
LÉPÉSEK 27

KÖVET-HÍREK

Kisvállalkozók környezeti képzése az 
IPOSZ és a KÖVET együttműködésében
Szerző:  dr. Trenyik Tamás / KÖVET Egyesület

A 2000-es évek második évtizede az embe-
riség nagy ráébredése arra, hogy hama-
rosan gondban leszünk a Földön, ha nem 
változtatunk sok szokásunkon.
Természetesen a globális felmelegedésre 
gondolunk itt, ami immár a mindennapok 
hírfolyamában is rendszeresen megjelenik. 
Minden bizonnyal mára csak kevés ember 
él Magyarországon (és a világon is), aki még 
nem hallott erről a nyugtalanító folyamatról. 
Köztük léteznek olyanok, akik, bár látják a 
hírekben a németországi áradás képeit és 
a csont és bőr jegesmedvéket (ezeket nem 
Németországban), vagy saját maguk is 
szenvednek a nyári extrém hőségtől, nem 
hajlandóak a nyilvánvaló ok-okozati össze-
függéseket elfogadni: ők a klímaváltozás-ta-
gadók, de legalábbis klímaszkeptikusok.
Az persze valamennyire természetes állás-
pontja az egyénnek, hogy ő egymagában 
ugyan mekkora hatással van a dolgok rossz 
irányára, illetve életmódjának változtatá-
sával fordíthatja-e jobb irányba az ügyet. 
A jó válasz erre az, hogy: IGEN, PERSZE, 
HOGYNE!

Két területe van életünknek, működé-
sünknek, ahol terhelést állítunk elő, illetve 
ahol csökkentést tudunk realizálni: a ma -
gán életünk és a munkahelyünk.
Egy klasszikus munkahely (pl. gyár, bolt 
stb.) karbonterhelésének kiszámítására 
léteznek eljárások. Ilyen pl. a Bilan-Carbon 
módszer, melyet mi a KÖVET Egyesületnél 
is alkalmazunk. Ezzel már sok-sok vállalat 
(gépgyártás, gyógyszergyártás stb.) kar-
bonlábnyomát kiszámoltuk, alapot adva 
a működés globális folyamatokra ható 
negatív kibocsátásának mérsékléséhez.  
Hasonlóan egyszerű a magánélet terhelé-
sének kiszámítása, melyre léteznek online 
ökológiai lábnyomot kiszámító lehetőségek.
A két létezési szféra nem független egy-
mástól, pozitív módon képesek befolyásolni 
egymást. Otthon jól működő gyakorlatokat 
tudunk bevinni munkahelyünkre, és a mun-
kahelyen is érhet bennünket olyan inger, 
amelyet privát életünkben is szívesen hasz-
nosítunk. 

E kölcsönös kapcsolaton túl a munkavégzés 
során további lehetőségünk is adódik a jó 
gyakorlatok terjesztésére. Azoknak a meg-
rendelőknek és beszállítóknak, akikkel kap-
csolatba kerülünk, információkat adhatunk 

az általunk képviselt jó gyakorlatokról, elvá-
rásokról, lehetőségekről.
Különleges helyzetben vannak azok a vállal-
kozások, amelyek nem egy állandó munka-
helyen, létesítményben dolgoznak, hanem 
folyton változó munkaterületen aktívak. 
Ilyenek pl. azok a kisiparosok, vállalko-
zások, akik az építőiparban dolgoznak és a 
megrendelőik ingatlanán végeznek karbon-
kibocsátást eredményező munkálatokat. 
Ezeket a szakmákat az IPOSZ szakmai szö-
vetségeken keresztül képviseli és segíti.
Az Ipartestületek Országos Szövetsége 
(IPOSZ) a mikro-, kis- és középvállalko-
zások legnagyobb országos szakmai szö-
vetsége, mely 40 ezer vállalkozást képvisel.  
Az IPOSZ felismerve a környezeti terhelés 
csökkentésében mutatkozó lehetőségét, a 
Hansa Parlamenttel közösen kidolgozott 
egy képzési programot, melynek szakmai 
támogatására és lebonyolítására a KÖVET 
Egyesületet kérték fel.
Ennek a képzéssorozatnak a célja, hogy az 
IPOSZ tagjai körében végzett oktatások, 
tréningek, személyes mentorálások során 
megismerjék a szakemberek a tevékeny-
ségük során fellépő terheléseket, tudato-
suljon bennük saját felelősségük. Négy 
tématerületet fog át a folyamat: a hulladék 
problémája, a vízfelhasználás és szenny-
vízkeletkezés, az energiafelhasználás, 
valamint a körforgásos gazdaság kötele-
zettségei.
A jelentkezők egy többnapos képzési 
folyamatban ismerkedtek meg a fenti 
témakörökkel, majd személyre szabott 
mentorálásban részesültek, amely során 
alaposan megvizsgáltuk a vállalkozást, az 

általa felhasznált környezeti erőforrásokat 
és a káros kibocsátásokat. Ezt követően 
személyre/vállalkozásra szabott javaslat-
csomagot állítottunk össze a környezeti fej-
lesztés lehetőségeiről.

Az egyik jelentős felismerés az volt a közös 
munka során, hogy a napjainkban szár-
nyaló építőipari vállalkozások mekkora 
pozitív hatással lehetnek a megrendelők 
környezeti igényessége terén. Megrendelő 
ugyanis többféle van: a környezettudatos 
elvárja, hogy a festőmester megfelelően 
járjon el a keletkezett hulladékokkal, azaz 
adja át engedéllyel rendelkező hulladékgaz-
dálkodó cégnek. Ennek költségét hajlandó 
is kifizetni. A megrendelők zöme azonban 
nem igazán foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, 
és itt válik fontossá a megfelelő ismere-
tekkel rendelkező mesterember: el tudja 
ugyanis mondani a megrendelőnek, hogy 
− ha már többletköltséget nem hajlandó 
vállalni a hulladékkezelésért − az építési 
törmeléket, festékkel szennyezett takaró-
fóliát, kiürült hígítós flaskát át tudja adni 
a közszolgáltató által üzemeltetett lakos-
sági hulladékudvarokban. Ez a megoldás 
ráadásul térítésmentesen vehető igénybe, 
és garantálja a keletkezett hulladékok szak-
szerű kezelését.

A képzésből immár a zárórendezvény van 
vissza, azonban egy újabb együttműkö-
désbe kezdünk az IPOSZ-szal, melynek 
keretében a szervezet tagjainak rendszeres 
konzultációs lehetőséget biztosítunk, hogy 
a jövőben is hozzánk fordulhassanak kör-
nyezetvédelmi jellegű kérdéseikkel.
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