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Tisztelt Olvasó!
A fenntarthatóság a FOXPOST számára nem csupán az előírások és sztenderdek követését jelenti, hanem egy olyan szemléletet, mely természetes működésünk, stratégiánk része. A cég 2015-ös elindulása óta fontos számunkra, hogy egy korszerű és környezettudatos logisztikát építsünk, mely kényelmet
és rugalmasságot nyújt felhasználóinknak. Vállalati felelősségünk kiterjed mindazokra, akiket lehetőséghez segítünk logisztikai megoldásainkkal, vállalati működésünket pedig úgy építjük fel, hogy a

ELŐSZÓ,
ELKÖTELEZETTSÉG,
ÖSSZEFOGLALÓ

társadalmi, gazdasági és környezeti felelősség beépüljön a mindennapjainkba. Ezzel is a fenntartható
fejlődést és a jövő nemzedékek lehetőségeit segítjük elő. Ezért jelenlegi expanziós tervünkben 2024re a lehető legszélesebb körben elérhetővé kívánjuk tenni a környezettudatos és okos csomagküldés
vagy átvétel lehetőségét országosan több mint 1050 csomagautomata kihelyezésével.
Fontosnak tartjuk, hogy egyszerű, rugalmas használatbavételi feltételeinkkel lehetőséget biztosítunk
az online kereskedelemhez olyan kereskedőknek is, akik előtte csak offline tevékenységet folytattak.
Maga a hazai e-kereskedelmi piac is átrendeződés előtt áll. Lényeges célkitűzésünk, hogy a gyorsan
változó környezethez való alkalmazkodó-képességünk a FOXPOST-ot és rajta keresztül ügyfeleit is
ezen változások nyertesévé tegye.
Megerősített bennünket, hogy a GKI Digital által készített felmérésben az online kereskedők 2015 és
2020 között minden évben a legjobb minőségű szolgáltatónak választottak bennünket, és úgy érezték, segítjük munkájukat. Ezért nagy volumenű IT fejlesztésbe kezdtünk, melynek központjában továbbra is az ügyfélélmény áll.
Folyamatainkat úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legalacsonyabb környezeti terhelés mellet legyen
hatékony és gyors. Jelenleg automatába szállítás esetén, egy házhoz kézbesített csomaghoz képest
60-70%-kal kevesebb károsanyag jut a levegőbe. A FOX Green program keretében 2025-re szeretnénk
a fővárosban karbonsemlegesen kiszállítani, ezt követően pedig ezt országosan minél szélesebb körben megvalósítani. Ezért elsők között kezdtünk tisztán elektromos gépjárművel szállítást végezni. Ennek köszönhetően ma már lehetőséget tudunk biztosítani a fővárosban, kijelölt automatáinkra, helyi
karbonsemleges csomagszállításra.
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy nyitott, befogadó és biztonságos munkahelyet teremtsünk mindenki számára az esélyegyenlőség és a diszkriminációmentes vállalati kultúra jegyében. Hiszünk a
tudásban, ezért kollégáinkat képezzük és képeztetjük, illetve belső tudásbázist hoztunk létre, hogy ne
legyen gátja a kreatív ötleteknek és a fenntartható fejlődésnek.
Szeretnénk működésünket és munkánkat a felelősségvállalás jegyében átláthatóbbá tenni, ezért az
idei évtől kezdve minden évben beszámolunk a fenntarthatóságért tett erőfeszítéseinkről.

