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Karbonsemlegesség 
a mindennapokban

A Folprint Zöldnyomda felülvizsgáltatta 2014-es működéséből, üze-
meltetéséből származó üvegházhatású gáz kibocsátását a GHG 
Protocol Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard 
és a Corporate Standard alapján. A Denkstatt Hungary szakértői által 
elvégzett audit szerint a Folprint karbonlábnyoma 2014-ben össze-
sen 1255 tonna CO2 egyenérték (CO2eq) volt, amelyet a kibocsátásnak 
megfelelő mennyiségű karbonkredit megvásárlásával semlegesítettek.

Az egyes vizsgált tevékenységek közül a nyomda által felhasznált 
energia, illetve víz járult hozzá legnagyobb mértékben a teljes CO2eq-
kibocsátáshoz. Ezen belül a villamos energia volt a legjelentősebb (a 
Scope II. kibocsátások 73%-a). A teljes CO2eq-kibocsátás legnagyobb 
részét – az összkibocsátás 60%-át – a Scope III., vagyis a nyomda által 
csak közvetetten befolyásolható tevékenységek adták. Ebből az követ-
kezik, hogy a vállalat karbonlábnyomának csökkentését célzó intézkedé-
sek során a nyomda energiafelhasználásának, továbbá a keletkező kom-
munális hulladékok mennyiségének csökkentésére érdemes törekedni.
A Folprint Zöldnyomda a CO2-kibocsátás csökkentése érdekében 
az elmúlt években már bevezette a LED világítást az irodákban és 
a raktárban. A melegvíz-ellátás biztosítására napkollektort szerel-
tek fel, a fűtési időszakban 80%-ban fapellettel fűtenek, a szerves 
hulladékokat komposztálják. A gyártási folyamatok környezeti ha-
tásait is csökkentették: a zöld nyomtatási rendszer bevezetésével 
egyes vegyszerek használatát megszüntették (Isopropil, hívó, fi xir), 
karbonsemleges nyomdagépeket vásároltak. A jövőben tervezik 
elektromos autó beszerzését és napelem telepítését is. 

A Folprint elkészíttette a 2014-es évre vonatko-
zó karbonlábnyom-számítását, hogy megismerje 
2014-es karbonkibocsátását, illetve, hogy annak 
kiváltásával karbonsemlegessé tegye a vállalat 
működését.

VÉDJEGYES
TISZTASÁG 

Ahogyan a globális környezeti problémák orvoslására sem adtak 
megoldást önmagukban a környezetbarát termékek, úgy a környe-
zetbarát takarítás sem merülhet ki ma már csupán a tisztítószerek 
megválasztásában. Ha körültekintően és felelősen akarunk eljárni a 
tisztaság megteremtésében, a teljes folyamat életciklus-szemléletű 
átvizsgálására és átalakítására van szükség.

A Tata Consultancy Services Ltd. folyamatosan csökkenti irodai te-
vékenységének környezeti hatásait. Hulladékgazdálkodási és CO2-
kibocsátás-csökkentési programjaik mellett most a vízvédelem, 
azon belül is a környezet- és emberkímélő takarítás került a fókuszba.

Innovatív megoldásaiknak köszönhetően a TCS-nél alkalmazott 
komplex takarítási eljárás 2016-ban Magyarországon elsőként sze-
rezte meg takarításra a Környezetbarát Termék Nonprofi t Kft. „Kör-
nyezetbarát Szolgáltatás” védjegyét. A védjegy elnyerésének alapfel-
tétele az európai uniós koncepciókon alapuló szempontrendszernek 
való megfelelés volt.

„Mostanra minden papíráru és tisztítószer ökocímkével rendelkezik. 
Emellett kisebb vízigényű technológiákat alkalmazunk, és bevezettük 
a két nagytakarítás közötti szőnyegtisztítást, így összességében ke-
vesebb vegyszert és vizet használunk a szőnyegtisztításhoz. Szigorú-
an mérjük és elemezzük a takarított m2-re jutó vegyszerfelhasználást. 
Modern, hatékony és környezetbarát elektromos eszközeinkkel ener-
giát takarítunk meg. Nagy hangsúlyt helyezünk a koncentrációk meg-
felelő alkalmazására. Habállagú szereket is bevezettünk, így kisebb a 
csomagolás miatti és a szállítással kapcsolatos környezeti terhelés. 
A mikroszálas kendőket helyben, géppel mossuk, így élettartamuk 
jelentősen megnő – csökken a textilhulladék mennyisége” – mondta 
Hegyi Ágnes a TCS és Krumpach Ágnes a takarítási szolgáltatást vég-
ző Future FM Zrt. képviseletében.

A védjegy megszerzése többéves jó beszállítói kapcsolat eredménye. 
A TCS-nél működő környezetközpontú irányítási rendszerhez kap-
csolódóan fontos a megfelelő beszállítók kiválasztása, így a takarí-
tást végző Future FM Zrt.-vel is a környezeti szempontok szem előtt 
tartása a közös munka egyik sarokköve.

A most minősített folyamatokban az életciklus-szemlélet dominál. 
Környezet- és emberbarát szempontok érvényesülnek mind a takarí-
tási folyamatokban (tisztítószerek használata, tárolása), mind a kézi 
és gépi eszközök használata, sőt karbantartása során is. A tisztítási, 
takarítási eljárások környezetvédelmi vonatkozásaihoz kapcsolódva 
rendszeresen oktatják a takarítószemélyzetet, és lényegesnek tart-
ják a folyamatok ellenőrzését, fejlesztését. 


