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FŐSZERKESZTŐI JEGYZET

BIONÓMIA, HUMÁNÖKONÓMIA…
SZERZŐ: Bognár Károly / KÖVET Egyesület

Tisztelt Olvasóink közül bizonyára sokan észre fogják venni, hogy az
eddig Bionómia név alatt futott rovatunkat Humánökonómiára kereszteltük át. Csupán játék ez a szavakkal, vagy ennél többről van
szó?
Legfőbb küldetésünk a tagvállalataink igényeinek kiszolgálása. Nem
mehetünk el viszont egy másik, ugyancsak fontos feladatunk, a világ
jobbá tételére irányuló szellemi teremtő munkánk mellett sem. Ezt
sokan tudják rólunk, és szeretik is bennünk. Persze akadnak olyanok
is, akik kételkedve és vonakodva tekintenek erre az oldalunkra.
Egyetemi oktató és kutató főtitkárunk, Tóth Gergely ösztönzésére az
új gazdaság kérdéseivel is foglalkozunk. Úgy véljük, korunk fenntarthatatlan struktúrái elsősorban a gazdaság hibás működéséből, és
az azt teoretikusan megalapozó főáramú közgazdaságtan tételeiből
nyerik erejüket. Ha fenntarthatóbbá szeretnénk tenni a világot, akkor
a problémát a gyökerénél kell megragadni és megérteni.

tanulni a bölcs természettől. Harmadsorban pedig az, hogy sohasem
szabad elfeledkezni arról, mi a célja a tevékenységünknek, merre tartunk, hogyan lehetünk többek általa.
A humánökonómia elnevezés még egyértelműbbé kívánja tenni, hogy
nem az embernek kellene szolgálnia a gazdaságot, hanem a gazdaságnak az embert. Az embert, aki nem egyetlen aspektusra lecsupaszított homo oeconomicus, hanem értékei és tulajdonságai gazdagságának tudatában lévő teljes személy. Számunkra ő a legfontosabb.
Kiemelendő mondat: … az veszi komolyan a vállalati partnereit, aki
lehetőségeihez, tehetségéhez képest mindent megtesz a fenntarthatóságért, az élhető bolygóért.

Talán furcsán hangzanak ezek a mondatok egy vállalatokkal együttműködő szervezet egyik vezetőjétől. Ne feledjük azonban a mondást,
miszerint „Halott bolygón nincs üzlet!”. Úgy gondolom,
A humánökonómia nem a bionómia elvetése. Annál egy jóval tágabb
fogalom, s ezért alkalmasabbnak gondoljuk arra, hogy kifejezze a
világról alkotott véleményünket. Tóth Gergelyt idézve: „… a főáram
haszonökonómiája … lefelé kiegészíthető a természettörvényeket
behozó bionómiával, felfelé pedig az anyagi gazdagodást a felsőbbrendű emberi célok szolgálatába állító gazdasági teológiával”. Mi az
üzenete ennek a deﬁníciónak? Először is az, hogy meg kell tartani
mindent, ami a jelenlegi rendszerben jó, hasznos és előremutató. Másodszor az, hogy sokkal nyitottabb szemmel kell járnunk a világban, s
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HUMÁNÖKONÓMIA

VÉLEMÉNYEK A KLÍMACSÚCS UTÁN
Az ENSZ tavaly decemberi klímakonferenciájának 195 résztvevő országa közel kéthetes megfeszített tárgyalássorozat után fogadta el az
első egyetemes klímamegállapodást, az úgynevezett Párizsi Megállapodást. Az ezt aláíró államok vállalták, hogy a globális átlaghőmérsékletemelkedést 2 °C alatt tartják, illetve rögzítették elkötelezettségüket, hogy lehetőség szerint 1,5 °C alá csökkentik ezt az értéket. Az eredményesség érdekében 2023-tól ötévenként felülvizsgálják a célok teljesítésének folyamatát, így nyomon követhetővé és összevethetővé válnak
az országok eredményei. A Párizsi Megállapodás aláírásával az országok globálisan vállalták a célok teljesítését, ugyanakkor az egyes országok vállalásait nem tartalmazza a dokumentum, ebben kompromisszumot kellett hozniuk a konferencia résztvevőinek.
Összeállításunkban arra kerestük a választ, hogy valóban történelmi áttörés következett be klíma fronton Párizsban, vagy csupán egy újabb,
soha be nem tartott dokumentummal gyarapodott a klímatárgyalások hosszú története.
(Az összeállításban szereplő cikkeket Szám Dorottya készítette.)

HATALMAS TÖRTÉNELMI LÉPÉS
Mathis Wackernagel, a Global Footprint Network vezetőjének körlevele a szervezet tagjaihoz
Tisztelt Tagszervezetünk!
A 2015 végén Párizsban elfogadott klímamegállapodás hatalmas történelmi lépést
jelent bolygónk fosszilis tüzelőanyagoktól
mentes jövőjének újragondolása felé.
A világ 195 országa – köztük olajexportáló államok is – végre megegyezett abban, hogy a
globális átlaghőmérséklet emelkedését jóval
2 °C alatt tartja, sőt – sokak meglepetésére
– még tovább is mentek: az iparosodás előtti
szinthez képest a 1,5 °C-os növekedési korlát
betartása érdekében tesznek erőfeszítéseket.
Ez a bátor lépés a fosszilis tüzelőanyagok
használatának végét javasolja 2050-re. Erre
35 éven belül kerül sor – még sokan megéljük. A 14 éves ﬁam éppen annyi idős lesz
akkor, mint most én. Gondoljon csak bele,
sok ember könnyen visszaemlékszik arra,
mi történt 35 évvel ezelőtt: Jimmy Cartert
felváltotta Ronald Reagan; a moszkvai nyári olimpiai játékokat bojkottálta többek közt
az USA, Japán, az NSZK és Kína; megölték
John Lennont; a Birodalom visszavág először
ment a mozikban.
Szóval mennyire ambiciózus ez a vízió a 35
évvel ezutáni világunkról? John Kerry, az
USA külügyminisztere jól kifejezte a dolog
merészségét, amikor azt mondta: „A célunk
nem kevesebb, mint a globális gazdaság tartós átalakítása.”
Ez természetesen nem történik meg automatikusan. A megállapodással több mint
190 nemzet fogadta el ezt a változtatást,
mint kívánatos célt. Mégis, a tudomány azt
mondja, hogy az egyes nemzetek által benyújtott felajánlások eredményei 3 0C és 7 0C
közötti hőmérséklet-emelkedést vetítenek
előre, amely túlmutat a megállapodás által
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elfogadott 2 °C-os határon, avagy globális
korláton. Örülünk annak, hogy a végső megállapodás megköveteli: az országok ötévente
újabb emissziócsökkentési célokat tűzzenek
ki. A jövő fogja megmutatni, vajon ez az elengedhetetlen követelmény elégséges lesz-e
ahhoz, hogy több akciót katalizáljon.

Érdemes megjegyeznünk, hogy a nemzetek
a konferencia előtt tett vállalásaik után sok
új felajánlást és fejlesztési javaslatot nyújtottak be a párizsi klímacsúcson, ami számos okot ad az optimizmusra. Néhány példa
ezekre:
A valaha volt legnagyobb, sok milliárd dolláros tisztaenergia-alap létrehozását hirdette
ki a Microsoft alapítója, Bill Gates a COP21 1
kezdetekor.
Narendra Modi indiai és François Hollande
francia miniszterelnök bejelentette egy
nemzetközi napenergia-szövetség létrehozását 120 ország és vezető nemzetközi vállalatok bevonásával.
Ezek a tisztaenergia-fejlesztések csak megerősítik a tényt, hogy a szél- és a napenergia
ára ma már sokkal gyorsabban csökken, mint
azt eredetileg képzelték.

A legújabb kutatások azt jelzik előre, hogy
ebben az évben a globális CO2-kibocsátás
0,6%-kal csökken, miközben a globális gazdaság növekszik.
Új alapot hozott létre a C40 Cities2 , Németország és az Amerika-közi Fejlesztési Bank,
hogy elkülönítsenek közel 1 milliárd dollárt zöldinfrastruktúra-projektekre fejlődő
országokbeli városoknak 2020-ig.
Számtalan kötelezettségvállalás és felajánlás
érkezett a pénzügyi szektor részéről, mint pl.
a Kaliforniai Közalkalmazottak Nyugdíj Rendszere, valamint egy új, „klímával kapcsolatos
pénzügyi beszámolókra szakosodott munkacsoport” létrehozása. Valóban, a párizsi tárgyalásokhoz vezető úton az USA legnagyobb
bankjai közül hat felhívást tett közzé a kormányoknak, hogy tegyenek lépéseket a klímaváltozás ellen egy olyan stratégia megteremtése
felé, amely képes vezérelni a tisztaenergiaés infrastrukturális beruházásaikat. Franciaország elsőként jelentette be a világ államai
közül, hogy 2016-tól megköveteli intézményi
befektetőitől karbonkibocsátásuk nyilvánosságra hozatalát.
A tárgyalások során az indiai környezetvédők
arról beszéltek, hogy a fogyasztást is célba
kell venni. A legfrissebb statisztikák szerint a
mezőgazdaság és az állattartás számottevően hozzájárul a brazil erdőirtások mintegy
16%-os növekedéséhez.
A Stockholmi Környezetvédelmi Intézet
kutatói hangsúlyozták, hogy a 2 °C-ot nem
meghaladó felmelegedésért folytatott küzdelem a fosszilis tüzelőanyagok gyorsabb
kivonását, valamint a Föld és az óceánok
karbonelnyelési képességének megőrzését
kell, hogy jelentse.

Valójában a megállapodás maga után vonja
az elköteleződést a 2 0C-os határ megőrzése
iránt, ami sokkal többet jelent, mint csak a
tiszta energiákra történő átállást: a megoldásnak része kell, hogy legyen a termőterület megfelelő kezelése annak érdekében,
hogy az képes legyen kielégíteni az egymással versengő szükségleteket.
Ha túl gyorsan és meggondolatlanul hagyunk
fel a fosszilis tüzelőanyagok használatával,
a helyettesítők iránti igény – pl. erdők mint
lehetséges tüzelőanyag-forrás –, hacsak
nem tartjuk kézben, félelmetes új nyomást
helyezhet bolygónkra.
Ugyanakkor a megállapodás hivatkozik az
emissziócsökkentés következő formájára:
„fenntartható erdőgazdálkodás, és az erdők
karbonelnyelő képességének erősítése a fejlődő országokban”. A megállapodás szintén
kimondja, hogy „a cél a klímaváltozásra adott
globális válasz erősítése… addig a pontig,
amíg nem fenyegeti az élelmiszer-termelést”.
Mindezek kombinációja – fogyasztás, erdőirtás, mezőgazdaság és élelmiszer-termelés,
emissziók – minden eddiginél jobban alátámasztja egy olyan átfogó mértékegység
szükségességét, mint amilyen az ökológiai
lábnyom, amely számításba veszi a bioszféra egymással versengő igényeit, úgymint a CO2-emissziót, valamint az erdők

és óceánok karbonmegkötő képességét.
A karbonlábnyom csak az ökológiai lábnyom
egyik összetevője. A sokkal átfogóbb ökológiai lábnyom segíthet az országoknak jobban megérteni az olyan egymással versengő szükségleteket, mint a CO2 megkötését
segítő erdősítés; az élelmiszer-termeléshez
használt termőterületek; a faanyagok felhasználása a fűtéstől a bútorkészítésen át a
papírgyártásig. Segít megérteni, hogy bolygónk ökoszisztémáinak mindezen igényét
egy egészként kezeljük.
2016-ban az ENSZ illetékes szervezetének
(United Nations Framework Convention on
Climate Change 3) sebességet kell váltania.
Arra kell fókuszálnia, hogy a globális és az
egyes országok által elért fejlődést segítse
elő, valamint kövesse nyomon mérőszámokkal és ellenőrzésekkel.
Szervezetünk, a Global Footprint Network
olyan különböző nemzetek vezetőit segíti
az ökológiai lábnyom módszertanának alkalmazásában, mint az Egyesült Arab Emírségek, a Fülöp-szigetek, Kína, Montenegró
és Marokkó, amely a következő, 2016. decemberi klímakonferencia házigazdája lesz.
Marrakeshben azt fogják értékelni, hogy
mennyire sikerül az egymással versengő
szükségletek kezelése bolygónk rövid és
hosszú távú védelme érdekében.

A versenyfutást még nem nyertük meg, de
a tudósok és a politikusok megegyeztek egy
közös célvonalban, amit a világ együtt léphet
át. Vegyük fel hát a futócipőnket, és rajtoljunk együtt!
2015. december
Üdvözlettel:
Mathis Wackernagel
a Global Footprint Network elnöke
(A levelet Mathis Wackernagel tudtával és
beleegyezésével jelentetjük meg. A fordítás
Herner Katalin munkája.)

JEGYZETEK
1 A konferencia hivatalos neve: 2015 United
Nations Climate Change Conference, rövidítve COP21 (Conference of the Parties)
vagy CMP11.
2 C40 Cities Climate Leadership Group –
2005-ben Londonban alapított nemzetközi szervezet. Tagjai nagyvárosok, működésének fókuszban a klímaváltozás és
az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentése áll.
3 Az ENSZ klímaügyi szervezete.

Karbonlábnyom-számítás – önerőből
SZERZŐ: Herner Katalin/KÖVET Egyesület

A Global Footprint Network hazai tagjaként egyesületünk a korábbiakban is foglalkozott már ökológiailábnyom-számítással. Egyfelől
vállalatok ökolábnyomát számítottuk ki, másfelől gyakran folyamodtunk hozzá a fenntarthatósági szemléletformálásban.
A karbonlábnyom az ökológiai lábnyom egy szelete: az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását szén-dioxid egyenértékben összegzi,
és így ad képet egy szervezet környezeti hatásairól, valamint tűz ki
mérhető célt az adott szervezet számára.
Egyesületünk a Herman Ottó Intézet partnereként vesz részt a
Clim’Foot nemzetközi projektben. A program célja a francia vezető partner által kidolgozott karbonlábnyom-számítási módszertan
(Bilan Carbon) adaptálása a magyar viszonyokra, valamint tesztelése
a hazai szervezetek körében. A módszer alkalmas az ISO14069 és a
GHG Protocol szerinti ÜHG-nyilvántartásra, és ﬁgyelembe veszi az
összes, IPCC által meghatározott üvegházhatású gázt. A számítási
módszertan megismerésére és tesztelésére 38 hazai szervezet vállalkozott, fele-fele arányban vállalatok és az állami szektor szereplői:
egyetemek, iskolák, önkormányzatok és egy kórház.

A szervezetek helyszíni és online képzés keretében megismerik a
módszertant, a számítás menetét, az emissziós faktorokat, s így
képessé válnak arra, hogy jövőre – a Herman Ottó Intézet és a KÖVET szakértőivel történő folyamatos konzultáció mellett – önállóan
kiszámolják karbonlábnyomukat. A számítás több célt szolgál:
∫ mérhető ÜHG-kibocsátás és - nyilvántartás,
∫ gyenge pont elemzése,
∫ kibocsátáscsökkentés beemelése a fenntarthatósági stratégiába,
illetve a környezeti politikába,
∫ mérhető és követhető kibocsátás-csökkentési célok és programok,
∫ a végső cél természetesen az ÜHG-kibocsátás csökkentése, a
szervezet környezeti terhelésének mérséklése.
Reméljük, hogy az adaptációs és tesztfázis után a 38 úttörő szervezetet néhány éven belül sok száz követi majd.
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HUMÁNÖKONÓMIA
Ürge-Vorsatz Diana

Fontos mérföldkő a klímapolitikában
Bárki, aki józan ésszel tekint a decemberi klímacsúcson született megállapodásra,
világtörténelmi jelentőségű eseménynek
látja azt. Még sosem fordult elő a klímapolitikában, hogy csaknem kétszáz ország konszenzusra jutott volna a klímaváltozás elleni
küzdelemben – véli Ürge-Vorsatz Diána ﬁzikus, a Nobel-békedíjjal elismert IPCC tudósa,
klímakutató, aki a párizsi klímacsúcson is
jelen volt.

a 1,5 °C-os határ betartása érdekében. Kemény tudományos munka lesz, mivel egyelőre az is kérdéses, hogy megoldható-e. Még
a maximum 2 °C-os emelkedés is csak úgy
tartható, ha alapvető gazdasági-társadalmi
változásokat viszünk véghez.

