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Kivonat a Mars Magyarország fenntarthatósági stratégiájából 
 
 
 
A Mars Magyarország fenntarthatósági stratégiájának köszönhetően egyszerre törődik 
munkatársaival és közelebbi, illetve tágabb környezetével is. A vállalatunkat korábban már 
többször választották Magyarország egyik legjobb munkahelyének (Hewitt legjobb 
munkahely felmérés), melyet a fenntarthatóság jegyében végrehajtott legújabb 
fejlesztéseinkkel teszünk még vonzóbbá. Mint Fenntartható Munkahely szeretnénk 
megfelelni elsősorban saját magunknak és elvárásainknak ezzel párhuzamosan pedig 
példaképekké szeretnénk válni, hogy mi teszünk a legtöbbet a fenntarthatóságért. Ezért a 
munkatársaknak igyekszünk biztosítani olyan lehetőségeket, melyek segítenek realizálni az 
élet és a munkahely értékeit. Ezen belül képzésekkel, motivációs előadásokkal, 
szűrővizsgálatokkal, munkatársi elkötelezettségi napokkal igyekszünk elérni törekvéseinket, 
és több éve elkezdtük a Zöld Iroda programot is.  
 
A fenntarthatóság számunkra nagyon fontos fogalommá vált és büszkék vagyunk rá, hogy az 
elsők között ismertük fel ezt a felelősséget, és teszünk azért, hogy ezen a területen nap, mint 
nap mérhető eredményeket tudjunk elérni. Örömmel osztjuk meg az eddig elért sikereinket és 
jó gyakorlatainkat. 

• melegvíz és fűtési rendszerkorszerűsítés: 2010-ben, a Csongrád-bokrosi üzemünkben  
korszerűsítettük az irodai melegvíz- és fűtési rendszert és ennek köszönhetően a gyár öko-
lábnyoma 2010-ben tovább csökkent. A több száz méter mélyről feltörő vizet tovább 
melegítjük „kazán rásegítéses” üzemmódban, mivel a termálvíz hőfoka nem teszi lehetővé az 
irodaépület hőigényének maradéktalan kiszolgálását. Az így nyert hőenergia 87 %-át váltja ki 
az eddigi energiahordozóknak. Ez éves szinten hozzávetőlegesen 82.600 m3 földgáz 
elégetésének kiváltását jelenti zöld energiára, ami körülbelül 30 db családi ház éves 
földgázigényét jelenti. A fejlesztések környezet- és emberbaráttá teszik a gyár működését, 
csökkentik a káros környezeti hatásokat, illetve a dolgozók környezettudatosságát is növelik. 
A fejlesztési projektet a KÖVET „Ablakon bedobott pénz” kampányában „Alacsonyan 
csüngő gyümölcs” kategóriában jutalmazták is.  

• terveink között szerepel, hogy egy generáción belül (30 év) 2040-re az ellátási lánc  
által bekövetkező környezeti terhelést nullára csökkentjük. A fenntarthatóságra a 
beszerzésben is odafigyelünk. Ez a terület kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a teljes 
ellátási lánc fenntarthatóságáról beszéljünk: a gyártás előtti folyamatokat is át kell 
világítanunk ahhoz, hogy késztermékünk valóban minden szempontból megfeleljen a 
fenntarthatósági követelményeknek. Annak érdekében, hogy ezt a területet megfelelően 
tudjuk fejleszteni fenntartható beszállítói bázist építünk ki, maximalizáljuk a helyi/regionális 
beszerzést és a fenntarthatóság alapelvünket beépítjük a beszerzési folyamatokba. 

• Zöld Iroda Program: a környezeti hatások csökkentése mellett megfelelő figyelmet  
szentelünk az irodáink környezeti hatásaira is. Ezért a Zöld Iroda Programot hívjuk segítségül 
immáron 3 éve. Az elmúlt években kidolgoztuk a környezet- és emberbarát működés 
feltételrendszerét, optimalizáltuk a működési költségeket, törekszünk az iroda működéséből 
fakadó káros környezeti hatások csökkentésére és végül, de nem utolsó sorban a munkatársak 
környezettudatosságának fejlesztése.  
 
Az elmúlt években olyan megtakarításokat értünk el, amelyek magukért beszélnek.  

• megszűntek a műanyag étkezési eszközök (kb. 120-150e HUF éves megtakarítás) 
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• papíralapú kommunikációban kizárólag „újrapapír” használata, már nemcsak a céges 
dokumentumokon, hanem a nyomtatókban is, 

• szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése, mellyel csökkent a papírhulladék 
képződés irodai anyagok, íróeszközök, használt eszközök (dossziék, stb.) 
„beforgatása” (kb. 60e HUF éves megtakarítás), 

• áramfogyasztás csökkentése, önérzékelő a mellékhelyiségekben (1,5 év alatt 600.000 
HUF megtakarítás), nappal az ablakok menti sávban villanyhasználat mellőzése, ha a 
természetes fény elegendővé teszi. 

 
A fenntarthatóság, mint napjaink „ideológiai rendszerbe” foglalt környezettudatos mozgalma 
minden felelősségérzettel rendelkező embertársunk számára fontos kell legyen; a lényeg talán 
abban rejlik, hogy mindenki a saját lehetőségeinek a maximumát próbálja meg ezért a 
mindennapokban megtenni. 
 
 


