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A problémák emberi, jogi és po-

litikai természetû körülmények-

kel súlyosbodnak. Ilyen a fejlett

és fejlôdô világ közötti egyre nö-

vekvô különbség: a Föld népes-

ségének 30 százaléka használja

el például a fosszilis energiafor-

rások 80 százalékát. Globális po-

litikai-társadalmi feszültséget

kelt a fosszilis energiahordozók

iránt mutatkozó egyre növekvô

kereslet is, illetve az a tény, hogy

döntôen politikailag instabil tér-

ségekben találhatóak.

A fenti problémák megoldása

elemi érdekünk. Egyrészt azért,

mert súlyosbodásuk visszafordít-

hatatlan következményekkel jár-

hat, veszélyeztetve mind a most

élôk, mind a következô nemze-

dékek jövôjét. Másrészt azért,

mert e kedvezôtlen környezeti

folyamatok nagy gazdasági káro-

kat okoznak: gondoljunk csak az

Amerikai Egyesült Államokban

pusztító környezeti katasztrófák

okozta olajár-robbanásra, vagy a

térségünket folyamatosan fenye-

getô árvizek következményeire.

Napjaink központi témája a Föld éghajlatában, ökológiai rendszeré-
ben bekövetkezô globális változás. Ennek egyik meghatározó ele-
me bolygónk népességének oly mértékû növekedése, mely már a
Föld eltartó képességének határait feszegeti. A növekvô népesség-
gel együtt emelkedô energiafogyasztás – jelentôsen megnövelve a
légköri üvegházgáz-koncentrációt – általános felmelegedéshez ve-
zet. További probléma a (fogyasztói) társadalmak okozta, egyre nö-
vekvô környezetterhelés: a természeti körforgásba vissza nem veze-
tett anyagok. Végül, de nem utolsó sorban: a növekvô nyersanyag-
igény kielégítésének áldozatául esnek a földi ökoszisztémák.
A problémák emberi, jogi és politikai természetû körülményekkel súlyos-
bodnak. Ilyen a fejlett és fejlôdô világ közötti egyre növekvô különbség:
a Föld népességének 30 százaléka használja el például a fosszilis energiaforrások 80 százalékát.
Globális politikai-társadalmi feszültséget kelt a fosszilis energiahordozók iránt mutatkozó egyre
növekvô kereslet is, illetve az a tény, hogy döntôen politikailag instabil térségekben találhatóak.
A fenti problémák megoldása elemi érdekünk. Egyrészt azért, mert súlyosbodásuk visszafordítha-
tatlan következményekkel járhat, veszélyeztetve mind a most élôk, mind a következô nemzedé-
kek jövôjét. Másrészt azért, mert e kedvezôtlen környezeti folyamatok nagy gazdasági károkat
okoznak: gondoljunk csak az Amerikai Egyesült Államokban pusztító környezeti katasztrófák okoz-
ta olajár-robbanásra, vagy a térségünket folyamatosan fenyegetô árvizek következményeire.
Szemléletváltásra van szükség: jól átgondolt, nemzetközi konszenzuson alapuló reformokra,
azok végrehajtására, monitoringjára, korrekciójára. Ilyen erôfeszítések a fenntarthatóság el-
vének megvalósítására tett nemzetközi egyezmények: az üvegház hatású gázok csökkenté-
sét megcélzó Kiotói Egyezmény, vagy az ENSZ, illetve az Európai Unió környezeti terhelés
csökkentését ösztönzô programjai. A globális programok mellett azonban kiemelkedô je-
lentôséggel bír az egyéni kezdeményezés. 
Hatékony egyéni kezdeményezés, mikor az ökológiai elônyök mellett gazdasági elônyök elérése
céljából vezetik be a gazdasági élet szereplôi a környezetközpontú irányítási rendszert (KIR), mely-
nek alappillére a folyamatosan javuló környezeti teljesítmény. A javuló környezeti teljesítmény pe-
dig egyaránt jelenthet kevesebb felhasznált anyagot, kevesebb hulladékot és kisebb költséget.
A vállalati szinten értelmezett egyéni kezdeményezés kölcsönös ökológiai és ökonómiai elô-
nyein nyugvó szemléletmódjának hirdetését tûzte ki célul a KÖVET-INEM Hungária, illetve
a gondozásában megjelent Ablakon bedobott pénz kiadvány. A magas színvonalon
szerkesztett összeállítás idei száma tizenkét esettanulmányt tartalmaz: mindegyikük jó példa
a környezetvédelem és a gazdasági érdek összeegyeztethetôségére.
Az esettanulmányt benyújtó vállalatok lajstroma évrôl évre színesebb. Örömmel tölt el, hogy
az ez évi gyûjtemény határainkon túlról érkezett jó példákat is tartalmaz, igazolva ezzel a
KÖVET tudatformáló tevékenységének hatékonyságát, illetve a szóban forgó vállalatok
fogékonyságát. Minden esettanulmány mögött színvonalas munka rejlik, mely nem nélkülözi
a szakember kreativitását, jó értelemben vett fanatizmusát, céltudatosságát, az emberi
pluszt. Olyan példákkal ismerkedhet meg a kedves olvasó, melyek elismerést érdemelnek.
Tiszteletre méltónak tartom a tanulmányokból megismert törekvéseket. Hiszem, hogy a
kedves Olvasó kedvet kap egy-két ötlet megvalósításához, újak kidolgozásához, a következô
kiadványban történô szerepléshez. Bízom benne, hogy az Ablakon bedobott pénz füzetek –
mind több vállalat jó példáját bemutatva – egyre vastagabbak lesznek. Ez esetben jelentôs
lépéseket tennénk azon a közös úton, melynek végén egy fenntartható világ körvonalazódik…

Vagdalt László
az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. környezetvédelmi megbízottja,

a KÖVET elnöke

Gyôr, 2005. szeptember 24.

Ablakon bedobott pénz IV. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2005.
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A KÖVET fô célja jelen kiadvánnyal, hogy bebizonyítsa: a „több környezetvéde-
lem“ nem feltétlenül kerül több pénzbe, sôt…
Egyesületünk negyedszer adja közre esettanulmány kötetét Ablakon bedobott
pénz címmel, amit magunk között „ABP“-ként emlegetünk. Az esetek sora újabb
tucattal gazdagodott, így összesen 39 vállalat számol be 160 olyan intézkedésrôl
(beruházásról vagy költséggel nem járó változtatásról), amely egyszerre csökken-
tette a cég költségeit, s hozott környezeti javulást.
Az intézkedések palettája az elôzôekhez hasonlóan nagyon színes, kezdve a
százezer forintos nagyságrendû irodai papír vagy toner újrahasznosítástól, a kö-
zel egymilliárd forint megtakarítást hozó erômûvi tüzelôolaj cseréig. Az utóbbi ér-
dekessége, hogy bár jogszabályi megfelelés motiválta, nem volt ráfizetéses: a
beruházás két éven belül megtérült!
A szakirodalom a három éven belül megtérülô,
környezeti javulást is hozó lépéseket régóta „ala-
csonyan csüngô gyümölcsnek“ nevezi. Korábbi
olvasóink már tudják, hogy a gyümölcsfa hason-
latot kissé továbbfejlesztettük: a hosszan megté-
rülô beruházásokat „magasan csüngô gyümölcs-
ként“, míg a ráfordítást nem igénylôket imí-
gyen emlegetjük: „mosott gyümölcs tálban“.

Az összesített adatok
Az ABP kiadványok szándékaink szerint több
célra is használhatók: egyfelôl egyre többen ta-
lálnak benne követendô gyakorlatot, s remél-
hetôleg néhány olyan döntéshozót is sikerül
meggyôznünk a megelôzô intézkedések éssze-
rûségérôl, akinek nem feltétlenül a környezet
megóvásáért dobog a szíve. Másfelôl a lassan
tekintélyesre duzzadó empirikus adatsor felmé-

résnek is beillik, ezért számítjuk és közöljük szorgalmasan
az összesítô táblázatokat, a korábbi pénzügyi adatokat pe-
dig jelenértékre hozzuk. Az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy az adatokat nincs módunkban mérésekkel ellenôriz-
ni, de azért azt megvizsgáljuk, reálisak-e.
Egy felmérés akkor ér valamit, ha a vizsgálandó sokaságra
lehet következtetni a vizsgált mintából. Ezt szerencsénkre a
program remekül teljesíti; az Ablakon bedobott pénz köte-
tekben egyaránt szerepel nagy és kisvállalat a legkülönbö-
zôbb tevékenységi körökkel, több a visszatérô „kuncsaft“,
a csúcsot a Pécsi Vízmû Rt. állította fel, amelynek csak egy-
szer „sikerült“ kimaradnia a négy kötetbôl. Külön örö-
münkre szolgál, hogy az ABP-nek nem csak a híre jutott át
a jelenlegi országhatárokon: idén elôször két erdélyi céget
is üdvözölhetünk az eseteket adó vállalatok között.

Tovább szüretelünk
Ablakon bedobott pénz – 
negyedszer

Tovább szüretelünk
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Az 1-3. kötetben 30 cég 120 intézkedése
szerepelt, összesen 7,4 milliárd Ft megtakarítást

hozva az eseteket adó vállalatoknak

Mosott gyümölcs tálban:
beruházást nem igényel, ötletet és

átszervezést igen

Alacsonyan csüngô gyümölcs:
kis beruházással jár, de ez három

éven belül megtérül

Magasan csüngô gyümölcs:
megtérül ugyan, de ez 5-10

esztendôbe is beletelhet

Az intézkedések palettája az elô-

zôekhez hasonlóan nagyon szí-

nes, kezdve a százezer forintos

nagyságrendû irodai papír vagy

toner újrahasznosításától, a közel

egymilliárd forint megtakarítást

hozó erômûvi tüzelôolaj cseréig.

Az utóbbi érdekessége, hogy bár

jogszabályi megfelelés motiválta,

nem volt ráfizetéses: a beruházás

két éven belül megtérült!



Egy felmérés akkor ér valamit,

ha a vizsgálandó sokaságra le-

het következtetni a vizsgált

mintából. Ezt szerencsénkre a

program remekül teljesíti; az

Ablakon bedobott pénz köte-

tekben egyaránt szerepel nagy

és kisvállalat a legkülönbözôbb

tevékenységi körökkel, több a

visszatérô „kuncsaft“, a csúcsot

a Pécsi Vízmû Rt. állította fel,

amelynek csak egyszer „sike-

rült“ kimaradnia a négy kötet-

bôl. Külön örömünkre szolgál,

hogy az ABP-nek nem csak a hí-

re jutott át a jelenlegi országha-

tárokon: idén elôször két erdé-

lyi céget is üdvözölhetünk az

eseteket adó vállalatok között. 

Az Ablakon bedobott pénz c. esettanulmány-kötetekben szereplô vállalatok
Alkalmazottak Forgalom* Termékek

(fô) (millió Ft)

2002

Audi Hungaria Motor Kft. 4 863 832 000 robbanómotor, jármû
BÁRCZY Környezetvédelmi Kft. 4 41 olaj- és vegyszer felitató anyagok
Biokom Környezetgazdálkodási Kft. 175 2 000 települési szilárd hulladék gyûjtése
Csabai Konzervgyár Rt. 250 959 gyorsfagyasztott zöldségek
DENSO Gyártó Magyarország Kft. 600 13 700 ECD V5 dízeladagoló
Magyar Posta Rt. 43 664 108 857 postai szolgáltatás
Pécsi Vízmû Rt. 440 3 623 vízellátás, szennyvíztisztítás
Phoenix Rubber Gumiipari Kft. 705 15 000 gumitermékek
Printrex Bt. 43 476 lézerkazetták, tintapatronok, szerviz
Sony Hungária Kft. 652 70 000 DVD, lejátszó, mikro HiFi rendszer
Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 2 185 140 000 etilén, propilén, polietilén, poliprop.
Villeroy & Boch Magyarország Rt. 1 142 14 000 szaniter, fal- és padlóburkoló lap
2003

Alcoa-Köfém Kft. 2 550 105 300 alumínium termékek
Budapesti Erômû Rt. 697 34 392 villamos energia, forró víz
DENSO Gyártó Magyarország Kft. 943 16 450 autóalkatrész gyártás
DREHER Sörgyárak Rt. 850 35 700 sörgyártás
Dunapack Rt. 1 200 50 000 hullámpapír, papírzsákok
Egyesült Vegyimûvek Rt. 362 7 271 tisztítószerek, kozmetikumok
Egym Vital Center Kft. 18 130 tisztítószerek, kozmetikumok
Ericsson Kft. 600 28 591 távközlési rendszerek
Flextronics International Kft. 4 800 744 000 elektronikai termékek
Ganzair Kompresszortechnika Kft. 55 900 kompresszor, rendszer-üzemeltetés
KEMÁK Kht. 159 895 közúthálózat üzemeltetés
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 380 5 900 államigazgatás
Legrand-Kontavill Rt. 490 7 000 villanyszerelési tartozékok
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 7 200 1 167 000 olajipar, vegyipari alapanyagok
Pécsi Vízmû Rt. 389 4 085 víz és szennyvíz szolgáltatás
Zalavíz Rt. 300 1 800 víz és szennyvíz szolgáltatás
2004

Flextronics International Kft. 10 000 816 400 eletronikai gyártás és disztribúció
Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt. 516 18 955 pulykahúsok, fôtt, füstölt áruk
GE Hungary Rt. Fényforrásgyár 4 320 50 000 lámpák, fénycsövek
Hewlett-Packard Magyarország Kft.                          450 20 181 számítástechnika, nyomtatás
Pannon Power Holding Rt. 284 12 362 villamos energia, hôenergia
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. 800 20 137 kapcsolók és kapcsoló-modulok
2005

AES-Tisza Erômû Kft. 190 25 767 villamos energia
BAT Kft. 848 93 775 dohányáru
Carriere Kft. (Mercure Budapest Korona) 130 2 000 szállodai szolgáltatás
Chinoin Rt. 1 811 87 187 gyógyszergyártás
DDGÁZ Rt. 495 46 073 földgáz, közüzemi szolgáltatás
GE Hungary Rt. Fényforrásgyár 4 456 50 000 lámpák, fénycsövek
Pécsi Vízmû Rt. 415 4 620 vízszolgáltatás, szennyvízkezelés
Phoenix Rubber Kft. 290 9 460 gumitermékek, -keverékek, -tömlôk
Print Sisters Kft. 14 150 tintapatronok, lézerkazetták 
Solaris Trade Kft. 24 214 PET hulladék gyûjtés és bálázás
Somló Volán Rt. 481 2 110 személyszállítás, gépjármûjavítás
TIG-RAD System Kft. 90 300 Hétvégi ház, kerti ház, kerti bútor
Összesen: 90 076 4 206 439**

* A 2002. évi kötetnél a forgalmi adatok 2001. december 31-re vonatkoznak, s így tovább.
** Az összeadásban értelemszerûen csak egyszer vettük figyelembe a többször szereplô cégeket (Denso, Flextronics, 

GE Hungary, Pécsi Vízmû, Phoenix Rubber), a forgalmi adatoknál 2005-ös árakon számoltunk, azaz az inflációval
módosítottuk a korábbi évekbôl származó adatokat.

Ablakon bedobott pénz IV. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2005.
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Az évek során el nem füstölt

655 ezer liter üzemanyaggal

3930 átlagos fogyasztású gép-

kocsi elmehetne Budapestrôl

Brüsszelbe és vissza. A fejlesz-

tések által az eseteket adó vál-

lalatok 558 tonna lúg felhaszná-

lását váltották ki, ami 28 milliárd

liter vizet tenne ihatatlanná. Ez

a Velencei-tó háromnegyedé-

nek megfelelô vízmennyiség. A

négy Ablakon bedobott pénz

kötetben szereplô vállalati in-

tézkedések eredményeként

491,5 GWh energiát spóroltak

meg a szervezetek, ez 245 ezer,

lakótelepen élô család átlagos

éves villamos energia igénye.