Minél többet beszélek azokkal, akik részt
vettek a döntések előkészítésében, annál
inkább meggyőződöm arról, hogy egy fontos
mérföldkövéhez érkezett a globális klímapolitika. A fő tárgyalópartnerek jó része a
klímacsúcsot néhány héttel megelőző bonni
előkészítő ülésről még úgy jött el, hogy nem
lesz semmiféle megegyezés. A nemzetközi
kapcsolatok akadémiai szakértői sem hittek
abban, hogy konszenzus születik a francia
fővárosban. Ennek ismeretében mindenkit
meglepett a párizsi klímacsúcs eredménye.
A nyilatkozatot aláíró országok 2 °C-ban
maximálták a globális átlaghőmérséklet
emelkedését, de megfogalmaztak egy ennél
szigorúbb célt is: legfeljebb 1,5 °C az, amely
inkább kívánatos lenne. A klímacsúcson egy
olyan jogi egyezmény született, amelytől
még korai konkrétumokat várni. A cél érdekében való vállalásokat így később dolgozzák
ki. Nyilván előnyösebb lett volna, ha a párizsi
megállapodás a Kiotói jegyzőkönyvhöz hasonlóan szintén tartalmaz vállalásokat, de
ettől függetlenül is komoly előrelépés történt a Szajna partján. A nyilatkozatot aláíró
országok mindegyike letett valamit az asztalra. Egzaktul meghatározott vállalások is
szerepeltek ezek között, noha később nem
kerültek bele az egyezménybe. Nagyjából
tehát lehet tudni, hogy melyik ország mire
hajlandó.
Február 18-án érkeztem meg Genfből, ahol
az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi
Testületének (IPCC) képviselőivel találkoztam. Az IPCC fogja elkészíteni azt a jelentést,
amely világossá teszi az országok tennivalóit
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A vállalási időszak második felében nem
használhatunk fosszilis erőforrást, vagy
csak olyan mértékben, hogy az elégetéséből
származó szén-dioxidot el tudjuk raktározni.
Műszakilag, környezetvédelmileg és etikailag egyaránt kérdéses, hogy nagy léptékben
megoldható-e ez. Jelen pillanatban a világ
minden egyes gazdasága többé-kevésbé
a fosszilis energiahordozók használatától
függ. Számos olyan gazdaság van, például
Oroszország, Szaúd-Arábia és Venezuela, ahol az állami bevételek jelentős része a
fosszilis energiahordozókhoz kötődik. Komoly áldozatvállalás ezen országok részéről,
hogy aláírtak egy olyan nyilatkozatot, amelynek a vesztesei lesznek.
Önmagában viszont még a fosszilis energiából származó bevételekről való lemondás
sem elég. Olyan módon kell az energiafogyasztásunkkal járó környezetterhelést
csökkenteni, hogy közben növekedjen a gazdaság és az életszínvonal, fejlődjön az ipar.
Azt gondolom, hogy ez mind lehetséges, de

ehhez tényleg alapvető változásokra van
szükség. Sokkal komolyabban kell vennünk a
körkörös gazdaság koncepcióját. Nem lehet
folyamatosan csak új erőforrásokat felhasználni és hulladékot termelni. Törekedni kell
az újrahasznosításra és az újrahasználatra.
Szakítanunk kell azzal a gazdasági paradigmával, amely a növekedést és a jólétet az
évről évre növekvő fogyasztástól teszi függővé.
A megoldást alapvetően az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások
részarányának emelése jelenti. Emellett
érdemes világszerte hangsúlyt helyezni az
erdősítésre, és ezzel párhuzamosan megfékezni az erdőirtást. A közlekedési modellünket is újra kell gondolni. Valószínű, hogy nem
tudunk minden közlekedési igényt kielégíteni fosszilis energiaforrások nélkül. Fontos,
hogy minél több innovatív üzleti modell jöjjön
létre, és kihasználjuk az információs társadalom által nyújtott lehetőségeket. Okosabb
munkaszervezéssel, jobb várostervezéssel,
a helyi igényekhez alkalmazkodó közszolgáltatásokkal csökkenthetjük a közlekedési
szükségleteket. Az elektronikus ügyintézés
terjedése szintén segítségünkre lehet. Növelni kellene a tömegközlekedés szerepét,
jobban ki kellene használni a nem motorizált
közlekedésben rejlő alternatívákat.
Magyarország
üvegházgáz-kibocsátása
ugyan kisebb súllyal szerepel a globális kibocsátásban, mégsem legyinthetünk a klímavédelemre. Nem az számít, hogy mekkora egy ország, hanem hogy mekkora az egy
főre jutó kibocsátás. A legnagyobb lehetőség
Magyarországon az épületek energiahatékonyságának növelésében rejlik. A klímavédelemi célok ezen a ponton közös nevezőre
hozhatók a szociális és gazdasági célokkal.
Az energiaszegénység, a magas rezsiköltségek és Magyarország külső energiafüggése
mind-mind orvosolható lenne az épületek
jelentős felújításával, az energiahatékonyság növelésével. Ez óriási beruházásokat
jelentene, amihez nélkülözhetetlen az állam
szerepvállalása.

Gelencsér András

Nincs jól működő földi „termosztát”
Az elmúlt kétmillió év drámai éghajlatváltozásai arra tanítottak meg bennünket, hogy
amikor az éghajlati rendszer kibillent adott
állapotából, akkor öngerjesztő folyamatai
révén még emberi léptékkel mérve is viszonylag gyorsan megszaladt. Nincs jól működő földi termosztát, az éghajlati folyamatokat pedig nem tudjuk teljes bizonyossággal
előre jelezni – véli dr. Gelencsér András, az
MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport vezetője, a Pannon Egyetem rektora, aki szerint
tudományosan vitathatók a párizsi klímacsúcs eredményei.

felett egy tized fokkal viszont már megállíthatatlan folyamatok indulnak be.
Tovább súlyosbítja a problémát, hogy azok
a folyamatok, amelyeket el akarunk kerülni,
már most, az eddigi beavatkozások hatására is tapasztalhatók. Ilyenek az önmagukat
felerősítő úgynevezett pozitív visszacsatolási folyamatok, amelyek felgyorsítják az
éghajlatváltozást. Többségüket az éghajlati
rendszer tehetetlensége miatt nem tudjuk
befolyásolni, megállítani. Ilyen például a tengerszint emelkedése, vagy a gleccserek állapotváltozása.

A klímaváltozással kapcsolatos politikai
egyezmények egytől egyig nehezen születtek meg. Csaknem kétszáz kormány akaratát
nem egyszerű egyetlen egyezményben öszszefoglalni. A korábbi kísérletek kudarcaihoz
képest ezért a decemberi párizsi klímacsúcs
komoly előrelépésnek tekinthető. Úgy tűnik,
formálódik egyfajta konszenzus arra vonatkozóan, hogy valamit mindenképpen tenni
kell a globális éghajlatváltozás megfékezése
érdekében. Ami a lépések mikéntjét jelenti,
az viszont tudományosan vitatható.
A klímacsúcs résztvevői arra tettek vállalást,
hogy 2 °C-ban maximalizálják a globális átlaghőmérséklet emelkedését az iparosodás
előtti szinthez viszonyítva. Mindemellett a
párizsi klímacsúcs nem hozott konkrét cselekvési terveket és vállalásokat. A megállapodás több, mint ami eddig történt, de mégis
kevés, ha azt nézzük, hogy a klímaváltozás
mennyire előrehaladott folyamat. Minden jó
szándékú törekvés ellenére ez a megállapodás elkésett. Sokkal hamarabb kellett volna
azokat az intézkedéseket meghozni, amelyeket még most is csak terveznek.
A hőmérséklet-változás 2 °C-ban való maximalizálása is tudományosan vitatható. Azon
a feltételezésen alapul, hogy az ez alatti hőmérséklet-növekedés esetén a Földön nem
indulnak be olyan folyamatok, amelyek az
éghajlati rendszer változásait visszafordíthatatlanná teszik. Csakhogy erre semmilyen
garancia sincs! Az éghajlat nem úgy működik,
hogy egy határértéken belül semmi gond, a

A párizsi klímacsúcson tett vállalások elsődlegesen az üvegházhatású gázokra vonatkoznak, azon belül is kiemelten a szén-dioxid-emissziónak a visszafogását célozzák.
Az éghajlati rendszer azonban ennél sokkal
bonyolultabb, több tényező által meghatározott. Ezekkel adott esetben például még
látványosabb eredményt lehetne elérni,
mint csupán a szén-dioxid-kibocsátással.
Gondoljunk például a levegőszennyezésből
származó koromrészecskékre, amelyek éghajlatra gyakorolt hatása közismert: elnyelik a napsugárzást, és így befolyásolják a
hőmérsékletet. Kibocsátásuk csökkentése
nemcsak az éghajlatváltozás fékezése érdekében, hanem a légszennyezés mérséklése, továbbá a járulékos hatások, például az
emberi egészségre gyakorolt hatás miatt is
fontos. Nem utolsósorban ennek a szennye-

zőanyagnak a korlátozásával azonnali eredményt lehet elérni, míg a szén-dioxid hosszú
tartózkodási ideje miatt csak évtizedes-évszázados skálán várható javulás.
A gazdaság szempontjából meghatározó
országok, elsősorban az Egyesült Államok
és Kína azok, amelyek az üvegházgáz kibocsátásában is élen járnak. De szintén számottevő emisszió tulajdonítható a BRICországoknak és a nyugat-európai fejlett
ipari országoknak is. A legnagyobb névleges
kibocsátó Kína. Viszont ha ﬁgyelembe veszszük, hogy a Kínában gyártott termékek hol
találnak gazdára, akkor az importőr államok
felelőssége is felmerül a kérdésben. Nem
mindegy, hogy a szén-dioxid-kibocsátást
annak az országnak tulajdonítjuk, ahol az
ipari és mezőgazdasági termelés történik,
vagy a termékeket felhasználóknak. Ha jobban megvizsgáljuk, a kínai kibocsátás mögött sokszor nyugat-európai és amerikai
felhasználás áll.
Magyarország
üvegházgáz-kibocsátása
ugyan eltörpül a nagy kibocsátóké mellett,
mégis több tennivaló akad a globális vállalás teljesítésével kapcsolatban. Az energiatakarékosság és az energiahatékonyság
növelése amellett, hogy hozzásegít minket
a kibocsátás csökkentéséhez, hazánk energiafüggését is mérsékelheti. A kibocsátás
szempontjából relatíve kedvező, hogy villamosenergia-termelésünk jelentős részét
Paks adja. Ami még Magyarországon lehetőség, az a földhasználatváltás, az erdősítés,
amely a szén megkötésében és így a nettó
kibocsátás csökkentésében lehet a segítségünkre.
Összefoglalva elmondható, hogy a párizsi
klímacsúcson tett nyilatkozatnak már évtizedekkel korábban meg kellett volna születnie. Hatékonysága és eredménye a jövőre
nézve ugyanakkor erősen kérdéses. A széles
körű politikai konszenzus pozitív előrelépés
a korábbiakhoz képest, de ez nem kielégítő
és messze nem elégséges ahhoz, hogy a már
beindult változásokat megfordítsuk, vagy
legalább megállítsuk.
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HUMÁNÖKONÓMIA
Hetesi Zsolt

Valóban van még időnk?
A párizsi klímacsúcson született megállapodás üzenete inkább politikai, mint éghajlatvédelmi. Természetesen már az is lényeges,
ne menjünk el mellette szó nélkül, hogy a legtöbb ország vezetése fontosnak érzi a globális klímavédelem ügyét – véli dr. Hetesi Zsolt
ﬁzikus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, aki szerint sürget
az idő, hogy minél többet tegyünk az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében.
Az eddig érvényben lévő dohai megállapodást az országok harmada sem írta alá. Ez
a hozzáállás sajnos megkérdőjelezi a valódi
szándékot. Vannak egyébként nagyon előremutató döntéshozói lépések, mint például
Obama elnök nagyra törő terve a kibocsátás
csökkentéséről az USA-ban. Azonban számos olyan csoportosulás létezik, amelyik
azért kilincsel a döntéshozóknál, hogy ne sérüljenek a kibocsátás növeléséhez kapcsolódó érdekei. Az Egyesült Államok Legfelsőbb
Bírósága ilyen nyomásra (az Appalachehegységben zajló szénbányászatot képviselő érdekcsoport nyomásgyakorlására) megakadályozta e terv életbelépését.
A találkozó eredményének pozitívuma, hogy
a legfontosabb kérdések – mint a tengerszint emelkedése, a hőmérséklet-növekedés
kedvezőtlen hatásai – nyíltan előkerültek.
A csendes-óceáni kis szigetországok például sokkal gyorsabb lépéseket szeretnének,
mint mások, hiszen ezeket már létükben veszélyezteti a tengerszint emelkedése.
Nem túl kedvező viszont, hogy még mindig
azt hiszi a világ, van ideje a cselekvésre, és
hogy a tettekre sarkalló összefüggések nem
nagyon kerültek elő. Az egyik ilyen összefüggés, hogy az egyenlítői és mérsékelt övi
hőtöbbletet egyrészt a világtengerek nyelik
el, másrészt a légköri és a tengeráramlások
a sarkok felé viszik. Ennek következtében az
Északi-sark környékén jelentős hőmérsékleti többlet mérhető egész télen, ami kedvezőtlen a nyáron elolvadt jég újrafagyása
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szempontjából. Most már biztosan kijelenthető, hogy a mérések kezdete óta az évszakhoz képest napjainkban a legkisebb a jégborító az Északi-sarkon.
A fentiek fényében természetesen a 2 °C-os
globális átlaghőmérséklet-növekedés is sok,
mert ehhez az Északi-sarkon akár 4–8 °C-os
hőmérséklet-növekedés tartozik. Azt is
fontos tudni, hogy sok faj nagyon gyorsan
kényszerül arra, hogy északra vándoroljon,
elképesztően magas – évi több km-es – sebességgel. A növények egy része ehhez nem
tud alkalmazkodni.