Üdvözlettel:

Bengyel Ádám
Alapító Vezérigazgató
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CÉGADATOK,
KAPCSOLAT,
IMPRESSZUM
FoxPost cégcsoport
FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BIP Logistics Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.
A cégcsoport központi irodája:
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Kapcsolat, ügyfélszolgálat – 06 1 999 0369 , uszi@foxpost.hu
www.foxpost.hu
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1. VÁLLALATI PROFIL
BEMUTATKOZÓ
A FoxPost cégcsoport fő tevékenységét tekintve egyéb

A FoxPost a 158 db csomagautomatá-

postai, futárpostai tevékenységet (5320 ‘ 08) végez, cso-

ból álló csomagpont hálózatával jelenleg

magküldési szolgáltatást nyújt magánszemélyeknek és

Magyarország területén legfőképp a kis-

vállalatoknak, 2020. decemberben országosan 158 cso-

kereskedelmet és a magánszemélyeket

magautomatával, egy budapesti raktárral, 15 db saját

szolgálja ki. Az átadóponti szolgáltatást

gépjárművel és egy központi irodával. A 2020-as évben

nyújtó logisztikai megoldás alapját a

68 főt foglalkoztatott teljes munkaidőben és átlagosan

csomagautomaták ürítése, a csomagok

15 főt diákfoglalkoztatás keretében, szezonálisan. Az

központi raktárba szállítása, majd újra

iparágra jellemző adatokkal összhangban a nők és férfi-

elosztása adja.

ak aránya a munkavállalók között körülbelül 15-85%-ra
tehető.

IRODA

A FoxPost Zrt
csomaglogisztikai
szolgáltatóként az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:

LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK

ÜZLETI ÜGYFELEKNEK:

•

csomagautomatából csomagfeladás és

•

Csomagfelvétel telephelyről

csomagküldés

•

Csomagfeladás automatából

csomagküldés házhozszállítással

•

Csomagkézbesítés házhozszállítással

•

Csomagküldés automatába

•

RAKTÁR
Szolgáltatásokat tekintve

Feláras szolgáltatások:

A házhozszállítási

elérhető a házhozszállítás 2

törékeny áru kezelése, címke-

szolgáltatás nyújtásában

munkanapon belüli ház-

nyomtatás

alvállalkozók segítik a cégcso-

hozszállítás, valamint az akár

port munkáját.

másnapi csomagautomatás átvétel.
Üzleti modell felépítése – csomagautomata – raktár – csomagautomata, saját flotta, milkrunok
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1. VÁLLALATI PROFIL
SZERVEZETI
FELÉPÍTÉS

PARTNEREK,
ELLÁTÁSI LÁNC

A FoxPost cégcsoport a FoxPost Zrt
és a BIP Logistics Zrt-ből áll.

A FoxPost cégcsoportot
szolgáltatásai nyújtására felépített, viszonylag
rövid ellátási lánc szol-

A cégcsoport munkáját a vezérigazgató mel-

gálja ki, melyet az alábbi

lett kereskedelemért, operációért, pénzügyi

ábra szemléltet. Jelentős

feladatokért és IT feladatokért felelős igazga-

változás nem történt a

tók segítik.

A FoxPost Zrt
ellátási lánca

A vállalat növekedési folyamatának eredmé-

2020-as évben a partnereket tekintve, a szolgáltatásnyújtás szempontjá-

nyeképpen a szervezeti felépítés változóban

MŰKÖDÉSI HÁTTÉR BIZTOSÍTÁSA

van, az alábbi ábra a 2020-as évre jellemző

Irodai eszközök
Élelmiszer, ital beszállítók

struktúrát mutatja.

Takarítási szolgáltatás

ból a csomagautomaták
beszállítói, a járművek
leasing cégei, épület bérbeadók,

Az ügyvezető és az igazgatóság feladatai közé

HÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRA

tartozik a cégcsoport hosszútávú stratégiájá-

Telefon/internet szolgáltató

SZOLGÁLTATÓK
Tárhely szolgáltató

nak megalkotása, célok kitűzése és a vállalati

IT szolgáltató

értékek kijelölése.

IT szolgáltatók mondhatók a legjelentősebbeknek. A cégcsoport igyekszik hosszútávú partneri

FLOTTA SZOLGÁLTATÓ
Lizing cég, szervíz
- járművek, céges autók

kapcsolatot kialakítani
beszállítóival.

