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SZERZŐ: Dr. Tóth Attila szabályozási és kormányzati kapcsolatok 
igazgató / BAT Pécsi Dohánygyár Kft.

Az egyiknek maradék(anyag),
a másiknak kincs

A tárgyi adományozás kultúrája még gyerekcipőben jár Magyaror-
szágon. Egy 2009-es felmérés* szerint a magánszemélyek legin-
kább pénzbeli adományokban gondolkodnak, ezt követi a termé-
szetbeni adomány, majd az önkéntes munka. 

Az idén 21 éves környezetvédelmi civil szervezet, a Humusz Szö-
vetség a tárgyi adományozás szociális és környezetvédelmi (hul-
ladékcsökkentő) hatásainak kiaknázására 2014-ben indította el 
tulsokcucc.hu online tárgyiadomány-koordinátori hálózatát. Célja, 
hogy a magánszemélyeknél, vállalatoknál feleslegessé vált, de még 
használható tárgyak a programba regisztrált – és a Humusz Szövet-
ség által ellenőrzött – civil szervezeteknél ismét hasznossá váljanak
. 
Ennek kifejezetten az üzleti szféra számára fejlesztett változata a 
Maradékbazár, amelynek keretén belül a vállalatok gyártási, napi mű-
ködési maradék anyagai kreatív kézműves-foglalkozások alapanya-
gaivá válhatnak. A felajánlott maradékok közös tulajdonsága, hogy 
nem szennyezett, nem veszélyes, egészségre ártalmatlan anyagok, 
amelyek lehetnek műanyagból, fából, textilből, fémből, papírból, 
gyakorlatilag bármiből, ami a fentieknek megfelel, és egyébként hul-
ladékként szállíttatnák el. Fogadóként oktatási intézmények, peda-
gógusok, kreatív hobbiszakkör-vezetők regisztrációira számítanak. 

A projekt keretén belül 2016. március 24-én továbbképzést szer-
veztek vállalati szakembereknek. A PricewaterhouseCoopers adó-
szakértőjének segítségével az adójogi kérdésekre kerestek válaszo-
kat, a Morgan Stanley Magyarország és a Vodafone Magyarország 
közreműködésével a két vállalat adományozási jó gyakorlatait is 
megismerhették a résztvevők. 

Szakmai partnereik a KÖVET Egyesület, a Magyar Adományozói Fó-
rum, a Hungarian Business Leaders Forum, valamint az Iparfejlesz-
tési Közalapítvány Magyar Minőségfejlesztési Központ. 

A projekt hosszú távú fenntarthatósága érdekében szívesen vennék, 
ha a vállalatok megosztanák véleményüket, tapasztalataikat, kérdé-
seiket a témában.

További információ: www.humusz.hu/maradekbazar
*http://www.tarki.hu/hu/news/2009/kitekint/20090828.html

Minősített Zöld Iroda a BAT-nál

A British American Tobacco cégcsoport alapvető stratégiai célkitű-
zései között kiemelt helyen szerepel a fenntarthatóság. Azt, hogy e 
célkitűzést mennyire komolyan vesszük, mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy 2016-ban elsőként a budapesti iroda nyerte el a KÖVET 
Egyesület Zöld Iroda minősítését.

Az elmúlt időszak nagy kihívások elé állította a dohányipart, ami a 
BAT magyarországi vállalatát is érzékenyen érintette. Az új szabá-
lyozási környezet nyomán elköltöztünk budaörsi telephelyünkről, 
de már az új irodaépület kiválasztásánál is komoly problémába üt-
köztünk, hiszen a költözés kapcsán kiemelten fontosnak tartottuk, 
hogy az új irodaépületünk mindenképpen A+ energiabesorolású le-
gyen. Sajnos az igényeinknek megfelelő székhely megtalálása nem 
volt egyszerű feladat. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy a rendelke-
zésre álló irodaépületek építésénél nem az energiahatékonyság volt 
az elsődleges szempont. Végül sikerült megtalálni mostani székhe-
lyünket, és – amint az eredmények is bizonyítják – kifi zetődő volt a 
hosszas keresgélés.

Természetesen nemcsak a megfelelő irodahelyiség kiválasztásánál 
voltunk fi gyelemmel a zöld gondolatra, hanem az irodák kialakítá-
sánál, a bútorok és az egyéb irodai eszközök beszerzésénél is szem 
előtt tartottuk a fenntarthatóság követelményét.

A Zöld Iroda minősítés elnyeréséhez nem elég csupán a zöld mun-
kakörnyezet kialakítása, legalább ennyire fontos, hogy dolgozóink is 
magukénak érezzék a zöld szemléletet, és ne csak munkájuk, ha-
nem mindennapi életük során is tekintettel legyenek a környezetük-
re. Ennek tudatában 2015-ben felvilágosító kampányt szerveztünk 
munkatársaink számára „Sustainabilty challenge, avagy így mentsd 
meg a Földet 10 nap alatt” címmel. A kampány sikere megerősített 
bennünket abban, hogy jó irányba haladunk, de szerettük volna látni, 
hogy valóban fenntarthatóan működik-e az iroda, vagy ez csak hiú 
ábránd marad. Éppen ezért elhatároztuk, hogy emeljük a tétet, és 
megpróbáljuk elnyerni a Zöld Iroda minősítést. 

A minősítés kapcsán az egyik legnagyobb kihívást a megfelelő Zöld 
Iroda policy, illetve az ahhoz kapcsolódó akcióterv elkészítése je-
lentette. Mindenképpen úgy szerettük volna megtervezni a várható 
aktivitásokat, hogy azok rezonáljanak az önellenőrző kérdések során 
napvilágra került hiányosságokra. Éppen ezért legégetőbb feladat-
ként a kéztörlők cseréjét végeztük el, míg az év további részében 
olyan kampányokat szervezünk dolgozóink számára, mint az ökoló-
giai lábnyom kiszámítása vagy az alternatív közlekedési módok elő-
nyeinek bemutatása. 

Az, hogy 2016-ban már büszkén magunkénak tudhatjuk a Zöld Iroda 
tanúsítványt, nagyban köszönhető a KÖVET Egyesületnek is, amely 
lényegre törő és gyakorlati tanácsaival sokat segített abban, hogy 
elképzeléseinket a gyakorlatba is átültethessük.

És hogy mit tanultunk az elmúlt időszakban? Ha egy mondatban 
kéne összefoglalni, akkor azt, hogy a fenntarthatóság nem a szelek-
tív hulladékgyűjtésnél ér véget, hanem igazából csak ott kezdődik.