A négy ABP kötetben szereplô 39 cég forgalma alapján a magyar ipar 2004-es termelésének
26,3%-át adja és a foglalkoztatottak több mint 10%-át alkalmazza1. 
Már a második kötet után, a mérvadó esetek adatait felbecsülve a magyar ipar egészére, kiszá-
moltuk, hogy Magyarországon a gazdaságilag ésszerû környezeti fejlesztéssel két-háromszor töb-
bet lehetne megtakarítani körülbelül egy évtized alatt, mint amennyit környezetvédelemre kell for-
dítani a szigorodó jogszabályok, fôleg az EU felzárkózás ürügyén. A dolog szépséghibája, hogy
ezek a megtakarítások szerények az adott cégek forgalmához viszonyítva: ritkán haladják meg
a 3-4%-ot, s tipikusan 1% alatt vannak.
Az Ablakon bedobott pénz programot a jelek szerint a cégek egyre komolyabban veszik: a
realizált megtakarítások és a forgalom aránya az elmúlt évekhez képest közel egy nagyság-
rendet javult. Idén elôször nem kellett külön hajtóvadászatot folytatnunk az esetek begyûj-
téséért: a kötetben szereplô vállalatok többnyire maguk jelentkeztek. Ez talán köszönhetô a
sajtó e mûfajban komolynak számító érdeklôdésének: minden évben újabb médiumok ér-
deklôdnek az Ablakon bedobott pénz program és a hozzá kapcsolódó éves konferencia
iránt. A négy év alatt három különbözô TV-adó, több rádióadó és tucatnyi sajtóorgánum
több mint 60 alkalommal számolt be a programról és az eseteket adó cégekrôl.
A 2002, 2003, 2004, és 2005 ôszén megjelent kötetekben tehát összesen 46 esettanulmányban
írtak le a szerzôk 160 olyan nagyobb fejlesztést vagy kisebb intézkedést, ahol kimutatható mind
környezeti, mind gazdasági haszon. Hangsúlyozandó, hogy egy esettôl eltekintve a KÖVET nem
vett részt a fejlesztésben, csak dokumentálta, megjelentette azt, segített a számításokban, vala-
mint díjazta a legkiválóbb intézkedéseket és terjesztette a pozitív példákat.

A négy Ablakon bedobott pénz kötet intézkedéseinek összefoglaló táblázata

* A korábbi pénzügyi adatokat az inflációval módosítva 2005-ös árakon vettük figyelembe.
** Az adott intézkedés bevezetésétôl addig az idôpontig, amíg az adott esettanulmány megjelent (2002, 2003, 2004 vagy 2005. ôsze). 

A környezeti javulásnál mindig ahhoz az állapothoz hasonlítottunk, ha nem lett volna intézkedés.

1 A következtetés (jelentôs a dokumentált cégek súlya) érvényes, de az adatok némileg csalnak: a szervezetek között több nem ipari 
tevékenységet folytató és egy minisztérium is található.

Tovább szüretelünk
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Mióta mûködik?

Legkorábbi
intézkedés: 1991

Legutóbbi
intézkedés: 2004

Általában az utób-
bi években kerül-
tek bevezetésre.

Az intézkedés
megnevezése

Összesen 160 intézke-
dés, amik egyszerre
jártak környezeti és
gazdasági haszonnal,
39 szervezettôl (az azo-
nos cégek más intézke-
désekkel való többszöri
szereplése miatt ez 46
esetetanulmányt jelent,
közülük 45 kis-, közép
és nagyvállalattól, egy
pedig államigazgatási
szervtôl)

Környezeti javulás

Az intézkedések bevezetése óta
a 39 szervezet legalább ennyivel
kevesebb erôforrást használt
fel:**
Anyagok:
4 ezer liter tisztítószer
655 ezer liter üzemanyag
18,8 tonna ammónia
95,1 tonna oldószer és lakk
558,2 tonna lúg
121,5 tonna regeneráló só
Energia:
491,5 GWh energia
113,3 millió m3 gáz
Víz:
20,6 millió m3 víz

Ezen felül legalább ennyivel
kevesebb hulladék és szennyezés
keletkezett:**
Hulladék:
174,5 ezer tonna nem
veszélyes hulladék
50,9 ezer tonna veszélyes
hulladék
Légnemû kibocsátás:
129 000 tonna szénhidrogén
3 283 tonna nitrogén-oxid
229 tonna szénmonoxid
475 000 tonna széndioxid
14 615 tonna kéndioxid
314 tonna por

Beruházás*

Mûködési költség (éves)*

Megtakarítás (éves)*

Megtérülési idô

58 „mosott gyümölcs tálban“ –
ezek az intézkedések egyáltalán
nem igényeltek beruházást

0 Ft, csak átszervezés

47,9 millió Ft (átlag 806 ezer Ft)

1,1 milliárd Ft (átlag 20,7 millió Ft)

azonnali

68 „alacsonyan csüngô gyümölcs“
– a megtérülési idô itt 3 éven belüli

3,13 milliárd Ft (átlag 46,1 millió Ft)

293,8 millió Ft (átlag 3,4 millió Ft)

3,26 milliárd Ft (átlag 44,6 millió Ft)

1,1 év

34 „magasan csüngô gyümölcs“ –
gyakran százmilliós vagy milliárdos
nagyságrendû beruházások, a meg-
térülési idô 3 év felett van

36,05 milliárd Ft (átlag 997 millió Ft)

0,31 milliárd Ft (átlag 5,4 millió Ft)

4,92 milliárd Ft (átlag 130,1 millió Ft)

közel 8 év

Összesen 9,3 milliárd forint
megtakarítás



…a realizált megtakarítások és a

forgalom aránya az elmúlt évek-

hez képest közel egy nagyság-

rendet javult. Idén elôször nem

kellett külön hajtóvadászatot foj-

tatnunk az esetek begyûjtéséért:

a kötetben szereplô vállalatok

többnyire maguk jelentkeztek.

Ez talán köszönhetô a sajtó e

mûfajban komolynak számító ér-

deklôdésének: minden évben

újabb médiumok érdeklôdnek

az Ablakon bedobott pénz

program és a hozzá kapcsolódó

éves konferencia iránt.

A táblázat érdekes tanulságokkal szolgál. A dokumentált intézkedések több mint egyharmada
semmilyen anyagi ráfordítással nem járt, ellenben átlagosan közel 21 millió forint hasznot ho-
zott az adott vállalatnak. Összességében tehát pusztán szervezési, viselkedési változtatással
évente 1,1 milliárd forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 39 vállalat.
A program valódi célcsoportját a beruházással járó, de hamar megtérülô beruházások alkot-
ták. Ezt a „hamar“-t kissé önkényesen három évben határoztuk meg. Végül a 160 intézkedés
közül 68 esett ebbe a kategóriába. Az ezeket alkalmazó – azaz az „alacsonyan csüngô gyü-
mölcsök“-et leszüretelô – cégek átlagosan 46,1 millió forint beruházással értek el 44,6 millió
forint éves szintû megtakarí-
tást. Ebbôl levonva az intéz-
kedések átlagos mûködte-
tési költségét könnyen
megkapjuk, hogy a kötetek
gerincét adó beruházások
átlagos megtérülési ideje
kevesebb mint 1,1 év volt,
ami igen kedvezônek szá-
mít. Az alacsonyan csüngô
gyümölcsök leszedésébôl
eredô megtakarítás a be-
mutatott 39 cégnél megkö-
zelítik a 3,3 milliárd forintot.
Végül közel három tucat
magasan csüngô gyümöl-
csöt is feltártunk: itt már
drámaian nô a beruházások
összege és a megtérülési
idô. A bemutatott vállalatok
34 olyan intézkedésrôl – pl.
komplett technológia csere
– számoltak be, melyek
összesen 36,05 milliárd fo-
rint beruházással jártak. Ezt
a másik oldalon 4,92 milliárd
forint éves szintû megtakarí-
tás egyensúlyozza, közel
nyolc év átlagos megtérülé-
si idôt eredményezve.
Összesen 39 vállalatunk
évi 9,3 milliárd forint
megtakarítást ért el csak a bemutatott intézkedésekkel, 2005. évi árakon.

A forintosított megtakarítások után lássuk, hogy a megvalósított intézkedések hogyan járultak
hozzá a környezet védelméhez. Az évek során el nem füstölt 655 ezer liter üzemanyaggal 3930
átlagos fogyasztású gépkocsi elmehetne Budapestrôl Brüsszelbe és vissza. A fejlesztések által az
eseteket adó vállalatok 558 tonna lúg felhasználását váltották ki, ami 28 milliárd liter vizet tenne
ihatatlanná. Ez a Velencei-tó háromnegyedének megfelelô vízmennyiség. A négy Ablakon bedo-
bott pénz kötetben szereplô vállalati intézkedések eredményeként 491,5 GWh energiát spórol-
tak meg a szervezetek, ez 245 ezer, lakótelepen élô család átlagos éves villamos energia igénye.
Különbözô intézkedésekkel sikerült megspórolni Magyarország éves vízfogyasztásának közel fél
százalékát – a fel nem használt, azaz el nem szennyezett víz 20,6 millió m3. A vállalati hulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése és az anyagfelhasználás tökéletesítése eredményeként
174,5 ezer tonna hulladék nem terheli a lerakókat. Ennyi szilárd hulladékot 410 ezer ember
(Pécs lakosságának kb. kétszerese) termel háztartásában évente. A veszélyes hulladékok kelet-
kezésének csökkenése és a légszennyezô anyagok (NOx, CO2, SO2) kibocsátásának megelôzé-
se a teljes magyarországi mennyiség 0,5-1,5 százalékát teszi ki. A technológiai fejlesztéseknek
köszönhetôen 14,6 ezer tonna kéndioxid nem jut ki a levegôbe. Ennyi szennyezôanyaggal
egész Budapestet be lehetne borítani 30 méter vastagon. Tíz hektár erdôt kellene ültetnünk
ahhoz, hogy megkösse azt a 314 tonna port, ami a környezeti fejlesztési intézkedések miatt
nem is jött létre az esettanulmányokat adó cégeknél.

Ablakon bedobott pénz IV. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2005.
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Az amazonit kövekkel díszített,

fát ábrázoló díj magas erkölcsi

elismeréssel jár. A KÖVET Meg-

takarítás díja egyike azon hazai

környezeti-vállalati elismerések-

nek, amelyekkel a nyertesek to-

vábbjuthatnak az Európai Bi-

zottság European Business

Awards for the Environment 2 c.

versenyére. A kötetekben sze-

replô vállalatokról és a prog-

ramról összesen legalább 60

cikk, interjú, riport jelent meg.

A Környezeti Megtakarítás Díjak
2005-ben harmadszor osztottunk díjakat a legkiválóbb kör-
nyezeti megtakarításokért. A díjakat a KÖVET Hotel Gellért-
ben tartott éves konferenciáján Dr. Persányi Miklós környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter adja át. A Környezeti Meg-
takarítás Díjakat 2003-ban a Komárom-Esztergom Megyei
Állami Közútkezelô Kht., a Dreher Sörgyárak Rt., és a Duna-
pack Rt. kapta, 2004-ben pedig a Flextronics International
Kft. Nyugat Magyarországi Ipari Park, a GE Hungary Rt.
Fényforrásgyár Nagykanizsa, és a Gallicoop Pulykafeldol-
gozó Rt. érdemelte ki. Az amazonit kövekkel díszített, fát
ábrázoló díj magas erkölcsi elismeréssel jár. A KÖVET Meg-
takarítás díja egyike azon hazai környezeti-vállalati elisme-
réseknek, amelyekkel a nyertesek továbbjuthatnak az Euró-
pai Bizottság European Business Awards for the Environ-

ment2 c. versenyére. A köte-
tekben szereplô vállalatokról
és a programról összesen
legalább 60 cikk, interjú, ri-
port jelent meg (Népsza-
badság, Világgazdaság, Fi-
gyelô, Haszon Magazin, Na-
pi Gazdaság, MTV, HírTV,
Gazdasági Rádió stb). 

A díjátadón a miniszter örömmel méltatta a programot a Hotel Gellértben

2 További információ a díjról: http://www.eu-environment-awards.org 
A nemzetközi zsûrirôl a KÖVET vagy a KSZGYSZ ad további felvilágosítást.

Tovább szüretelünk
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A díj nemes anyagokból készült
„Megtakarítás fa“

A büszke díjazottak között környezetvédelmi vezetôk és vezérigazgatók boldogan fogadták az elismerést



A Környezeti Megtakarítás Díja-

kat 2003-ban a Komárom-Esz-

tergom Megyei Állami Közútke-

zelô Kht., a Dreher Sörgyárak

Rt., és a Dunapack Rt. kapta,

2004-ben pedig a Flextronics In-

ternational Kft. Nyugat Magyar-

országi Ipari Park, a GE Hungary

Rt. Fényforrásgyár Nagykanizsa,

és a Gallicoop Pulykafeldolgozó

Rt. érdemelte ki.

Három díjazottunk 2005-ben a következô:

Chinoin Rt.
- A legszebb mosott gyümölcs tálban

A francia Sanofi Aventis csoport tagjaként mûködô Chinoin Rt. Ma-
gyarországon három telephelyet üzemeltet, amelyeken együttvéve
megtalálható a gyógyszeriparhoz kapcsolódó valamennyi fôbb tevékenységi kör: a kutatás-
fejlesztéstôl kezdve a vegyipari és gyógyszeripari termelésen keresztül egészen a logisztiká-
ig. A vállalat vezetése nagy hangsúlyt fektet az emberi és a környezeti egészség megóvásá-
ra és a jogszabályi követelményeken túl is fejleszti környezeti teljesítményét. A tavaly meg-
valósított két intézkedés együttesen a négy év távlatában is a legnagyobb beruházás nélkü-
li megtakarítást érte el, emellett a környezeti hasznok is kiemelkedôk. A technológiai lépé-
sek optimalizálásával és oldószer újrahasznosítással elért eredményekkel idén a Chino-
in Rt. érdemelte ki e kategóriában a KÖVET díját. A technológiai változtatások után
évente megspórolnak 855 m3 vizet, 514,4 tonna lúgot, miközben 2258 tonnával keve-
sebb folyékony hulladékot bocsátanak ki. A kevesebb nyersanyag beszerzésen és a rege-
nerálható anyagok értékesítésén keresztül mindez évente közel 157 millió forint megtakarí-
tást eredményez – nulla forint beruházással. A gyôztes intézkedéseken túl a vállalat fokozot-
tan figyel a levegôtisztaság védelmére (biofilter, illetve krio-kondenzátor beépítésével), a
szennyvíztisztításra és a hulladékok szelektív gyûjtésére.

Phoenix Rubber Gumiipari Kft. 
- A legízletesebb alacsonyan csüngô gyümölcs

A három éven belül megtérülô beruházások kategóriájában idén az
1966-ban alapított, Szegedi illetôségû Phoenix Rubber Gumiipari Kft. nyerte el Megtakarí-
tás díjunkat. A '90-es évek elején létrejött Taurus Gumiipari Rt. a hazai gumigyártás közel
80%-át tudhatta magáénak. 2005-re a több átalakuláson átment Phoenix cégcsoport a Con-
tinental gumiipari vállalattal egyesülve a világ vezetô gumitermék-gyártói közé került. A kör-
nyezetvédelmi elkötelezettséget jelzi, hogy Magyarországon harmadikként szerezték meg
az ISO 14001 tanúsítványt. A folyamatos fejlôdés jegyében hozott intézkedések közül ki-
emelkedik a vízelôkészítô rendszer korszerûsítése, melynek keretein belül az eddig
használt ioncserén alapuló vízlágyításról áttértek a membránszûrôk alkalmazására,
megtakarítva ezzel többek között 162 tonna környezetbe kibocsátott regeneráló sót
és 40 ezer m3 friss vizet. A 30 millió forintos beruházás évente több mint 11 millió forint
megtakarítást hoz. A díj odaítélésében szerepet játszott, hogy a vállalat több területen is ért
el hasonló sikereket. Ilyen például a fáradt gôz hôtartalmának hasznosítása, amivel éves
szinten 210 ezer m3 földgáz takarítható meg, ami egyben 12 millió forint spórolást is jelent.
A hulladékgazdálkodási rendszer beruházást nem igénylô megújítása által 110 tonna papír
és mûanyag hulladék kerül újrahasznosításra, további másfél millió forintot hozva.

AES-Tisza Erômû Kft.
- A legnagyobb magasan csüngô gyümölcs

A legnagyobb magasan csüngô gyümölcs, azaz a három éven túl megtérü-
lô beruházások kategóriájában az AES-Tisza Erômû Kft-t választottuk idei dí-
jazottunknak. Az AES-Tisza Erômû Kft. áram- és hôtermeléssel, illetve az azokhoz közvetle-
nül kapcsolódó elôkészítô és kiegészítô tevékenységekkel foglalkozik, alkalmazottainak szá-
ma 190 fô. Ebben a kategóriában az elôzô évekhez képest kisebb volt a verseny, fôleg az
azonnali és a három éven belül megtérülô intézkedések körében érkeztek esettanulmányok.
Az erômû intézkedéseivel mindhárom kategóriában mutatott kiváló példákat, ezzel megérde-
melten kapja idei díjunkat. A nemzetközi találmányi díjat nyert szabadalom alapján 2001-
ben épített szennyvíztisztító segítségével a mintegy 513 tonnányi nehézfém tartalmú,
300 m3-nyi vizet teljes egészében sikerült visszaforgatni a technológiába. A 69 millió forin-
tos beruházás közel 10 év alatt térül meg, évente 10 millió forint megtakarítást hozva. Az erô-
mû egy másik, 1,6 milliárd forintos beruházásával a kéndioxid és a nitrogén-oxidok kibocsátá-
sát csökkentette drasztikusan, ezzel elkerülve évi 930 millió forintos bírság befizetését. Ezeken
túl az azonnali megtakarítást hozó intézkedések között is tudnak felmutatni élenjárót: a 2004-
ben újrahasznosított 931 tonna fémhulladék 33,6 millió forintot hozott a konyhára.