Az Északi-sark hőtöbblete oda vezet, hogy a
sarkvidéki tengerek kontinentális talapzatán
található metán-hidrát-telepek a tenger melegedése miatt elveszítik egyensúlyi állapotukat, és a metán felszabadul belőlük. Jelenleg 5 milliárd tonna metán van a légkörben,
ezekben a lerakatokban viszont akár 1000
milliárd tonna is lehet. Ha ennek csak egy
csekély hányada is felszabadul, akkor mindegy, mit akar az emberiség.
Egy másik fontos kérdés, hogy mihez viszonyítunk. Az 1880–1920 közötti évek átlagához képest már túlléptük az 1,5 °C-os emelkedést, az 1900–1970 közötti időszakhoz
képest még éppen nem. Valójában nem ilyen
tűréshatárokat kellene kijelölni, hanem minél

többet tenni a kibocsátás korlátozásáért,
hogy legalább a tenger mélyén lévő metánhidrát ne szabaduljon fel. A technológia, az
energetika, a közlekedés és az ipar bizonyos
területein már rendelkezésre áll a váltáshoz.
Azt a félelmet pedig, hogy ez egy versenyhátrányt jelentő, nagy befektetés az országok érdekében, gyorsan el kell felejteniük a
döntéshozóknak, mert a kisebb veszteség
most elkerülhetővé tenné a későbbi teljes
összeomlást.
A másik fontos kérdés az alkalmazkodó kisebb ipari és mezőgazdasági folyamatok
tervezése és kivitelezése lenne, amelyek a
természetet utánozva működnek, kibocsátás és hulladék termelése nélkül. Ilyen alkalmazkodó rendszerekkel több időt nyernénk a
teljes gazdaság átállítására, és nőne a helyi
rendszerek rugalmassága.
Az Európai Unió nagyon sokat tesz a kibocsátás mérsékléséért, vállalásai a Földön a
legmagasabbak közé tartoznak. Hazánk abban a részben kényelmes, részben teljesen
félreértett helyzetben van, hogy a rendszerváltás után megszűnt nehézipar, illetve az
erőművek részleges korszerűsítése jelentős
csökkenést eredményezett a kibocsátásban,
így látszólag nincs teendőnk. Azonban nem
jó, ha ez így marad, mert a lakosság egy főre
jutó kibocsátása a világ első harmadába esik,
és könnyen csökkenthető akár 20–30%-kal.
A mezőgazdasági kibocsátás esetén a talajtakaró, a szántás nélküli gazdálkodás
terjedése (amely az USA-ban jelentős teret hódított az elmúlt évtizedekben), illetve
számottevő innovációk bevezetése szintén
lényegesen hozzá tud járulni a kibocsátás
redukálásához. Az utóbb említett lépés olyan
innovációt jelent, amely képes a kérődzők
metánkibocsátását a töredékére csökkenteni, egyéb kedvezőtlen hatások nélkül. Sajnos ennek a bevezetése, elterjedése jelenleg
sokkal lassabban halad a szükségesnél. Néha
a nyilvánvaló előnyt sem tudjuk kihasználni.
Ebben is változásra van szükség.

ÖKOLÁBNYOM

AZ EMBERI ÜRÜLÉK SZEREPE
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN
I. rész – Az ürülék tápanyagtartalma
SZERZŐK: Dr. habil. Zseni Anikó / Környezetmérnöki Tanszék; Nagy Judit / Alkalmazott Mechanika Tanszék / Széchenyi István Egyetem

Bevezetés
Az élővilág által létrehozott növényi és állati
eredetű biomassza – köztük az emberi ürülék – értékes anyag. Ezek nélkülözhetetlen
részét alkotják az ökoszisztéma anyag- és
energiaforgalmának. A körfolyamatokból
való kivezetésük, nem megfelelő alakban
és nem megfelelő környezeti elemekbe való
átvezetésük nagyon sok hosszú távú problémát okoz, felborítja a szén, a nitrogén, a
foszfor és a víz természetes körforgását.
Az emberi ürülék összegyűjtése és elszállítása 4–5 ezer évre nyúlik vissza. A történelem
folyamán különböző korokban és különböző
földrajzi helyeken változatos technikákat alkalmaztak. Az emberi ürülék mezőgazdasági
felhasználása a múltban és a jelenben is ismert, de nem volt általános sem térben, sem
időben. A vízöblítéses toalettek használatának széles körű elterjedése megváltoztatta
az emberek viszonyát saját ürülékükhöz: az
emberi ürülék hulladék lett, amelyet minél
gyorsabban el kell távolítanunk a közelünkből, a vizet mint hordozóközeget felhasználva. Kulturális és pszichológiai okokból napjainkban az emberi ürülék komposztálással
történő hasznosítása – különösen a fejlett
országokban – nem magától értetődő, sőt.
A vízöblítéses toalettek használatával az
ürüléket az összegyűjtés után jórészt vízfolyásokba engedjük bele. A szennyvíztisztítás

nélkül a felszíni vizekbe engedett, ürüléket
is tartalmazó szennyvíz emberi egészségre és vízi ökoszisztémákra gyakorolt káros
hatásainak nyilvánvalóvá válását követően
a ﬁgyelem a vizekre irányult. A forrásorientált környezetpolitika eszközeit kezdték el
alkalmazni, azaz arra koncentráltak, hogy a
szennyvíztisztítókból kikerülő szennyvízből
minél nagyobb mértékben kivonják a vizekre káros hatással lévő anyagokat. A folyók
szennyezését kiküszöbölő, megelőző jellegű lehetőségeket nem vizsgálták, azaz nem
azon gondolkoztak, hogyan lehetne elkerülni, hogy az emberi ürülék egyáltalán bejuthasson a vízkörforgásba. Az „end of pipe”
(cső végi) eljárások látványos eredményeket produkálnak a környezetvédelemben, és
mivel ezek a technológiák számottevő piaci
részesedést képviselnek, gyártásuk, alkalmazásuk sok munkahelyet teremt, növeli a
GDP-t, társadalmi elfogadottságuk jelentős.
Nincs ez másként a szennyvízügyben sem.
A szennyvíztisztítás egyre fejlettebb technológiáit építik ki és alkalmazzák, amelynek
során az ürülék nitrogén- és foszfortartalmát lebontva, azt szervetlen nitráttá és
foszfáttá alakítják. A felszíni vizekbe jutó
nitrát és foszfát azonban eutroﬁzációt
okoz. Ezt felismerve, különféle technológiai megoldásokkal megnövelték a szennyvíztisztítók hatásfokát, így a vizekbe egyre
kevesebb szennyező anyag kerül. Helyette
azok a szennyvíziszapban halmozódnak fel,

illetve kis részben a légkörbe jutnak. A probléma alapvető oka azonban továbbra sincs
megoldva, sőt egyre súlyosabb környezeti
problémákat generál. A vízöblítéses WC legnagyobb környezeti ártalma ugyanis valójában nem a vízszennyezés, hanem az ürülék értékes szerves anyagainak a bioszféra
anyagforgalmából való kivonása.

Az ürülékben lévő tápanyagok
mennyisége
Az ürülék tömege és összetétele nagyban
függ az emberek étkezési szokásaitól. Ennek
megfelelően a széklet és a vizelet összetevőire vonatkozó szakirodalmi adatok nem
átlagértéket, hanem szélső értékeket tartalmaznak. A legkisebb értékek egy kisétkű,
vegetáriánus emberre jellemző mennyiséget
és összetételt jeleznek, a legnagyobbak pedig egy húsevő, nagy étkű emberre jellemzők.
Az ürülék összetételét leíró szakirodalmi
adatokat (Gotass in Tanguay, 1990) alapul
véve kiszámoltuk, hogy naponta és évente
mekkora mennyiségű nitrogén, foszfor, kálium, szén és kalcium kerül ki az emberből
széklet és vizelet útján együttesen. (A menynyiségek elemtömegekre vannak kiszámolva,
értelemszerűen ezek szerves molekulákban
kötött anyagok.) Az 1. táblázat a számolások
összegzett eredményét tartalmazza.

1. táblázat: Az emberi ürülék tápanyagtartalma.
Székletben és
vizeletben együtt
Tömeg
Száraz anyag
Szerves anyagok

g/fő/nap

kg/fő/év

Magyarország
(ezer t/10 millió fő/év)

EU-28
(millió t/505 millió
fő/év)

Globális
(millió t/7 milliárd
fő/év)

1000–1500

365–548

3700–5500

184–277

2600–3800

90–151

32,9–55,1

330–550

16,6–27,8

230–385

67,7–138,2

24,7–50,4

250–500

12,5–25,5

175–350

N

9,5–19,0

3,5–6,9

35–70

1,8–3,5

25–50

P

1,1–3,45

0,4–1,26

4–13

0,2–0,6

2,8–9

K

1,57–4,29

0,57–1,56

6–16

0,3–0,8

4–11

C

21,5–56,5

7,8–20,6

78–206

3,9–10,4

55–144

2,75–5,9

1,0–2,15

10–21,5

0,5–1,1

7–15

Ca
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Közelítő számításaink alapján a Föld teljes
lakosságát tekintve évente kb. 2,6–3,8 milliárd tonna biomassza keletkezik az emberi
ürülékből. Ez 175–350 millió tonna szerves
anyagot jelent. Ebben elemekre lebontva 25–
50 millió tonna nitrogén, 2,8–9 millió tonna
foszfor, 4–11 millió tonna kálium található. A
hazánkban keletkezett kb. 3,7–5,5 millió tonna emberi ürülék 250–500 ezer tonna szerves
anyagot, 35–70 ezer tonna nitrogént, 4–13
ezer tonna foszfort, 6–16 ezer tonna káliumot tartalmaz. Ennek a hatalmas tömegnek a
nagy részét az ürülék gyűjtése, a szennyvíztisztítás és a szennyvíziszap kezelése során
kivonjuk a humuszkörforgásból, és szennyező
anyagokká, valamint üvegházhatású gázokká alakítjuk át. Holott az emberi ürülék is a
bioszféra része, és a természetes körfolyamatokba történő visszavezetése a jövő élelmiszer-termelésének elengedhetetlen alapja.

A műtrágyák
hatóanyag-tartalma
A fenti adatok nagyságrendjének értékeléséhez hasonlítsuk össze azokat a talajok
termőképességének fokozására használt
műtrágyázás anyagszükségletével (2. táblázat), valamint a talajpusztulás okozta tápanyagveszteséggel (2. táblázat).

A Föld teljes lakosságának ürülékében
található 25–50 millió
tonna nitrogén, 2,8–9
millió tonna foszfor,
4–11 millió tonna kálium számottevő menynyiség.
Különösen,
ha azt is tekintetbe
vesszük, hogy ha az
ürüléket helyes módon használjuk fel a
talaj tápanyag-utánpótlására, akkor azt
növényi biomasszával
együtt kell komposztálni – azaz a kiszámolt
értékekhez még hozzá kell adni a komposztkészítéskor az ürülékhez adott növényi biomassza tápanyagtartalmát. Amennyiben a
haszonállatok ürülékéből is komposztot készítenének, akkor ezek együttesen vélhetően
fedeznék a talajok tápanyagigényét. Az ürülék
a fenti tápanyagokon kívül számos egyéb, a
növények számára szükséges mikroelemet
is tartalmaz. Ne feledkezzünk meg arról sem,
hogy a kijuttatott nitrogénműtrágyák 2/3-a
a talajvízbe és a felszíni vizekbe jut (Végh
és munkatársai, 2008), és arról sem, hogy
műtrágyázás a talajok humusztartalmának
gyorsabb bomlását, ezáltal szerkezetének,
vízgazdálkodási tulajdonságának, kelátképző, adszorpciós és puﬀ erképességének leromlását okozza – szemben a szerves formában, humuszképző
komposztként
történő tápanyagutánpótlással.
Hovatovább azzal
is számolnunk kell,
hogy 1 kg műtrágya nitrogénműtrágya formájában
való előállításához
2,5 kg kőolajat
kell elégetni. Ez
növeli az üvegházhatást,
és

2. táblázat: Magyarországon (KSH, 2014), az EU-ban (Eurostat, 2015) és
a Földön (FAOSTAT, 2014) felhasznált műtrágyák hatóanyag-tartalma
Hatóanyagtartalom

A hazánkban
felhasznált műtrágyák
hatóanyag-tartalma
(2012) (ezer t)

Az EU-ban értékesített
műtrágyák hatóanyagtartalma (2013)
(millió t)

N

310

11,0

122

P

58

1,1

23,5

K

72,5

2,3

26,5

10

LÉPÉSEK –

A Földön előállított
műtrágyák hatóanyagtartalma (2012)
(millió t)

csökkenti a nem megújuló energiaforrások
készletét. Mi több, a legfontosabb nitrogénműtrágyák – az ammónium-nitrát és a karbamid (más néven urea) – kiindulási alapanyaga a földgáz. (Miközben a vizeletben is
karbamid található, és a vizelet állása során
ebből ammónium-nitrát keletkezik.) A műtrágyák alapanyagainak készletei végesek.
Évi 3%-os felhasználásnövekedés esetén a
foszfátkészletek kimerülése kb. 85 év múlva
következik be (Krassován és munkatársai,
2013). A foszfátkészletek legnagyobb része
Marokkóban, a kálisókészletek nagyjából fele
pedig Kanadában található. Mindezeket mérlegelve beláthatjuk, hogy a műtrágyahasználatra épülő mezőgazdaság nem szolgálja a
fenntartható fejlődést, és hosszú távon nem
is fenntartható.

A talajerózióval elvesző
tápanyag
Hazánk lejtős területeiről a víz évente 80–
110 millió m3 humuszos feltalajt hord le,
amely 1,5 millió tonna szervesanyag, 0,2
millió tonna nitrogén, 0,1 millió tonna P2O5
és 0,22 millió tonna K2O veszteséget jelent
(Várallyai és munkatársai, 2005). Ez átszámítva 200 ezer tonna nitrogén, 44 ezer tonna
foszfor és 183 ezer tonna káliumveszteség
évente (3. táblázat). A talajerózió az EU te-

rületének kb. 29%-át, 1,3 millió km2-t érint
(Jones és munkatársai, 2012). Az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség jelentéseiben
használt RUSLE modell (Revised Universal
Soil Loss Equation) alapján a víz okozta talajeróziós ráta az EU-ban átlagosan körülbelül 2,76 t/ha/év (Jones és munkatársai,
2012; Bosco és munkatársai, 2014). A fenti
adatokból kiszámolva az összes talajveszteséget, és a magyar talajok átlagos tápanyag-

3. táblázat: A talajveszteség miatti tápanyagveszteség számolt értékei hazánkra,
az EU-ra és a Földre

Tápanyag

Talajveszteség miatti
tápanyagcsökkenés
hazánkban
(ezer t/év)

Talajveszteség miatti
tápanyagcsökkenés
az EU-ban
(millió t/év)

Talajveszteség miatti
tápanyagcsökkenés a
Földön
(millió t/év)

Teljes
talajtömeg

70 000

1 200

30 000–75 000

N

200

3,5

90–218

P

44

0,76

20–47

K

183

3,1

82–195

tartalmát ﬁgyelembe véve becsültük meg az
EU talajerózió okozta tápanyagveszteségét
(3. táblázat). A Föld termőföldjeinek 1,3%-a
vész el évente a víz, a jég, a szél okozta erózió, valamint a szikesedés miatt – ez másodpercenként 1000 tonna termőföldet jelent
(Végh és munkatársai, 2008). Egy évre kiszámolva 31,5 milliárd tonna a termőtalajveszteség. Más források 75 milliárd tonna/év
talajpusztulásról informálnak. Ez a magyarországi talajok átlagos N, P és K-tartalmával
kiszámolva, erősen kerekítve 90–218 millió
tonna N, 20–47 millió tonna P és 82–195 millió tonna K elvesztését is jelenti évente (3.
táblázat).

Az ürülék tápanyagtartalmának
vízszennyező anyagokká
alakítása
A háztartásokból vízzel eltávolított, szerves anyagokat tartalmazó emberi ürüléket
a vízből egy az egyben, eredeti formájában
visszanyerni már nem lehet. Az ürülék a csatornarendszerben való áthaladása során már
bomlásnak indul. A szennyvíztisztítás biológiai szakaszában anaerob, aerob és anoxikus
körülmények között a mikroorganizmusok
enzimjeikkel lebontják a vízben lévő nagyméretű szerves molekulákat (amelyek legnagyobb része az emberi ürülék alkotója), majd
azokat egyrészt beépítik a szervezetükbe (új
sejtanyag létesül), másrészt energiaterme-

lésre használják fel. A szerves anyag energiatermelésben részt vevő része átalakul
szén-dioxiddá, szulfáttá és vízzé. A korszerű
szennyvíztisztító berendezések alkalmazásával a felszíni vizekbe jutó szerves anyag,
foszfát és nitrát mennyisége jelentősen lecsökkent, helyette azok a szennyvíziszapban
halmozódnak fel.
A keletkezett nitrát jelentős része a szennyvíziszapban marad (a mennyiség erősen
függ a tisztítás hatásfokától). A maradék
egyrészt anoxikus körülmények között N2
gázzá denitriﬁkálódik, és a légkörbe távozik; másrészt pedig kikerül az élővizekbe. A
mezőgazdasági célra felhasznált, talajra kihelyezett szennyvíziszapban lévő nitrát egy
része eljut a felszín alatti vizekbe, más része
pedig – megnövelve a talajoldat ionerősségét
– gyorsítja a humusz lebomlását. Ez időlegesen megnöveli a terméshozamokat, de ha a
humuszt nem pótoljuk, akkor ez gyorsan a
talaj humuszkészletének kimerüléséhez, és
így a talaj termőképességének nagymértékű
csökkenéséhez vezet. Az ürülék foszfortartalma egyrészt a szennyvíziszapban halmozódik fel, másrészt foszfátion formájában a
tisztított vízben marad, és a felszíni vizekbe
jut. Azt is mondhatjuk, hogy a szennyvíztisztítás során az ürülékben lévő értékes szerves
nitrogén- és foszforvegyületeket vízszenynyező anyagokká alakítjuk át.
A szennyvíziszap hasznosításának kérdése a
mai napig vita tárgya. A szennyvíziszap öszszetétele miatt – amelyet a szennyvíz öszszetétele határoz meg – a mezőgazdasági
kihelyezés problémás lehet, hiszen a szenynyező anyagok a talajba, a felszín alatti vizekbe kerülhetnek, illetve a szennyező anyag
tulajdonságaitól függően a növények fel is
vehetik azt. Az iszap magas víztartalma is
befolyásolja a hasznosítás módját. Víztelenítése megdrágítja a felhasználást, és növeli a felhasználás fajlagos energiaigényét.
Hőhasznosítása káros emissziókkal jár.

