhetővé teszi a többször használatos 
zöldség-gyümölcs tároló tasakokat és folyamatosan emeli 
az áruházi üveghulladék-gyűjtő szigetek számát.  

A SPAR-ban az alkalmazott energiatakarékos 
technológiáknak köszönhetően a felújítás előtti 
időszakhoz képest számos esetben 10-15%-kal csökken a 
villamosenergia-felhasználás. Az anyagában 
újrahasznosított karton- és papírhulladék éves 
mennyisége 2014 és 2018 között csaknem 25%-kal, 12 

ezerről mintegy 15 ezer tonnára nőtt. Tavaly 640 tonna 
üveghulladékot adtak le a SPAR szelektív szigetein. 

KÖZÖSSÉG: A SPAR legfontosabb partnerei a vásárlói, akiket bevon 
környezetvédelmi programjába is. Egyrészt csökkenti a 
műanyag csomagolások mennyiségét, másrészt egyre 
több újrahasznosítható papírt alkalmaz, illetve több helyen 
teszi elérhetővé a hulladéküveg-gyűjtő szigeteket. 

Az üveg visszagyűjtésében partnercége a Sárvári HUKE Kft. 

A társaság anyacége az ARW Magyarország, amely 
egyedülálló, a legmodernebb technológiájú és 
környezetbarát – alacsony energiaigényű és szén-dioxid-

kibocsátású – üveghulladék-hasznosító üzemmel 
rendelkezik. 

A vásárlók mellett a program a vállalat dolgozóira is figyel. 
A környezet megóvására a cég központjának irodáiban, a 
logisztikai központokban vagy akár az üzletekben is 
lehetőség van, ezért a SPAR már évekkel ezelőtt beépítette 
mindennapi gyakorlatába a munkatársak 
környezetvédelmi oktatását. A SPAR a környezettudatos 
magatartás oktatásán és népszerűsítésén túl a 
munkafolyamatok során is környezetkímélő 
technológiákat és eljárásokat alkalmaz: például csökkenti a 
működés során szükséges papír mennyiségét vagy 

szelektíven gyűjti a hulladékot a cég központjában.



JÖVŐ: A SPAR további célja marad a környezeti terhelés érdemi 
csökkentése. Energiatakarékossági szempontok alapján 
folytatja üzletei megújítását, tovább csökkenti a műanyag 
csomagolások mennyiségét és több újrahasznosítható 
papírt használ fel. Még több helyen lesznek elérhetőek a 
hulladéküveg-gyűjtő szigetek is.

TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓK:

Az áruházlánc 2018-ban a papírhulladék-kibocsátási 
mennyisége 335%-át, műanyagfólia kibocsátásának 95%-

át gyűjtötte vissza, és gondoskodott az anyagában 
történő újrahasznosításáról. A környezet megóvásával 
kapcsolatos intézkedések hozzájárulnak a fogyasztók és 
az üzleti partnerek attitűdjének megváltozásához, és 
növelik a vállalat reputációját. Tapasztalatok és forgalmi 
adatok is mutatják, hogy a vásárlók szívesen élnek 
ezekkel a lehetőségekkel, az előzetes várakozásokat 
felülmúlóan veszik igénybe például a mosható, 
újrafelhasználható zöldség-gyümölcs tasakokat.

• https://www.spar.hu/sajto/vasarloival-
egyuettleszegyrezoeldebbvallalataspar

• https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/spar-
kiskereskedelem-csomagolas-hulladek.681628.html

• https://www.vg.hu/vallalatok/kereskedelem/erre-a-
dologra-nagyon-figyelnek-a-spar-vasarloi-1439113/

https://www.spar.hu/sajto/vasarloival-egyuettleszegyrezoeldebbvallalataspar
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/spar-kiskereskedelem-csomagolas-hulladek.681628.html
https://www.vg.hu/vallalatok/kereskedelem/erre-a-dologra-nagyon-figyelnek-a-spar-vasarloi-1439113/

