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A CÉGRŐL RÖVIDEN:

Vállalkozásunk 23 éve családbarát 
módon és környezettudatosan működő 
vállalkozás. Az építőanyag-kereskedelmünk 
szekszárdi két telephelyünkön az építési 
ágazat teljes szegmensét lefedi. Építőipari 
vállalkozásunk az ország egész területére 
kiterjedően dolgozik. 2019-ben üzembe 
helyezett, 0,5 MW-os naperőművünkkel 
megkezdtük a zöld villanyáram termelését 
értékesítési céllal.

ALAPÍTÁS ÉVE: 1997

ALKALMAZOTTAK SZÁMA: 43 fő

 ÉVES FORGALOM: 2.645.728.000 Ft

 FŐ TEVÉKENYSÉG:  
építőanyag-kereskedelem, 
építőipari vállalkozás-kivitelezés

 EREDMÉNYEK

Zöld gyakorlatok, környezet- és egészségvédelmi 
intézkedéseink:

1.  Szelektív hulladékgyűjtés a telephelyeinken 
és valamennyi építkezésünkön (EPS, papír, 
műanyag, fém, veszélyes hulladék, épí-
tési sitt). A saját tömörítőgéppel a papír és 
mű anyag tömörítése az újrahasznosításra tör-
ténő elszállítás előtt. Hulladék-újrahasznosítás 
évente: papír 2,3 t, műanyag 1,6 t, fém: 10 t, 
EPS: 200 m3.

2.  Dolgozói jóllét, egészségvédelem:
 � szűrt víz a dolgozóknak;
 �  munkaidőben Bemer mágnesterápiás készü-

lékek (stresszoldás, immunerősítés);
 �  jádeköves masszázságy (gerincbántalmak);
 � koronavírus-járvány ideje alatt vitaminosztás;
 �  dohányzásleszoktató program költségtérítő 

motivációval (a létszám több mint 90%-a nem 
dohányzik);

 � takarítás vegyszermentesen (ecet, szóda).

Energia- és víztakarékosság, légszennyezés- 
megelőzés:

 �  a meglévő 30 kW napelem mellett további 20 kW 
telepítése készül, megtakarítás: 600.000 Ft/év;

 �  mosogatógép, locsolás saját fúrt kútról, meg-
takarítás: 100.000 Ft/év;

 � biciklis munkába járás népszerűsítése;
 � vidéki dolgozók telekocsis munkába szállítása.

Papírtakarékosság:
 � kétoldalas nyomtatás; 
 �  elektronikus dokumentálás és ügyintézés, 

nyomtatás csökkentése;
 � a marketing 80%-a digitális úton;
 � 2021-től e-számlázás bevezetése;
 � papírtörlő helyett mosható törölköző; 
 � összes papírmegtakarítás: 1,0 tonna/év.

A mi irodánk még a szomszéd 
kertjénél is zöldebb
avagy zöld megoldások otthon és az irodában

ZÖLD IRODA CÉLOK 

Az alapokat már kezdetektől leraktuk az ergonó-
mikusan tervezett munkahelyek, irodák kialakí-
tásával. (Zöld Iroda díj 2008)

A gyakorlatot csak folytatni kellett, tudatosan 
beépítve a hétköznapjainkba is. A cél, hogy a 
környezettudatos gondolkodás a dolgozóink 
otthoni mindennapjaiban is gyakorlatként való-
suljon meg. Így egy kölcsönös oda-vissza hatás 
szinergiája erősíti a tudatos zöld gondolkodást. 
Társaságunk elkötelezett a fenntartható fejlődés 
mellett. E felelős gondolkodást a dolgozóink és 
családjaik körében a jövőben is egyaránt erősí-
teni kívánjuk. Cél az elmélet és gyakorlat egy-
ségének megteremtése és elmélyítése a jövő 
mindennapjaiban, erre nevelve a gyermeke-
inket, a jövő generációját.

Tömörítésre váró szelektív hulladékok

Vevőcsalogató bejáratunk
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IRODA ALAPTERÜLET: 400m2

MUNKATÁRSAK SZÁMA: 43 fő

 MEGVALÓSÍTÁS HELYE:  
7100 Szekszárd, Tartsay u. 30., és 
7100 Szekszárd, Palánki út 11.

 MEGVALÓSÍTÁS ÉVE: 2015-2020  

 VONATKOZÓ HONLAPOK:  
www.szpluszcstudio.hu

MEGOLDÁS MEGVALÓSÍTÓJA:

Vecsei Kriszta
marketing és hr vezető

 vecsei.kriszta@szpluszcstudio.hu

 +36 30 430 2030

 PÁLYÁZAT BENYÚJTÓJA,  
KAPCSOLATTARTÓ:

Vecsei Kriszta
marketing és hr vezető

 vecsei.kriszta@szpluszcstudio.hu

 +36 30 430 2030

A MUNKATÁRSAK BEVONÁSA

Rendszeres közös értekezleten beszéljük át a kam-
pányunk aktualitásait, minden kollégánkhoz belső 
elektronikus levél formájában kérdőívet juttattunk el, 
bevonva őket az ötletelésbe, megvalósításba. Csa-
pat építő hátizsákos kirándulást szerveztünk, felhívva 
a figyelmet az érintetlen zöld környezetünk megóvá-
sára. Gyerektáborunkban a dolgozók gyermekeinek 
szervezett program része a környezetvédelem, újra-
hasznosítás. A telepünk előtti díszkertet kolléganőnk 
gondozza.

BERUHÁZÁSOK

A 600 m2 üzletbővítés hűtését-fűtését talajszondás 
hőszivattyúrendszerrel 2015-ben úgy kiviteleztük, 
hogy a teljes villamosenergia-szükségletet 20 kW 
tel je sítményű napelem telepítésével biztosítot tuk. 

Továbbá az emeleti 150 m2 iroda gázfűtése is 
kiváltásra került és a klimatizálása is megoldó-
dott. Több let energiaköltség: 0 Ft. Gázfogyasztás-
megtaka rítás: 90.000 Ft/év. 2020-ban további 20 kW 
napelem elhelyezésével 100%-ban zöldenergia biz-
tosítja a telephely villamos energia szükségletét.

KIHÍVÁSOK

Cégünk sokszínűsége, sokoldalúsága miatt (építő-
anyag-kereskedés egy városban, de két külön telep-
helyen, építőipari kivitelezések országszerte több 
helyszínen) a kollégák egyazon helyen, egyazon idő-
pontban való megjelenése szinte kivitelezhetetlen, 
ez okozott némi nehézséget a propaganda egységes 
kommunikálása, kivitelezése során.

KOMMUNIKÁCIÓ

Figyelemfelkeltés, helyes személyes példa bemuta-
tása, személyes beszélgetés, a tulajdonosoktól heti 
rendszerességgel motiváló e-mail a kollégák felé.
A környezettudatos működést propagáló kommuni-
káció, google kérdőív, közös csapatértekezlet, ötlet-
börze, csapatépítő kirándulás. A koronavírus-járvány 
idején online kapcsolattartás a kollégákkal.

ZÖLD TIPP

A „Zöld csapatunk” jó gyakorlatainak megosztása. 
Felmérést készítettünk a dolgozói körben, saját kör-
nyezetükre vonatkozó „zöld” intézkedéseiket, terve-
iket illetően, ötletbörzével egybekötve. A választ adó 
31 fő már tudatosan beépíti a napi rutinjába a mun-
kahelyen tapasztalt jó gyakorlatokat. 

Épületünk előtti díszkertünk

Egy jó csapat