INFRASTRUKTÚRA SZOLGÁLTATÓK
Ingatlan bérbeadó (Iroda, raktár)
Közmű szolgáltatók (víz, gáz, villany)

RAKTÁRI BERENDEZÉSEK / ESZKÖZÖK
IT ÉS FEJLESZTŐI
CSOPORT

BESZÁLLÍTÓI
PÉNZÜGYI
CSOPORT

ÜZLETI VEVŐK

SALES
& MARKETING
CSAPAT

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK
LOGISZTIKAI
CSOPORT

Bank
Könyvelés
Könyvvizsgáló

INFORMATIKAI
IGAZGATÓ

PÉNZÜGYI
IGAZGATÓ

KERESKEDELMI
IGAZGATÓ

(webáruház, boltok)

MAGÁNSZEMÉLYEK

ÜZEMANYAG BESZÁLLÍTÓ
OPERÁCIÓS
IGAZGATÓ

CSOMAGAUTOMATÁK HELYÉT
BÉRBEADÓK

ÜGYVEZETŐ
MUNKAERŐ KÖLCSÖNZŐ

CSOMAGAUTOMATA GYÁRTÓ

CSOMAGAUTOMATA SZERVÍZ

SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSBAN
KÖZREMŰKÖDŐ ALVÁLLALKOZÓ
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1. VÁLLALATI PROFIL
ÉRINTETTEK
A FoxPost Zrt érintettjei olyan vállalatok és magánszemélyek csoportjai, akikre a FoxPost működése és
szolgáltatása hatást gyakorol, valamint akiknek a tevékenységei befolyásolni tudják a FoxPost-ot üzleti tevé-

Érintettjeinkkel való
kapcsolattartás kiemelten
fontos számunkra.

kenységével kapcsolatos céljainak elérésében.

A FoxPost érintettjei befolyásuk mértéke és
érdekeltségük szintje szerint négy csoportra
oszthatók.

1.

Érdekeltség szintje: magas
Befolyás mértéke: magas

Fenntarthatósági jelentésünk
elkészítésével szeretnénk
munkánkat, működésünket
minden érintett számára

Ezek az érintetti csoportok tekinthetők kulcsfontosságú érin-

átláthatóbbá tenni és megmu-

tetteknek. Nagy a ráhatásuk a vállalat működésére és érdekelt-

tatni, hogy folyamatos fejlesz-

ségük is nagy az eredményességben. FoxPost célja a folyama-

téseinkkel a közös, fenntartha-

tos kapcsolattartás, támogatásuk megőrzése. A cégcsoport

tó jövő felé tartunk.

döntési folyamataink részesei.

2.

Ügyfeleink elégedettségét
minden csomag után mér-

Érdekeltség szintje: alacsony
Befolyás mértéke: magas

tünk róluk. Mérjük márkánk

Ezen érintettek nagy befolyással bírnak a vállalat életére, ugyan-

ismertségét egy folyamatos,

akkor érdekeltségük nem számottevő, és a vállalat életében

az internethasználók körében

sem vesznek részt tevékenyen. A FoxPost figyelembe veszi cél-

végzett reprezentatív kutatás

jaikat, elégedettségük fontos a cégcsoport számára. Esetleges
elégedetlenségük kockázatot jelent FoxPost számára.

jük, havi összesítést készí-

keretében.
Üzleti ügyfeleink elégedettségmérésére évente kerül sor.
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VÁLLALATI PROFIL

A GKI kutatásai szerint a webshopok körében 5 éve a legmagasabbra értékelt logisztikai (javítás!)
szolgáltató a FoxPost. https://foxpost.hu/blog/uzleti/otodjere-is-a-legjobb-a-foxpost

Ügyfeleink elvárásai között megje-

A logisztikai szolgáltatók sorrendje

lenik az igény a több automatára,

E-KERESKEDŐI OSZTÁLYZAT SZERINT

a szolgáltatás könnyebb elérésére.
Ezen folyamatosan dolgozunk, illetve
elvárásaikat megelőzve fenntarthatósági törekvéseinkkel igyekszünk tenni
tágabb környezetünkért is.