Ablakon bedobott pénz IV. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2005.
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3 World Business Council for Sustainable
Development: www.wbcsd.org

4 Weizsäcker, E. U. v., A. B. Lovins, L. H. 
Lovins [1995]: Faktor Vier. Doppelter 
Wohlstand – halbierter Naturverbrauch, 
Bericht an den Club of Rome, München.

5 Szakértôk hozzáteszik, hogy a javulás 
nem csak technikai jellegû, nagymérték-
ben köszönhetô az ország javuló GDP
termelô képességének. A fejlett orszá-
gok számai egyrészt a mai gazdaságok
energiahatékonyság-tartalékainak végét
mutatják, másrészt azt, hogy az EU szintet
meghaladó gazdasági intenzitást mutató
Spanyolország energiaintenzitása nôtt.

6 Kilogram of Oil Equity
7 1000 ktoe (Kiloton of Oil Equity)

Az öko-hatékonyság korlátai
Az Ablakon bedobott pénz program tulajdonképpen a vállalatok öko-hatékonysági intézkedé-
seinek sikerességét mutatja. Az öko-hatékonyságot egy hányadossal szokás jellemezni, hozzá-
téve, hogy nem egyetlen mérôszámról van szó, hanem sokféle, fentieket tükrözô hányadosról:3

Néhány világszerte elismert ku-
tató szerint még a fejlett gaz-
daságok öko-hatékonysága is

javítható, akár 4-10 szeres mértékben. A kutatók 4-es illetve 10-es tényezônek keresztelték
el ezt a hatékonyság javulást, s számtalan példán keresztül igazolják megvalósíthatóságát.4

Magyarországon az öko-hatékonyság jelentôsen javult a rendszerváltás óta eltelt 15 évben. A konk-
rét adatok elemzésével a legkönnyebb a dolgunk az energiahatékonyság vizsgálatánál. Az alábbi

táblázatból kitûnik, hogy a ma-
gyar gazdaság energiaintenzi-
tása 10 év alatt felére csök-
kent, de még mindig másfél-
szerese a régi tagállamok érté-
kének, s mintegy kétszerese az
e tekintetben vezetô Ausztria
és Németország mutatóinak.5

Mégsem ad okot a bizako-
dásra, hogy egy-két kivételtôl
eltekintve (s hazánk ide tarto-
zik) az energiahatékonyság
javulása nem járt együtt az
összes energiafelhasználás
csökkenésével. Sôt, az általá-

nos javulás ellenére jelentôsen több energiát használtak az EU tagállamai, mint korábban.
A környezet tehát legfeljebb azzal vigasztalhatja magát a technológiai fejlôdést szemlélve,
hogy járhatott volna rosszabbul is. S valóban: az egy fôre jutó villamosenergia-felhasználás
töretlenül növekszik, a teljes EU-ban 2001-re az 1990-es szint 118,8%-ra, ezen belül a fejlet-
tebb államokban jobban, mint a gazdaságilag fejletlenebbekben.
A vízfogyasztás, anyagfelhasználás, a hulladéktermelés, a mezôgazdasági növényvédôszer-
felhasználás vagy az ipari légszennyezôk nagyobb részének kibocsátási adatait vizsgálva ha-
sonló eredményre jutunk: tendenciaszerûnek tûnik a gazdasági növekedés és a szennye-
zés szétválása (decoupling). Sajnos az egyéni fogyasztás és a közlekedés gyors növekedé-
se lerontja a kedvezô folyamatok hatását. Hiába csökkent például az ipar nitrogén-oxid ki-
bocsátása az 1980-as szint harmadára, az összes emisszió csak 30%-kal lett alacsonyabb. A
közvetlen energiafogyasztást tekintve helyet cserélt az ipar és a közlekedés: míg 1990-ben
az ipar körülbelül másfélszer annyi energiát igényelt, mint a közlekedés, az arány napjaink-
ra fordított. A háztartások energiafogyasztása a legmagasabb. Az összhatás romlását mutat-
ja egy másik példa is: a légszennyezôk drasztikus csökkenésével az erdôk állapotának javu-
lását várnánk, a statisztikák szerint ugyanakkor 15 éve még az erdôk fele volt egészséges a
levélvesztés alapján, 2003-ban már mindössze 36%-a. A romlás a határokon átnyúló lég-
szennyezés mellett valószínûleg a fogyasztás-közlekedés okozta légszennyezésnek és a be-
ton által lefedett területek arány-növekedésének tulajdonítható. 
A fôleg biodiverzitás csökkenésével foglalkozó Ehrlich & Ehrlich szerzôpáros egy szemléle-
tes egyenletben hívta fel a figyelmet az öko-hatékonyság korlátozott voltára. Eszerint a
Földre nehezedô szennyezés három tényezô szorzata: a Föld lakóinak száma szorozva az egy
fôre jutó GDP-vel szorozva a GDP egységére jutó környezetterheléssel. Magyarország lát-
hatólag eljutott arra a fejlettségi szintre, amikor az öko-hatékonyság javulása – bár még tar-
talékokkal – de jó úton van, a lakosság szám stabilizálódott, sôt romló korösszetételi muta-
tók mellett némileg csökken. A fô feladat tehát a fejlett ipari országokhoz hasonlóan a ma-
teriális fogyasztás visszafogása, szalonképesebben a fenntartható fogyasztási szokások el-
terjesztése, amit az ENSZ Környezetvédelmi Programja, a UNEP is zászlójára tûzött. 
S hogy mi legyen az öko-hatékonysággal? Természetesen tovább kell törekednünk a javítá-
sára, saját jól felfogott érdekünkbôl csakúgy, mint a közösség javára.

Tóth Gergely
ügyvezetô igazgató

Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET-INEM Hungária)

Tovább szüretelünk
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Öko-hatékonyság = 
termék vagy szolgáltatás értéke

környezeti hatás

4.1.1 táblázat: Energiafelhasználás (forrás: KSH: Szektorális környezeti indikátorok, 2004)
Energiaintenzitás Teljes primer energia- Egy fôre jutó villamos-

Ország (kgoe/1000 euro)6 felhasználás (1000 ktoe)7 energia-felhasználás (kWh/fô)

1991 1996 2001 1991 1996 2001 1991 1996 2001

Ausztria 156 154 146 26,1 28,3 30,1 5752 5902 6636

Írország 248 213 167 10,2 11,7 14,4 3540 4378 5470

Németország 194 184 168 347,2 348,8 348,9 5450 5598 5959

Spanyolország 221 220 227 94,1 100,8 126,2 3309 3750 5009

Magyarország 737 507 346 26,9 25,8 25,1 3711 3784 4257

Lengyelország 1075 1040 643 98,4 107,1 90,2 2339 2417 2506

Csehország 1154 1004 940 42,6 41,6 40,9 4315 4867 4954

Szlovákia 1514 1015 1004 18,6 16,0 18,5 4115 4374 4392

EU-15 216 211 194 1345,3 1413,7 1485,7 5055 5427 6038

EU-25 244 235 212 1572,1 1631,7 1687,9 4702 5015 5556



Esettanulmányok

Ablakon bedobott pénz IV. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2005.
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3580 Tiszaújváros,

Verebély L. u. 2.

Kapcsolattartó:

Szabó Beatrix

környezetvédelmi megbízott

(49) 547-237 

(49) 341-003

beatrix.kiss@aes.com

Alapítás éve:

1996

Alkalmazottak száma:

190 fô

Éves forgalom:

25,7 milliárd Ft (2004)

Fô termék:

villamos energia

A cégrôl röviden
Az erômûvet 1978-ban helyezték üzembe, és 1996-
ban került sor a privatizációjára. Az AES-Tisza Erômû
Kft. lényegében csak áram- és hôtermeléssel, illet-
ve az azokhoz közvetlenül kapcsolódó elôkészítô és
kiegészítô tevékenységekkel foglalkozik. Közcélú,
menetrendtartó erômû, amely a magyar villamos
energia rendszer egyik szabályozó erômûve. Emiatt
rendkívül sok és változó terhelésnek van kitéve.
Blokk kapcsolású, kondenzációs, friss vízhûtésû
erômû. A 4 darab blokk egyenként 215 MW-os ka-
zánnal, turbinával, generátorral, fôtranszformátor-
ral, valamint segédüzemi transzformátorral ellátott.
Az erômû beépített teljesítménye 860 MW. A ter-
melt villamos energia 2004-ben 1,621 GWh volt. A
hôhatásfok 38 % körül alakul. A villamos energia
elôállítása nagynyomású, túlhevített gôz konden-
zációjával nyert munka átalakításával történik. A ka-
zánok olaj és gázégôvel vannak ellátva.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
2002-2004-ben egy retrofit program keretein belül
korszerûsítés történt az erômûben. Alapvetô célja
volt a programnak a 2005. január 1-én életbe lépô
LCPD EU direktíván alapuló levegô kibocsátási határértékeknek való megfelelés, valamint a
hosszú távú szerzôdés és a 2016-ig szóló mûködési engedély.
Az erômû területén korábban folyékony mûtrágya üzem mûködött, ennek következtében a
terület jelentôsen szennyezôdött. A felújítás során az érintett területet rekultiváltuk.
A transzformátorok környezetében olajos talajszennyezôdés volt, amelyet 1997-ben lehatároltunk.
2004-ben a transzformátorok alatt talajcsere történt, kiépítettünk minden transzformátor alatt egy
betonozott, szigetelt medencét, valamint egy kármentô medence rendszert olajos vízkezelôvel.
10 darab kármentesítô termelô kút kivitelezése is megtörtént, amelyek várhatóan 2005 vé-
géig üzemelnek. Ezek a kutak az 5-11 m mélységben található, mintegy 10500 m3 olajos víz
kitermelését szolgálják.

Korszerû vízelôkészítô üzem
Az erômû az üzemeléshez szüksé-
ges sótalan vizet 2003-ig vásárol-
ta. 2003-ra új vízelôkészítô üzemet
építettünk, amely kútvízbôl reverz
ozmózissal és ioncserés techniká-
val állítja elô a megfelelô minôsé-
gû kazán póttápvizet. A vízelôké-
szítô mû alacsony fajlagos vegy-
szerfelhasználással üzemel és ke-
vés szennyezô anyagot bocsát ki. 

Korszerû környezet-
védelem – minimalizált
kibocsátás

AES-Tisza Erômû Kft.

12

A Tisza Erômûvet nem lehet 
nem észrevenni

Új vízelôkészítô üzem tartályparkja – 
kevesebb vegyszer és szennyezés 



Törekszünk a keletkezô hulladé-

kok minél nagyobb arányú újra-

hasznosítására. A keletkezett

fém hulladék összetétele 2004-

ben a következô volt: vas hulla-

dék - 870 000 kg, kábel hulla-

dék – 17 000 kg, alumínium hul-

ladék – 28 000 kg, lemez hulla-

dék – 16 000 kg. A kommunális

hulladék csökkentésére 2006-tól

szelektív hulladékgyûjtést kíván

a cég megvalósítani.

Kén kibocsátás csökkentés
Az erômû a múltban nehéz fûtôolajat is tüzelt,
amelynek kéntartalma 2,8%, néha akár 3,5 %
volt. Nagyon magas volt a kén kibocsátás. A
hatályos rendeletek értelmében, valamint az
alacsonyabb SO2 kibocsátás érdekében az ed-
dig használt nehéz fûtôolaj nem volt tovább
alkalmas a tüzelésre. Az új tüzelôolaj kéntartal-
ma 0,2%. Az új olajok más tulajdonságokkal
rendelkeznek, ezért át kellett alakítani az olaj-
tartályokat, valamint a tüzelôanyag rendszert.

NOx csökkentés
A felújítási programot megelôzôen már elkez-
dôdtek az alacsonyabb NOx kibocsátást
eredményezô munkálatok. A hatályos jogsza-
bályok kielégítése, valamint az alacsonyabb
kibocsátás késztette az erômûvet a beruhá-
zásra. Az NOx csökkentést alapjában véve
„Low NOx“ égôk beépítésével értük el, vala-
mint kiegészítô megoldásként füstgáz vissza-
keringtetést alkalmazunk.

Ljungström szennyvíztisztító
Az erômûben Ljungström típusú léghevítôk
üzemelnek. Ezek tisztításából keletkezô rend-
kívül savas kémhatású és nehézfém tartalmú
víz és iszap szivattyúzása a Tiszapalkonyai
erômû zagyterére történt, mennyisége átla-
gosan 513 500 kg volt. 2001-ben egy szabadalom alapján, amely nemzetközi találmányi dí-
jat is nyert, építettük meg a Ljungström szennyvíztisztítót. Teljesen zárt technológia és rend-
kívül környezetbarát. A tisztításból származó vizet újból fel tudjuk használni, a keletkezô isza-
pot pedig veszélyes hulladékként elszállíttatjuk az erre engedéllyel rendelkezô vállalkozóval.

Újrahasznosítás
Törekszünk a keletkezô hulladékok minél nagyobb arányú újrahasznosítására. A keletkezô
fém hulladékokat már több éve értékesítjük. A keletkezett fém hulladék összetétele 2004-
ben a következô volt: vas hulladék - 870 000 kg, kábel hulladék – 17 000 kg, alumínium hul-
ladék – 28 000 kg, lemez hulladék – 16 000 kg. A kommunális hulladék csökkentésére 2006-
tól szelektív hulladékgyûjtést kíván a cég megvalósítani.

Környezeti és gazdasági hatások

Ablakon bedobott pénz IV. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2005.

13
KÖVET-INEM Hungária
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület

Barátságosabb olaj a tartályokban –
3,5% helyett 0,2% kén tartalommal
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2002
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Az intézkedés
megnevezése

Ljungström
szennyvíztisztító üzem

SO2 és NOx csökkentés

Fémhulladék újrahasznosí-
tása

Környezeti javulás

A keletkezô, kb. 513 500 kg nehézfém
tartalmú szennyvíz nem a zagytérre jut
ki, hanem tisztítás után az összes víz
(300 m3) visszaforgatásra kerül

A kibocsátott éves SO2 mennyiség
11 495 tonnával, az NOx mennyiség
2 906 tonnával csökkent

Az újrahasznosított fémhulladék meny-
nyisége 931 000 kg volt 2004-ben

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

69 millió Ft

3 millió Ft

10 millió Ft

9 év 10 hónap

1,6 milliárd Ft

0 Ft

930 millió Ft

1 év 9 hónap

0 Ft

0 Ft

33,6 millió Ft

azonnali



7622 Pécs,

Dohány u. 2-8.

Kapcsolattartó:

Kovács Tamás

EHS Menedzser

(20) 824-0388 

(23) 504-490

tamas_kovacs@bat.com

Alapítás éve:

1992

Alkalmazottak száma:

848 fô

Éves forgalom:

BAT Pécsi Dohánygyár Kft.

(gyártó cég):

93,7 milliárd Ft (2004)

BAT Magyarország Kft.

(forgalmazó cég):

138,8 milliárd Ft (2004)

Fô termékek:

dohányáru (Pall Mall, Kent,

Dunhill, Lucky Strike, Vogue,

Sopianae, Peter Stuyvesant,

Viceroy)

A vállalatról röviden
A British American Tobacco Magyarország piacvezetô
dohányipari vállalata. Fogyasztóinknak változatos és kivá-
ló minôségû termékeket kínálunk. A világ legnemzetkö-
zibb dohányipari vállalatcsoportjának tagjaként sikeresen
ötvözzük nemzeti értékeinket a British American Tobac-
co csoport kiemelkedô nemzetközi tapasztalataival.
2004-ben a Hewitt Inside tanácsadó cég által készített
felmérésben vállalatunk a 6. helyezést érte el a „Legjobb
munkahely“ címért versengô 44 nagyvállalat közül. Ezzel

az eredménnyel immár negyedszerre kerültünk a „Legjobb Munkahely“ felmérésben a leg-
jobb tíz nagyvállalat közé. Hatalmas kihívást jelent, hogy megôrizzük ezt a kimagasló ered-
ményt, s hosszú távú céljaink közé tartozik, hogy tartósan a legjobb tíz között végezzünk.
Az egykori szocialista blokkhoz tartozó országok közül 1992-ben elsôként Magyarországon
jelent meg a British American Tobacco, és privatizálta az egyik legnagyobb hagyományok-
kal rendelkezô magyar vállalatot, a Pécsi Dohánygyárat. 
A jelentôs és folyamatos brit befektetésnek köszönhetôen megújult a gyár, majd moderni-
zálódott az egész vállalat. Az ezredfordulóra a British American Tobacco Magyarországon is
korszerû, országos nagyvállalattá vált, amely kiváló termékekkel és közel 46%-os piaci része-
sedéssel a magyar dohányipari piacon vezetô szerepet vívott ki.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
Az anyavállalat (BAT Plc.) vállalati stratégiájának három eleme a Növekedés, a Termelékeny-
ség és a Felelôsség. A környezet-, egészség- és munkavédelem (EHS) a Felelôsségnek, mint
stratégiai elemnek fontos részét képezi, amit alátámaszt az, hogy a környezetvédelem a ma-
gyarországi dohányipari cégek közül csak a BAT által megjelentetett társadalmi beszámoló-
ban (Social Report) is jelentôs szerepet tölt be.
A BAT Plc. minden évben közzéteszi a tagvállalatoktól kapott adatokon alapuló jelentést,
ami teljesíti a Global Reporting Initiative elvárásait.
A BAT Plc. minden egyes tagvállalatától elvárja, hogy rendelkezzen EHS politikával. Az EHS poli-
tikában legalább a következôkre kell kötelezettséget vállalni (ezt teszi a BAT Magyarországon is):
• megfelelés a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, belsô elôírásoknak
• a szükséges erôforrások és szakképzett személyzet biztosítása
• rendszeres felülvizsgálatok a megfelelés ellenôrzésére
• az EHS teljesítmény folyamatos fejlesztése.

