
30 LÉPÉSEK   – 

KÖVET-HÍREK

Canon Hungária Kft.
Az 1937-ben alapított Canon Inc. a világ 116 országában van jelen. Az 
EMEA-térségben hozzávetőlegesen 17 000 alkalmazottat foglalkozta-
tunk 20 országban működő telephelyeinken. 2014-ben a Canon EMEA 
nettó értékesítése a Canon globális értékesítési bevételeinek 29,3%-
át (1090 milliárd jen) tette ki. A Canon Hungária Kft. a Canon Europe 
magyarországi leányvállalataként 1994 óta működik Magyarországon. 
A Canon kínálatában megtalálhatók a menedzselt nyomtatási szol-
gáltatások, üzleti folyamatok kiszervezése; az amatőr és hivatásos 
fotósokat célzó fényképezőgépek és megoldások, illetve televíziós 
műsorgyártáshoz és -szóráshoz alkalmas kamerák és objektívek; 
képtárolási megoldások; nyomtatók, lapolvasók és többfunkciós 
eszközök; nagy formátumú, illetve kereskedelmi célú nyomtatók és 
digitális nyomdagépek a hivatásos nyomdaipari vállalkozások szá-
mára; orvosi képalkotó berendezések, valamint 2015-től új termék-
körként hálózati videokamerák, majd 3D nyomtatók.  

Stratégiai célkitűzésünk, hogy képalkotási megoldásaink révén fel-
használóink magán- és üzleti életét gazdagítsuk.
A cég mindennapi működését a japán Kyosei fi lozófi a határozza meg, 
amely szerint a közjó érdekében kell egymással összefogva élnünk 
és dolgoznunk. Ezzel összhangban vállalati felelősségvállalásunk há-
rom alappillére a környezetvédelem, a társadalom és a tisztességes 
üzleti gyakorlat. A KÖVET-tagság új lehetőséget nyújt számunkra a 
fenntarthatóság és a felelős vállalati magatartás iránt hasonlóan el-
kötelezett szervezetekkel való együttműködésre, a tapasztalatok és 
jó gyakorlatok megosztására.
További információ honlapunkon: http://www.canon.hu/about_us/
sustainability/
Kapcsolattartó: Gálfi  Gyöngyvér Sustainability Manager Environment 
& Product Safety Specialist
Gyongyver.Galfi @canon.hu
+36 1 237 5945
www.canon.hu

Új KÖVET-tagvállalat

Vállalati energiahatékonysági 
képzés a Zwacknál

Kötelező energetikai audit vagy energiairányítási rendszer? Veszte-
ség-térképezés vagy energia-térképezés? Kényszer vagy lehetőség 
a nagyvállalatok számára? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ a 
szeptember 29–30-án a Zwack Unicum Nyrt. Soroksári úti központ-
jában megrendezett képzés résztvevői. 
A képzés apropóját az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 
törvény és a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet adta, amelynek értel-
mében a nem kkv-nak minősülő vállalatoknak 2015. december 5-ig, 
majd négyévente energetikai auditot kell végeztetniük. Az auditornak 
a megfelelő végzettségen és szakmai tapasztalaton túl regisztrál-
tatnia kell magát. Az auditjelentés tartalmára vonatkozóan nincse-
nek egyértelmű követelmények, ami megnehezítheti a vállalatok 
döntéshozatalát. A követelményekre vonatkozóan tágan értelmez-
hető szempontok vannak, ilyen a felhasznált adatok és a számítás 
megfelelősége vagy az auditjelentés igazolása és a javaslat indokolt-
sága. Az auditot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
vizsgálja, és állapítja meg, megfelelő és szakszerű-e a beadott audit. 
A nagyvállalatok a határidő lejárta után 2015. december 6-tól felhí-
vást kapnak a hatóságtól, hogy teljesítsék auditálási kötelezettsé-
güket, vagy nyújtsák be energiairányítási rendszer tanúsítványukat, 
amivel mentesülnek az audit kötelezettsége alól. Ehhez az ISO 50001 
szabvány szerinti energiairányítási rendszernek és a tanúsítványnak 
a nagyvállalat minden telephelyére ki kell terjednie. Környezetvédel-
mi szempontból nagy előnye a rendszer működtetésének, hogy ezzel 
a vállalat rendszerszerűen, állandóan foglalkozik energiamenedzs-
menttel, amely folyamatos energiahatékonyság-növelésre, -megta-
karításra és ezzel párhuzamosan a környezeti terhelés csökkentésé-
re ösztönzi a vállalatot. 

A kétnapos képzés során a résztvevők Köteles Géza és Czinege Zol-
tán energetikai szakértők, előadásain megismerhették az energia-
menedzsment alapjait, az energia-térképezés és veszteségfeltárás 
elméleti és leginkább gyakorlati oldalát. A képzésre vállalati szakem-
bereket is hívtunk, akik saját gyakorlati tapasztalataikról beszéltek. 
Elsőként a házigazda Zwack Unicum Nyrt.-től Kaltenecker Krisztián 
számolt be a Zwack és az energiahatékonyság kapcsolatáról. Töb-
bek között megtudhattuk, mennyit számít az, hogy a vállalat kény-
szerként vagy lehetőségként éli meg az energiahatékonyságot. 
Borbély Attila a Coloplast Hungary Kft.-től a rendszerszemléletről, 
az energetikusi feladatokról és arról beszélt a jelenlévőknek, milyen 
hatással van az egész vállalat energiahatékonysághoz fűződő viszo-
nyára az, ha a gyárigazgató egyik fő indikátora a vállalat szén-dioxid 
kibocsátása. A képzés első napján Bárczi István az SGS Hungária 
Kft.-től megvilágította számunkra az ISO 50001 szabvány és a kö-
telező energetikai audit összefüggéseit. A második napon Dömsödi 
Jánost köszönthettük előadóként, aki a MOL Nyrt. tiszaújvárosi te-
lephelyén (régebbi nevén: TVK) önerőből bevezetett energiairányítási 
rendszerének kiépítésébe avatta be a résztvevőket.
A képzés nem is fejeződhetett volna be jobb helyen, mint a 225 éves 
múltra visszatekintő Zwack Unicum múzeumában és pincéjében, ahol 
megtudhatuk, hogyan is készül évi 200 tonna gyógynövény felhasz-
nálásával és hónapokig tartó érleléssel a méltán híres Unicum. A kép-
zés sikerét és a téma aktualitását látva, 2016 tavaszára egy hasonló 
kétnapos rendezvényt tervezünk.
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