3.

Érdekeltség szintje: alacsony
Befolyás mértéke: alacsony
Ezen érintettek csoprotjai nem bírnak nagy befolyással a
vállalat életére, érdeklődésük is minimális a tevékenységek iránt. FoxPost figyelemmel kíséri tevékenységeiket,
hiszen pozíciójuk, fontosságuk az idővel változhat. A cégcsoport tájékoztatja őket működéséről, érdeklődésüket
igyekszik magára irányítani.

4.

Beszállítóink teljesít-

Érdekeltség szintje: magas
Befolyás mértéke: alacsony

ményét áttekintjük,

Ebben a kategóriában azok az érintettek szerepelnek, akik érdekeltségi szintje a FoxPost működésében magas, viszont nem bírnak számottevő befolyással a vállalat életére. A cégcsoport figyelembe veszi
az igényeiket és tájékoztatja őket tevékenységeiről, annak érdekében,
hogy támogatásukat megtartsa. FoxPost folyamatosan monitorozza

igyekszünk a hosszútávú
partnerségek kialakítására, az üzleti folyamatokra
fókuszálva folyamatos,
kétoldalú kommunikációt
folytatunk.

érdeklődésüket, és a megszerzett információkat felhasználja a vállalat
fejlesztésére.

A FoxPost érintetti térképe
Munkavállalóink nagyon fontosak számunkra,
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot mindenkivel,
visszajelzünk munkájukról. Az iparágunkban kiemelkedő minőségűnek számító munkakörnyezetet,

MANAGE

INFORM

nek maximálisan eleget teszünk a munkavédelem
és oktatás területén is. A logisztikai operációban
képzési terveink vannak, az új belépőknek tréningeket tartunk, igyekszünk csökkenteni a fluktuációt.
A raktárban az éjszakai, illetve a monoton munkavégzésből adódóan nagy a fluktuáció, a sofőrök
esetében ez már kevesebb, de még problémát

ÉRDEKELTSÉG SZINTJE

és például munkaruhát biztosítunk még a raktári
munkatársaknak is. Jogszabályi kötelezettségeink-

Kiemelt
beszállítók

Beszállítók
Alvállalkozók

Média

Befektetők

Csomagautomaták közelében
élők/dolgozók
MONITOR

SATISFY
Természeti
környezet

Helyi
közösségek

Dolgozók

Ügyfelek
Civil szervezetek

Hatóságok

jelent. A vevőszolgálat és a menedzsment esetében
nem tapasztalunk fluktuációt.

BEFOLYÁS MÉRTÉKE
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1.

TÁRSADALMI, GAZDASÁGI,
KÖRNYEZETI HATÁSOK ELEMZÉSE
A FoxPost cégcsoport működésének hatásait
az alábbi területeken mutatjuk be:

Társadalmi hatások: A FoxPost cégcsoport csomaglogisztikai szolgáltatóként az
online vásárlások generálta árumozgások kiszolgálásával járul hozzá – a pandémiás helyzetben különösen is érzékelhető módon – a vevők biztonságához.

VÁLLALATI PROFIL
Céljaink közé tartozik a tiszta környezet

2015 szeptemberében az ENSZ

biztosítása, a hatékony és fenntartható

193 tagállama elkötelezte magát

működés, kiemelkedő szolgáltatás nyújtása

mellett, amely a fenntartható jövő

és, hogy megbízható partnerei legyünk
ügyfeleinknek. Üzleti etikánkat jellemzi,
Egyre növekszik az e-kereskedelem volumene,

egy új globális fejlődési program
felépítését tűzi ki célul. A program
17 fenntartható fejlődési célt tartalmaz.

hogy hiszünk az adott szó súlyában

melyet kiszállítási kapacitásunk növelésével,

és a fair play-ben.

magasabb minőségű szolgáltatás nyújtásával
kell kiszolgálnunk. Ezzel munkahelyeket is
teremtünk.

