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... a fenntarthatóság felé
Lépések...Energia

„A klímaváltozás olyannyira 
fontos dolog, hogy a megol-
dását nem bízhatjuk egyedül a 
politikusokra” – hangzott el a 
2009 decemberében megren-
dezett koppenhágai COP15 
klímakonferenciát követően, 
amely arról volt nevezetes, 
hogy az említett politikusok 
semmilyen épkézláb megol-
dást nem találtak a szóban for-
gó problémára. Ekkor több 
ipari szereplő, köztük a dániai 
Grundfos – a világ vezető szivattyúgyártója 
– is azzal a kezdeményezéssel rukkolt elő, 
hogy mivel az ipar az egyik okozója a globá-
lis környezeti változásoknak, részt kell vállal-
nia a megoldásban is. Ennek folyománya-
ként határozta el a vállalatvezetés, hogy 
2008 (mint az utolsó „békeév” a globális 
pénzügyi „válság” előtt) energiafelhasználá-
si- és szén-dioxid-kibocsátási értékét soha 
többet nem fogja meghaladni, bármilyen 
termelésnövekedése legyen is.

E kijelentést természetesen komoly lépé-
sek, intézkedések követték, melyben – talán 
szerénytelenség nélkül állíthatom – a ma-
gyarországi leányvállalat (GMH) az élen járt. 
A tatabányai és székesfehérvári gyárban 
dolgozó környezetvédelmi és épületüze-
meltetési mérnökcsapat, versengve a ter-
melésnövekedéssel, illetve a változó időjá-
rási körülményekkel, hónapról hónapra fa-
ragta le a kWh-kat és a tonnákat.

Mindeközben kiépült egy adatszolgálta-
tási, -gyűjtési rendszer, hogy naprakész ada-
tokkal szolgálhassunk mind a magunk, 
mind a további Grundfos gyártó vállalatok, 
illetve a dániai központ számára, és ahol a 
jelentkező csökkentések műszaki hátteréről 
is folyamatosan tájékoztathatunk, tájéko-
zódhatunk. Igyekszünk ugyanis azonnal 
meríteni a jó ötletekből, természetesen az 
egyedi sajátosságok figyelembevételével. 

Személyes tapasztalatcserére is többször 
sort keríthettünk, hiszen a Grundfos-csoport 
környezetvédelmi csapatában rendszeresen 
nyílik erre lehetőség. Egy ilyen alkalommal, 

idén márciusban a soros 
GEMM-en (Grundfos Envi-
ronmental Management 
Meeting) nyertük el „A 2010-es 
év legjobb környezetvédelmi 
története” díjat. E rangos elis-
merést a világ minden tájáról 
érkező, közel ötven szakmabeli 
kollégánk szavazata alapján 
kaptuk meg. 

Lássuk azonban szép sor-
ban, minek köszönhettük ezt a 

megtiszteltetést!
A magyarországi gyárakban a dániai ve-

zetés fenti döntését megelőzően, gyakorla-
tilag a 2008. novemberi globális pénzügyi és 
gazdasági „válság” másnapján megszülettek 
azok a takarékossági döntések, amelyek – 
akkor ugyan még főként gazdaságossági 
megfontolásból – a későbbi vállalás alapját 
képezték. A GMH emiatt lépéselőnybe került 
más Grundfos leányokkal szemben is, ami a 
vállalatcsoport tervén túl (hogy a 2008-as 
szintet nem haladja meg) komoly csökken-
tési előirányzatokban nyilvánult meg. Ha e 
célokat elérjük, az az egész Grundfos számá-
ra is jelentős értéket képvisel, hiszen a dániai 
központ után a legnagyobb leányvállalat va-
gyunk. Lássuk azonban konkrét számokban, 
hogy mi is a helyzet!

