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A PROGRAM ELŐZMÉNYEI: Egyrészt az e-kereskedelem fejlődésével
elkerülhetetlen volt a logisztikai piac változása
is. Amikor az emberek egyre több terméket
rendelnek online, egyre kényelmetlenebbé
válik a futárokhoz igazítani az életritmusunkat,
ez megnöveli az igényt az automatás
csomagküldési lehetőségek iránt.

Másrészt a csomaglogisztikai szolgáltatások
jelentős környezetterhelést generálnak, főként
a városi légszennyezettség,
károsanyagkibocsátás, zajterhelés,
infrastruktúra tekintetében, ami pedig
környezeti szempontból tolta a
csomagautomaták felé a megoldáskeresést.

A FOX Green programmal a vállalat célja, hogy
elősegítse a fenntartható fejlődést és a jövő
nemzedékek lehetőségeit.

FoxPost Zrt.

FOX Green program

Effekt 2030 – A közösségi befektetések díj 2022. évi pályázatán 
a Jövő gazdasága - kkv kategóriában I. helyezést és

Üzleti Modell különdíjat nyert el.



A PROGRAM LEÍRÁSA:
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A FOX Green program a cég alapvető
működésének pilléreit foglalja rendszerbe.

A vállalat 2020-ban üzembe állította első
elektromos furgonját, mely teljesítményét,
kapacitását és további elektromos járművek
üzembe helyezésének lehetőségét
folyamatosan monitorozza, ezzel is további
innovációs lehetőségeket keresve.

Kibocsátás-csökkentési céllal indult el
a bookline.hu és a FoxPost közös projektje,
melynek célja a zéró közeli kibocsátás elérése
volt, ezért az akció ideje alatt 100%-ban
elektromos furgonnal történt a Bookline-tól
rendelt csomagok Budapesten belüli szállítása.

A raktár új helyre költözött, a maglódi helyszín
kiválasztásánál szempont volt, hogy a
létesítmény megújuló energiaforrásokkal
működjön.

A vállalat fontosnak tartja a körkörösség
elvét, ezért igyekszik a keletkező hulladék
mennyiséget minimalizálni. A csomagok
szállítására speciális ládákat használ, melyek
élettartamát javítással növeli, a leselejtezett
ládákat pedig visszajuttatja a gyártónak.

ILLESZKEDÉS A VÁLLALAT 
MŰKÖDÉSÉHEZ:

A fenntarthatóság a FoxPost számára nem
csupán az előírások és sztenderdek követését
jelenti, hanem egy olyan szemléletet, mely
természetes működésének, stratégiájának
része. A cégnek 2015-ös elindulása óta fontos
volt, hogy egy korszerű és környezettudatos
logisztikát építsen fel, ezért vállalati
működését úgy alakította ki, hogy a társadalmi,
gazdasági és környezeti felelősség beépüljön a
mindennapokba. A cég folyamatosan törekszik
arra, hogy minél több ponton, folyamatos
fejlesztések révén érje el a kitűzött
fenntarthatósági céljait és ezzel a negatív
környezeti hatások csökkentését.



KÖZÖSSÉG:

3

A károsanyag-kibocsátás mérésének
megvalósításában a cég szakértői partnere a
Budapesti Corvinus Egyetem. Az
együttműködésnek köszönhetően sikerült a
hosszú távú fenntarthatósági stratégiát a
cég víziójával koherenssé tenni.

Mivel a vállalat alaptevékenységéhez
kapcsolódik a projekt, így gyakorlatilag minden
munkavállaló részesévé válik a mindennapi
feladatok elvégzése során.

A folyamatban lévő akciókra a cég vállalati
kommunikációval és marketing
kommunikációval hívta fel az üzleti partnerek
és a lakossági ügyfelek figyelmét, hírlevelek,
blog tartalmak és közösségi média tartalmak
segítségével.

2021 szeptemberétől az automatáknál is
megszűnt a papíralapú nyugta kiadás, így
jelentősen csökkent a cég tevékenysége által
keletkezett hulladék mennyisége. A keletkező
hulladékot a cég szelektíven gyűjti, és erre
specializálódott feldolgozó vállalattal szállíttatja
el.

A vállalat a munkaszervezésben is igyekszik
tenni a környezeti terhelés csökkentéséért,
home office lehetőséggel segíti munkavállalói
életminőségének javulását, ezzel is csökkentve
a csúcsforgalmi károsanyag-kibocsátást.

A FoxPost fenntarthatósági törekvései abban
unikálisak, hogy a program az alapműködés
szerves része, nem pedig pontszerű, célzott
projekte(ke)t valósít meg a cég.
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A cég folyamatosan monitorozza és
csökkenti kibocsátásait. 2021-ben az átlagos
kibocsátás 0,23 CO2e kg/csomag volt, melyet
igyekeznek tovább csökkenteni 2022-ben is. Az
üvegházhatású gázkibocsátás nyilvántartására
a cég a Greenhouse Gas Protocol Corporate
Standard Scope 2 útmutatásait használja,
ezáltal az összegyűjtött adatok átláthatók és
más szervezetek adataival
összehasonlíthatók.

A csomagautomaták alkalmazása hatékony
megoldást biztosít gazdasági és
környezetvédelmi szempontból is, mivel egy
automata 5 kézi "pick-up drop-off" pont
kapacitásának felel meg.

A vállalat 2020-ban és 2021-ben is publikálta
fenntarthatósági jelentését, melyben
részletesen beszámol az előző évben a
fenntarthatóság témakörében tett vállalásairól
és eredményeiről. A jelentés elkészítésében
szakértőkkel dolgozik együtt, illetve
nemzetközi standardok szerinti
módszertannal dolgozik. A logisztikával
kapcsolatos mérőszámokat napi szinten
kiértékeli a FoxPost.

HATÁS:
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

• https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/FOXPOST_Fenntarthatosagi-
jelentes-2020_OK.pdf

• https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/FOXPOST_fenntarthatosagi_jelen
tes_2021_OK.pdf

JÖVŐ: A cég alaptevékenységének része a kibocsátás
folyamatos csökkentése, melynek érdekében
folyamatosan keresi a fejlesztési lehetőségeket
és azokat a megoldásokat, melyek segítik célja
elérésében. Emellett folyamatosan tökéletesíti
mérési módszertanát. A vállalat jövőbeli
célkitűzése a zéró közeli kibocsátás elérése
minél több desztináció viszonylatában úgy,
hogy a szolgáltatás színvonala és az ügyfelek
elégedettsége ne csökkenjen. A projekt
folytatásában a FoxPost további tervei között
szerepel továbbá, hogy elektromos autó
hálózatát fejlessze, a raktárépület esetében
megújuló energiát használjon, emellett zero
waste megoldásokat találjon az
alaptevékenység és az irodai működés
kapcsán is. Mindezeken felül tervben van a
vállalat ügyfeleinek környezettudatosságra
ösztönzése, valamint társadalmi
szerepvállalásukkal a következő generációk
támogatása és edukálása.

https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/FOXPOST_Fenntarthatosagi-jelentes-2020_OK.pdf
https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/FOXPOST_fenntarthatosagi_jelentes_2021_OK.pdf

