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... a fenntarthatóság felé
Lépések...KÖVET-hírek

Tizedik éve dobják be a pénzt
a vállalatok az ablakon

A KÖVET Egyesület Ablakon Bedobott Pénz Programja 10. jubileumi 
évéhez érkezett, amelynek keretében bemutatják a vállalatok 
az elmúlt 5 év során megvalósított, pénzügyileg is megtérülő 

környezetvédelmi fejlesztéseket.

A program keretében a KÖVET összegyűjti a 
környezeti és gazdasági szempontból leg-
sikeresebb beruházásokat és anyagi ráfordí-
tást nem igénylő intézkedéseket. Vállalati 
esettanulmányok segítségével mutatják 
be, hogy a környezetvédelemre fordított ki-
adások nem ablakon kidobott pénzt jelen-
tenek, hanem pénzügyileg is megtérülhet-
nek, és gazdasági haszonhoz juttathatják a 
környezettudatos szervezeteket.

A program idén számos új elemmel bő-
vült. Létrehoztak két különdíj-kategóriát 
az Irodai Zöld Megtakarítások értékelé-
sére, valamint az Energiamenedzsment-
rendszerrel rendelkezők számára. A prog-
ramban helyet kapott egy félnapos mű-
helymunka, ahol előadások és tapaszta-
latcsere keretében környezeti megtakarí-
tási lehetőségeket, korábban megvalósult 
fejlesztéseket ismerhettek meg a résztve-
vők, valamint betekintést nyertek az ener-
giairányítási rendszerekben rejlő lehető-
ségekbe is. A vállalatok környezetvédelmi 
fejlesztéseit a KÖVET szakértői idén hely-
színi audit keretében vizsgálják meg.

Az idei résztvevők olyan közép- és 
nagyvállalatok, amelyek szakértői sikeres 
környezetvédelmi fejlesztéseket valósí-
tottak meg az elmúlt évek során.

Néhány ezek közül ízelítőül:
•	 energetikai fejlesztések: felhasználás 

csökkentése, hatékonyság növelése, 
megújuló energiák használata, térvilá-
gítás fényáram-szabályozással, termál-
víz hasznosítása, automatizált indukci-
ós világítás;

•	 CO2-kibocsátás-csökkentési program;
•	 környezettudatos vízgazdálkodási 

rendszer;
•	 hulladékkezelés, egyedi újrahasznosí-

tás, veszélyes hulladékok mennyiségé-
nek csökkentése;

•	 légszennyező anyag kibocsátásának 
csökkentése a korábbi mennyiség har-
madára;

•	 irodai megtakarítások: központi nyom-
tatási projekt bevezetése, vízmentes 
piszoárok alkalmazása.

Résztvevők:
•	 Állami Autópálya Kezelő Zrt.
•	 Audi Hungaria Motor Kft.
•	 Chinoin Zrt.
•	 DENSO Gyártó Magyarország Kft.
•	 Dreher Sörgyárak Zrt.
•	 GRUNDFOS Magyarország Gyártó Kft.
•	 IKEA Lakberendezési Kft.
•	 Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.
•	 MARS Magyarország Kisállateledel 

Gyártó Kft.
•	 MOL Nyrt.
•	 Tetra Pak Csomagolóanyag Gyártó Zrt.
•	 Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.

Az elmúlt kilenc év alatt 81 szervezet 
386 intézkedését mutatta be a KÖVET az 
Ablakon Bedobott Pénz Program kereté-
ben. A megvalósult intézkedésekkel a 
környezeti javulások mellett összesen 
23,5 milliárd forint pénzügyi megtakarí-
tást értek el a szervezetek.

A fejlesztések eredményeként a vál-
lalatok:
•	 19,7 millió m3 vizet nem használtak fel, 

amely 160 cm-es vízállásnál a Velencei-
tó 48%-ának felel meg; (Forrás: Közép-
dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
honlapja)

•	 megtakarítottak 658 ezer liter üzem-
anyagot, amellyel 3460 db átlagos fo-
gyasztású gépkocsi elmehetne Buda-
pestről Brüsszelbe és vissza;

•	 a hulladékgazdálkodási rendszerek 
fejlesztésének és az anyagfelhasználás 
tökéletesítésének eredményeként 639 
ezer tonnával kevesebb nem veszé-
lyes hulladékot termeltek, amely 250 
kg/fő átlaggal számolva 2,5 millió ma-
gyarországi lakos éves szilárd háztar-
tási hulladékának felel meg; (Forrás: 
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 
honlapja)

•	 megspóroltak 751 GWh villamos ener-
giát, amely 357 600 hazai háztartás 
éves fogyasztása; (Forrás: E-GÉPÉSZ 
online szaklap)

•	 55 millió m3 földgázt takarítottak meg, 
amely megfelel 47 800 magyarországi 
háztartás éves fogyasztásának. (Forrás: 
E-GÉPÉSZ online szaklap)

Látogasson el honlapunkra a 
www.ablakonbedobottpenz.hu címen, 
ahol folyamatosan frissülő információkat 
talál az idei programról, online adatbázis-
ban kereshet a megvalósult környezetvé-
delmi fejlesztések között, valamint letölt-
heti az elmúlt években megjelent esetta-
nulmány-köteteket!

Az Ablakon Bedobott Pénz 
Program keretében a legsi-
keresebb fejlesztéseket Kör-
nyezeti Megtakarítás Díjjal ju-
talmazzák, amelyet a KÖVET 
Egyesület konferenciáján adnak 
át 2012. október 17-én a Gellért 
Szállóban. A díjazott szervezetek sike-
res intézkedéseikkel továbbjuthatnak az 
Európai Üzleti Díj a Környezetért elneve-
zésű nemzetközi megmérettetésre.
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