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Az iránymutatás célja 
A GLS Csoport megbízható csomagszállítási szolgáltatásokat nyújt, magas színvonalon. Hogy ezt 
hosszú távon biztosítani tudjuk, nagy hangsúlyt helyezünk az erőforrások megóvására és a 
károsanyag-kibocsátás csökkentésére. Munkatársaink, ügyfeleink és beszállítóink 
közreműködésével szeretnénk a fenntartható csomagszolgáltatások egyik vezető szolgáltatójává 
válni. 
 
Érvényességi kör 
A jelen Környezetvédelmi Szabályzat a GLS-nek az egyes országokban működő minden 
vállalatára érvényes. A GLS Csoport tisztában van a tevékenységével járó környezeti hatásokkal. 
Ezért elköteleztük magunkat a klímavédelem iránt, amelynek keretében csökkentjük erőforrás-
fogyasztásunkat és az ehhez kapcsolódó károsanyag-kibocsátást, úgy, hogy eközben továbbra 
is a legmagasabb logisztikai színvonalra törekszünk. Tevékenységünk minden részét tekintve 
hozzáadott értéket kívánunk teremteni az érdekeltek számára, ezért felvállaljuk azt, hogy 
folyamatosan a lehető legkisebbre szorítsuk le működésünk káros hatásait, és nyíltan 
beszámoljunk az elért eredményekről. 
 
Az alaptevékenységünkkel járó kibocsátások csökkentése 
Tekintve, hogy fő tevékenységünk a csomagszállítás, erőfeszítéseinket a szállítással járó 
kibocsátások csökkentésére kell összpontosítanunk. A vállalatcsoport egészére kiterjedő 
környezetvédelmi stratégiánk keretében arra koncentrálunk, hogy járműparkunkat 
környezetbarát modellekre állítsuk át és alternatív szállítási koncepciókat vezessünk be. 
Nagyobb összefüggéseiben közelítjük meg ezeket a kihívásokat: nemcsak vállalati kereteinken 
belül, hanem üzleti partnereinkkel együttműködve is keressük a megoldásokat. 
 
A kezdeményezés másik célja a felelős erőforrás-gazdálkodás a GLS telephelyein. Ide tartozik a 
víz-, papír- és energiafogyasztásunk csökkentése, továbbá a keletkező hulladék mennyiségének 
csökkentése és megfelelő kezelése.  
 
Ökológiai célkitűzések 
Erőforrásaink és szakértelmünk egyesítésével törekszünk az alábbi ökológiai célkitűzések 
elérésére: 
 
● Egyre szélesebb körben alkalmazunk alternatív járműveket és városi logisztikai koncepciókat 

a csomagszállításban, és szállítási partnereinket is bevonjuk ezekbe a tevékenységekbe. 
● Folyamatosan korszerűsítjük a csomagszállításra szolgáló járműparkot és a GLS vállalati 

személygépjárműveit, és gondoskodunk ezek egyre környezetbarátabb üzemeléséről. 
● Folyamatosan csökkentjük telephelyeinken a csomagmennyiséghez viszonyított erőforrás-

fogyasztást, és környezetbarát telephelyek létrehozásába ruházunk be, pl. fotovoltaikus 
rendszerek alkalmazásával. 
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● Ahol csak lehet, igyekszünk megelőzni a hulladék keletkezését, az elkerülhetetlenül létrejövő 
hulladékot pedig megfelelően ártalmatlanítjuk. 

● Folyamatosan fejlesztjük és javítjuk környezetirányítási rendszerünket (ISO 14001). 
● Klímasemleges szállítást kínálunk ügyfeleinknek. 
● Folyamatos utasításokkal és képzésekkel biztosítjuk, hogy minden munkavállalónk és szállítási 

partnerünk teljes mértékben tudatában legyen a felelősségünknek. 
● Fenntarthatóbb csomaglogisztikát lehetővé tevő partnerkapcsolatokat alakítunk ki. 
● Gondoskodunk arról, hogy az ezen a téren kifejtett erőfeszítéseink egyre hatékonyabbak 

legyenek. 
 
Beruházások 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a működésünk hosszú távú átállítása fenntarthatóbb üzleti 
folyamatokra jelentős energiabefektetéssel és költségekkel jár. Ennek megvalósítása érdekében 
készek vagyunk jelentős beruházásokat végrehajtani, és beruházási folyamataink során a 
környezeti hatásokat is lényeges döntési szempontként vesszük figyelembe. 
 
Átlátható adatszolgáltatás 
A GLS Csoport elkötelezett amellett, hogy minimálisra csökkentse működésének káros 
környezeti hatásait, és valamennyi érintett érdekében töretlen fejlődést biztosítson a környezeti 
kihívások kezelését tekintve. Ezért a nemzetközileg elismert normáknak megfelelően, átlátható 
módon számolunk be elért eredményeinkről a külső és belső érdekeltek számára. Felelősséget 
vállalunk azért, hogy kiváló minőségű adatokat tegyünk közzé, és hogy a fejlődés érdekében 
folyamatosan megkérdőjelezzük érvényben lévő folyamataink megfelelőségét. 
 
Kommunikáció 
A jelen Környezetvédelmi Szabályzat alapján konkrét utasításokat kell meghatározni a Csoport 
egyes országokban működő vállalataira vonatkozóan. A Környezetvédelmi Szabályzat a GLS 
Csoport és leányvállalatai minden weboldalán elérhető az érintettek számára.  
 
Kapcsolódó dokumentumok 
● A GLS Csoport Üzleti Magatartási Kódexe 
● A GLS Csoport Szállítói Magatartási Kódexe  
 
Elszámoltathatóság 
Környezetvédelmi stratégiánk és ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező környezetirányítási 
rendszerünk keretében folyamatosan figyelemmel kísérjük céljaink teljesülését, és 
felülvizsgáljuk azt, hogy milyen fókuszterületekre összpontosítsunk. A Környezetvédelmi 
Szabályzat elkészítése és rendszeres felülvizsgálata a GLS Csoport ESG (környezeti, társadalmi 
és irányítási) területének feladata. 
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