A BAT által elvárt és legalább háromévente ellenôrzött EHS vezetési rendszer megfelel az
ISO 14001 szabvány által meghatározott követelményeknek.
Az utóbbi évek legnagyobb környezetvédelmi projektje a szagemisszió-csökkentés a pécsi
dohánygyárban. Ehhez egy viszonylag új, úgynevezett hidegplazmás eljárást alkalmazunk,
amivel a dohányiparban – globális szinten is – úttörôk vagyunk. Ezzel a módszerrel közel
50%-kal tudtuk csökkenteni a szagemissziót.
2005-ben elkezdtünk egy körülbelül hároméves EHS Fejlesztési Tervet. Az idei évben a je-
lenlegi folyamatainkat vizsgáljuk felül, módosítjuk (ha kell), és új folyamatokat indítunk el.
2006-ban a gyakorlati tapasztalatok alapján finomítjuk a rendszert, hogy 2007-ben már min-
den része „élesben“ tudjon mûködni. A Fejlesztési Terv elsôsorban EHS központú személy-
zet- és szervezetfejlesztésre összpontosít. Részét képezik többek között: vezetôi EHS elkö-
telezettség mérése, EHS marketing, oktatási igényfelmérések, a Hatékonyság-Eredményes-
ség-Gazdaságosság mérése és javítása az EHS-sel a fókuszban.

Van dohány a
környezetvédelemben

BAT Magyarország Kft. / BAT Pécsi Dohánygyár Kft.
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A BAT által kezdeményezett mó-

dosításnak köszönhetôen az

egyenkénti kiszállítás helyett a

Tesco központi raktárába szállítjuk

a cigarettát, onnan pedig a Tesco

szállítja az egyes áruházaiba.

Ezekbôl következôen üzemanya-

got és pénzt tudunk megtakaríta-

ni és nem mellékesen a szeny-

nyezôanyag-kibocsátás is csökken.

Energiafelügyeleti rendszer telepítése a
dohánygyárban
Ez egy számítógépes rendszer, ami egy köz-
ponti gépen keresztül teszi lehetôvé az ener-
giafogyasztás felügyeletét. A rendszer segít-
ségével - például az áramfogyasztásra - a ko-
rábbinál pontosabb elôrejelzés adható (így
pénz takarítható meg) és lehetôvé válik az is,
hogy a termelési szint által nem indokolható
fogyasztás okait megszüntessük (pl. sûrített
levegôs rendszer szivárgása), ily módon
csökkentve az energiafelhasználást.

Cigarettakiszállítás racionalizációja
Korábban minden egyes Tesco áruházba kü-
lön-külön szállította a BAT a cigarettát. A
BAT által kezdeményezett módosításnak köszönhetôen az egyenkénti kiszállítás helyett a
Tesco központi raktárába szállítjuk a cigarettát, onnan pedig a Tesco szállítja az egyes áruhá-
zaiba. Mivel a központi Tesco raktárból eddig is történt napi szállítás az áruházakba, ez a mó-
dosítás több szállítást a részükrôl nem jelent, hanem azt, hogy az egyes napi szállítmányok-
ban a jövôben cigaretta is lesz. Ezekbôl következôen üzemanyagot és pénzt tudunk megta-
karítani és még a szennyezôanyag-kibocsátást is csökkentjük.

Az EHS hatékonyságának, eredményességének és gazdaságosságának javítása
A program keretében – többek között – azt vizsgáljuk, hogy a kiadásaink hogyan csökkenthetôk.
Felülvizsgáljuk a szerzôdéseket, a szolgáltatások gyakoriságát és változta-
tunk, feltéve természetesen, hogy a változtatás nem rontja a környezetvé-
delmi teljesítményünket. A program eredményeként eddig éves szinten
3,7 millió forint megtakarítást értünk el, beleértve kb. 80 liternyi zsíroldó
használatának megszüntetésével elért kb. 700 000 forintos megtakarítást.

Két légkompresszor cseréje
A régi, elavult kompresszorok helyett használjuk a két új, energiataka-
rékos légkompresszort, kb. 8,6 millió forinttal csökkentve a komp-
resszorok mûködési költségeit.

Környezeti és gazdasági hatások

Ablakon bedobott pénz IV. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2005.
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Az energiafelügyeleti rendszer segít
a megbúvó pazarlások kiderítésében

Az energiatakarékos légkomp-
resszorok évi 8,6 millió forint
megtakarítást hoznak

Mióta mûködik?

2004

2005

2005

2004

Az intézkedés
megnevezése

Energia-felügyeleti rend-
szer telepítése a dohány-
gyárban

Tesco-hoz történô cigaret-
takiszállítás racionalizáció-
ja: egyenkénti helyett köz-
ponti raktárba történô
szállítás

Az EHS hatékonyságának,
eredményességének és
gazdaságosságának javítása
keretében egyes szerzôdé-
sek és szolgáltatások felül-
vizsgálata

Két légkompresszor cseréje

Környezeti javulás

500 GJ hôenergia megtakarítása éves
szinten 

Kb. 1000 liter gázolaj megtakarítása
havonta 

80 liternyi vegyianyag felhasználásá-
nak megszüntetése fél év alatt

240 000 kWh energia-megtakarítás
évente

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

13 millió Ft

0 Ft

4 millió Ft

3 év 3 hónap

0 Ft

0 Ft

2,4 millió Ft

azonnali

0 Ft

0 Ft

700 ezer Ft

azonnali

50 millió Ft

0 Ft

8,6 millió Ft

5 év 10 hómap



1071 Budapest,

Dózsa György út 34. 1/B.

Kapcsolattartó:

Janik Zoltán

környezetvédelmi megbízott

(30) 350-5574

(1) 343-6034

janikzoltan@freemail.hu

Alapítás éve:

1990

Alkalmazottak száma:

130 fô

Éves forgalom:

19 milliárd Ft (2004)

(a teljes szállodaláncra)

Fô szolgáltatások:

szállodai szolgáltatás

A cégrôl röviden
A Mercure Budapest Korona az Accor-
Pannonia Hotels Rt. szállodalánc tagja.
A gazdaságos mûködés mellett igyek-
szik a lehetô legjobb szolgáltatást nyúj-
tani a vendégei számára. Alapításától
kezdve elkötelezett a környezetvédelem
ügye iránt. A szállodalánc három másik
szállodájával együtt pályázott a Zöld
szálloda címre, amelyen elsô helyezett
lett. A hatékony környezetvédelem ér-
dekében környezetvédelmi megbízottat
foglalkoztat a Carriere Biztonsági Ta-
nácsadó és Szolgáltató Kft. személyében, aki a Mercure Budapest Korona szállodán kívül, a
Novotel Budapest Congress, a Mercure Budapest Nemzeti, az Ibis Budapest Emke, a Mer-
cure Budapest Duna, Sofitel Atrium Budapest, a Hotel Európa, a Hotel Hungária, a Novotel
Szeged szállodákban tervezi, szervezi és végzi a környezetvédelmi tevékenységet. A szállo-
dalánc egyik legnagyobb szállodája a Mercure Budapest Korona. Az „A“ és „B“ szárnyban
424 szoba található a hozzá tartozó kiszolgáló egységekkel, garázzsal. A szálloda területén 8
különterem 250 fô befogadására, rendezvények, szemináriumok bonyolítására alkalmas. A
Tokaj étteremben, valamint a Villány teremben reggeliztetést végzünk. Az „a la carte“ szol-
gáltatással a Tokaj étterem áll a vendégek rendelkezésére. A szálloda garázsa 130 gépkocsit
tud befogadni. Az ismertetett megoldások valamennyi szállodában megvalósultak. A haté-
konyság kimutatása érdekében egy egységet, a Mercure Budapest Koronát mutatjuk be. 

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A szálloda mindent megtesz azért, hogy eleget te-
gyen a környezetvédelmi elôírásoknak. Elértük,
hogy teljes mértékben képesek vagyunk megfelelni
a megfogalmazott alapvetô követelményeknek,
úgymint: jogszabályi megfelelés, hatósági, szakha-
tósági határozatok teljesítése, belsô elôírások vég-
rehajtása. A szálloda a funkciójánál fogva viszonylag
nagy energiafogyasztó. A legtöbb megtakarítást az
energiaigényes és vízfelhasználó rendszerek fejlesz-
tésével érhetjük el, mindemellett jelentôsen kímél-
hetjük a környezet elemeit. A gazdasági megfonto-
lások mellett maximálisan igyekszünk érvényre jut-
tatni a környezetvédelmi érdekeket.

Alkalmazott megoldások az energiafelhasználás
területén
Gázenergia felhasználásának csökkentése
A szálloda hûtése, fûtése egy rendszerrôl mûködik, az ablak nyitásakor a beépített relé leál-
lítja az adott helyiségben a rendszert.
A kazánoknál új gázégô szabályozás telepítése történt meg, a vendégszobákban a radiáto-
rokra termofejeket telepítettünk.
A külsô hômérséklet alapján vezérelt fûtést alakítottunk ki, ezen kívül hôvisszanyerô rendsze-
reket alkalmazunk. A fûtôbatéria tisztításával növeljük a fûtési hatékonyságot.
A légkondicionáló folyadékhûtôjének hûtôvizével hôcserélés útján melegvíz termelés törté-
nik, meleg nyári napokon nullára csökken a gázfogyasztás. 

Energia – alacsony
beruházási költség,
nagyobb haszon

Carriere Biztonsági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. / Mercure Budapest Korona
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Így látják a madarak a Mercure Budapest Korona szállodát

Xenon fénycsövek, energiatakarékos  világí-
tótestek, idôkapcsolók, szobakártyával

áramtalanítható szobák 



Az ablak kinyitása azonnal blok-

kolja a klímaberendezést. A hûté-

si hatékonyságot a hûtôbatériák

gyakoribb tisztításával növeljük,

ezzel csökkentjük az üzemidôt,

összességében az energiafel-

használást. Valamennyi nyílászá-

rót hôszigetelt üveggel és fény-

védô fóliával láttunk el. Az utcai

szobák két darab, egymás mö-

gött lévô hôszigetelt üveggel

ellátott ablakokkal építettek.

Elektromos energia
A vendégszobákban a szobakártyával mûködik a vi-
lágítás kapcsolása, így a helyiség elhagyásával a
vendég kiveszi a kártyát, a világítás automatikusan
lekapcsolódik. A szállodában minden lehetséges he-
lyen energiatakarékos fénycsöveket használunk.
A halogén fényforrásokat xenon gázzal töltött fény-
forrásokra cseréltük. A közös területeken sûrûbb sza-
kaszolással – a biztonság fenntartása mellett – idô-
kapcsolókat helyeztünk el. Az irányfényeket érzéke-
lôvel láttuk el, hogy csak áramszünet esetén mûköd-
jenek. A liftek elôtti térbe és az öltözôkbe szenzoros
lámpákat telepítettünk. Az ablak kinyitása azonnal
blokkolja a klímaberendezést. A hûtési hatékonyságot a hûtôbatériák gyakoribb tisztításával
növeljük, ezzel csökkentjük az üzemidôt, összességében az energiafelhasználást. Valamennyi
nyílászárót hôszigetelt üveggel és fényvédô fóliával láttunk el. Az utcai szobák két darab,
egymás mögött lévô hôszigetelt üveggel ellátott ablakokkal építettek.

Alkalmazott megoldások a vízfelhasználás terén
A szállodai szobákban, közösségi területeken a zuhanyoknál, csapoknál perlátorokat, vala-
mint átfolyás szûkítôket szereltünk fel. A toaletteknél a vízöblítés optimális beállításával je-
lentôsen csökken a vízfelhasználás.

Mérések
Napi gyakorisággal végezzük az energiafelhasználási méréseket, a kapott adatokat folyama-
tosan kiértékeljük.

Környezeti és gazdasági hatások

Ablakon bedobott pénz IV. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2005.
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Ablaknyitásra automatikusan kikapcsol a fû-
tés és a klímaberendezés

Mióta mûködik?

2004

2004

2005

Az intézkedés
megnevezése

A kazánoknál a gázégô sza-
bályozás átalakítása. Vezé-
relt fûtés. Hôvisszanyerô és
hôcserélô rendszer alkalma-
zása. A nyílászárókra relé
beépítése

Szobakártya a vendégszoba
fôkapcsolója. A közös terüle-
tek világításának sûrûbb sza-
kaszolása. A nyílászárók hô-
szigetelése. Xenonnal töltött
fényforrások alkalmazása

A zuhanyoknál, csapoknál
perlátorok, átfolyás szûkítôk
beépítése. A toaletteknél a
vízöblítés optimalizálása

Környezeti javulás

118 634 m3 gázmegtakarítás

246 603 kWh villamosenergia-meg-
takarítás

6 308 m3 vízmegtakarítás

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

2 millió Ft

50 ezer Ft

6,9 millió Ft

3,5 hónap

2,5 millió Ft

30 ezer Ft

6,1 millió Ft

5 hónap

500 ezer Ft

20 ezer Ft

2,4 millió Ft

2,5 hónap



1045 Budapest,

Tó utca 1-5.

Kapcsolattartók:

Potyondi Viktória 

környezetvédelmi mérnök,

(1) 505-2830

(1) 505-2957

viktoria.potyondi@sanofi-aventis.com

Kollár Endre

Kémia II. üzemvezetô,

(1) 505-1549

endre.kollar@sanofi-aventis.com

Alapítás éve:

1912

Alkalmazottak száma:

1811 fô

(Újpest: 1361 fô;

Csanyikvölgy: 245 fô; 

Veresegyház: 205 fô)

Éves forgalom:

87 180 millió Ft (2004)

Fô termékek:

Aprovel, Fraxiparine,

Magne B6, Stilnox, NO-SPA,

Algopyrin, Jumex

A cégrôl röviden
A Chinoin Rt. részét alkotja a világ egyik leggyorsab-
ban fejlôdô gyógyszeripari vállalatának, a francia Sa-
nofi Aventis csoportnak. A Sanofi Aventis kutatási
központjai - amelyek között található a budapesti is -
négy terápiás területre összpontosítanak: a szív- és ér-
rendszeri megbetegedésekre, a központi idegrend-
szerre, a daganatos betegségekre és a belgyógyá-
szatra. A magyarországi három telephelyen együttvé-
ve megtalálható a gyógyszeriparhoz kapcsolódó vala-
mennyi fôbb tevékenységi kör: a kutatás-fejlesztéstôl
kezdve a vegyipari és gyógyszeripari termelésen ke-
resztül egészen a logisztikáig. A Chinoin újpesti gyá-
rának alapjait 1912-ben rakták le. A veresegyházi üze-
met 2002-ben vásárolta meg a Chinoin Rt. 2006-ig
bezárólag az újpesti gyógyszergyártás teljes egészé-
ben a Pest megyei településre költözik, így a terme-
lés a mai követelményeket jobban kielégítô üzembe
kerül. Ezáltal az újpesti gyártelep korszerûsítés alatt
álló, illetve új épületeit a késôbbiekben a finom kémi-
ai tevékenység és kutatás-fejlesztés foglalja majd el.
A csanyikvölgyi üzem a legszigorúbb környezetvédel-
mi elôírásoknak is megfelel, ezért adtak a hatóságok
engedélyt a Bükk hegység lábánál való bôvítéshez.
Az üzemben hagyományos ampullás és újdonságként
töltött fecskendôk elôállítása folyik.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A Chinoin Rt. termékeinek célja az emberi egészség megôrzése és helyreállítása. Ezt tükrö-
zi a vállalatcsoport jelmondata is: „Az egészség a legfontosabb“. Vállalatunk alapelve,
hogy biztonságosan és oly módon végezzük munkánkat, mellyel dolgozóink és a vállalat
környezetében élôk egészségét, valamint környezetünket egyaránt óvjuk. A vállalatvezetés
tudja, hogy a környezetvédelem közügy, így kötelességünknek
érezzük, hogy minden érdeklôdô számára nyitottak és átláthatóak
legyünk, ezért 2003-ban ismét megjelentettük Környezetvédelmi
jelentésünket, melyben beszámoltunk környezetvédelmi irányú
erôfeszítéseinkrôl és elért eredményeinkrôl. Vállalatunk a környe-
zetkímélô termelés elôsegítése érdekében vezette be
környezetközpontú irányítási rendszerét, amit az SGS Hungária
Kft. 2005-ben az ISO 14001 szabvány szerint tanúsított a Veres-

egyházi Telephelyen és az
Újpesti Kutatás-fejlesztésen.
Az Újpesti Kémia Gyáregy-
ség KIR kiépítése folyamat-
ban van, a várható tanúsítás
2006. májusában történik. A
környezetvédelem jogi és
egyéb követelményeinek
betartásán túlmenôen környezetvédelmi teljesítmé-
nyünk folyamatos javítására törekszünk. Ezt bizonyítja
az is, hogy a környezetvédelemhez kapcsolódó beru-
házások jelentôs mértékben nôttek az elmúlt évek so-
rán. Az egyes mûveleteknél fellépô illékony szerves
szénhidrogén (VOC) veszteségek csökkentésére krio-

Környezetvédelem
a gazdaságosság
jegyében

Chinoin Rt.
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A parkosított gyárudvarba olykor vadka-
csák is ellátogatnak (most éppen bújkálnak)

Krio-kondenzátorok:
az illékony légszennyezôk

kibocsátásának
csökkentésére

Biofilter: levegôtisztaság-védelem
magas színvonalon

Modern irodaépület zöld környezetben



A folyamatok végén elválasztott

oldószereket lehetôség szerint

regeneráljuk és újrahasznosít-

juk. Megoldottuk a szûréskor

mosásra használt, a technológi-

ába vissza nem forgatható, de

egyébként minôségileg egyéb

célra kifogástalan izopropil-

alkohol szelektív gyûjtését, le-

hetôvé téve annak regenerálás

céljából történô értékesítését.