Összegzés
Az emberi ürülék szélesebb körű mezőgazdasági felhasználása a Föld éves talajveszteségének, a talajok termőképessége csökkenésének, valamint a műtrágyák előállítása
anyag- és energiaigényének ismeretében a
jövőben mindenképpen szükséges lesz. Földünk édesvízkészleteinek szennyezettsége,
a megfelelő minőségű vízkészleteink menynyiségének csökkenése és az éghajlatváltozás hatásai miatt is olyan módszerekre kell
áttérnünk, melyek csökkentik a vízfelhasználást, és megelőzik a vizek szennyeződését.
(A cikk folytatása bemutatja a háztartási
szennyvíz szennyezési terhelését, valamint
összehasonlítja a vízöblítéses WC-k és az
emberi ürülék komposztálással történő
hasznosításának környezeti hatásait.)
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BOLDOGSÁG–GAZDA(G)SÁG

A MUNKA BOLDOGSÁGA
SZERZŐ: Csapai Gyopár Life and Business Coach

„Szeretnénk arra bátorítani dolgozóinkat, hogy függetlenül gondolkodjanak.
Amikor a dolgozók maguk irányítják saját céljaikat, karrierjüket, biztosak vagyunk abban, hogy magasra emelik majd a motivációs szintet. A kiegyensúlyozott, boldog munkavállaló egyet jelent azzal, hogy együttesen képesek leszünk
könnyedén elérni a vállalat által kitűzött célokat, és ez a Grundfos sikereihez
is vezet.” (Urbán Anita Ildikó HR igazgató/Grundfos Magyarország Gyártó Kft.)
Ma már sokan foglalkoznak azzal a kérdéssel,
hogy a boldog munkahelyi környezet hogyan
befolyásolja a szervezeti eredményeket.
Világszinten elindult egy olyan folyamat,
amelyben előtérbe kerül az érzelmi intelligencia: a vezetők ezeket a készségeiket
próbálják fejleszteni, illetve a tulajdonosok
érzelmileg intelligens vezetőket szerződtetnek. Abból indulnak ki, hogy a fókuszban az
alkalmazottak állnak, hiszen ők állítják elő a
termékeket, és teljesítményüket befolyásolhatja az elégedettségük. Ezért a boldog
munkahely kialakítása fontos szempont.
Az utóbbi évtizedekben a
gazdaságban felértékelődött az emberi erőforrás,
a humán tényező szerepe.
A vállalatok környezetét az
állandó, gyorsuló tempójú
változások jellemzik. A mindennapi kihívásokhoz való
alkalmazkodás előfeltétele
az azokat rugalmasan, kreatívan kezelni tudó ember.
A vállalati hatékonysággal
kapcsolatos vizsgálatok középpontjába olyan fogalmak
kerültek, mint információ, ismeret, tudás,
tanulás, tudástranszfer, tudáshálózatok,
a felsoroltakat támogató vállalati kultúra,
változás, kreativitás és innováció. A menedzsmentben felértékelődő „soft” tényezők között szerepel továbbá a csapatszellem, a döntésekbe bevonó menedzsment,
a kommunikatív vezető, a motiváció ereje,
a jövőkép és küldetés megfogalmazása,
a társadalmi felelősségvállalás kérdése,
a „laposabbá” váló szervezeti hierarchia
(Konczosné Szombathelyi M., 2012).
Egy vállalkozás sikerességét vagy bukását a
gazdasági stabilitás mellett a menedzser reakciói és interakciói befolyásolják. Ez utób-
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biakra pedig nagy hatással vannak az érzelmeink. Sőt kutatások támasztják alá azt az
állítást, hogy a vállalkozói vagy vezetői sikerességhez nagyobb szükség van az érzelmi
kompetenciákra, mint a szakmai és kognitív
készségekre. A vezetői kompetenciák kutatásában egyre nagyobb teret hódít az érzelmi kompetenciák vizsgálata. Amíg az általános intelligenciát született adottságnak
minősítik, amely csak nagyon csekély mértékben fejleszthető, az érzelmi intelligencia
(EI), amint azt több kutatás is alátámasztja,
bármely korban továbbfejleszthető.

Hogyan kapcsolhatjuk össze az érzelmi intelligenciát a boldogsággal? Feltételezhetjük,
hogy egy érzelmileg intelligens vezető boldog is? Mi a boldogság? Hogyan érhető el a
munkahelyen, ahol a munka kötelezettség?
Lehet az ember boldog, miközben a kötelezettségeit végzi? És folytathatnánk tovább a
válaszra váró kérdések sorát.
Talán próbáljuk meg először a boldogság
fogalmát meghatározni. Mi is a boldogság?
Sokféle deﬁníciója van, de mivel érzelemhez
kapcsolódik, nehéz megfogni, értelmezni.
Én úgy fogalmaznék, hogy a boldogság egy
pozitív érzés, ami belülről jön, és melegséggel tölti el a szívünket. Általában valamilyen

eseményhez kötődik, de kapcsolódhat gondolathoz vagy külső tényezőkhöz, egy más
által kiejtett szóhoz vagy mondathoz is. A
negatív érzésekkel ellentétben rövid ideig
tart, hamar elmúlik. Vajon mi az oka, hogy
ilyen múlandó? Az, hogy a negatív érzésekhez hozzá vagyunk szokva: a félelem, a harag, a kétségbeesés, a szomorúság sokkal
inkább része az életünknek, mint az öröm
vagy a boldogság. Erre nevel minket a társadalom.
Ez érvényes a munkára is. Gondolkodjunk
csak el azon, hogy kiskorunktól fogva mit hallottunk
a munkáról. Milyenek voltak
a szüleink, amikor hazajöttek
a munkából? Mit meséltek a
munkahelyükről, a vezetőikről, a vállalatról, a rendszerről és a kormányról? Hányan
voltak, akik hálát adtak azért,
hogy munkahelyük és jövedelmük van? Hányan jöttek haza
vidáman és reményteljesen,
várva a következő munkanapot? Azok, akiknek a szülei
pozitívan nyilatkoztak a munkájukról, a munkahelyükről, sokkal nagyobb
előnnyel léptek a munka mezejére, mert csak
jót hallottak felőle.
Mivel a boldogság érzelem, ezért kapcsolódik az érzelmi intelligenciához. Az érzelmileg intelligens vezető érdekelt abban, hogy
a beosztottjai boldogok legyenek. Azonban
képzeljük csak el, milyen szélmalomharcot kell vívnia az olyan emberekkel, akik úgy
nőttek fel, hogy csak rosszat hallottak vagy
tapasztaltak a munkával kapcsolatosan. És
különben sem szabad áthárítani az összes
felelősséget másra. Mi vagyunk a felelősek
saját magunkért, az érzéseinkért, a teljesítményeinkért és az egész életünkért.

Úgy tűnik tehát, hogy változásra van szükség. Vegyük például a következő meghökkentő esetet! Mit tennénk, hogyan reagálnánk, ha ebben a pillanatban belépne a
főnökünk, és a kezünkbe nyomna egymillió
forintot? Hányan vannak olyanok, akik azt
gondolnák, hogy ez nem természetes, biztosan megbolondult a főnök. Vagy azt, hogy
valami rossz szándék van mögötte, biztosan
akar valamit tőlünk. Hányan vannak olyanok,
akik zsebre vágnák a pénzt, és azt mondanák, hogy ez csak egy csepp abból, amit ők
érdemelnek. Biztosan lennének, akik ezt
visszautasítanák azzal, hogy ne viccelődjön
velük, hiszen lehetetlen csak úgy a semmiért ennyi pénzt kiadni. Nagyon kevesen lennének, akik elfogadnák, és hálásak lennének
érte, nem keresvén semmilyen indokot a főnök cselekedetére.
Fontos, bár önmagában még nem elég az
érzelmileg intelligens vezetők kinevelése.
Az éremnek mindig két oldala van, és mindkettővel foglalkozni kell ahhoz, hogy sikeres
legyen egy változás. A munkavállalókat is
nevelni kell a boldogságra. És ki más tudná
nevelni őket, mint saját maguk.
Hogy ez miként valósítható meg? Talán a
Nic Marks által kidolgozott módszer segítene ebben. Nic Marks jóllét- és boldogságkutató, a Happiness at Work felmérés és
a Happy Planet Index, HPI (Boldog Bolygó
Index) alternatív gazdasági mutató kidolgozója. A NEF (New Economics Foundation,
London) keretén belül működő munkacsoporttal elsősorban azt kutatják, hogy milyen
kapcsolatban áll egymással a boldogság, a
jóllét, valamint a gazdasági teljesítőképesség. A Hapiness at Work nevű projektjét
nemrég indította útjára. Ennek célja, hogy
felismerjük: a boldogabb munkavállaló jobb
teljesítményre képes a munkában is (Szilágyi, 2013).

Nic Marks kutatótársaival
együtt
2008-ban egy 10-20
évre szóló kutatásba kezdett az angol
kormány Előrelátás
Programjának
keretében. A kutatás
szerint a jóllét eléréséhez öt akciólépést
kell bevezetni a mindennapi életünkbe.
1. Kapcsolódás a környezetünkben élő emberekhez. Kapcsolódás a családhoz, barátokhoz, kollégákhoz és szomszédokhoz,
otthon, munkában, iskolában és a helyi közösségekben. Úgy gondoljunk ezekre, mint az
élet sarokköveire, és szánjunk rá időt. Ezek
a kapcsolatok támogatni és gazdagítani fognak minket nap mint nap.
2. Legyünk aktívak! Menjünk ki a szabadba
járni vagy futni egyet. Biciklizzünk. Játszszunk. Üljünk ki a kertbe. Táncoljunk. A gyakorlatok által jól érezzük magunkat. A legfontosabb, hogy felfedezzük azokat a ﬁzikai
tevékenységeket, amelyek hozzánk illenek,
és amelyeket szívesen végzünk.
3. Érzékeljünk! Legyünk kíváncsiak. Lássuk
meg a szépet. Érzékeljük a szokatlant. Vegyük észre az évszakok változását. Szívjuk
magunkba a pillanatot, ha munkába megyünk, vagy ha a barátokkal ebédelünk. Érzékeljük a világot magunk körül, és fogalmazzuk meg érzéseinket vele kapcsolatosan.
Reﬂektálva a tapasztalatokra, rájövünk arra,
hogy mi az, ami igazán fontos nekünk.
4. Tanuljunk! Próbáljunk ki valami újat. Fedezzük fel újra régi érdeklődési köreinket. Iratkozzunk be azokra a tanfolyamokra. Vállaljunk
másfajta felelősséget a munkában. Javítsunk
meg egy biciklit. Tanuljunk meg játszani egy
hangszeren, vagy készítsük el a kedvenc ételünket. Keressünk egy olyan
kihívást, amit élvezettel
valósítunk meg. Új dolgokat tanulva nemcsak
az önbizalmunkat fogjuk
növelni, hanem élvezni is
fogjuk a tevékenységet.
5. Adjunk! Tegyünk valami kedveset egy barátunkkal vagy egy idegennel. Köszönjünk meg

valakinek valamit. Mosolyogjunk. Adakozzunk
az időnkkel. Csatlakozzunk egy közösségi
csoporthoz. Nézzünk kifelé és befelé. Látva
magunkat és boldogságunkat, kapcsolódva
egy tágabb közösségbe hihetetlenül kiﬁzetődő lehet, és segíthet új kapcsolatok kialakításában (Aked és munkatársai, 2008).
Nic Marks és kutatócsoportja arra ösztönöz
bennünket, hogy magunkon változtassunk,
ne másoktól várjuk el a változást. A felelősség a mi kezünkben van. Ehhez kapcsolódik a
bevezető idézet is, amelyben egy nagy multi
HR-vezetője azt üzeni, amit én is próbáltam
kifejteni jelen cikkemben, hogy a boldogságért mindenkinek tennie kell. Nekünk, munkavállalóknak is. Csak akkor tudunk hozzáadott értéket teremteni, ha azt örömmel
tesszük. Akkor tudunk örömmel tenni, ha
erre ösztönöznek minket. Ehhez van szükség
az érzelmileg intelligens vezetőkre. A boldog
munkavállalók és az érzelmileg intelligens
vezetők pedig jól fejlődő szervezetet alkotnak, ami kihat nemcsak a gazdaságra, hanem a társadalomra is.
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Der Tanz um den Gewinn – Tánc a proﬁt körül
SZERZŐ: Nagy Zita Barbara PhD-hallgató/Pannon Egyetem Georgikon Kar

A pénzügyi válságok és pénzügyi mentőcsomagok idejét éljük. A közgazdasági könyvekből azonban nem kapunk gyakorlati választ a
pénzügyi piacok problémájának megoldására.
A német közgazdász professzor, Bernd Senf
2004-ben megjelent Der Tanz um den Gewinn
(Tánc a proﬁ t körül) című könyvében a mélyökonómia gyökereit kutatja. Szerinte pénzrendszerünk alapja problematikus, amit a kamatos kamat dinamikája vált ki, és ez okozza
az egyenlőtlenségeket a társadalmakban.
A könyv címe a „tánc az aranybika körül” kifejezés asszociációja. A tőzsdei árfolyamok
tartós emelkedésekor ugyanis a parkettet a
„bika” uralja. Az emberek viszont alárendelik magukat egy elképesztő világképnek, és
imádni kezdik, ünneplik és csodálják ezt a saját maguk alkotott bálványt: a piacot. A szerző véleménye szerint ez a piacimádat nem
más, mint a neoklasszikus közgazdaságtan
üzenete, amely szerint mindent a piacra kell
bízni, és a nyereségmaximalizálás a vállalatok fő célja.
A szerző úgy véli, hogy ez a ma uralkodó tan
teljesen elszigetelt a valóságtól. Nem a pénz-

zel, hanem a pénz és a kamat viszonyával van
a gond. A kamat probléma, nem pedig megoldás. A könyvben bemutatja és levezeti, hogy
az emberek akkor is a kamatok terhe alatt
roskadoznak, ha soha nem vettek fel hitelt.
Olyan ősi elveket sorakoztat fel (például az
észak-amerikai indiánok esetét), amelyekből
tanulni lehetne. A múlt bölcseit azonban a
mai napig nem értettük meg.
Kell valami, ami megakadályozza, hogy a vagyongyarapodás és az eladósodottság közötti feszültség az elviselhetetlenségig növekedjen. A mai világban egyre kiélezettebb
harc folyik a pénzért, mivel a pénzvagyon nagyon igazságtalanul van elosztva. Az egyenlőtlenség a tömegek kárára és csak egyes
emberek előnyére válik.
A mű írójának szokatlan látásmódja elgondolkodásra ösztönöz. Exponenciális
növekedés hosszú távon valóban nem lehetséges. Az emberi mohóság a környezet,
a természet és az ember kifosztásához
vezet. A könyv legfontosabb üzenete: a jelenlegi irány azért nem jó, mert a rendszert
egyre nagyobb kamatteher nyomja, a ka-

mat pedig nem hajtóerő, hanem a pénzvilág
robbanását generálja. Előbb a periférián,
majd a globális kapitalizmusban minket is
elér.