Környezeti hatások: A csomaglogisztikai szolgáltatások jelentős környezetterhelést generálnak, főként a városi légszennyezettség, károsanyag kibocsátás
tekintetében.

A fenntartható működést már az üzleti modellünk megalkotásakor is szem előtt tartottuk. A csomagautomaták alkalmazása más előnyei mellett egy környezettudatosan hatékony szolgáltatás
biztosítását teszi lehetővé. Ezen kívül törekszünk a kibocsátásaink további csökkentésére is.

Gazdasági hatások: a Foxpost erős versenykörnyezetben dolgozik, a folyamatos
versenyhelyzet lehetőséget és egyben kihívást is jelent.

A digitalizációs fejlesztéseinkkel, az érintésmentes kiszolgálással, segítőkész vevőszolgálatunkkal és a csomagkövetés lehetőségével segítjük partnereinket.

Ezek közül a 2020-as évben a FoxPost cégcsoport
tevékenységeivel az alábbiakat támogatta:

8.

11.

13.

tisztességes
munka és
gazdasági fejlődés

fenntartható
városok
és közösségek

éghajlatváltozás
elleni küzdelem

Ennek megfelelően a jelenlegi fenntarthatósági jelentés fókuszában is ezek a területek állnak.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html
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1.

2.

GAZDASÁGI ELVEK
ÉS EREDMÉNYEK

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

3.

GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY
A cégcsoport 2020-ban 1 750 millió forint árbevételt realizált.
Beszerzési gyakorlatát tekintve beruházásai nagyrészt külföldi

Dinamikusan növekszünk

beszállítókat vesz igénybe, de a mindennapi működés biztosítá-

és ebből munkavállalóink is

sához 90%-ban magyar beszállítókkal dolgozik.

profitálnak.

Hazai munkavállalókkal dolgozik mind a logisztikai operációban,
mind a menedzsment területén. A FoxPost munkatársai a minimálbér körülbelül kétszeresét keresik, a logisztikai operációban
(raktárosok, futárok, vevőszolgálat) a bérek bruttó 350-400 ezer
forint körül mozognak.
Adózási és jogszabályi kötelezettségeinknek maradéktalanul
eleget teszünk.

Éves jelentésünk és egyéb gazdasági adataink itt elérhetők:
https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

BIODIVERZITÁS
Gyümölcsfaültetés

A gyümölcsfa csemeték Zala megyé-

a GreenDependent-tel

ből, a pórszombati, úgynevezett Tündérkertből származnak, amelynek kül-

2019. karácsonyán a FoxPost karácso-

detése a régi magyar őshonos fafajták

nyi ajándékként a nekik szánt ajándé-

összegyűjtése és továbbterjesztése, a

kok árából partnerei nevében is faülte-

biológiai sokféleség megőrzése érde-

tési projektet támogatott.

kében.

A GreenDependent Egyesület a Fox-

A 30 fát az Udvarom Szociális Szövet-

post Zrt. adományából 30 db őshonos

kezet – Banyaerdő kapta, akik hátrá-

gyümölcsfa elültetését szervezte meg

nyos helyzetű nők számára teremte-

2020-ban.

nek munkalehetőséget. Az ültetés az
intézmény kertjében történt.
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3.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A GHG Protocol szerinti scope-ok megfelelői a
FoxPost esetében az alábbiak:

Scope 1:

KIBOCSÁTÁSOK

Scope 2:

direkt kibocsátás – pl: üzem-

indirekt

anyag fogyasztás, irodák, raktár

A Greenhouse Gas Protocol (továbbiakban GHG Protocol) Corporate Standard első verziója 2001-ben jelent meg és az azóta már megújított szabvány