Így ez az oldószer anyagában

újrahasznosul és nem terheli

hulladékként az égetôt.

kondenzátorokat építettünk be. A Chi-
noin szennyvízkezelôjébe felszerelt ún.
biofilter nagy teljesítménye, hatékony-
sága és alacsony üzemeltetési költsége
miatt napjaink egyik legmodernebb és
legelterjedtebb technológiája a
szennyezett levegô megtisztítására.  A
technológiai szennyvizeket, a hûtôvizet
és a talajvizet az ipari csatornahálózaton
keresztül a gyár területén található ipari
szennyvízkezelôbe vezetik tisztításra. A
Chinoin Rt. tervei között szerepel a nagy
szervesanyag-tartalmú, biológiailag
nem tisztítható szennyvizek nedves oxi-
dációs módszerrel (WAO – Wet Air
Oxidation) történô tisztítása. A veszé-

lyes és nem veszélyes hulladékok szelektív gyûjtésének megvalósítása jó alapja lett a hul-
ladékok egyre növekvô arányú értékesítésének/hasznosításának. Új technológiák bevezeté-
sekor azt a mûveletet részesítjük elônyben, amely az alacsonyabb víz- és oldószer-felhasz-
nálás vagy kisebb mértékû szennyezôanyag-kibocsátás miatt legkevésbé terheli, szennyezi
a környezetet. Így például stratégiai termékünk, az Aprovel gyártási technológiáját követke-
zôképpen módosítottuk:
Víz- és oldószer-felhasználás csökkentése
• A szerves intermedier mellôl el kell távolítani a további lépésekben zavaró, el nem reagált

szervetlen alkáli-azid nyomokat. Az eredeti technológia ehhez háromszori lúgos extrakciót írt
elô és az extrakcióból kivezetett lúg égetését. Az általunk elvégzett kísérletek bebizonyítot-
ták, hogy a harmadik extrakciós lépésbôl a lúg visszavezethetô a rendszerbe, az elsô extrak-
ciós lépéshez. Így csökkent a vásárolt nyersanyag és az égetendô szennyvíz mennyisége.

• A technológia centrifugázási lépésében a mosóvíz mennyiségét a felére csökkentettük, 
ezáltal jelentôsen redukálva a városi víz felhasználását és az égetendô szennyvíz mennyiségét.

Szerves oldószer újrahasznosítása
• A folyamatok végén elválasztott oldószereket lehetôség szerint regeneráljuk és újrahasz-

nosítjuk. Megoldottuk a szûréskor mosásra használt, a technológiába vissza nem forgat-
ható, de egyébként minôségileg egyéb célra kifogástalan izopropil-alkohol szelektív
gyûjtését, lehetôvé téve annak regenerálás céljából történô értékesítését. Így ez az ol-
dószer anyagában újrahasznosul és nem terheli hulladékként az égetôt.

Környezeti és gazdasági hatások

Ablakon bedobott pénz IV. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2005.
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Kármentôvel ellátott modern tartályparkunk megfelelô
tárolókapacitást biztosít

Mióta mûködik?

2004

2004

Az intézkedés
megnevezése

Stratégiai termékünk hulla-
dék-kibocsátásának radikális
csökkentése a technológiai
lépések optimalizálásával

Stratégiai termékünk hul-
ladék-kibocsátásának
csökkentése a felhasznált
szerves oldószer újra-
hasznosítása által

Környezeti javulás

Az egyes lépések bevezetése óta
2005. július 31-ig összesen 1 369,4
tonnával csökkent folyékony hulla-
dék kibocsátásunk
Megtakarított városi víz: 855 m3

Megtakarított NaOH: 514,4 tonna

Az izopropil-alkohol regenerálás
céljából történô eladásával az
égetésre kerülô folyékony hulladék
mennyisége 888,7 tonnával
csökkent

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

0 Ft

0 Ft

97,1 millió Ft

azonnali

0 Ft

0 Ft

59,8 millió Ft

azonnali



7626 Pécs,

Búza tér 8/a.

Kapcsolattartó:

Kôrösi György

beruházási és

környezetvédelmi szakértô

(72) 503-302 

(72) 503-115

ddgaz@ddgaz.hu

korosigy@ddgaz.hu

Alapítás éve:

1991

Alkalmazottak száma:

495 fô

Éves forgalom:

46,73 milliárd Ft (2004)

Fô termékek:

földgáz elosztás,

közüzemi szolgáltatás

A cégrôl röviden
Társaságunk Baranya, Tolna és Fejér me-
gyében végez földgázszolgáltatást, közel
300 ezer fogyasztó részére. 1997 óta ren-
delkezünk tanúsított ISO 9001 szabvány
szerinti minôségirányítási rendszerrel, 2001
óta pedig tanúsított ISO 14001 szerinti kör-
nyezetközpontú irányítási rendszerrel. Cé-
lunk fogyasztóink minél magasabb szintû ki-
szolgálása, elégedettségük növelése és ré-
szükre a földgáz – mint környezetbarát
energiahordozó – eljuttatása. Társaságunk
vezetése elkötelezte magát e két fô cél
megvalósításának. A gázszolgáltató társa-
ságok közül elsôként társaságunk szerezte
meg az ISO 14001 szerinti KIR tanúsítást a
2001-es év folyamán. 2003-ban kiadtuk elsô környezeti és társadalmi jelentésünket.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
• Teljes körû energetikai átvilágítást hajtottunk végre: eredmé-

nyeképp egy pécsi telephelyünk teljes elektromos betáplálását
átépíttettük. Ennek költsége 3 millió Ft volt. Közel 43000 kWh-
nak megfelelô meddô energiát takarítunk meg a hálózati vesz-
teség kiiktatásával, ez évente 1,2 millió Ft megtakarítást ered-
ményez. Az intézkedés óta eltelt 2 évben 86000 kWh megtaka-
rított energiát és az ehhez tartozó költségmegtakarítást jelent.

• Vegyi anyag beszállítóink számát az eddigi 16-ról 3-ra csökken-
tettük és velük speciális beszállítói szerzôdéseket kötöttünk,
melynek értelmében a visszamaradó göngyölegeiket visszave-
szik és kezelik. Felhasznált vegyi anyagaink számát az eddigi
közel 70 félérôl 30-ra csökkentettük. Ezáltal a munkatársakat
érô hatásokat mérsékeltük. A hulladék mennyisége nem, csak
megsemmisítési költsége csökkent az által, hogy nem társasá-
gunknak kell ezeket elszállíttatni és megsemmisíttetni.

• Irodaszer beszállítói szerzôdések: szerzôdéseinkben köteleztük 
ezen cégeket az általuk forgalmazott tonerek és patronok vissza-
vételére, melyek (azon túl, hogy költséget nem jelen-
tenek) visszakerülnek a gyártó cégekhez. Évente közel
2 000 darab ilyen egység ártalmatlanításáról nem szük-
séges ezáltal gondoskodnunk. Ez hulladékban 0,3
kg/egységgel számolva 600 kg/év hulladékköltség-
csökkenést jelent. 

• Piackutatást hajtottunk végre értékesíthetô „hulladé-
kainkra“ vonatkozóan (gázmérôk, nyomás szabályzók),
amely eredményeképpen ezeket értékesítjük. Koráb-
ban ezek vagy kommunális hulladékba vagy esetileg a
MÉH-hez kerültek leadásra. Ezentúl szakcégek bont-
ják ezeket, a fémhulladékot értékesítik a veszélyes hul-
ladék részt pedig megfelelôen kezelik. Árbevétel az
értékesítésbôl, 2002 januárjától: 3,5 millió Ft

Szolgáltassunk
és védjünk!

Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt.
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Közel 300 ezer fogyasztót lát el földgázzal
a DDGÁZ Rt.

A társaság 2001-ben meg-
szerezte az ISO 14001

tanúsítványt

A szelektív hulladékgyûjtés több
szinten is megvalósul



Teljes körû energetikai átvilágí-

tást hajtottunk végre: eredmé-

nyeképp egy pécsi telephelyünk

teljes elektromos betáplálását

átépíttettük. Ennek költsége 3

millió Ft volt. Közel 43000 kWh-

nak megfelelô meddô energiát

takarítunk meg a hálózati veszte-

ség kiiktatásával, ez évente 1,2

millió Ft megtakarítást eredmé-

nyez. Az intézkedés óta eltelt 2

évben 86000 kWh megtakarított

energiát és az ehhez tartozó

költségmegtakarítást jelent.

• A rendszerbôl kikerülô PE csöveink újrahasznosítására szerzôdést kötöttünk a gyártó céggel.
Így ezeket a gyártó cég által kihelyezett gyûjtôedényekbe kollégáink gyûjtik, majd a
gyártó cég emberei elszállítják. A PE csövek mennyiségileg hulladékaink 5%-át teszik ki.
Ennek eredményeként kommunális hulladékunk ennyivel csökkent, ezen felül megoldot-
tuk az anyagában történô hulladék újrahasznosítást.

Környezeti és gazdasági hatások

Ablakon bedobott pénz IV. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2005.

21
KÖVET-INEM Hungária
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület

Mióta mûködik?

2003

2004

2002

2004

Az intézkedés
megnevezése

Energiahálózat átalakítása

Speciális beszállítói szerzô-
dések az irodaszeres cégek-
kel kiürült patronjaik és to-
nereik visszavételére

Gázmérôk, nyomás szabá-
lyzók értékesítése

Keletkezô PE csöveink újra-
hasznosítására szerzôdést
kötöttünk a gyártó céggel

Környezeti javulás

43 000 kWh energia-megtakarítás

600 kg-mal kevesebb veszélyes hul-
ladék

Kommunális hulladék 10 %-os csök-
kenése, ez 4 tonna hulladékot jelent

Kommunális hulladék mennyiségé-
nek 5%-os csökkenése, valamint
anyagában történô újrahasznosítás –
2 tonna hulladékot jelent

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

3 millió Ft

0 Ft

1,2 millió Ft

2 év 6 hónap

0 Ft

0 Ft

100 ezer Ft

azonnali

0 Ft

0 Ft

1,2 millió Ft

azonnali

0 Ft

0 Ft

100 ezer Ft

azonnali



8800 Nagykanizsa,

Kinizsi u. 97.

Kapcsolattartó:

Felde Istvánné

KEM vezetô

(93) 504-174 

(93) 504-292

ildiko.felde@ge.com

Alapítás éve:

1965

Alkalmazottak száma:

4456 fô

Éves forgalom:

50 milliárd Ft (2004)

Fô termékek:

Normál és dekorációs lámpák,

autó-segédvilágítási lámpák,

kompakt fénycsövek, 

üvegolvasztás, üvegbura-

gyártás

A cégrôl röviden
Magyarország régi múltra visszatekintô, legnagyobb iparvállalatát az 1896-
ban alapított Tungsram Rt.-t a 90-es évek elején megvette a General Electric,
az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb multinacionális vállalata. A
Nagykanizsán 1965-ben épült Fényforrásgyár mára a világ egyik vezetô fény-
forrás gyárává vált, melynek nagyságára jellemzô,
hogy több száz különbözô típusú fényforrásból 2004-
ben több mint 1 milliárd darabot állított elô, üvegbu-
rából 800 millió darabot gyártott. A negyvenedik év-
fordulóját ünneplô gyár ma már több mint 4000 em-
bernek ad biztos megélhetést, emberközpontú, vi-
lágszínvonalú munkahelyet, ahol a környezet védel-
me és a munkabiztonság kiemelt fontosságú. A ter-
mék- és technológiafejlesztéssel egyidejûleg teremt-
jük meg a környezetvédelem elérhetô feltételeit.
Mindezekre jó példa az energiatakarékos kompakt
fénycsô termékek és technológiájuk folyamatos kor-
szerûsítése, a Genura lámpa kifejlesztése, amely világszabadalom. Ez a termék kiváltja a nor-
mál izzólámpák használatát a lakáskultúrában, fénye ötöd akkora teljesítményfelvétel mellett
azonos egy 100W-os reflektor típusú lámpával, élettartama 10 db izzólámpáéval azonos.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A Nagykanizsai Fényforrásgyár KEM (Környezet – Egészség – Munkabiztonság) Politikája a
General Electric Magatartási kódexének 20.3 pontjában meghatározott irányelvekre épül,
melyek alapján a gyár elkötelezett a környezet- egészség- és munkavédelmi kiválóság eléré-
sére. Rendszeres auditokkal biztosítjuk környezetközpontú irányítási rendszerünk fenntartá-
sát, amely 1999 óta tanúsított rendszer. Az elmúlt 14 évben mintegy 12 millió USD értékû
beruházás történt a környezet terhelésének csökkentésére és megelôzésre. Némelyik kör-
nyezetvédelmi és veszélyes hulladék csökkentési technológiánk világszabadalom (kompakt
fénycsô hulladék feldolgozás, szennyvíztisztítás). Kiemelt feladat a környezetterhelés mini-
malizálása. A gyár felsô küszöbértékû veszélyes üzem (SEVESO II) a felhasznált nagy men-
nyiségû hidrogén-fluorid (HF) miatt, ezért a környezetbiztonság maximalizálása a cél.  Az
ipari szennyvíztisztító mû korszerûsítésével nem csak a kibocsátott szennyezôanyagok
mennyiségét csökkentettük, hanem a folyamatban veszélyes hulladékként keletkezô ammó-
nium-szulfát oldatot (1711t/év) alkalmassá tettük a mûtrágyagyártásban alapanyagként tör-
ténô felhasználásra. A szennyvíziszap minôségének változása lehetôvé tette az újbóli hulla-
dékminôsítést, melynek eredménye, hogy az iszap (1500t/év) kikerült a veszélyes hulladé-
kok körébôl, ipari hasznosítására az üzemi kísérletek folyamatban vannak. 