A „remény könyve”
SZERZŐ: Kiss Lívia Benita PhD-hallgató/Pannon Egyetem Georgikon Kar

Antal Z. László: Klímaparadoxonok – Lehet-e
harmónia természet és társadalom között?
című kötete 2015 tavaszán jelent meg a Környezet és társadalom, XXI. századi forgatókönyvek sorozat kiadásában.
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete tudományos főmunkatársa tollából született könyv a jelenlegi társadalmi és gazdasági feltételek között
feloldhatatlan ellentmondásokkal, a klímaparadoxonokkal foglalkozik. Arra az aktuális
kérdésre keresi a választ, hogy a fejlett ipari
országok – amelyeken az OECD-országokat
érti az író – a mostani feltételek és keretek
között képesek-e alkalmazkodni a természet
változásaihoz. Antal Z. László szerint egy
társadalom csak akkor maradhat fent, ha el
tudja kerülni a létét és jövőjét fenyegető veszélyeket. Fontos szociológiai kérdés, hogy a
modern társadalmak miért nem képesek arra,
hogy elkerüljék azokat a veszélyeket, amelyek
kockázatait nagyon is jól ismerik. Ilyen para-
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doxonok okait vizsgálja és a lehetséges megoldásait keresi könyvében a szerző.
Számára ez a könyv a „remény könyve”. Annak reményében írta meg ugyanis a művet,
hogy mindazokkal együtt, akiknek fontos a
természet és a társadalom harmonikus kapcsolata, akik a szívükön viselik a természet
és a társadalom alakulásának sorsát, megtalálják a klímaparadoxonok feloldásának lehetőségeit.
Vajon sikerrel járnak, és megtalálják a választ
kérdéseikre? Ehhez azon kell munkálkodni,
hogy minél pontosabban megismerjük társadalmi, környezeti korlátainkat és egyben
lehetőségeinket. Úgy gondolom, nemcsak
rajtuk múlik a cél elérése, hanem az olvasókon is. Hiszen esélyünk és lehetőségünk csak
akkor lesz a szükséges változások elindítására, ha minél többen felismerjük az uralkodó
paradigmák korlátait és akadályait. Tudatosan kell törekednünk a közösségi célok elérésére és megvalósítására.

EMBERI TÉNYEZŐ

EGY STRATÉGA HAJDÚHADHÁZRÓL
Lakatos Sándor családról és fenntarthatóságról
SZERZŐ: Bognár Károly/KÖVET Egyesület

Nem új keletű az ismeretségünk Lakatos Sándorral, az INEST Nonproﬁt Kft. ügyvezető igazgatójával,
a Nova-Papír Zrt. igazgatósági tagjával. Csaknem 10 évvel ezelőtt találkoztunk először, amikor ő az
akkori Gazdasági Minisztérium CSR-igazgatója volt, én pedig a CIB Bankban foglalkoztam CSR-rel és
kommunikációval. Akkor arról beszélgettünk, hogyan tudna együttműködni a minisztérium és a bank
a roma vállalkozók ﬁnanszírozásában. Azután ő is elhagyta a minisztériumot, én is megváltam a banktól. Amikor évekkel később ismét találkoztunk, ő az INEST én pedig a KÖVET színeiben, régi jó barátokként üdvözöltük egymást. Annak pedig külön örültünk, hogy a szervezeteink között is van kapcsolat,
hiszen az INEST a KÖVET tagvállalata.
Én jól ismerem az élettörténetedet, de a
Lépések olvasói bizonyára nem. Honnan indultál, hová kötnek a gyökereid?
Egyszerű roma családból származom Hajdúhadházról: apukám betanított villanyszerelőként dolgozott, anyukám mezőgazdasági
munkával egészítette ki a család bevételeit. Nem voltak tanult emberek, de nekünk,
a négy gyereknek, igyekeztek minél többet
megadni, megtanítani. Rám a legnagyobb
hatással anyukám és az ő édesanyja volt:
sok szépséget tanultam tőlük. Úgy mondanám, hogy születetten intelligensek voltak.
A cigánytelep szélén laktunk, sem ide, sem
oda nem tartoztunk igazán. Én nagyon korán
megfogalmaztam magamnak, hogy innen ki
kell törni. A családi legenda szerint ötévesen
már írtam, olvastam. A debreceni Csokonai
Gimnáziumban az egyetlen roma származású gyerek voltam. Versenyszerűen fociztam,
nagyon ment a történelem és a földrajz, de
tudtam, ebből megélni nem lehet. Jogi egyetemre jelentkeztem, de miután elsőre nem
sikerült visszamentem Hajdúhadházra, a helyi családsegítő szolgálatnál helyezkedtem
el. S ha már így adódott, a következő évben
megpróbálkoztam a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán a szociális munkás
szakkal, ahova első nekifutásra felvettek.
Budapestre kerültél tehát. Milyennek találtad a fővárost és milyennek a főiskolát?
Nekem Budapest a fény volt, a csillogás, az
élet napos oldala. Nagyon örültem, hogy ide
kerültem, és élveztem a nagyváros áldásait: a Váci utcát, az elegáns üzleteket, óra- és
könyvesboltokat… A főiskolán korábban nem
látott távlatok nyíltak meg előttem. Ösztöndíjakat kaptam Németországba, Belgium-

ba, Franciaországba, újságírást tanultam a
Central Independent Journal-nél. A végzést
követően a Külkereskedelmi Főiskolán szakdiplomáciát tanultam, közben a barátaimmal
gyermekvédelmi alapítványt alapítottunk.
Mindig is felelősséget éreztem más emberek
sorsáért, különösen, ha gyerekekről volt szó.

Amikor először találkoztunk, 2007-2008
környékén, a Gazdasági Minisztérium CSRigazgatója voltál. Hogyan kerültél be az államigazgatásba?
Az államigazgatási pályafutásomat az Igazságügyi Minisztérium Kisebbségi Hivatalában
kezdtem, ahol klasszikus közigazgatási feladatokat láttam el. Két év után megpályáztam egy állást a Gazdasági Minisztériumban,
ahol tanácsosként egy roma vállalkozásfejlesztési pályázati keret kidolgozása volt a
feladatom. Nem egészen hét esztendő alatt
körülbelül 600 roma vállalkozást támogattunk. 2004-ben miniszteri biztossá neveztek
ki, két évvel később pedig CSR-igazgatóvá.
Abban az időszakban találkoztunk.

A minisztériumi ténykedésed nem csak
szakmai sikerekben merült ki, ha jól tudom.
Jól tudod, ugyanis ott ismertem meg a feleségemet, aki ma már két gyönyörű kislányunk édesanyja. Ő azóta is a minisztériumban dolgozik, a lányok pedig már megnőttek:
Nóri 9 éves, Zsóﬁ pedig 7 éves. Ők hárman
a mindenem. Számomra az a legnagyobb
öröm, ha együtt vagyok velük és éljük a hétköznapi életünket. (Nevet..)
2010-ig erősítetted a minisztérium csapatát. Utána egy kis magánvállalkozási időszak következett, Social Market Strategies
volt a céged neve, amikor elég sokat foglalkoztál egyik kedvenc témáddal, a nembankképes emberek bevonásával a pénzügyi vérkeringésbe. Majd jött az INEST, és
nemcsak az INEST, hanem a Nova-Papír Zrt.
is. Én olyan emberként, olyan stratégaként
ismerlek, aki nem elégszik meg azzal, ha
csak úgy egyszerűen megy a bolt. Mik a terveid a papíriparban?
A fenntarthatóság nekem máig is az egyik
vesszőparipám, és most lehetőségem van
arra, hogy mint üzleti modellt valósítsam,
valósítsuk meg. Az INEST és a Nova-Papír
együtt egy olyan papíripari vertikumot alkot, amelyben a környezeti (papírból papírt készítünk) és a társadalmi (részben
fogvatartottakat alkalmazunk, akiknek
így segítünk visszailleszkedni a társadalomba) fenntarthatóság egy racionális
gazdasági modellben létezik együtt. Az
én tervem hosszú távon az, hogy a nálunk
mindezek eredményeként felhalmozódott
tudást arra használjuk, hogy más cégeknek is segítünk hasonló üzleti modellek kialakításában.
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MÁSÉRT VÁLLALKOZÓ?

AKIK A KEZÜKKEL LÁTNAK
SZERZŐ: Bíró Imola / KÖVET Egyesület

A Nézz Más Szemmel Közhasznú Nonproﬁt Kft. 2015 júniusában a KÖVET Egyesület és az Országos
Foglalkoztatási Közhasznú Nonproﬁt Kft. szervezésében megrendezett CSR Piac 2015 Kiállításon
„Társadalmi vállalkozás” különdíjat kapott. A cikk elkészítéséhez ez a díj – amely a vállalkozás első
szakmai elismerése – adta az aktualitást.
Pataky Tímea 2008-ban alapította cégét.
Az ötletet a vállalkozás elindításához egy
találkozás adta névrokonával, Pataki István
látássérült gyógymasszőrrel. Ez sorsfordítónak bizonyult Tímea életében. „A Pisti”, aki
ma is a vállalkozás oszlopos tagja, ﬁatalon
lett látássérült, de kezének ereje birkózómúltjáról tanúskodik, szaktudása sokrétű
és kimagasló a masszőrszakmában. Ő volt
az, aki Tímeával is csodát tett: a huszonéves
lánynak kezelni kezdte gyerekkori gerincferdülését. Tímea fájdalmaira enyhülést kapott,
ereje pedig megújult a masszázsokat követően. Közben beleszeretett a dologba. Vállalkozása immár nyolc éve működik. Vitality
Wellness nevű szalonjában megváltozott
munkaképességű munkatársak is dolgoznak, például látássérült masszőrök. Ez egy
holisztikus szemléletű masszázsstúdió, ahol
nemcsak a konkrét tünetekre koncentrálnak,
hanem igyekeznek átfogóan, az egész emberre és a testére ﬁgyelni. A vállalkozás mottója is ebből ered: „A kezükkel látnak”.
A díjazott vállalkozás tevékenysége azonban nem csak a masszázsról szól. 2008-ban
akkreditációt nyert el a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, azóta pedig kiemelt, védett munkahelyként kezelik a
hatóságok.
Öt évig a gyógymasszázs volt a vállalkozás fő
tevékenységi köre, de a rehabilitációs törvények változását követően bele mertek vágni
más területre irányuló álmaik megvalósításába is. Testi és szellemi fogyatékkal élőket
is foglalkoztatnak (kézművesmunkákban,
pl. agyagozás és kézi csomagolás munka-
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körben), segítőket, valamint működésükhöz
elengedhetetlenül szükséges rehabilitációs
mentort és tanácsadót alkalmaznak. A megtermelt proﬁ tot az alkalmazottak munkabérére, pályázati önerőre fordítják, hogy minél
jobban tudjanak gondoskodni megváltozott
képességű munkatársaikról. Jelenleg öszszességében 40 főt foglalkoztatnak, ebből
az elmúlt nyolc év alatt (a segítők és a cégvezető kivételével) mindvégig nagyon magas, 95% feletti volt a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya. Védett
foglalkoztatónak számítanak, pozitív diszkriminációt is alkalmaznak a felvételeknél,
mert arra törekednek, hogy egy adott pozíciót lehetőleg megváltozott munkaképességű
dolgozó töltsön be.
A munkatársak kiválasztására kidolgoztak
egy fordított mélyinterjús technikát: más
szemmel nézik a jelölteket. Megvizsgálják,
hogy mit tud a jelentkező, milyenek a képességei, a korlátai, milyen ﬁzikai vagy szellemi
akadályozottsága van. Ehhez igazodnak, és
megpróbálnak e köré építeni egy megfelelő munkakört, tehát a munkát szabják az
emberre, nem a személyt szorítják bele egy
adott munkakörbe.
A munkatársak munkavégzését jelenleg
– Tímeával együtt – négy szociális segítő,
kiemelt módon, rehabilitációs mentorként
Fekete Júlia támogatja, valamint Timi édesapja, Pataky László rehabilitációs tanácsadó
koordinálja. Hogy miért jobb egy megváltozott munkaképességű alkalmazottal dolgozni? Tímea szavait idézve: „Sokan nehéz
körülmények között élnek, de támogatással

és segítséggel úrrá lesznek a nehézségeken,
így jobban teljesítenek, és harcolnak a munka
megtartásáért.”
Rengeteg rehabilitációs állásbörzén, expón,
vállalati egészségnapon vesznek részt, küldetésüknek tartják, hogy a cég rehabilitációs
szemléletmódjára és a társadalmi felelősségvállalás gondolatára felhívják a társadalom, a munkáltatók, a vállalatvezetők és a
cégtulajdonosok ﬁgyelmét. Tímea édesanyja
SM betegsége révén korán megismerkedett
ezzel az ezerarcú kórral, amelyről ma még
csak keveset tudunk. A cég célja, hogy ezt
a betegséget is minél szélesebb körben ismertessék meg, fogadtassák el a társadalommal. Terjesztik a betegséghez kötődően
a narancssárga szalagot és jelszót „Teljes
életet SM-mel!”
Mit kínál a Nézz Más Szemmel azok számára,
akik hozzájuk fordulnak?
Lehet szó irodai masszázsról egyszerűen
csak frissítő vagy egészségmegőrző, egészségre nevelő szándékkal is. Eközben társadalmi érzékenyítés is folyik, hiszen megváltozott munkaképességűekkel mennek
masszírozni. Egy céges dolgozót például bekísértek a masszázsra, de előzetesen a cég
nem tájékoztatta, hogy látássérült masszőr
fogja masszírozni. Az illető számára ez csak
a masszázs közben derült ki. „Ha tudom,
hogy egy vak masszőr fog várni, akkor be se
jelentkezem az időpontra, de így, hogy kész
helyzet elé állítottak, teljesen felülíródott
az eddigi véleményem a megváltozott munkaképességűekről. A masszőr szakmailag a
legjobbat nyújtotta, melyben valaha részem
volt, valamint emberileg is rátermettebbnek
tapasztaltam, mint amilyen például én vagyok. Korábban még az utcán sem mertem
átkísérni egy vak embert.”
A Nézz Más Szemmel nem csak beszél róla,
meg is mutatja, hogyan végzi a munkáját,
ami az embereknek sok erőt ad. Ez azért fontos, mert ha egy cégnél megvan is a szándék és a kellő nyitottság, hogy megváltozott
munkaképességűeket, fogyatékkal élőket

NÉVJEGY
Név ..................................................................... Pataky Tímea
Életkor .............................................................. 32 év
Foglalkozás ..................................................... Ügyvezető és szociális segítő
Végzettség ...................................................... Közgazdász és nonproﬁt közgazdász
Hobbi ................................................................. Főzés, továbbképzések, utazás
Kedvenc könyv ............................................. A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása

Másért vállalkozó?

CÉL, KÜLDETÉS

TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS

PROFIT

ALKALMAZOTTAK

HAGYOMÁNYOS WELLNESS

NÉZZ MÁS SZEMMEL

∫ Pihenés, kikapcsolódás

∫ Célunk, hogy vendégeink-partnereink megújulva és „más szemmel
nézve” távozzon tőlünk.

∫ Kikapcsolódást, feltöltődést elősegítő programok, szolgáltatások

∫ A hagyományos vállalkozásoktól eltérően a társadalmi felelősségvállalásra, egészségmegőrzésre is kiemelt hangsúlyt fektetünk.

