
16 LÉPÉSEK   – 

VÁLLALATI ESETEK

Katica Tanya

a hulladék nem szemét

A Katica Tanya Somogy megyében, a Zselic szívében egy 10 hektáros 
területen fekszik, és igazi élményparadicsom, főleg a kisgyermekes 
családoknak. Télen és nyáron egyaránt remek szórakozási, tanulási, 
aktív pihenési lehetőséget nyújt minden generációnak a több mint 
félszáz játszóalkalmatosság.

A Katica Tanya a fenntartható jövő elkötelezett híve. Kezdetektől 
fogva alapvető kérdésként kezeli a környezettudatos szemlélet-
módot, amelyet a napi tevékenységükbe éppúgy átültetnek, mint 
fejlesztéseikbe. Munkatársai hisznek abban, hogy a földet nem apá-
inktól örököltük, hanem unokáinktól vettük kölcsön, ezért minden 
cselekedetüket az vezérli, hogy fenntartható módon éljenek, és így 
működtessék az élményközpontot is.

Ez a cél vezérli bővítési stratégiájukat is: csak olyan attrakciót va-
lósítanak meg, amely nem fogyaszt energiát, vagy ha mégis, akkor 
megújuló forrásból maguk állítják elő. A tanya áramellátásának 80 
százalékát napelemek biztosítják, a szennyvizet saját ökologikus 
szennyvízkezelőjükkel tisztítják. Nem véletlen, hogy a Katica Tanya 
tavaly elnyerte az Év Ökoturisztikai Létesítménye pályázat Leginno-
vatívabb Látogatóközpontja díját.

Ebből az alapelvből kiindulva vezették 
be a hulladéktőzsdét, amely lehetővé 
teszi, hogy a belépőjegy árának egy 
részét hulladékkal fi zessék meg a lá-
togatók.

A hulladék nem szemét, hanem érték. 
A háztartásban keletkező hulladék 
mintegy 80 százaléka papír, fém, mű-
anyag vagy egyéb, tovább hasznosít-
ható anyag, s csupán a maradék 20 
százalék a valódi szemét. A hulladéko-
kat az alábbi árakon veszik át a Katica 
Tanyán: 0,5 l PET-palack: 4 Ft/db; 1,5 l PET- palack: 5 Ft/db; 0,5 l alumí-
niumdoboz: 6 Ft/db; 0,33 l alumíniumdoboz: 5 Ft/db; újság vagy karton-
papír: 15 Ft/kg. Az említett hulladékokból egy alkalommal együttesen 
maximum 400 forintnyi váltható be.

Ezért a megoldásért, valamint mindazért, amit ezenkívül a Katica 
Tanya a fenntarthatóságért tesz, a vállalkozás az idei CSR Piacon el-
nyerte a 2015 Valóban Felelős Vállalata elismerést.

A Katica Tanya azért jött létre, hogy Magyarország vezető, élményközpontú, a természet-
közeli és a hagyományos életmódot felelevenítő, az aktív pihenést elősegítő szolgálta-
tója legyen, ahová a madár is pihenni jár!
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K é t é v e s   a   G R I   G 4   ú t m u t a t ó
Májusban ünnepelte második évfordulóját a GRI G4 útmutató, ame-
lyet 2013-ban az Amszterdamban megrendezett globális Fenntart-
hatóság és átláthatóság konferencián mutattak be először.

Az érintettek összességében kedvezően fogadták, hogy a G4 na-
gyobb fi gyelmet szentel az érintettek bevonásának és a lényeges 
ügyeknek, mint a G3 útmutató. A fokozatos átmenetet követően a 
jelentést kiadó cégek harmada már a G4-es útmutatót alkalmazza 
(lásd az alábbi grafi kont).

A diagramban megjelenő adatok a GRI Fenntarthatósági Jelentés Adatbázisában 
2015. április 29-én regisztrált jelentéseken alapulnak. Az adatbázisban való szerep-
lés önkéntes, így az nem tartalmaz minden, a GRI útmutatója alapján összeállított 
riportot.

A GRI G3 és G3.1 útmutatója 2015. december 31-ig marad érvényben, 
azt követően minden jelentést tevő vállalatnak át kell térnie a G4 út-
mutató használatára.  A decemberi határidő még távolinak tűnik, de 
a jelentésírás ciklusát fi gyelembe véve mégis közel van.

2016. január 1. után a GRI honlapján sem lesz elérhető a G3 és a G3.1, 
és egyidejűleg valamennyi ezekkel az útmutatókkal kapcsolatos 
szolgáltatás is megszűnik. A GRI adatpartnereivel közösen továbbra 
is regisztrálja az összes fenntarthatósági jelentést a Sustainability 
Disclosure Database nevű adatbázisban, amelyben jelenleg több 
mint 24 000 riport, köztük 1000 G4 beszámoló található.

Bővebben: www.globalreporting.org 

A GRI 2015. június 9-én mutatta be megújult arculatát és stra-
tégiáját. A GRI célja továbbra is az, hogy világszerte egyre jobb 
minőségű és egyre több fenntarthatósági jelentés szülessen, 
amely az érintettek számára megbízható információkkal szolgál 
a vállalatok fenntarthatósági teljesítményéről.