Hidrogén-fluorid alapú marató masszával történô üvegbura homályosítás kiváltása kör-
nyezetbarát elektrosztatikus burabevonásra
A fényforrások üvegburáinak homályosítását HF
alapú marató masszával végezzük. A technoló-
gia során napi több tonna veszélyes vegyi
anyag, több száz köbméter víz kerül felhaszná-
lásra, melynek egy része a termékbe, illetve
megfelelô tisztítás után a gyár szennyvíz-elôke-
zelôjébe, a levegôbe, illetve veszélyes hulladék-
ként lerakóba, égetôbe kerül. 2004-ben elindí-
tott beruházással a gyártósorok mellé telepített
elektrosztatikus bevonógépeken környezetba-
rát, az élelmiszeriparban használatos száraz port
alkalmazunk. A technológiaváltással tovább ja-
vultak termékeink fénytechnikai paraméterei is. A

Évrôl-évre újabb és
korszerûbb környezetvédelmi
megoldások születnek

GE Consumer & Industrial Fényforrásgyár Nagykanizsa
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A világ egyik legnagyobb fényforrás
gyárában a kutató-fejlesztôk is sokat törik a

fejüket a környezet védelmén

Veszélyes maratómassza helyett élelmiszeripari
szárazpor – avagy…



2004-ben elindított beruházás-

sal a gyártósorok mellé telepí-

tett elektrosztatikus bevonógé-

peken környezetbarát, az élelmi-

szeriparban használatos száraz

port alkalmazunk. A technológia-

váltással tovább javultak termé-

keink fénytechnikai paraméterei

is. A jelenleg 7 gyártósoron üze-

melô EC bevonógépek számát

bôvítve a következô 2-3 évben a

maratásos technológiát 100%-

ban kiváltja az elektrosztatikus

burabevonás. A fenti fejlesztés

eredményeként a HF felhaszná-

lás megszûnik, a gyár kikerül a

SEVESO II hatálya alól is.

jelenleg 7 gyártósoron üzemelô EC bevo-
nógépek számát bôvítve a következô 2-3
évben a maratásos technológiát 100%-
ban kiváltja az elektrosztatikus burabevo-
nás. A fenti fejlesztés eredményeként a HF
felhasználás megszûnik, a gyár kikerül a
SEVESO II hatálya alól is.

Olajleválasztással vegyianyag-felhasz-
nálás és emisszió csökkentés
Az üvegbura gyártásánál szükséges a
gyártóformák olajozása. A burák formázá-
sa során felszabadult olaj az elszívó-veze-
ték falára került, tisztítás után veszélyes
hulladékként kezeltük. Az elszívó-veze-
tékbe beépített leválasztóval jelentôs
mennyiségû olajat választunk le, amely ismételt felhasználásra kerül. A beépített zárt tartály-
ban lévô fémkeretes hengeres szûrôre kicsapódó olaj visszafolyik egy tartályba, illetve a 2
hetenkénti szûrôtisztítás során a szûrôn maradó olaj is felhasználható.

Higany (Hg) diffúziós szivattyúk cseréje környezetbarát vákuumszivattyúkra
Az autólámpa gyártásban használatos Hg diffúziós szivattyúkat lecseréltük vákuumszi-
vattyúkra, ezzel megszûnt a gyárban a Hg felhasználás, a Hg emisszió, a Hg tartalmú veszé-
lyes hulladék ártalmatlanítása. 

Grafikás gyûjtôdobozok visszaforgatása a nyomdákba
A fényforrások dobozainak gyûjtôcsomagolását bálázás után papír hulladékként értékesítet-
tük. 2003-ban a gyûjtôdobozok szelektív gyári gyûjtését és fóliázását megoldottuk, így ez a
nyomda és a gyár között forog, újrafelhasználásra kerül. 

Környezeti és gazdasági hatások

Ablakon bedobott pénz IV. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2005.
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…avagy hogy kerüljünk ki
a Seveso II. direktíva hatálya alól 

Mióta mûködik?

2004

2004

2003

2003

Az intézkedés
megnevezése

Olajleválasztás és visszafor-
gatás az elszívó vezetékbe
épített szûrôvel

HF alapú maratómasszával
történô bura homályosítás
kiváltása elektrosztatikus be-
vonással

Hg diffúziós szivattyúk kivál-
tása vákuum szivattyúra

Grafikás gyûjtôdobozok
visszaforgatása

Környezeti javulás

Évente 2,4 tonna olaj kerül újrafelhasz-
nálásra

126 kg HF emisszió, 236 tonna ve-
szélyes hulladék, 22 000 m3 szenny-
vízkibocsátás-csökkenés 2004-ben.
A HF alapú maratásból származó
környezetterhelés 100%-ban meg-
szûnik 2008-ra

1 200 liter Hg tartalmú veszélyes hul-
ladék, 0,6 kg/év Hg emisszió  meg-
szûnése

112 tonnával kevesebb papírfelhasz-
nálás évente

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

5,3 millió Ft

0 Ft

1,2 millió Ft

4 év 5 hónap

138 millió Ft

29 millió Ft

187 millió Ft

10,4 hónap

3,2 millió Ft

500 ezer Ft

2,4 millió Ft

1 év 8 hónap

0 Ft

0 Ft

34,7 millió Ft

azonnali



7634 Pécs,

Nyugati ipari út 8.

Kapcsolattartó:

Petôné Trischler Martina

környezetirányítási vezetô

(72) 504-500

(72) 251-684

martina.peto@pvrt.hu

Alapítás éve:

1995, jogelôd: 1892

Alkalmazottak száma:

415 fô

Éves forgalom:

4,62 milliárd Ft (2004)

Fô termékek:

vízszolgáltatás, szennyvízkezelés

A cégrôl röviden
A Pécsi Vízmû Rt. (PV Rt.) tulajdonosai a Pécsi Önkor-
mányzat: 50,05%, a francia SUEZ Environnement Local
Services (SELS): 48,05% és a környezô települések ön-
kormányzatai: 1,9%. Napjainkban mintegy 1 246 km víz-
vezetékrendszeren és 643 km csatornahálózaton keresz-
tül, magas szinten elégítjük ki a fogyasztói igényeket.
A közel 200 ezres lakosság mellett jelentôsebb nem
lakossági fogyasztóink: Pécsi Tudományegyetem, Új
MiZo Rt., Pécsi Sörfôzde Rt., Délhús Rt.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A Pécsi Vízmû Rt. a víz- és csatornaszolgáltatásra lét-
rehozott „kéttermékes vállalat“. Mindkét alapfeladatunk hangsúlyozottan a környezetvéde-
lemre épül, hiszen egészséges ivóvizet a vízbázis védelme nélkül nem lehet szolgáltatni, míg
a szennyvízelvezetés és tisztítás alapjaiban környezetvédelmi tevékenység. Jelentôsebb
programjaink, intézkedéseink: iskola-sarok, társadalmi hatásfelmérés, külsô-belsô képzések,
külsô-belsô kommunikáció a környezet értékeinek megôrzése érdekében, környezeti jelen-
tés készítése, ökotérképezés, ökolábnyom számítás, környezetbarát iroda megvalósítása,
valamint környezeti megtakarítások azonosítása program. Ennek keretében – a KÖVET szak-
értôivel indított program során – helyszíni bejárással, felméréssel 54 dolgozói ötlet került
megfogalmazásra, melybôl 45 rövid-, közép- és hosszú távú intézkedést fogadott el a veze-
tés.  A cél egyszerû tevékenységek azonosítása, összegyûjtése, megvalósítása volt, melyek
rövid megtérülési idôvel jelentôs környezeti elônyök mellett gazdasági hasznot is hoznak.
Ezek közül az intézkedések közül mutatunk be néhányat, melyek egyszerû, kis lépésekkel
megvalósíthatók.

Szárazelemek racionalizálása
2002-ben az anyaggazdálkodási részleg munkatársainak javaslatára akciót indítottunk a társasá-
gunknál alkalmazott szárazelemek racionalizálására, a felhasznált mennyiség csökkentésére. Az
elemfajták és a felhasznált mennyiségek felmérése után, a 2003-as év során beszereztünk 4 da-
rab, minden fajta elem töltésére alkalmas berendezést, mely összesen 28 000 Ft-ba került. Az
alábbi táblázat tartalmazza a 2004-es év felhasználásait a 2003-as évvel összehasonlítva:

A megtakarításokhoz jelentôs mértékben hozzájárult a belsô fejlesztésû anyagmegrendelô
program használatának bevezetése is, mely alapján könnyen lekövethetôek a felhasználások.
A program jelentôs eredményt hozott mind pénzügyi, mind környezetvédelmi vonatkozás-
ban, hiszen az éves 45 %-os felhasználás-csökkenés mellett kevesebb lett a társaságunknál
keletkezô veszélyes hulladéknak számító elhasznált szárazelemek mennyisége is. 

Környezeti
megtakarítások
egyszerû, kis lépésekkel

Pécsi Vízmû Rt.
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A Pécsi Vízmû Rt.  impozáns
ügyfélszolgálati irodája
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2002-ben az anyaggazdálkodási

részleg munkatársainak javasla-

tára akciót indítottunk a társasá-

gunknál alkalmazott szárazele-

mek racionalizálására, a felhasz-

nált mennyiség csökkentésére.

Az elemfajták és a felhasznált

mennyiségek felmérése után, a

2003-as év során beszereztünk

4 darab, minden fajta elem tölté-

sére alkalmas berendezést, mely

összesen 28 000 Ft-ba került.

Hajtógázas termékek kiváltása
2002-ben akciót indítottunk a hajtógázas termékeink kiváltá-
sára. A leggyakrabban használt szpréket (csavarlazító, szili-
kon, féktisztító, fúró-vágó) kiváltottuk pumpás kiszerelésûre.
2004. augusztusában REFILLO rendszerû töltôállomást sze-
reltünk fel a PV Rt. raktárában. A 400 ml-es palackok újratöl-
tésével a hajtógázon kívül a palackok is kiváltásra kerülnek.
Az akció eredményeként tevékenységünk során nem bo-
csátunk káros anyagokat a levegôbe, és keletkezô veszé-
lyes hulladékaink mennyiségét is csökkenteni tudjuk.

Környezeti és gazdasági hatások

* 2001-tôl 2004-ig összesen

A 400 ml-es palackok újratöltésével
a hajtógázon kívül a palackok is

kiváltásra kerülnek 

A leggyakrabban használt hajtógázas szpréket
kiváltottuk pumpás kiszerelésûre

Mióta mûködik?

2001

2002

2002

2003

Az intézkedés
megnevezése

0 Ft-ra íródott számítógé-
pek, nyomtatók és szkenne-
rek értékesítése a dolgozók
körében

Szárazelemek kiváltása újra-
tölthetôre

Hajtógázas termékek kivál-
tása pumpás kiszerelésûre

Üdítô és palackozott ásvány-
víz helyett értekezleteken
csapvíz felszolgálása, ezzel
termékünk és szolgáltatá-
sunk imázsának erôsítése

Környezeti javulás

Mûködôképes eszközök további hasz-
nálata, 1 793 kg-mal kevesebb veszé-
lyes hulladék*

30 kg-mal kevesebb veszélyes hulla-
dék

5 kg-mal kevesebb veszélyes hulladék,
légszennyezés megelôzése

Mûanyag hulladék csökkentése
15 kg-mal

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

0 Ft

0 Ft

1,14 millió Ft*

azonnali

28 ezer Ft

0 Ft

2,2 millió Ft

1 hét

0 Ft

0 Ft

300 ezer Ft

azonnali

0 Ft

7 ezer Ft

440 ezer Ft

azonnali
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6728 Szeged,

Budapesti út 10.

Kapcsolattartó:

Jóri Zoltán

munkabiztonsági

és KIR vezetô

(62) 566-902

(62) 566-953

jori.zoltan@phoenix-rubber.hu

Alapítás éve:

1966

Alkalmazottak száma:

290 fô

Éves forgalom: 

9 460 millió Ft (2004)

Fô termékek:

mûszaki gumitermékek,

gumikeverékek, gumitömlôk

A cégrôl röviden
A szegedi gumigyárat 1966 no-
vemberében ünnepélyes kere-
tek között avatták fel. A '90-es
évek elején létrejött Taurus Gu-
miipari Rt. a hazai gumigyártás
közel 80%-át tudhatta magáé-
nak. A szegedi telephely nehéz-
mûszaki gumitermékek nagy ha-
gyományokkal rendelkezô gyár-
tója, 1996-tól a Phoenix-csoport
tagjaként mûködik, 2001-tôl ne-
ve Phoenix Rubber Gumiipari
Kft.-re változott, ez továbbra is
szavatolja az itt elkészített ter-
mékek, korábban már megszo-
kott világszínvonalú minôségét.
2005-tôl a Phoenix cégcsoport a
Continental gumiipari óriásvállalat Contitech nevû üzleti egységével egyesülve a világ veze-
tô gumitermék gyártói közé kerül. A cég a legnagyobb német autógyárak beszállítói között
szerepel (BMW, Mercedes, VW), illetve az olajiparban használatos tömlôi kielégítik a legszi-
gorúbb amerikai szabványokat is (API).

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A környezettudatos vállaltirányítás alapjait még a privatizáció elôtt felálló vezetôség rakta le
azzal, hogy megfogalmazta a cég elsô környezetvédelmi politikáját. Késôbb megindult a
környezetközpontú vállalatirányítási rendszer kiépítése és szinte az ISO 14001:1996 szabvány
megjelenésével egy idôben a tanúsí-
tási folyamat is megkezdôdött. 1997-
ben az országban harmadikként cé-
günk megszerezte a KIR tanúsítást.
Az azóta eltelt nyolc évben megfelel-
ve a szabvány támasztotta folyama-
tos fejlôdés követelménynek cégünk
a környezetet egyre csökkenô mér-
tékben terheli és a környezetbôl vett
erôforrás felhasználása is csökkent.
Fajlagos energiafelhasználási muta-
tóink, illetve a fajlagos hulladék
mennyiségünk elérte az általunk
használt technológiához tartozó mini-
mumot. Különösen örvendetes, hogy
jelentôs mértékben tudtuk csökken-
teni a gyártás során keletkezô veszé-
lyes hulladékok mennyiségét.
Vevôink közül évente többen is tartanak környezeti auditot telephelyünkön és eddig mind-
annyian elismeréssel szóltak környezeti teljesítményünkrôl. Mi magunk is minôsítjük beszállító-
inkat és ennek a minôsítési rendszernek fontos része a szállító környezettudatos viselkedése.
Az elmúlt évben végrehajtott intézkedéseink közül kiemelkedik a vízelôkészítô rendsze-
rünk korszerûsítése melynek keretein belül az eddig használt ioncserén alapuló vízlágyítás-
ról áttértünk a membránszûrôk alkalmazására, megtakarítva ezzel többek között 162 tonna
környezetbe kibocsátott regeneráló sót és 40 ezer m3 friss vizet. Egy másik intézkedésünk
eredményeként a technológiából származó fáradt gôz hôtartalmát használva szociális cé-
lú melegvizet állítunk elô, illetve üzemrészeket fûtünk, és elômelegítjük a kazán pótvizet is.

Optimális erôforrás
felhasználás = kisebb
környezetszennyezés

Phoenix Rubber Gumiipari Kft.

16 hektár Szeged ipari  övezetében – a név és a tulajdonos
változik, a gyár marad

Hatékony hulladékgazdálkodás hatékony eszközökkel



Az elmúlt évben végrehajtott

intézkedéseink közül kiemelke-

dik a vízelôkészítô rendszerünk

korszerûsítése melynek keretein

belül az eddig használt ioncse-

rén alapuló vízlágyításról áttér-

tünk a membránszûrôk alkalma-

zására, megtakarítva ezzel töb-

bek között 162 tonna környe-

zetbe kibocsátott regeneráló

sót és 40 ezer m3 friss vizet.

Hulladékgazdálkodási rendsze-
rünk megújítását ebben az év-
ben kezdtük el és elsô lépésként
olyan szolgáltatóval kötöttünk
szerzôdést, aki a hulladékkezelés
minden ágában képes kielégíteni
igényeinket. Segítségével egysé-
gesítettük a gyûjtô edényeket a
termelô területeinken, továbbá
hulladék tömörítôs konténert biz-
tosít a hasznosításra kerülô papír
összegyûjtéséhez, amelyek segít-
ségével leegyszerûsödik és ter-
mészetesen olcsóbbá is válik a
cégen belüli hulladékkezelés.

Környezeti és gazdasági hatások

Ablakon bedobott pénz IV. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2005.
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Ahol a fáradt gôz újra életre kel

Energia felügyeleti rendszerünk sosem alszik:
a nap 24 órájában optimalizálja a felhasznált energiát

Nem szükséges 162 tonna konyhasó,
ha a víztisztítás membránszûréssel történik

Mióta mûködik?

2005

2004

2005

Az intézkedés
megnevezése

Kazánházi vízelôkészítô
rendszer korszerûsítése

Fáradt gôz hôtartalmának
hasznosítása

Hulladékgyûjtési rendszer
bevezetése

Környezeti javulás

162 tonna regeneráló sóval és 40 ezer
m3 vízzel kevesebb felhasználás  

210 ezer m3 földgáz-megtakarítás

50 tonna mûanyag fólia és 
60 tonna papír újrahasznosítása

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

29,2 millió Ft

1,2 millió Ft

11,1 millió Ft

3 év

24,4 millió Ft

100 ezer Ft

12 millió Ft

2 év 1 hónap

0 Ft

0 Ft

1,5 millió Ft

azonnali
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1101 Budapest,

Korponai u. 1/a

Kapcsolattartó:

Arzt Györgyi Réka

marketingvezetô

Kovács Zsanett

ügyvezetô

(1) 434-0000, 433-5010

(1) 434-0001

info@printsisters.hu 

Alapítás éve:

2003

Alkalmazottak száma:

14 fô

Éves forgalom:

150 millió Ft (2004)

(A tevékenységet 2004 márciu-

sában kezdtük el.)