∫ Profitorientált, a szektor szereplői között nagy a verseny

∫ A vállalkozás összes bevételét visszaforgatjuk a működésbe,
valamint jótékonysági célokra fordítjuk.

∫ Humánerőforrás

∫ A közös munka mellett a segítségnyújtás öröme és a társadalomért
érzett felelősség kovácsolja össze a dolgozókat.

Valóban Felelős Vállalat?
NÉZZ MÁS SZEMMEL

CÉGNÉV

Nézz Más Szemmel Nonprofit Közhasznú Kft.

ALAPÍTÁS ÉVE

2009 (előtte cégelőd)

TEVÉKENYSÉG

Közhasznú tevékenység és fizikai közérzetet javító
szolgáltatás

MINIMÁLIS SZÁLLÍTÁS

Hazai kutatócsoportok által kifejlesztett gyógyhatású
és bio kozmetikumok; külső futár cég igénybevétele
helyett – megváltozott munkaképességűek részére
munkahelyteremtés
Változatos és egyedi igényeknek megfelelő munkaidő;
rehabilitációs szolgáltatás; szociális segítők; rehabilitációs tanácsadó és rehabilitációs mentor; egyéni
rehabilitációs fejlesztő tervek

TELEPHELY

MAXIMÁLIS IGAZSÁGOSSÁG

1136 Budapest, Balzac utca 21.;
Masszázs: 1015 Budapest, Batthyány u. 67.

SZERVEZŐK SZÁMA

6 fő

Csak szolgáltatás értékesítése; bevételeink teljes
mértékben visszaforgatásra kerülnek

DÍJAK

CSR Piac 2015 Társadalmi Vállalkozás Különdíj

NULLA ÖKONOMIZMUS
OPTIMÁLIS MÉRET

Kisvállalat

FELELŐSEN HASZNOSÍTHATÓ TERMÉK (FENNTARTHATÓSÁG)

Pozitív diszkrimináció alkalmazása - elsősorban
a megváltozott munkaképességű munkavállalók
részére munkahelyteremtés

foglalkoztassanak, a vállalatvezető a legtöbb esetben mégsem tudja, hogy ez mivel
jár. Tímeáék 2014 óta rehabilitációs tanácsadást is nyújtanak ezeknek a vállalkozásoknak.
Tímea úgy érzi, hogy jelenleg leginkább az
anyagi korlátok akadályozzák a céget a fejlődésben. Nonproﬁ t kft.-ként a bevételeket
teljesen visszaforgatják például munkabérekre, fenntartásra. A további fejlődési lehetőségre két utat látnak: egyéb saját forrás
ráfordítását vagy pályázati források keresését. Erőik és kapacitásaik azonban végesek,
így harmadik útként az is felmerült, hogy

adományozás révén is szerezzenek bevételt. Eddig nem gondoltak erre, sosem kértek
senkitől semmilyen segítséget, de a munka
nagy volumenű, tevékenységük közhasznú
és a jó cél érdekében támogatásra érdemesnek tartják az ügyet. Céges
és magánadományokra egyaránt számítanak.
Kitartásuk és alapértékeik,
a dolgok más szemmel való
megítélése eddig minden
akadályon átsegítette őket.
Sok versenytársukkal ellentétben így sikerült a 2008-as

gazdasági zuhanásban is talpon maradniuk.
Nagyon személyes értékeken alapszik a működésük, nehéz a vállalkozással versenyezni.
De érdemes tanulni tőlük, például azt, hogyan lehet más szemmel nézni a világot.
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BETTER PLACES FOR PEOPLE

Előtérben a használók jólléte
SZERZŐ: Ongrádi Melinda PR-munkatárs/HuGBC

A jó levegőminőség akár 8–11%-kal is növelheti egy épület dolgozóinak produktivitását. Hasonlóan
fontos a hőmérséklet is: a túl hideg környezet 4, míg a túl meleg akár 6%-kal is ronthat a termelékenységen! Mindezek a Better Places for People kampány keretében zajló vizsgálódások megállapításai.
A World Green Building Council, a fenntartható építés ügyének előmozdításáért tevékenykedő világszervezet, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének (HuGBC)
anyaszervezete által indított kampány célja,
hogy az épületek használóit egészségesebb
és boldogabb életvitelhez segítsék. A globális szervezet célkitűzéseivel összhangban a
terület hazai szakembereit tömörítő HuGBC
is fontos céljának tekinti, hogy egyre szélesebb körben tudatosodjon: a fenntartható
épületek nemcsak az energiamegtakarítás
és a környezetterhelés csökkentése, hanem
a felhasználók komfortérzete, így például
az irodaépületek dolgozóinak teljesítménye
szempontjából is rendkívül sok pozitív adottsággal rendelkeznek.
A világszervezet által 2015. június 25-én elindított Better Places for People kampány részét képezi annak vizsgálata, hogyan hatnak
az épületek használóik egészségére és közérzetére. A vizsgálat célkeresztjében többféle épülettípus áll: az irodaházak mellett
kereskedelmi létesítmények és lakóépületek
is. (További naprakész információk a kampány weboldalán, a betterplacesforpeople.
org honlapon találhatóak.)
Ilyen épületre szerencsére már nemcsak
szerte a világban, hanem itthon is van számos
jó példa. A minősített, környezettudatos irodaházak száma Magyarországon is egyre nő.
Közöttük pedig örvendetes módon nemcsak
új építésű házak találhatók, hanem „újrahasznosított” történeti épületek is. A HuGBC
által immár rendszeresen megtartott Green
Walk nyíltnap-sorozaton a nagyközönség
több ilyen létesítménybe ellátogathat. Az idei
rendezvény a hagyományokhoz híven szeptemberben a nemzetközi Zöld Építés Hete hazai megünnepléseként várja a látogatókat.
Egy kis ízelítőként most tegyünk mi is virtuális túrát néhány hazai zöld irodaházba!
A Nordic Light Oﬃces egyelőre építési fázisban van. A Skanska Magyarország Ingat-
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lan Kft. a Nordic Light komplexumot a zöld
építési elvekkel összhangban álló, A kategóriás irodaépületként álmodta meg, a tervezés a Mérték Építészeti Stúdió munkája.
A nyolcemeletes irodaépület a legmodernebb
fenntartható megoldásokat vonultatja fel.
A fejlesztés LEED Gold előtanúsítvánnyal
rendelkezik.
A LEED minősítéssel rendelkező Green House
irodaépület megközelíthetősége kiváló, és
mégis kissé távolabb helyezkedik el a „nyüzsgő” Váci úti irodafolyosótól. A belső irodaterületek ﬂexibilisen alakíthatók, a világításhoz szükséges energiafogyasztása fele egy
átlagos épületének. Az irodaház kimagasló
energiahatékonyságról tett tanúbizonyságot
még a nyári kánikulában is, és példamutató a
szürkevízhasználat szempontjából is.
A Corvin Corner Tower a Corvin Sétány projekt
harmadik irodaütemének épülete. Tervezésénél ﬁgyelembe vették a minőség és a gazdaságos üzemeltetés lehetőségének ötvözését. Az épület a BREEAM tanúsító rendszer
szerinti Very Good minősítést is elnyerte.
A Corvin IV. irodaház különleges technológiai
elvárásokat teljesít az A kategóriás irodaházakon belül is kiemelkedően magas elektro-

mos kapacitással, kiépített kettős betáppal,
ergonomikus, előválasztóval ellátott liftrendszerrel és BREEAM tanúsítvánnyal.
Ha Kinnarps, akkor irodabútor – de vajon
hányan tudják, hogy a Kinnarps House volt
az első intelligens irodaház Budapesten?
A Kinnarps csapata folyamatosan dolgozik az optimális irodai működést biztosító
munkakörnyezet létrehozásán. Ennek egyik
nagyon fontos eleme a Next Oﬃce TM tevékenységalapú munkavégzés koncepciója,
amely ötvözi a kreativitást, a technológiai
és környezeti tényezőket. A Kinnarps Irodaház létrehozásával pedig mindezt kiterjesztették, így létrehozva a Total Oﬃce
koncepciót.
A prémium kategóriás, a BREEAM tanúsító
rendszer szerinti kiváló minősítésű Vison
Towers irodaépület Budapest központjának
egyik legnépszerűbb üzleti negyedében, a
Váci úti korridoron található. A területre a 3H
tervezői háromszögletű, legyezőforma épületet álmodtak. Három különböző magasságú torony homlokzatában ugyan valamelyest
eltér egymástól, a tetőkert, a kereskedelmi
egységek, a különböző zöld építészeti megoldások, az igencsak ergonomikus és prakti-

kus belső elrendezés, valamint a tároló- és
parkolóhelyek tekintetében teljes az összhang.
A Geometria Irodaházban, a 3H építésziroda
által tervezett kisméretű létesítményben a
passzív és az aktív zöld elemek egyensúlyának és a különleges építészeti eszközök alkalmazásának lehetünk szemtanúi.
A Dorottya Udvar eredetileg katonaegyenruha-gyár volt, amely 1910-ben épült. Az
ingatlant – számos funkcióváltást követően
– 2002-ben irodaházzá építették át, amely
hatalmas alapterületével, nagy belmagasságával és óriási ablakaival válik különlegessé
az irodaházak között. Az épület 2002-ben
elnyerte a „Legjobb irodaház Budapesten”
díjat.

Az Építész Stúdió által 2002-ben tervezett
Science Park irodaház Közép- és Kelet-Európában elsőként a BREEAM in Use minősítésen mindhárom kategóriában párhuzamosan Very Good fokozatot szerzett. Az 1,5 ha
nagyságú, zöld parkkal körülvett épületegyüttes a teraszokon és erkélyeken kívül
számos izgalmas építészeti megoldással
rendelkezik. A 2012 végén végzett korszerűsítés eredményeként a hulladékhő felhasználásának köszönhetően a fűtésienergiafelhasználás több mint 60%-kal csökkent a
fűtési szezonban.

Az 1893-ban épült Eiﬀel Palace homlokzatát
az eredeti formájában újították fel, míg a régi
épületet lebontották, és helyére egy korszerű, 7 szintes irodaház és 5 szintes mélygarázs épült. Az újjászülető épületben számos
környezettudatos megoldás található, így
nem véletlen, hogy hazánkban elsőként mind
a LEED Gold, mind a BREEAM Very Good (tervezési fázis) tanúsítványt megszerezte.

A Residence Irodaházak a Margit körút és a
Fő utca forgalmától egy saroknyira, a nyugodt Ganz és Kacsa utca által határolt területen helyezkednek el. Mindkét irodaház
megközelítése gépkocsival és tömegköz-

A kezdeményezésről, egyesületünk tevékenységéről és híreiről további információk
találhatóak a www.hugbc.hu honlapon. A fotók a #greenwalkphoto fotópályázatra nevezett alkotások.

lekedéssel egyaránt kiváló. A bejárás során
megismerkedhettünk az épületet körülölelő
zöld kerttel is.

Zöld Iroda Program és minősítés
SZERZŐ: Herner Katalin/KÖVET Egyesület

A Zöld Iroda Programot a KÖVET szakértői
dolgozták ki 1999-ben. Azóta számos szervezet csatlakozott a programhoz, vett részt
képzéseken, az időről időre megrendezett
Zöld Iroda versenyeken és kiállításokon; a
kiemelkedően zölden működő irodák pedig
védjegyet is szerezhetnek irodájuk számára
a Zöld Iroda minősítéssel.
2005-ben jelent meg a KÖVET gondozásában a Zöld Iroda Kézikönyv átdolgozott, kibővített változata, 2010-ben pedig kiadtuk a
Zöld Iroda Zsebkönyvet. A Zöld Iroda versenyen résztvevők esettanulmányait Zöld Iroda Katalógusokban gyűjtjük össze és adjuk
közre.
A Zöld Iroda Program alapját az ökotérképezés
módszerével zajló helyszíni felmérés adja. Az
ökotérképezés a KÖVET által levédett módszer. Egyszerű vizuális eszköz a szervezetek
környezeti problémáinak felmérésére. A telephely – jelen esetben az irodák – alaprajzával körbejárva összegyűjtjük az energia,
a víz, a hulladék, a talaj, a tárolás, a zaj, a
kockázatok és a levegő területén tapasztalható környezeti problémákat és alkalmazott
jó gyakorlatokat, majd bejelöljük azokat a
térképen. Ezt követően intézkedési javaslatokat dolgoz ki az iroda, amelyeket környezeti, gazdasági és megvalósíthatósági
szempontból értékel. A Zöld Iroda Program
bevezetésének következő szakaszát az in-

tézkedési javaslatokból összeálló akcióprogram megvalósítása alkotja.
A folyamat fontos részét képezi a munkatársak bevonása, környezettudatosságuk
növelése. Egy egyszerű kérdőív segítségével
megismerhetjük a dolgozók véleményét a
szervezet működéséről a környezeti szempontok tekintetében. Tudatformálásuk interaktív képzéssel történik. A munkatársak
bevonása a környezeti „időjárás-jelentés”
kitöltésével valósul meg, amelyből megtudható, hogy a dolgozók szerint melyek a környezeti szempontból problémamentes területek, és melyek azok, amelyek még javításra
szorulnak. Egy szervezet Zöld Irodává való
fejlesztésének általános lépései a következők:

1. Helyszíni felmérés,
adatgyűjtés és előkészítés
A program első lépéseként a szervezet
szakértője a KÖVET szakértőjével együtt
kidolgoz egy ütemtervet, amelyben kijelölik
a program egyes lépéseinek tervezett időpontját. Ezután a vállalat Zöld Iroda-koordinátora a KÖVET szakértőjével bejárja az
irodákat és a kapcsolódó területeket, ahol
az ökotérképezés módszerének segítségével azonosítják a környezeti problémákat és
összegyűjtik a szükséges adatokat.

2. Adatok kiértékelése,
Zöld Iroda-csapat kialakítása
A helyszíni felmérést követően összegzik az
információkat. Az eredmények, adatok és
információk feldolgozását, valamint kiértékelését követően a felmerülő problémákra
megoldási és fejlesztési javaslatokat dolgoznak ki. A vállalat munkatársaiból Zöld Iroda-csapat kialakítására tesznek javaslatot,
amely segíti a munkatársak aktív bevonását.

3. Akcióprogram kidolgozása,
prezentálása
A helyszíni felmérés és az összegzés során
felmerült problémák és javaslatok környezeti, gazdasági és megvalósíthatósági elemzése alapján megállapítják az intézkedések
megvalósításának prioritásait, továbbá öszszeállítják a Zöld Iroda akcióprogramot. Az
egyes elvégzendő feladatokhoz felelősöket
és határidőket is rendelnek.
Ezután kerül sor a kidolgozott akcióprogram
prezentálására és egyeztetésre a szervezet vezetőségével és a programért felelős személyekkel. Ennek célja, hogy az akcióprogram a szervezet éves programjának szerves része lehessen,
valamint, hogy ütemezni tudják a zöldülést.
Folytatás a 27. oldalon.
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A Sió-Eckes EMAS-szal koronázta környezeti teljesítményét
SZERZŐK: Bajnok Orsolya okleveles EMAS-auditor / Nagy Györgyi vállalati PR-tanácsadó

Mindössze hét hónap alatt szerezte meg az EMAS minősítést hazánk piacvezető gyümölcslégyártója, a Sió-Eckes Kft.
Magyarország piacvezető gyümölcslégyártója, a Sió-Eckes Kft. kiváló minőségű alapanyagokból készült termékeivel csaknem 25 éve
szereplője a hazai gyümölcslépiacnak. A SIÓ
és Hohes C termékek hazai sikerének egyik
záloga a vállalat munkatársainak szakértelme, tapasztalata és odaadása, amellyel hozzájárulnak az egészséges
termékek
előállításához.
„Nagy hangsúlyt helyezünk
arra, hogy a gyümölcslépiac meghatározó szereplőjeként gyártási hagyományaink megőrzése mellett
innovációkkal szolgáljunk
fogyasztóink számára, akik
megbízhatnak termékeinkben” – hangsúlyozza Apel
Margit műszaki igazgató.
A siófoki gyár Európa egyik
legmodernebb gyümölcsfeldolgozó és gyümölcslégyártó üzemévé, a hazai
gyümölcsfeldolgozás és
gyümölcslégyártás egyik
fellegvárává vált.
A 2015. áprilistól novemberig tartó folyamat
eredményeként a Sió-Eckes Kft. 2016 januárjában megkapta a hivatalos tájékoztatást, hogy
az EMAS rendszer követelményeinek eleget
téve, nyilvántartásba vették (http://sioeckes.
hu/img/Sio-Eckes_Kft_Kornyezetvedelmi_nyilatkozat.pdf).
A projekt indulásakor megalakult EMAS-csapat
munkáját nagyban segítette a dolgozók elköteleződése az EMAS mellett. A cég anyavállalata,
az Eckes-Granini Group – amely már 20 éve
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működtet EMAS rendszert – ezzel összefüggő
elvárásainak megfelelően a Sió-Eckes is elmondhatja, hogy nemcsak prémium kategóriás termékeivel van jelen a magyar piacon, de e
kategóriába tartozó környezetvédelmi vezetési
és irányítási rendszere sem marad el a magas
színvonaltól.