Ha a teljes vállalatcsoportot nézzük, 
2008-hoz képest 2009-re a dán koronában 
számított nettó árbevétel 11%-kal, a CO2-
kibocsátás 13%-kal csökkent. 2010-re viszont 
ez a bevétel 3%-kal emelkedett, miközben a 
CO2-kibocsátás 2%-kal csökkent. Ugyanez a 
GMH-nál 2009-ben 7%-os árbevétel-, vala-
mint 18%-os CO2-csökkentést hozott. A 
2010-es év pedig 15%-os nettó árbevétel-
emelkedés mellett 6,5%-kal kevesebb CO2-
kibocsátást eredményezett, mint 2008-ban.

A GMH-ban a nettó árbevételünk jelen 
állás szerint újabb rekordokat döntöget, mi-
közben 4%-kal még mindig a 2008-as szint 
alatt vagyunk CO2-ben, ha 2011 első kilenc 
hónapját hasonlítjuk össze 2008 január–
szeptemberi időszakával.

Ideje szólni azonban a konkrét intézke-
désekről is. A „válság” bejelentésének más-
napján meghirdettük a lekapcsolási progra-
mot. Minden termelőgépet, berendezést, 
világítást, amelyre a technológia vagy a biz-
tonsági-vagyonvédelmi előírások nem kö-
vetelnek folyamatos működést, lekapcsol-
tunk hétvégére és éjszakára. Ezt folyamato-
san ellenőriztük is. Azokat a berendezése-
ket, melyek folyamatos ellátást (áram, hű-
tés, sűrített levegő stb.) igényelnek, helyi kis 
ellátókkal szereltünk fel a nagy teljesítmé-
nyű központiak helyett. Ahova csak lehetsé-
ges volt, mozgásérzékelős, fényérzékelős 
kapcsolókat tettünk, és azokat az épületfe-
lügyeleti rendszer megfigyelése alá helyez-
tük, kiküszöbölve az emberi tényezőt. Hő-
szivattyúkat, napkollektort, frekvenciaváltó-
kat építettünk be, hulladék energiákat 
„mozgósítottunk” fűtésre. 

Mindeközben igyekeztünk bevonni a fo-
lyamatba saját dolgozóinkat is az ún. „Zöld 
kaizen” rendszerrel, amelyben extra díjazás-
sal honoráltuk energiacsökkentésről, fenn-
tarthatóságról szóló újítási javaslataikat. 

Amikor úgy éreztük, hogy leszüreteltük 
az összes alacsonyan csüngő gyümölcsöt, 
többet már csak megújuló energiaforrások 
használatával (pl. napelemmel, szélkerék-
kel) lehet csökkenteni, csatlakoztunk a dáni-
ai központ felhívásához, és 2011 októberé-
ben vendégül láttuk a dán COWI céget egy 
teljes energiaaudit elvégzésére, abban a re-
ményben, hogy további csökkentési lehető-
ségeket tárnak fel. Az auditorcsapatot elkí-
sérő dániai Grundfos-szakértő elismerően 
nyilatkozott az eredményeinkről, amelyeket 
szeretnének felhasználni a többi gyártó vál-
lalat energiahatékonysági fejlesztéseinél is. 
A COWI által jelzett megoldások megvalósí-
tása azonban még a jövő zenéje, lesz tehát 
dolgunk 2012-ben is. Komoly dolog az, amit 
a Grundfos vállalt, első hallásra talán lehe-
tetlennek is tűnik, de az eddigieket látva 
van okunk a bizakodásra.
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Energiafelhasználás-csökkentési törekvések a Grundfosnál

Több kutatás szerint a globális hőmérséklet látszólag alacsony emelkedése is súlyos 
következményekkel járhat. Akár 2-4 fokos emelkedés hatására is kihalhatnak a jegesmedvék, 

Banglades és Egyiptom víz alá kerülne, Afrika gyakorlatilag felperzselődne és élhetetlenné válna, 
a kevés erőforrással rendelkező miniállamok pedig – mivel képtelenek lennének önfenntartásra 
– katasztrofális veszteségeket szenvednének. Talán még nincs késő ahhoz, hogy megállítsuk az 
ehhez vezető folyamatokat. A Grundfosnál mindenesetre így gondolják. Ezt nemcsak a kitűzött 

célok, az eredmények is igazolják.