Fô termékek:

Alfa töltött tintapatron,

Zeta felújított lézerkazetta, Mi-

crojet kompatíbilis tintapatron.

Szolgáltatások:

Tintapatronok, lézerkazetták és

szalagok felújítása és forgalma-

zása a legtöbb nyomtató, fény-

másoló és faxtípushoz. Kiürült

kazetták, patronok átvétele.

Hulladékbevallás elkészítésé-

hez segítségnyújtás szerzôdé-

ses partnereink számára.

A cégrôl röviden
Cégünk 2003 óta mûködik olasz szakmai,
technikai háttérrel. Ma már büszkén mondhat-
juk, hogy az egyik legszélesebb áruválaszték-
kal rendelkezô felújító cég vagyunk Magyarországon.
Fô tevékenységünk irodai nyomtató kellékanyagok,
tintapatronok, lézerkazetták felújítása, forgalmazása a
piacon megtalálható legtöbb tintasugaras- és lézer-
nyomtató típushoz. Cégünk az MSZ EN ISO 9001:
2001 minôségirányítási rendszer és az MSZ EN ISO
14001:1997 környezetközpontú irányítási rendszer sze-
rint mûködik. Termékeinket egy év garanciával áruljuk,
meghatározott rendelési mennyiség felett házhoz szál-
lítjuk. Tevékenységünk fô célja a környezet- és költség-
kímélô termék elôállítása. Visszavásároljuk a már fel-
használt üres patronokat, kazettákat. Az újrahasznosí-
tással meghosszabbítjuk a termékek életciklusát és ez-
zel egyidejûleg csökkentjük az egyre nagyobb mérete-
ket öltô hulladék mennyiségét környezetünkben. 

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A társadalmi környezet gazdagítása, a nyitott kommu-
nikáció, a természeti erôforrások optimális igénybevé-
tele és hatékony felhasználása, a hulladék mennyiségé-
nek megfelelô mértékû csökkentése környezettudatos
gondolkodásunk része.
A környezettudatos elkötelezettség érdekében a
következô intézkedéseket hozzuk
• Az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási 

rendszerünket folyamatosan fejlesztjük.
• Törekszünk arra, hogy a jogi és egyéb elôírások betar-

tása által tevékenységünk környezeti hatásait és kockázatait, valamint energia és anyag-
felhasználásunkat a megfelelô mértékben csökkentsük.

• Irodánk felújításakor figyelembe vettük a természetes fény maximális kihasználását, a 
térelválasztó falakat kiszedettük és üveggel helyettesítettük, így a fény szabadon bejut a
többi helyiségbe is. Régi irodabútorainkat nem dobtuk ki, hanem áthelyeztük olyan
munkaterületre, ahol még felhasználható.

• Ismertetjük ügyfeleinkkel a termékek környezetbarát kezelésének módját, továbbá kör-
levélben és különféle rendezvényeken tájékoztatjuk partnereinket a környezetvédelmi
jogszabályváltozások tevékenységi körünkre vonatkozó részeirôl.

• Munkatársaink környezeti tudatának erôsítését, a környezet iránti fokozott elkötelezett-
ségét rendszeres képzéssel segítjük elô. Vállalatunk minden munkatársától elvárjuk,
hogy tevékenységét környezeti politikánk elvei szerint végezze. 

• Új termékek fejlesztésével bôvítjük az újrahasznosítható termékek körét. Követjük az új 
nyomtatók megjelenését és ügyfeleink igényeit. 

Használt nyomtató kazetták, patronok újrahasznosítása
A termékek életciklusát meghosszabbítjuk az újrahasznosítás által. Ha általunk nem hasznosít-
ható (pl. sérült a kellékanyag), újrahasznosításra átadjuk más cégnek. Ezt honlapunkon is pro-
pagáljuk. Az éves megtakarítás összege két részbôl tevôdik össze. Egyrészt, ha az ügyfeleink
a nálunk vásárolt felújított termékek helyett eredeti termékeket vásárolnának (az elmúlt egy év
alatt eladott mennyiségek esetén) 216 millió forinttal többet kellene költeniük. Másrészt, ha mi
nem újítanánk fel a kiürült kellékanyagokat, az ártalmatlanításuk (a fentiekkel azonos idôszak-
ra) 7,5 millió forintba kerülne évente.

Környezetbarát, felújított
nyomtató kellékanyagok
Alfától-Zetáig

Print Sisters Kft.

Nyomtató kellékek Alfától-Zetáig

A gyártás során a természetes fényt is
maximálisan kihasználjuk
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Tevékenységünk fô célja a kör-

nyezet- és költségkímélô termék

elôállítása. Visszavásároljuk a

már felhasznált üres patronokat,

kazettákat. Az újrahasznosítással

meghosszabbítjuk a termékek

életciklusát, és ezzel egyidejû-

leg csökkentjük az egyre na-

gyobb méreteket öltô hulladék

mennyiségét környezetünkben. 

Selejt nyomtatókellékek hasznosítása
A további újrahasznosításra alkalmatlan kellékeket alkatrész-
ként hasznosítjuk vagy eltérô alapanyagú alkatrészeit szelek-
tálás után semmisíttetjük meg, illetve hasznosíttatjuk újra. 

Papírhulladék szelektív gyûjtése és újrafeldolgozásra
átadása
Az irodai papírok mindkét oldalára nyomtatunk, csak ezután
válik hulladékká. Minden munkatársunk külön gyûjti a már
nem használható papírt, amit újrahasznosításra átadunk. A
gyûjtôkonténereket az újrahasznosító cég ingyen bocsátot-
ta rendelkezésünkre és ingyen elszállítja ôket, mi pedig cse-
rébe nem kérünk átvételi díjat. Tûzôkapocs helyett gemkap-
csot használunk, ami így többször használható.

Polipropilén és polietilén csomagolóanyag szelektív
gyûjtése és újrahasznosíttatása
Az üres kazettákkal átvett csomagolóanyagokat szelektíven
gyûjtjük, és újrahasznosításra átadjuk. A gyûjtôeszköz polieti-
lén zacskók, amelyek elszállítása ingyenesen történik.

A gyártógépeket energiatakarékosan üzemeltetjük
Nem a munkanap kezdésekor kapcsoljuk be ôket, hanem
csak akkor, amikor a velük való munkafolyamat elkezdô-
dik. A munkavégzés sorrendjét úgy alakítottuk ki, hogy az
azonos gépen végzett munkákat egymás után folyamatosan végezzék. A munkafolyamato-
kat és a munkahelyeket úgy szerveztük át, hogy azonos mennyiségeket rövidebb idô és ke-
vesebb energia felhasználásával tudjunk elkészíteni.

Környezeti és gazdasági hatások

Évente 60 tonna üres kazettát és
patront hasznosítunk újra

Az irodában mindenkinek külön
szelektív papírgyûjtôje van

Mióta mûködik?

2004

2004

2004

2004

2004

Az intézkedés
megnevezése

Használt nyomtató kazetták,
patronok újrahasznosítása

Selejt nyomtatókellékek
újrahasznosítása vagy
hasznosíttatása. A gyártási
selejt számának csökkentése

Papírhulladék szelektív
gyûjtése és újrafeldolgozás-
ra átadása

Polipropilén és polietilén
csomagolóanyagok szelektív
gyûjtése és újrahasznosítás-
ra átadása

A gyártógépek és világítás
energiatakarékos
üzemeltetése

Környezeti javulás

Évi 60 tonna általunk újrahasznosított
üres kazetta és patron, amely másképp
a szemétbe kerülne. A talaj és víz-
szennyezést küszöböljük ki és az ener-
giafogyasztás csökkenését idézzük elô.

Évi 1,4 tonna selejt újrahasznosítása.
Csökkentjük a hulladékkeletkezésbôl
eredô talajszennyezést. Az életciklus
növelésével és az új alkatrészek gyár-
tásának kiküszöbölésével az anyag és
energiafelhasználást is csökkentjük

Évi 4 tonna papírhulladék keletkezik.
Csökkentjük a papírfelhasználást, faki-
termelést és papírgyártást, az újrahasz-
nosítás által a kommunális hulladék
mennyiségét is

Évi 0,5 tonna csomagolóanyag hulla-
dék keletkezik. Újrahasznosításuk által
csökkentjük a talaj és a levegô
szennyezését és a kommunális hulla-
dék mennyiségét

Évi 57 915 kWh villamosenergia-meg-
takarítás

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

0 Ft

0 Ft

223,5 millió Ft

azonnali

0 Ft

0 Ft

420 ezer Ft

azonnali

0 Ft

0 Ft

200 ezer Ft

azonnali

0 Ft

0 Ft

100 ezer Ft

azonnali

0 Ft

0 Ft

1,2 millió Ft

azonnali
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530111, Csíkszereda,

Bolyai utca 13/A. Románia

Kapcsolattartó:

Soós Viktor

cégvezetô

+40 (266) 317-261 

+40 (266) 317-216

sgyviktor@yahoo.com

Alapítás éve:

1994

Alkalmazottak száma:

24 fô

Éves forgalom:

214 millió Ft (2004)

Fô termékek:

PET, PE és karton bálák

A cégrôl röviden
A Solaris Trade Kft. PET (polietilén-tetraftalát),
PE (polietilén), PP (polipropilén) és papírhulladék
begyûjtése és értékesítése mellett import mû-
anyag termékek szórásával, szivacslapok felvágá-
sával és forgalmazásával foglalkozik. Hargita me-
gyében a legnagyobb mûanyaghulladék értéke-
sítô cég. Elsôségét a következô eszközökkel érte
el és tartja fenn: 2 présgép, 2 teherautó (3,5 ton-
nás), 2 haszongépjármû. 2004 szeptemberétôl
egy kézdivásárhelyi (Kovászna megye) munka-
ponttal bôvült a cég. A Solaris cégpolitikájának
és hétköznapjainak homlokterében az üzleti te-
vékenységen túl a beszállítók hulladékról/szemétrôl alkotott szemléletformálása, valamint a
szelektív hulladékgyûjtés fontosságának propagálása áll.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
2003-ban kezdte meg a hulladékbegyûjtést a
cég. Folyamatos klientúrabôvítéssel lehetôvé
vált az árukihordás összehangolása a hulladékbe-
szállítással. Ennek környezetgazdasági vonzata a
teherszállító autók racionális kihasználtsága, ami-
nek következménye az üzemanyag-felhasználás
csökkenése. Az autópark felújítása, bôvítése volt
a következô nagyobb horderejû intézkedés, ami-
nek vezérfonala a piaci követelmény mellett a
gazdaságosság volt. Beruházási szempontból kis
horderejû, de tudatformálási szempontból annál
nagyobb fontossággal bír a szelektív hulladék-
gyûjtés bevezetése az irodában. Tudatformáló
jelleggel a cég takarítási akciókat szervezett, tá-
mogatott, és a jövôben mindezt folytatni kívánja. A Kézdivásárhelyi munkapont létesítése is

jelentôsen lecsökkenti a szállításból adódó költsége-
ket. A begyûjtött, másodlagos nyersanyagként hasz-
nosítható hulladék visszaforgatása a termelési láncba
egyrészt közvetlenül a lokális környezetvédelemhez
kapcsolódik, azáltal, hogy az nem a lerakóba kerül,
másrészt közvetve a globális környezetvédelemhez,
a fenntartható energiaforrás használatához járul hoz-
zá. Folyamatban van a környezetközpontú irányítási
rendszer kiépítése.

Palackba zárt energia

Solaris Trade Kft.

A Solaris Trade Kft. telephelye

Gondosan rendszerezett és tárolt PET bálák

A szelektív hulladékgyûjtés
kicsiben is mûködik
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Beruházási szempontból kis

horderejû, de tudatformálási

szempontból annál nagyobb

fontossággal bír a szelektív hul-

ladékgyûjtés bevezetése az iro-

dában. Tudatformáló jelleggel

a cég takarítási akciókat szerve-

zett, támogatott, és a jövôben

mindezt folytatni kívánja.

Környezeti és gazdasági hatások

A festôi szépségû Békás tavat idôrôl-idôre ellepik a PET palackok.
A több százezer palackot a Solaris dolgozói hétvégi, céges piknikkel összekötve halásszák össze

Mióta mûködik?

2004

2004

Az intézkedés
megnevezése

Üzemanyag-megtakarítás,
munkapont létesítése

Szelektív hulladékgyûjtés az
irodában

Környezeti javulás

178,6 tonna mûanyag hulladék be-
gyûjtése, 2 542,2 liter üzemanyag-
megtakarítás

42 kg mûanyag hulladék 110 kg
papírhulladék

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

3,2 millió Ft

1,9 millió Ft

5,5 millió Ft

11 hónap

554 Ft

0 Ft

1 558 Ft

4 hónap
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8400 Ajka,

Hársfa u. 7.

Kapcsolattartó:

Tomkó László

minôségirányítási vezetô

(88) 312-377

(88) 312-237

somlovolan@somlovolan.hu

Alapítás éve:

1998

Alkalmazottak száma:

481 fô

Éves forgalom:

2,83 milliárd Ft (2004)

Fô szolgáltatások:

személyszállítás,

gépjármûjavítás,

környezetvédelmi vizsgálat

A cégrôl röviden
A Somló Volán Rt. alapvetô tevékenységi körébe
a menetrendszerû közúti, távolsági (helyközi) sze-
mélyszállítás, a nem menetrendszerû közúti, tá-
volsági személyszállítás és a menetrendszerû köz-
úti helyi személyszállítás tartozik. Alapvetô felada-
tai mellett - a helyi adottságokat figyelembe véve
- a társaság egyéb belkereskedelmi szolgáltatást
(anyag, alkatrész értékesítés) és ipari tevékenysé-
geket (mûszaki szolgáltatások) is végez. 
A Somló Volán Rt. fô mûködési területe Veszprém
megye dél-nyugati térsége, amely Ajka, Tapolca, Sümeg és Devecser városok mellett csak-
nem 90 települést foglal magába. Veszprém megye többi Volán-társaságával hálózatot alkot-
va alapvetôen a helyközi közlekedést látja el. A többi érintett Volán-társasággal együttmûköd-
ve fontos szerepet tölt be a régió távolsági és helyközi közlekedési feladatainak ellátásában.
A térségre jellemzô aprófalvas településszerkezet fokozott felelôsséget ró a társaságra, elsô-
sorban azért, mert az elzárt településeken (melyeknek nincs vasúti kapcsolata nagyobb tele-
pülésekkel) az autóbusz az egyetlen közösségi közlekedési eszköz, amely segítségével a la-
kosság számára az alapvetô egészségügyi, kulturális, kereskedelmi szolgáltatások elérhetôk.
A társaság járatai 14 170 km hosszú hálózaton közlekednek. Ebbôl a helyi vonalak hossza 535 km.
A Somló Volán Rt. a feladatait 153 autóbusszal látja el. Jármûveinek döntô többsége a hely-
közi forgalomban közlekedik. A társaság biztosítja Ajka és Tapolca városok helyi járati köz-
lekedését is. Távolsági járataival csaknem valamennyi dunántúli megyeszékhely elérhetô.
Budapestre naponta több járat is indul Ajkáról, Sümegrôl és Tapolcáról. A Somló Volán Rt.
2004-ben közel 18 millió utas közúti közösségi közlekedését biztosította. 2004-ben mûkö-
désébôl 2,74 milliárd forint nettó árbevétele keletkezett, amelynek több mint 87%-át az au-
tóbusz-közlekedési tevékenység adta.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések

Balaton-felvidék Nemzeti Park területén áthaladó buszok kiváltása EU 3 motorral szereltre
2002 évben a környezetirányítási rendszerünk egyik minôségcéljaként is kitûztük a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park területén áthaladó autóbuszaink környezetkí-
mélô motorral való felszerelését. 25 autóbusz motorja akkor még
nem teljesítette az elôirányzott emissziós értéket. Három év alatt
teljesítettük a kitûzött célt, 13 motorcsere, és 11 autóbusz átcso-
portosítás lett végrehajtva. Ennek a feladatnak a környezetvéde-
lem volt az elsôdleges célja. Természetesen a korszerûbb moto-
rok beszerelésével hosszú távú megtérüléssel is lehet számolni.

Gépjármû mosóberendezések átalakítása környezetkímélô
vegyszer adagolásával
A területi igazgatóságaink gépjármûmosóinál használatos
vegyszereket kiváltottuk környezetbarát vegyi anyagokkal. Az
ehhez szükséges technológiai átalakításokat elsôsorban saját
szakembereinkkel végeztük el.
A telephelyenkénti bekerülési költség 1 millió forint. A költség-
megtakarítás 30%, mely az olcsóbb vegyszer, valamint a tech-
nológia egyszerûsödése miatt képzôdött. A beruházást környe-
zetvédelmi szempontok is motiválták, tekintettel arra, hogy ha-
vária esetén élôvízbe is kerülhetne szennyezett technológiai víz.