Kibocsátás mérési rendszerünk

a világ egyik legismertebb és legelismertebb üvegházhatásúgáz-kibocsátás

a 2020-as évben a csomagauto-

nyilvántartására szolgáló útmutatója lett. A GHG Protocol célja, hogy hoz-

Scope 3:

felöleli azokat a kibocsátásokat, me-

kibocsátás – pl:

lyek az előző kettőből kimaradtak – pl.

fogyasztása, kibocsátása, auto-

megvásárolt

a vásárolt szolgáltatások kibocsátása

maták fogyasztása, céges autók

áram, földgáz

- munkavállalók bejárása, alvállalkozók

fogyasztása

fogyasztás

kibocsátásai

matás szolgáltatás nyújtásához

zásegítse a vállalatokat és más szervezeteket a valós üvegházhatásúgáz-ki-

szükséges saját flottánk okozta

bocsátásaik nyilvántartásához olyan módon, hogy az átlátható és más

A FoxPost emisszió mérésének első lépéseként a Scope 1-ből a flotta kibocsátása, a Scope

kibocsátásokra terjedt ki. Célunk

szervezetek adataival összehasonlítható legyen. Továbbá, hogy a nyilvántartásokra alapozva hozzájáruljon hatékony és sikeres kibocsátás-csökkentési

a következő években a mérési

projektekhez. A szabványt a World Resources Institute és a World Business

rendszert kiterjeszteni alvállal-

2-ből pedig a raktár energia (áram és földgáz) felhasználása kerül nyilvántartásra. A további
fejlesztési irány lehet az összes scope-ra vonatkozó kalkuláció rendszeresítése.

kozóinkra is.

Council for Sustainable Development nevű két szervezet jegyzi, ugyanakkor

karbonlábnyom a csomagszállítási

1.

számos érintett fél is részt vett a kidolgozásban (pl. WWF, BP, Ford, KPMG,
PricewaterhouseCoopers, US EPA stb.)

A GHG Protocol szerint egy vállalat kibocsátásai

2.

tevékenységben résztvevő

LÉPÉS

karbonlábnyom számítás

LÉPÉS

gépjárműflottára és a raktárra

a Scope 1-2-3-ra

Kibocsátásaink csökkentésének első lépése a pontos mérés.

három csoportba oszthatók.
Scope 1: direkt kibocsátás, amely a vállalat által saját alapvető tevékeny-

A GHG Protocol kalkulátorai tartalmaznak

sége (pl. szállítás, gyártás stb.) során felhasznált fosszilis (üzem-)anyagok

konverziós faktorokat a különböző CO2e

használata során kibocsátott üvegházhatású gázokat öleli fel.

széndioxid egyenértékes adatokra. Ezeket

Scope 2: indirekt kibocsátás, mely az adott vállalat által felhasznált (meg-

a faktorokat részben tartalmazza a FoxPost

vásárolt) energiahordozók (pl. elektromos áram, hő) előállításához kötődő

cégcsoport számára készült kalkulátor is,

kibocsátást jelenti.

ugyanakkor a magyar energia-mix sajátossá-

Scope 3: tartalmazza azokat a kibocsátásokat, melyek az előző kettőből

gaihoz igazítottan.

kimaradtak. Úgy is értelmezhetjük, hogy ide tartozik minden, a vizsgált

A számítás szervezeti kereteinek megállapítá-

vállalat szempontjából indirekt, a saját közvetlen tevékenységén kívül

sára a Foxpost tevékenységének felvázolását

eső kibocsátás, mint például a vásárolt szolgáltatások kibocsátása vagy a

követően került sor.

Ezzel párhuzamosan működési hatékonyságunkat növelve csökkentjük az
egy csomagra eső kibocsátásunkat.