A vállalat 2015 novemberében megrendezett
környezetvédelmi rendezvénye iránti nagy
érdeklődés is rámutatott arra, hogy menynyire elkötelezettek a Sió-Eckes munkatársai az EMAS iránt. Az eseményen kollégáink
egy, az EMAS-hoz kapcsolódó környezetvédelmi vetélkedőn bizonyították tudásukat.
A fenntartható és környezettudatos működés jegyében az egyes szervezeti egységek
nyolc csoport nyolc gyümölcsfacsemetét
(dió, alma, szilva, őszibarack, kajszibarack,
meggy, cseresznye és körte) ültetett el a
siófoki gyárat övező zöld területen. A nap
zárásaként ujjlenyomat fán örökítették meg
„környezeti lenyomatukat” a résztvevők.
„Fontos számunkra, hogy környezetünk minőségét megőrizzük a következő generációk
számára, ezért tevékenységeink és technológiai fejlesztéseink során szem előtt tartjuk
a környezetvédelmi szempontokat. Az EMAS
minősítés megszerzésével vállalatunk bizonyította elkötelezettségét egy környezettudatosabb, tisztább jövő építésében” – emelte ki Apel Margit.

A vállalat hatékony működést és folyamatos
fejlődést rendszeres oktatásokkal, a személyi felelősség tudatosításával és szerepének
erősítésével biztosítja minden munkatársa
számára. A Sió-Eckes közösségének tagjai felelősen gondolkodnak környezetükről,
tisztában vannak tevékenységük környezetre gyakorolt hatásaival, így munkájukat környezetvédelmi szempontok szerint is tudatosan végzik.
A Sió-Eckes által előállított SIÓ és Hohes C
termékek viselik az FSC®
emblémát, ezzel is jelezve a felelős, ellenőrzött
forrásból származó kartoncsomagolást. Felelős
gyártóként a vállalat a
környezeti károk elkerülésére, valamint az energiafelhasználás csökkentésére törekszik. Környezeti
politikájában nem csak a
környezeti
teljesítmény
folyamatos javítása iránti
elkötelezettségét fejezte
ki; célokat, célkitűzéseket
és programokat határozott meg, amelyek kidolgozása során a jogi tényezőkön túl ﬁgyelembe vette
a cég saját környezeti tényezőit is (http://
sioeckes.hu/kornyezeti_politika).
Az EMAS nagyszerű lehetőséget biztosít
arra, hogy a környezet védelmét szem előtt
tartva, a vállalaton belül az erőforrások optimalizálása révén csökkentse a környezeti
terhelést, a termelési költségeket, és tovább
javítsa a Sió-Eckes megítélését.

Tanulságok a Sió-Eckes Kft.-től:
1. Az eredendően környezettudatos
működés és rendszerkialakítás
jelentősen megkönnyíti az EMAS
minősítéshez vezető utat.
2. Minden feladatra megfelelő szakembert alkalmazz!
3. Ha nincs előtted járt út, fektesd le
te magad.

Karbonsemlegesség
a mindennapokban
SZERZŐK: Fodor János kereskedelmi igazgató / Folprint Zöldnyomda Kft.

VÉDJEGYES
TISZTASÁG
SZERZŐ: Vályi Zsuzsa HSE Convenor/Tata Consultancy Services (TCS)

Csizmadia Edit CSR-tanácsadó / Denkstatt Hungary Kft.

A Folprint elkészíttette a 2014-es évre vonatkozó karbonlábnyom-számítását, hogy megismerje
2014-es karbonkibocsátását, illetve, hogy annak
kiváltásával karbonsemlegessé tegye a vállalat
működését.
A Folprint Zöldnyomda felülvizsgáltatta 2014-es működéséből, üzemeltetéséből 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 összesen 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 CO2eqkibocsátáshoz. 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 következik, hogy a vállalat karbonlábnyomának csökkentését célzó intézkedések során a nyomda energiafelhasználásának, továbbá a keletkező kommunális 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 szereltek fel, a fűtési időszakban 80%-ban fapellettel fűtenek, a szerves
hulladékokat komposztálják. A gyártási folyamatok környezeti hatásait 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.

Ahogyan a globális környezeti problémák orvoslására sem adtak
megoldást önmagukban a környezetbarát termékek, úgy a környezetbarát 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 tevékenységének környezeti hatásait. Hulladékgazdálkodási és CO2kibocsátás-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 szerezte meg takarításra a Környezetbarát Termék Nonproﬁ t Kft. „Környezetbarát Szolgáltatás” védjegyét. A védjegy elnyerésének alapfeltétele 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 kevesebb vegyszert és vizet használunk a szőnyegtisztításhoz. Szigorúan mérjük és elemezzük a takarított m2-re jutó vegyszerfelhasználást.
Modern, hatékony és környezetbarát elektromos eszközeinkkel energiát takarítunk meg. Nagy hangsúlyt helyezünk a koncentrációk megfelelő 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
el Hegyi Ágnes a TCS és Krumpach Ágnes a takarítási szolgáltatást
végző Future FM Kft. képviseletében.
A védjegy megszerzése többéves jó beszállítói kapcsolat eredménye.
A TCS-nél működő környezetközpontú irányítási rendszerhez kapcsolódóan fontos a megfelelő beszállítók kiválasztása, így a takarítást 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 takarítási 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 tartják a folyamatok ellenőrzését, fejlesztését.
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DREHER: EGYEDI MEGOLDÁSOK A SÖRGYÁRTÁSBAN
A FÜSTGÁZ HŐHASZNOSÍTÁSÁRA
SZERZŐ: Bodó Brigitta vállalati kapcsolatok koordinátor/Dreher Sörgyárak Zrt.

Energiaátalakítások összegzése
A klímaváltozás globális veszélye és várható
következményei miatt a Dreher Sörgyárak is
kiemelt ﬁgyelmet fordít az üvegházhatású
gázok, köztük a szén-dioxid kibocsátásának
mérséklésére. Ennek érdekében kulcskérdésként kezelik az energiahatékonyság növelését és a tisztább energiaforrások használatát. Intézkedéseikkel egyúttal erőforrást
és költséget is megtakarítanak.
A vállalat mindennapjaiban három területen
is kulcsszerepet játszik a fenntarthatóság.
Ezek egyike a környezettudatos működés,
amely mellett a felelős alkoholfogyasztás
és a társadalomra gyakorolt hatás alkotja a
program további fő pilléreit.
A füstgáz hőjének hasznosítása során bevezetett fejlesztések célja a Dreher Sörgyárak
fosszilis tüzelőanyag igényének 5%-kal való
csökkentése volt, a gőzkazánok üzemeltetése közben jelentkező energetikai veszteségek feltárásával és ezek csökkentésével. Ezt
a kazánház új égéstermék-elvezető rendszerének kiépítésével valósították meg úgy,
hogy a kéményen távozó füstgázból a hulladék hőenergiát kinyerik, és a hőtermelési
folyamatba visszaforgatják.

Fejlesztés megnevezése

Várható éves megtakarítás (MWh/év)

Új kémény és füstgázrendszer

378

Tápvíz visszahűtése

444

Gázégők modernizálása

315

Új hőhasznosító hőcserélő és füstgázrendszer

276

Kevertpótvíz-tartály hőmérséklet-csökkentése

321

Összesen

1734

A gyárterületen új kéményt és hőcserélőket telepítettek. A füstgáz lemezvezeték
és a saválló béléssel rendelkező, szigetelt
acélkémény alkalmas alacsonyabb hőmérsékletű füstgáz fogadására és szabadba
vezetésére. A beruházás következő lépésével a kazánok egyébként is 90% feletti hatásfokát további 0,5–1%-kal tudták javítani.
A tápvízvisszahűtő kapcsolás keretében a
gáztalanított tápvizet egy lemezes hőcserélőben kevert vízzel 105 °C-ról 85–90 °Cra hűtjük. Ez az alacsonyabb hőmérsékletű
tápvíz alacsonyabb hőmérsékletű kilépő
füstgázt eredményez, csökkentve a kazánok veszteségét. Ezt követette a meglévő
gázégők modernizálása. Az átalakítás után
elektromosan
vezérelt,
frekvenciaváltós, oxigénszabályozással
működő
égők segítettek megközelítőleg további 0,5%-kal
mérsékelni a füstgázveszteséget. A kondenzációs
füstgáz hőcserélő kiépíté-

se volt a következő állomás. A füstgázhőcserélők segítségével felmelegítik a kazánba belépő vizet és a kazánégőknél belépő levegőt.
Ennek az a jelentősége, hogy a műveletet a
korábban használt földgáz helyett jelenleg a
fosszilis tüzelőanyag égéstermékének viszszanyert hőenergiájával oldják meg.
A kialakított rendszer egyedi abban, hogy a
füstgázból kinyert hőenergia közvetítéséhez a termelt gőz kondenzátumát használja
fel és juttatja el például a fejtési technológiákhoz.
A komplex fejlesztés befejező szakaszában
a kevertpótvíz-tartály hőmérsékletének
további csökkentését a következő átalakításokkal oldották meg: kazánházi szellőző
levegő fűtése, pasztőr technológiai víz előmelegítése, abszorpciós hűtő táplálása és a
hideg póttápvíz előmelegítése.
Az egyes fejlesztések hatásai összeadódnak, amelyek éves szinten várhatóan 1734
MWh-s megtakarítást eredményeznek a vállalatnak. A rendszerenkénti elérhető értékeket a táblázat mutatja.

„A Dreher Sörgyárak energiaigényes iparágban működik,
és egy-egy jó ötlettel több háztartás éves energiaigényét
tudjuk megtakarítani – így folyamatosan törekszünk,
hogy új technológiai megoldásokat találjunk. A sörgyártás
során nagy mennyiségű hulladékhő keletkezik, amelyet
évek óta hővisszanyerő rendszer segítségével hasznosítunk, azonban a rendszerben további tartalékok voltak,
amelyek lehetővé tették az újabb fejlesztések megvalósítását.”
(Trafnek Gábor energiaellátási vezető)
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Az egyiknek maradék(anyag),
a másiknak kincs
SZERZŐ: Bogdán Judit szolgáltatási menedzser/Humusz Szövetség

A tárgyi adományozás kultúrája még gyerekcipőben jár Magyarországon. Egy 2009-es felmérés* szerint a magánszemélyek leginkább pénzbeli adományokban gondolkodnak, ezt követi a természetbeni adomány, majd az önkéntes munka.
Az idén 21 éves környezetvédelmi civil szervezet, a Humusz Szövetség a tárgyi adományozás szociális és környezetvédelmi (hulladékcsökkentő) hatásainak kiaknázására 2014-ben indította el
tulsokcucc.hu online tárgyiadomány-koordinátori hálózatát. Célja,
hogy a magánszemélyeknél, vállalatoknál feleslegessé vált, de még
használható tárgyak a programba regisztrált – és a Humusz Szövetség által ellenőrzött – civil szervezeteknél ismét hasznossá váljanak
.
Ennek kifejezetten az üzleti szféra számára fejlesztett változata a
Maradékbazár, amelynek keretén belül a vállalatok gyártási, napi működési maradék anyagai kreatív kézműves-foglalkozások alapanyagaivá válhatnak. A felajánlott maradékok közös tulajdonsága, hogy
nem szennyezett, nem veszélyes, egészségre ártalmatlan anyagok,
amelyek lehetnek műanyagból, fából, textilből, fémből, papírból,
gyakorlatilag bármiből, ami a fentieknek megfelel, és egyébként hulladékként szállíttatnák el. Fogadóként oktatási intézmények, pedagógusok, kreatív hobbiszakkör-vezetők regisztrációira számítanak.
A projekt keretén belül 2016. március 24-én továbbképzést szerveztek vállalati szakembereknek. A PricewaterhouseCoopers adószakértőjének segítségével az adójogi kérdésekre kerestek válaszokat, a Morgan Stanley Magyarország és a Vodafone Magyarország
közreműködésével a két vállalat adományozási jó gyakorlatait is
megismerhették a résztvevők.
Szakmai partnereik a KÖVET Egyesület, a Magyar Adományozói Fórum, a Hungarian Business Leaders Forum, valamint az Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar Minőségfejlesztési Központ.
A projekt hosszú távú fenntarthatósága érdekében szívesen vennék,
ha a vállalatok megosztanák véleményüket, tapasztalataikat, kérdéseiket a témában.
További információ: www.humusz.hu/maradekbazar
*http://www.tarki.hu/hu/news/2009/kitekint/20090828.html

Minősített Zöld Iroda a BAT-nál
SZERZŐ: Dr. Tóth Attila szabályozási és kormányzati kapcsolatok
igazgató / BAT Pécsi Dohánygyár Kft.

A British American Tobacco cégcsoport alapvető stratégiai célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a fenntarthatóság. Azt, hogy e
célkitűzést mennyire komolyan vesszük, mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy 2016-ban elsőként a budapesti iroda nyerte el a KÖVET
Egyesület Zöld Iroda minősítését.
Az elmúlt időszak nagy kihívások elé állította a dohányipart, ami a
BAT magyarországi vállalatát is érzékenyen érintette. Az új szabályozási környezet nyomán elköltöztünk budaörsi telephelyünkről,
de már az új irodaépület kiválasztásánál is komoly problémába ütköztünk, hiszen a költözés kapcsán kiemelten fontosnak tartottuk,
hogy az új irodaépületünk mindenképpen A+ energiabesorolású legyen. Sajnos az igényeinknek megfelelő székhely megtalálása nem
volt egyszerű feladat. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy a rendelkezésre álló irodaépületek építésénél nem az energiahatékonyság volt
az elsődleges szempont. Végül sikerült megtalálni mostani székhelyünket, és – amint az eredmények is bizonyítják – kiﬁzetődő volt a
t
meg a földe
hosszas keresgélés.
így mentsd
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avagy
alatt a megfelelő irodahelyiség kiválasztásánál
Természetesen
10 napnemcsak
voltunk ﬁgyelemmel a zöld gondolatra, hanem az irodák kialakításánál, a bútorok és az egyéb irodai eszközök beszerzésénél is szem
előtt tartottuk a fenntarthatóság követelményét.