A környezetvédelem és
a pénztárca szolgálatában

Somló Volán Rt.

Házilagosan kivitelezett
kármentô

Idejekorán kiszûrjük a
környezetszennyezô, egyben

túlfogyasztó buszokat
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A hatóságilag elôírt éves környe-

zetvédelmi vizsgálatot az autóbu-

szok vonatkozásában megdup-

láztuk azzal a szándékkal, hogy a

környezetszennyezést, valamint

az ezzel társuló többlet üzem-

anyag-felhasználást megakadá-

lyozzuk. A meglévô mûszerpar-

kunkat minimális élômunka ráfor-

dítással teljesen kihasználtuk, így

idejekorán ki tudjuk szûrni a kör-

nyezetszennyezô, egyben túlfo-

gyasztó autóbuszokat.

Autóbuszaink motorjai környezetvédelmi vizsgálatának megduplázása
A hatóságilag elôírt éves környezetvédelmi vizsgálatot az autóbuszok vonatkozásában meg-
dupláztuk azzal a szándékkal, hogy a környezetszennyezést, valamint az ezzel társuló több-
let üzemanyag-felhasználást megakadályozzuk. A meglévô mûszerparkunkat minimális élô-
munka ráfordítással teljesen kihasználtuk, így idejekorán ki tudjuk szûrni a környezetszennye-
zô, egyben túlfogyasztó autóbuszokat.

Üzemanyag-megtakarítást figyelô
rendszer
Részvénytársaságunknak a bér után a
legmagasabb költséget az üzem-
anyag okozza. Indokolatlanul magas
felhasználása a költségeken túlme-
nôen környezetterhelést is jelent.
Nincs tudomásunk arról, hogy más
Volán-társaságnál a miénkhez hason-
ló fogyasztásfigyelô rendszert alkal-
maznának. A rendszer lényege, hogy
az érintettek minden szereplôje napi
rendszerességgel, meghatározott
szabályozással elszámol az üzem-
anyag felhasználással, mely végül
grafikus megjelenítéssel is tájékozta-
tást nyújt az érintetteknek. A mód-
szer költségigénye minimális, a meg-
takarítás mintegy 40 milliós nagyság-
rendû. A kevesebb üzemanyag keve-
sebb környezetszennyezést is okoz.

Környezeti és gazdasági hatások

Mióta mûködik?

2002

2005

2002

2004

Az intézkedés
megnevezése

Balaton-felvidéki Nemzeti
Park területén áthaladó
autóbuszok kiváltása EU 3
motorral szereltre

Gépjármûmosó-beren-
dezések átalakítása
környezetkímélô vegyszer
adagolásával

Autóbuszaink motorjai
környezetvédelmi vizs-
gálatának megduplázása

Üzemanyag-megtakarítást
figyelô rendszer

Környezeti javulás

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
védelme
40 ezer literrel kevesebb üzemanyag-
felhasználás

800 liter vegyszer kiváltása
környezetbarát anyagokkal

10 ezer literrel kevesebb üzemanyag-
felhasználás

170 ezer literrel kevesebb üzemanyag-
felhasználás

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

28 millió Ft

0 Ft

9,6 millió Ft

2 év 11 hónap

6,4 millió Ft

0 Ft

1 millió Ft

6 év 5 hónap

0 Ft

500 ezer Ft

2,4 millió Ft

azonnali

1 millió Ft

6 millió Ft

40,8 millió Ft

2 hét
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535500 Gyergyószentmiklós,

Kossuth Lajos u. 208/A

Hargita megye, Románia

Kapcsolattartó:

Bajkó Ildikó 

gazdasági igazgató

+40 (266) 364-688

+40 (266) 365-268

office@tigrad.ro

Alapítás éve:

1996

Alkalmazottak száma:

90 fô

Éves forgalom:

300 millió Ft (2004)

Fô termékek:

hétvégi ház, nyaraló,

kerti ház, kerti bútor

A cégrôl röviden
Az erdélyi fa hosszú idôk óta nyújt
hajlékot az embernek. Szilárd, de
ugyanakkor könnyû, ezért házépí-
tésre különösen megfelel. A házat
alkotó gerendák könnyen meg-
munkálhatóak, ezért egy faház fel-
építése kevesebb idôt igényel, va-
lamint lényegesebben olcsóbb,
mint egy téglaházé. A gerendafal
jó hôszigetelést biztosít, ugyanakkor a lakás levegôjében egyenletes szinten tartja a páratar-
talmat. Ugyancsak a fa sokoldalúsága azt is lehetôvé teszi, hogy a lakóház körül is hasznát
vegyük. A gépkocsinak garázs, a gyermekeknek játszóház, a szerszámoknak tároló épülhet
belôle. A hat- vagy nyolcszögû kerti pavilon árnyékot nyújt a pihenni vágyóknak. Hétvégén
a kerti ház vagy a nyaraló fogad be. A növények számára fából is készülhet a virágtartó és,
nem utolsó sorban, a család kedvencének is barkácsolható egy kutyaól. Cégünk mindeze-
ket gyártja és legnagyobb részét az európai piacon értékesíti. Termékeink kivitelezése lehe-
tôvé teszi azt, hogy szakképesítés nélkül, pár személy néhány óra alatt összeszerelje a kivá-
lasztott faházat. Természetesen nagyobb méretû vagy komplexitású termékek összeszerelé-
séhez cégünk szerelô csoportot biztosít. A fent említett termékeken kívül cégünk nyitott a
termékskála bôvítésére a megrendelô elképzelése alapján.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A fával való közvetlen kapcsolat és a fa, mint nyersanyag irán-
ti megbecsülés kötelezett arra, hogy az évek során megtanul-
juk a nyersanyag gazdaságos felhasználását, a fahulladék meg-
felelô tárolását és optimális újrahasznosítását. A nyersanyag ki-
használása terén fontos intézkedésnek véltük a hossztoldás és
a lapra ragasztás folyamatainak bevezetését. Ugyanakkor a ter-
melési költségek csökkentése érdekében a termelési folyamat
folytonos fejlesztését is az elsôdleges célkitûzések közé sorol-
tuk. A szelektív hulladékgyûjtést, a gyûjtôk zárt helyen való tá-
rolását környezetvédelmi tényezôként, helyi jogszabályok által
elôírt kötelezettségként és nem utolsó sorban az európai kör-
nyezetvédelmi elôírásokkal szembeni megfelelôségként kezel-
jük. Ezen intézkedéseknek köszönhetôen a 2005-ös év során
megszereztük az ISO 14001-es és az ISO 9001-es minôsítést.
A fenyôrönk, mint nyersanyag, gazdaságosabb kihasználá-
sa érdekében 1999-tôl folyamatosan áttértünk a fûrészáru gyártásról a késztermék-gyártás-
ra. A késztermék-gyártáshoz szükséges nyersanyag szárításának és beszállításának megfele-
lô költségek naprakész vezetése rövid idôn belül ráébresztett arra, hogy a késztermék gyár-
tási folyamatának továbbfejlesztése nem lehetséges saját szárító berendezés nélkül. 
A késztermék gyártási folyamatából származó száraz fûrészpornak a termelési felületrôl való el-
távolítása és tárolása lett az egyik soron következô megoldásra váró probléma. A fûrészpor el-
távolítása elsô fázisban nagyon nehézkes és hosszú folyamat volt.

Környezettudatos
fafeldolgozás

TIG-RAD System Kft.

2003 tavaszán sikerült telepíteni
egy korszerû szárítót, ami 40 m3

nyersanyagot szárít egy ciklusban
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A szárító üzemeltetése és a ter-

melési felület fûtése felemészti

a termelési folyamat során kép-

zôdô száraz fûrészport. A rönk

elsôdleges feldolgozásából ke-

letkezô nyers fûrészpor szabad

ég alatt való tárolása ellent-

mond nemcsak a környezetvé-

delmi jogszabályoknak, hanem

az emberi jóérzésnek is.

A fûrészpor nem megfelelô eltávolítása, a gazdasági
gondokkal párhuzamosan, környezeti gondokat is oko-
zott (fûrészpor szétszóródás szállításkor). A fûrészpor gé-
pi úton való eltávolítása lett a legésszerûbb megoldás
mindkét problémára. 
A cégünk által elôállított termékskála kivitelezéséhez, ami
99 %-ban egyedi termék, tömör faanyag szükségeltetik 2
métertôl 8 méter hosszúságig. A megmaradt, 1 méternél
rövidebb, faanyag hulladékká nyilvánítása vagy átmeneti
tárolása gyarapította a gazdasági és környezeti problémá-
kat. Megfelelô felszerelés beszerzése után a rövidáru töm-
bösítése vezetô helyet kapott a termelési folyamatban.
A szárító üzemeltetése és a termelési felület fûtése fel-
emészti a termelési folyamat során képzôdô száraz fû-
részport. A rönk elsôdleges feldolgozásából keletkezô
nyers fûrészpor szabad ég alatt való tárolása ellentmond
nemcsak a környezetvédelmi jogszabályoknak, hanem

az emberi jóérzés-
nek is. A nyers fû-
részpor gazdaságos
és környezetbarát
újrahasznosítása ér-
dekében rövid távú
célkitûzéseink közé
tartozik még egy
korszerû szárító telepítése, amelynek az optimális mûkö-
dését egy olyan kazán biztosítja, aminek fô energia for-
rása a nyers fûrészpor.

Környezeti és gazdasági hatások

A belsô elszívó rendszer és a termelési
folyamat párhuzamosan optimális

körülmények között mûködik

Nagyteljesítményû ventilátorok biztosítják a
fûrészpor szállítását a tárolóig

A hossztoldó prés akár 15 cm-es
darabokból préseli a 6 méteres és annál

hosszabb elemeket

Mióta mûködik?

2004

2004

Az intézkedés
megnevezése

Hossztoldás, lapra ragasztás

A fahulladék optimális újra-
hasznosítása (nyers fûrész-
porral mûködô kazán telepí-
tése, brikettálás)

Környezeti javulás

Fahulladék mennyiségének csökke-
nése 100 tonnával

A rönkfeldolgozásból származó 600
tonna hulladék újrahasznosítása

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

3 millió Ft

2 millió Ft

14 millió Ft

3 hónap

20 millió Ft

4,7 millió Ft

9,5 millió Ft

4 év 2 hónap



A kiadványról
A KÖVET fô célja jelen kiadvánnyal, hogy bebizonyítsa: a „több környezetvédelem“ nem feltétlenül kerül több pénzbe, sôt…
Egyesületünk negyedszer adja közre esettanulmány-kötetét Ablakon bedobott pénz címmel. Az esetek sora újabb tucattal
gazdagodott, így a négy kötetben összesen 39 vállalat számol be 160 olyan intézkedésrôl (beruházásról vagy költséggel nem
járó változtatásról), amely egyszerre csökkentette a cég költségeit, s hozott környezeti javulást.

Idei új vállalataink:
AES-Tisza Erômû Kft. DDGÁZ Rt. Print Sisters Kft.
BAT Pécsi Dohánygyár Kft. GE Hungary Rt., Fényforrásgyár Nagykanizsa Solaris Trade Kft.
Carriere Kft. (Mercure Budapest Korona) Pécsi Vízmû Rt. Somló Volán Rt.
Chinoin Rt. PHOENIX Rubber Kft. TIG-RAD System Kft.

A négy év összesített adatait tar-
talmazó táblázatból látható,
hogy egyre vigasztalóbb az el
nem pazarolt természeti erôfor-
rások mennyisége. Például az
eseteket adó vállalatok legalább
558 tonna lúg felhasználását vál-
tották ki, ami 28 milliárd liter vi-
zet tenne ihatatlanná. Ez a Ve-
lencei-tó háromnegyedének
megfelelô vízmennyiség. A négy
Ablakon bedobott pénz kötet-
ben szereplô vállalati intézkedé-
sek eredményeként 491,5 GWh
energiát spóroltak meg a szerve-
zetek, ez 245 ezer, lakótelepen
élô család átlagos éves villamos
energia igénye. A technológiai
fejlesztéseknek köszönhetôen
14,6 ezer tonna kéndioxid nem
jut ki a levegôbe. Ez a mérgezô
kéndioxid felhô 30 méter vasta-
gon borítaná be Budapestet.
A táblázatból az is látható, hogy
a dokumentált intézkedések
több mint egyharmada semmi-
lyen anyagi ráfordítással nem
járt, ellenben átlagosan közel 21
millió forint hasznot hozott az
adott vállalatnak. Összességé-

ben tehát pusztán szervezési, viselkedési változtatással évente 1,1 milliárd forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 39 válla-
lat. A három éven belül megtérülô lépések (alacsonyan csüngô gyümölcsök), és a lassabban hasznot hozó beruházások (ma-
gasan csüngô gyümölcsök) szintén tanulságosak.
A kötetben szereplô kétoldalas esetek reményeink szerint gondolatébresztônek bizonyulnak vállalatok mûszaki és környeze-
ti vezetôinek, s talán néhány újabb felsôvezetôt is meggyôznek arról, hogy érdemes foglalkozni a tisztább termeléssel. A kö-
tetbôl az is kiderül, ki nyerte el 2005-ben a KÖVET Környezeti Megtakarítás Díjait, amelyeket immár hagyományszerûen a
környezetvédelmi miniszter ad át a Hotel Gellértben.
A kötet összefoglalója azért levesz a kiadvány „hurráoptimizmusából“; az országos statisztikákat vizsgálva immár tendenciaszerûnek
tûnik a gazdasági növekedés és a szennyezés szétválása (decoupling), ugyanakkor az egyéni fogyasztás és a közlekedés gyors növe-
kedése lerontja a kedvezô folyamatok hatását. Ezért is egyre sürgôsebb, hogy mindenki használja ki „öko-hatékonysági tartalékait“.

Kiemelt támogatók: Támogatók: Média támogatók:

Küldje el a KÖVET címére Ön is esettanulmányát, a legjobb pályázatokat díjjal jutalmazzuk,
illetve megjelentetjük az Ablakon bedobott pénz V. kötetben.

Korábbi példányok megrendelhetôk, illetve további információ:

KÖVET-INEM Hungária
1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.

Tel.: (1) 473-2290 Drótposta: info@kovet.hu Honlap: www.kovet.hu

Mióta mûködik?

Legkorábbi
intézkedés: 1991

Legutóbbi
intézkedés: 2004

Általában az utób-
bi években kerül-
tek bevezetésre.

Az intézkedés
megnevezése

Összesen
160 intézkedés,
amik egyszerre
jártak környezeti és
gazdasági haszon-
nal, 39 szervezet-
tôl (az azonos
cégek más intézke-
désekkel való
többszöri szereplé-
se miatt ez
46 esetetanul-
mányt jelent,
közülük 45 kis-,
közép és nagyvál-
lalattól, egy pedig
államigazgatási
szervtôl)

Környezeti javulás

Az intézkedések bevezetése óta
a 39 szervezet legalább ennyivel
kevesebb erôforrást használt fel:
Anyagok:
4 ezer liter tisztítószer
655 ezer liter üzemanyag
18,8 tonna ammónia
95,1 tonna oldószer és lakk
558,2 tonna lúg
121,5 tonna regeneráló só
Energia:
491,5 GWh energia
113,3 millió m3 gáz
Víz:
20,6 millió m3 víz

Ezen felül legalább ennyivel
kevesebb hulladék és szennyezés
keletkezett:
Hulladék:
174,5 ezer tonna nem
veszélyes hulladék
50,9 ezer tonna veszélyes
hulladék
Légnemû kibocsátás:
129 000 tonna szénhidrogén
3 283 tonna nitrogén-oxid
229 tonna szénmonoxid
475 000 tonna széndioxid
14 615 tonna kéndioxid
314 tonna por

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

58 „mosott gyümölcs tálban“ –
ezek az intézkedések egyáltalán
nem igényeltek beruházást

0 Ft, csak átszervezés

47,9 millió Ft (átlag 806 ezer Ft)

1,1 milliárd Ft (átlag 20,7 millió Ft)

azonnali

68 „alacsonyan csüngô gyümölcs“
– a megtérülési idô itt 3 éven belüli

3,13 milliárd Ft (átlag 46,1 millió Ft)

293,8 millió Ft (átlag 3,4 millió Ft)

3,26 milliárd Ft (átlag 44,6 millió Ft)

1,1 év

34 „magasan csüngô gyümölcs“ –
gyakran százmilliós vagy milliárdos
nagyságrendû beruházások, a meg-
térülési idô 3 év felett van

36,05 milliárd Ft (átlag 997 millió Ft)

0,31 milliárd Ft (átlag 3,4 millió Ft)

4,92 milliárd Ft (átlag 130,1 millió Ft)

közel 8 év

Összesen 9,3 milliárd forint
megtakarítás

www.uzletietika.hu