0,8-1 kg/
0,2 kg/

munkavállalók utazása.
2. CSOPORT

1. CSOPORT

KÖZVETETT

KÖZVETLEN

(SCOPE 2)

(SCOPE 1)

3. CSOPORT

3. CSOPORT

A helyi légszennyezettség csökkentése érdekében elektromos kiszállító járművet helyeztünk

KÖZVETETT

KÖZVETETT

forgalomba. Cél a jármű tulajdoságainak tesztelése, tapasztalatgyűjtés, hogy mennyiben

(SCOPE 3)

(SCOPE 3)

tudjuk a működésünkbe beilleszteni a jelenlegi technológiai fejlettség mellett az elektromos

Vásárolt termékek
és szolgáltatások

Beruházási javak
(tőkejavak)

0,1 kg/

Bp

meghajtású járműveket.

Szállítás
és terjesztés

Vásárolt elektromosság,
gőz, fűtés és főzés saját
felhasználásra

Befektetések

Bérlemények

kg CO2e/csomag

Vállalati
létesítmények

0,30

Üzleti utazás

Franchise-ok

Értékesített termékek
előállítása

Munkavállalói
ingázás

Üzemanyaggal és
energiával kapcsolatos tevékenységek

0,20

Vállalati
járművek
Értékesített termékek
hasznosítása

Szállítás
Működés közben
és terjesztés felmerült hulladék

0,25

Bérlemények

Elhasználódott
termékek kezelése

0,15
0,10
0,05
0,00

HOZZÁJÁRULÓ TEVÉKENYSÉGEK

A RIPORTÁLÓ VÁLLALAT

EREDŐ TEVÉKENYSÉGEK

2020.01

2020.02

2020.03

2020.04

2020.05

2020.06

2020.07

2020.08

2020.09

2020.10

2020.11

2020.12
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4. FELELŐSSÉG VÁLLALÁS

#CsodaTáska

Tegyük együtt csodássá a rászoruló gyerekek
iskolakezdését egy tanszerekkel teli iskolatáskával!
�Kérjük,

hogy olyan csomagot állíts össze,
amelynek a te gyermeked is örülne.
Új vagy használt, de jó állapotú
iskolatáska és tolltartó
Új, bontatlan csomagolású füzet,
írószer, radír, hegyező, zsírkréta,
színes ceruza, ﬁlctoll vízfesték,
tempera, ecset vonalzó, körző
Egy személyes üzenet
a gyermeknek, aki a táskát kapja.
A táskákat leadhatod a gyűjtőpontokon vagy a FOXPOST hálózatán keresztül a MALTAI kedvezménykupon
felhasználásával kedvezményesen elküldheted központunkba:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat központi raktár,
1097 Budapest, Határ út 50/A

HELYI KÖZÖSSÉGEK

Ha nem tudsz táskát összeállítani,
pénzfelajánlással is segíthetsz.
Minden beérkezett 2 forinthoz 1 forintot
hozzátesz a Barát Papír Kft. (www.barat.hu),
amelyből további tanszereket vásárolunk a
gyerekeknek.
Online adományozás:
www.adomanyozz.hu/csodataska
Átutalás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
OTP Bank Nyrt. 11784009-20200745
közlemény: csodatáska
További információk, és a gyűjtőhelyek listája:
www.facebook.com/groups/licitcsodacsoport
www.maltai.hu
www.adomanyozz.hu/csodataska

CsodaCsoport
Alapítvány

A helyi közösségek és a jövő generációinak támogatása számunkra kiemelt fontossággal bír.
A 2020-as évben támogattuk az Amigos a gyerekekért Alapítványt. Segítettünk az Amigóknak eljuttatni a karácsonyi ajándékokat a kórházakba. A támogatásunknak hála sokkal több ajándék juthatott el 2020ban a kórházban ápolt, nehéz sorsú gyerekekhez.
Csatlakoztunk a “Csodatáska a vidám iskolakezdéshez” kezdeményezéshez, melyet a Máltai Szeretetszolgálat hozott létre.
A Bátortábor on-line táborát a szükséges eszközök házhozszállításával
segítettük.
A pandémiás helyzetben bevezetett online oktatást számítástechnikai
eszközök gyűjtésével támogattuk.
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JELENTÉS JELLEMZÉSE

1. MELLÉKLET
4-5. oldal

Disclosure 102-14 Statement from senior decision-maker

Fenntarthatósági jelentésünk a FoxPost csoport vállalati határait figye-

Disclosure 102-1 Name of the organization

6. oldal

Disclosure 102-5 Ownership and legal form

6. oldal

Disclosure 102-3 Location of headquarters

6. oldal

lembe véve, a Global Reporting Initiative (GRI) szabvány Core verziója
Disclosure 102-4 Location of operations

8-9. oldal

Disclosure 102-7 Scale of the organization

8-9. oldal

Disclosure 102-8 Information on employees and other workers

Post cégcsoportra. Célunk most a 2020-as évről beszámolni, és a további

8-9. oldal

Disclosure 102-41 Collective bargaining agreements- nincs

8-9. oldal

évekbenkiegészíteni, fejleszteni a riportálási gyakorlatunkat. Fenntartha-

Disclosure 102-2 Activities, brands, products, and services

8-9. oldal

Disclosure 102-6 Markets served

8-9. oldal

szerint készült, kiegészítve a GRI 200, 300, 400-as szabványcsaládok követelményeivel. Korábban fenntarthatósági jelentés nem készült a Fox-

tósági jelentésünket a továbbiakban minden év első negyedévében tes�szük közzé.
A felhasznált szabványok listája az 1. mellékletben található.

Disclosure 102-18 Governance structure

10. oldal

Disclosure 102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy

10. oldal

Disclosure 102-9 Supply chain

11. oldal

Disclosure 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain

11. oldal

Disclosure 102-40 List of stakeholder groups

12-15. oldal

Disclosure 102-42 Identifying and selecting stakeholders

12-15. oldal

Disclosure 102-43 Approach to stakeholder engagement

12-15. oldal

Disclosure 102-44 Key topics and concerns raised

12-15. oldal

Disclosure 102-15 Key impacts, risks, and opportunities

16-17. oldal

Disclosure 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior

16-17. oldal

Disclosure 102-46 Defining report content and topic Boundaries

16-17. oldal

Disclosure 102-47 List of material topics

16-17. oldal

Disclosure 201-1 Direct economic value generated and distributed

18. oldal

Disclosure 204-1 Proportion of spending on local suppliers

18. oldal

Disclosure 202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage

18. oldal

Disclosure 202-2 Proportion of senior management hired from the local community

18. oldal

Disclosure 207-1 Approach to tax

18. oldal

Disclosure 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity

19. oldal

Disclosure 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

20-21. oldal

Disclosure 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

20-21. oldal

Disclosure 305-4 GHG emissions intensity

20-21. oldal

Disclosure 305-5 Reduction of GHG emissions

20-21. oldal

Disclosure 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs

22. oldal

Disclosure 102-45 Entities included in the consolidated financial statements

24. oldal

Disclosure 102-48 Restatements of information

24. oldal

Disclosure 102-49 Changes in reporting

24. oldal

Disclosure 102-50 Reporting period

24. oldal

Disclosure 102-51 Date of most recent report

az alábbi e-mail címre várjuk:

24. oldal

Disclosure 102-52 Reporting cycle

24. oldal

uszi@foxpost.hu

Disclosure 102-53 Contact point for questions regarding the report

24. oldal

Disclosure 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

24. oldal

Disclosure 102-55 GRI content index

Disclosure 102-55 GRI content index

24. oldal

A fenntarthatósági jelentéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket
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