A Zöld Iroda minősítés elnyeréséhez nem elég csupán a zöld munkakörnyezet kialakítása, legalább ennyire fontos az, hogy dolgozóink is
magukénak érezzék a zöld szemléletet, és ne csak munkájuk, hanem
mindennapi életük során is tekintettel legyenek a környezetükre. Ennek tudatában 2015-ben felvilágosító kampányt szerveztünk munkatársaink számára „Sustainabilty challenge, avagy így mentsd meg
a Földet 10 nap alatt” címmel. A kampány sikere csak megerősített
bennünket abban, hogy jó irányba haladunk, de szerettük volna látni,
hogy valóban fenntarthatóan működik-e az iroda, vagy ez csak hiú
ábránd marad. Éppen ezért elhatároztuk, hogy emeljük a tétet, és
megpróbáljuk elnyerni a Zöld Iroda minősítést.
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A minősítés kapcsán
10 napaz egyik legnagyobb kihívást a megfelelő Zöld

Iroda policy, illetve az ahhoz kapcsolódó akcióterv elkészítése jelentette. Mindenképpen úgy szerettük volna megtervezni a várható
aktivitásokat, hogy azok rezonáljanak az önellenőrző kérdések során
napvilágra került hiányosságokra. Éppen ezért legégetőbb feladatként a kéztörlők cseréjét végeztük el, míg az év további részében
olyan kampányokat szervezünk dolgozóink számára, mint az ökológiai lábnyom kiszámítása vagy az alternatív közlekedési módok előnyeinek bemutatása.
Az, hogy 2016-ban már büszkén magunkénak tudhatjuk a Zöld Iroda
tanúsítványt, nagyban köszönhető a KÖVET Egyesületnek is, amely
lényegre törő és gyakorlati tanácsaival sokat segített abban, hogy
elképzeléseinket a gyakorlatba is átültethessük.
És hogy mit tanultunk az elmúlt időszakban? Ha egy mondatban
kéne összefoglalni, akkor azt, hogy a fenntarthatóság nem a szelektív hulladékgyűjtésnél ér véget, hanem igazából csak ott kezdődik.
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ÚJ ELNÖKÖT VÁLASZTOTT
A KÖVET KÖZGYŰLÉSE
Március 23-án tartotta éves rendes közgyűlését a KÖVET Egyesület. A tagvállalatok elfogadták a
2015-ös szakmai és pénzügyi beszámolót, új elnökségi tagokat, közöttük új elnököt választottak,
megválasztották az új felügyelőbizottságot is, valamint szavaztak az alapszabály technikai jellegű
módosításairól. A tagvállalatok elfogadták az elnökség tagdíjakra vonatkozó javaslatát: a KÖVET tagdíjai 2016-ban (immár negyedik éve) nem változnak.
A KÖVET Egyesület történetének egyik legkeményebb évét zárta
2015-ben. Az év eleji 10 fős dolgozói létszám az év közepére 4 főre
apadt, a 2014-ben elindult kedvezőtlen pénzügyi folyamatok pedig
2015-ben is folytatódtak. A KÖVET vezetősége ebben a helyzetben
két célt tűzött maga elé: a tagság kiszolgálási színvonalának szinten
tartását, valamint a pénzügyi folyamatok erős kontrollját, a 2016os év pénzügyi alapjainak megteremtését. Bognár Károly ügyvezető
igazgató beszámolójából kiderült, hogy mindkét célt sikerült elérni.
A KÖVET 2015-ben 12 képzést tartott, 6 munkacsoportülést rendezett, 2 konferenciát szervezett, ugyancsak 2 céglátogatást hozott
tető alá, megszervezte az eddigi legnagyobb CSR Piac-rendezvényt
40 kiállítóval és több mint 400 látogatóval, tovább népszerűsítette
az EMAS-t a kecskeméti Mercedes gyárral együttműködve. Havonta
hírlevelet küldött a tagvállalatainak, kiadta a Lépések 3 számát, beadott 4 pályázatot, és mindeközben befejezett 6 vállalati projektet.
Ráadásul partnereivel és barátaival egy nagyon jól sikerült buli keretében megünnepelte 20. születésnapját, és ha ennyi nem lett volna
elég, december 17-én új irodába költözött.
A KÖVET pénzügyi helyzete tavaly még nem vett éles fordulatot, így a
szervezet az évet 28,8 millió forintos veszteséggel zárta az egy évvel
korábbi 37,7 milliós mínusszal szemben. A 2016-os tervekből viszont
az derül ki, hogy véget érni látszik a „hét szűk esztendő”. A KÖVET
ugyanis 2016-ra 32 millió forintos kiadást és 48 millió forintos bevételt tervez, és mint az a közgyűlésen kiderült: a bevételi terv egyáltalán nem a valóságtól elrugaszkodott, rózsaszín vágyálom.
A jelenlévők egyhangúlag fogadták el a szervezet 2015. évi beszámolóját.
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Az idei tagdíjakat a KÖVET elnöke, Kerekes Sándor
professzor terjesztette a
közgyűlés elé. Elmondta: a
gazdasági körülmények nem
indokolják a tagdíjak emelését, ezért az elnökség erre
tesz javaslatot. A közgyűlés
szintén egyhangúlag fogadta el az elnökség javaslatát.
Március 7-én lemondott
tisztségéről a KÖVET elnöke,
Kerekes Sándor professzor.
Lemondását azzal indokolta, hogy a vállalatokkal foglalkozó szervezet élén nem
akadémiai, hanem vállalati
embernek kell állnia. A közgyűlés új elnököt választott a Winter-díjas Ódor Erzsébet személyében, aki a Chinoin Zrt. újpesti gyáregységének környezet-, egészségés munkavédelmi vezetője. Ódor Erzsébet a KÖVET első női elnöke.
Elnökségi tagságáról még februárban lemondott Schmidt András és
Soltész Tibériusz. Az ő helyükre a közgyűlés Baka Évát, az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ Egyesülés) ügyvezető igazgatóját, illetve Jóri Zoltánt, a ContiTech Rubber Industrial Kft. munkabiztonsági és környezetirányítási vezetőjét választotta meg.
Az idén lejárt a KÖVET felügyelőbizottságának négyéves megbízatása, így új testületet kellett választani. A közgyűlés a felügyelőbizottság elnökévé a korábbi ciklusban is elnök Fóris Ferencet, a FORIS
Beverages Kft. tulajdonos-ügyvezetőjét, tagjaivá a KÖVET korábbi elnökét, Kerekes Sándor professzort, valamint a megelőző négy évben
is tag Ostorházi Lászlót, az Ostorházi Bevonattechnika Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatóját választotta meg.
Ezt követően a közgyűlés szavazott a KÖVET székhelyének módosításáról és néhány technikai változtatásról a szervezet alapszabályában.
A 10. napirendi pont keretében a KÖVET ügyvezető igazgatója, Bognár Károly bejelentette lemondását az ügyvezetői posztról. Döntését
azzal indokolta, hogy az elmúlt bő egy évben a KÖVET menedzselése
olyan nagy terhet rótt rá, hogy már nem tud a változások hajtóereje
lenni, és így új lendületet adni a szervezetnek.
A közgyűlés végén bemutatkoztak a KÖVET új tagjai: a FORIS Beverages Kft., valamint a Bunge Zrt.

Zuglóba költöztünk
SZERZŐ: Németh László/Unicap Zrt.

Többször is hírül adtuk már, hogy tavaly év végén elköltöztünk az Astoriáról Zuglóba. Nagyon szeretjük
az új irodánkat, és az annak otthont adó irodaház is közel áll hozzánk, valamint a KÖVET lelkületéhez. Úgy
gondoltuk, röviden bemutatjuk, hol is „lakunk” most. Ehhez az irodaház üzemeltetőjét hívtuk segítségül.
nak éreztük ennek a régi épületnek a megmentését, amely túlélte a
II. világháború bombázásait. Több ingatlanfejlesztési lehetőség megvizsgálása alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy gazdaságosan csak egy irodaház alakítható ki belőle.
A PHARE program keretében sikerült egy vissza nem térítendő EU-s
pályázatot megnyerni az épület szükséges átalakításához, amelynek
segítségével technológiaorientált irodaházzá alakítottuk át a gyárépületet. A tervtárból kikerestük a régi terveket, és visszabontottuk
a hatvanas-hetvenes években az épülethez hozzáépített részeket.
Az akkor hatályos építési előírások alapján egy több mint háromszor
nagyobb épület megépítésére lett volna lehetőség, de úgy gondoltuk, fontos, hogy megmaradjanak az épület eredeti arányai, és a zöld
felületet az elérhető maximumra növekedjen. Az udvaron a parkoló
gyepráccsal készült, 12 fát, tujákat és bokrokat ültettünk.

Az E-Factory irodaház, ahogyan ma hívják, 1927-ben épült. Az Első
Hazai Vegypapírgyár Rt. ott gyártotta a régi irodák egyik fontos kellékét: az indigót. A gyárat 1948-ban államosították. Ezután a Papíripari
Tröszt keretében működött, és a 60-as évek elejétől háztartási papírok előállításával foglalkozott. 1992-ben az Állami Vagyonügynökség vállalatot alapított Nova-Papír Kft. néven, amelyet privatizációs
eljárás keretében értékesítettek egy hazai befektetési csoportnak.
A – ma már – Nova-Papír Zrt. egyike azon kevés magyar vállalatnak,
amely közel 70 évig ugyanabban az épületben működött.
Az üzemet 1997-ben egy másik ingatlanba költöztették, ezért az
Ilka utcában a papírgyár régi épülete 1998-tól üresen állt. Fontos-

Az épület külső burkolatán a klinkertéglákat vadgesztenyével tisztították meg, elkerülve a vegyi tisztítás által okozott környezetszenynyezést. Az irodák teljesen új nyílászárókat (nyitható ablakokat) és
belső kialakítást (többek között új hűtés-fűtési rendszert, légcserélőt, lifteket és CAT 6-os kábelezést) kaptak olyan módon, hogy az
épület külseje nem változott meg, az eredeti állapotot állítottuk viszsza. A klimatizálás energiahatékonyságának javítása érdekében hőcserélőt telepítettünk a tetőre.
Az udvaron 2008-ban felállítottuk Farkas Ádám (a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára, 2002 és 2005 között rektora), a Szentendre
Művészetért Alapítvány elnöke XX. század című szobrát.
LÉPÉSEK
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Új KÖVET-tagvállalatok
01

02

A Bunge Magyarországon

FORIS Beverages Kft.

A Bunge Zrt. anyacége a Bunge Limited. A Bunge Zrt. egyik legfontosabb célja a hazai és régiós fogyasztói igények maradéktalan kielégítése, illetve azok folyamatos változásainak követése.
Feldolgozó-tevékenységének központja a Martfűi Növényolajgyár,
amely a hazai napraforgó- és repcemag feldolgozásából származó
nyers növényi olajokat és takarmányozási célú olajmagdarákat, valamint az itthon és külföldön egyaránt jól ismert Vénusz, Floriol márkájú ﬁnomított étolajokat állítja elő. A Bunge Zrt. 2010-ben vásárolta
meg az akkori Royal Brinkers Hungary Kft. margarinpiacát és üzleti
részesedését. A cég az akvizíció után a Natura Margarin Kft. nevet
vette fel.

Cégünk családi tulajdonban álló, hivatalosan italgyártó, de szívünk
szerint borászati vállalkozás. Amikor modern italról beszélünk, az
számunkra egyrészt azt jelenti, hogy kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával dolgozunk. A Nobel-díjas magyar tudós,
Szentgyörgyi Albert fogalmazta meg, hogy az élelmiszer a leginkább
bizalmi cikk a világon, hiszen elfogyasztva azt, a saját testünk részévé tesszük. Egyrészt szeretnénk méltók lenni erre a bizalomra. Másrészt szeretnénk kiszolgálni barátaink igényeit, akik szívesen isznak
bort, tisztelik és értékelik a hagyományokat, és nyitottak egy-egy új
íz, új stílus felfedezésére.
Már gyermekkoromban megragadott egy történet, a király hangjáról.
Emlékeimben úgy maradt meg, hogy élt valaha egy király, aki nagyon
szeretett énekelni, de a hangja bizony csak szűk tartományban szólt
szépen, így kevés alkalma akadt, hogy komoly műveket szólaltasson
meg. Egyszer aztán ez a király megkérte az udvari zeneszerzőjét,
hogy írjon neki egy kórusművet, amelyben ő is énekelhet. A zeneszerző először nagy bajban érezte magát, mert tudta, hogy szépen szóló művet kell készítenie, de azt is tudta, hogy a király hangjára csak
olykor-olykor számíthat. És akkor egyszerre eszébe jutott egy nagyszerű megoldás. Írt egy szólamot a királynak, és írt köré még másik
szólamokat a kórusnak. A hangzást pedig úgy találta ki, hogy a király
hangját emelje ki a mű a fontos pontokon.
Amikor több év felkészülés után elkezdtünk kísérletezni egy új, egyszerre modern, de a hagyományokat is őrző ital megalkotásával, ez
a történet újra felmerült a múltból. Mi lenne, ha az ízek kavalkádjából
megalkotnánk a „király hangját”, és találnánk köré egy kórust, természetesen szintén professzionális ízekkel? Termékünk a „FORISOLA”,
amely reményeink szerint hamarosan megjelenik a piacon, íze pedig
– a „király hangja” – hosszas kísérletezés eredménye. A világ kedvelt fűszereinek kivonata jelenik meg ízanyagként egy jellegzetesen
magyar gyümölcspárlat oldatában. A kórust pedig gondosan kiválasztott, minőségi alapbor alkotja, a tökéletes hangzás, a tökéletes
íz-harmónia érdekében.

Élelmiszeripari üzletág
A Bunge Zrt. élelmiszeripari üzletága felelős a kiszerelt, palackozott
és ömlesztett étolaj, valamint margarinok értékesítéséért Magyarországon és külföldön.
A Bunge Zrt. legrégebbi és legismertebb márkája a Vénusz, amely
1952 óta elérhető a hazai üzletekben. 1993 novemberében jelent
meg a hazai piacon az egészséges táplálkozást képviselő Floriol napraforgó-étolaj, majd 2011-ben a vállalat bevezette a piacra a Vénusz
margarincsaládot.
A Natura Margarin Kft. margarintermékeinek portfóliójába tartozik a
Vénusz, a Bords Eve, a Dana, a Waja, valamint saját márkás termékek
gyártása.
Agrárüzletág
A Bunge Zrt. élelmiszeripari üzletága mellett évtizedek óta foglalkozik Magyarországon agrártermékek kereskedelmével is. Az irodában,
valamint közvetlenül a termőterületeken dolgozó munkatársak folyamatosan vásárolnak és értékesítenek agrártermékeket versenyképes áron. A vállalat partnerei között éppúgy megtalálhatók a végfelhasználók, a termelők, mint a kereskedelmi tevékenységet folytató
vállalatok.

Új munkatársunk – Supka Bálint
A KÖVET Egyesülettel 2012-ben kerültem kapcsolatba a Jövőképzés nyári egyetemnek köszönhetően. A
Budapesti Corvinus Egyetemen szereztem meg környezetgazdálkodási közgazdász végzettségemet,
majd dolgoztam a forproﬁ t és a nonproﬁ t szférában
is, a KÖVET-ben pedig a végzettségemnek megfelelő
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területen tevékenykedhetek. Az elmúlt években több
rendezvényen is segítettem a csapat munkáját önkéntesként. 2016 márciusától a KÖVET főállású munkatársa lettem. Remélem, ötleteimmel segíthetem
az egyesület munkáját, és sok értékes tapasztalatot
szerezhetek a későbbiekben.

Folytatás a 19. oldalról.

4. Akcióprogram
megvalósítása
Az akcióprogram megvalósítása az ütemezés szerint zajlik a vállalat Zöld Iroda-koordinátorának vezetésével, a Zöld Iroda-csapat
aktív közreműködésével és minden munkatárs bevonásával. Ennek célja, hogy a vállalat
irodai működésének környezet- és emberbarát szempontú átalakításával Zöld Irodává
váljon. A Zöld Iroda Program során a KÖVET
szakértői folyamatosan együttműködnek a
szervezet Zöld Iroda-csapatával az ütemezés szerinti lépések megvalósításában. Válaszolnak a felmerülő kérdésekre, és segítenek
leküzdeni az esetleges nehézségeket.

5. A program felülvizsgálata
Az akcióprogram bemutatása után fél-egy
évvel javasoljuk a Zöld Iroda Program felülvizsgálatát. A KÖVET szakértőinek bevonásával, valamint a munkacsoport tagjainak
részvételével történik az iroda monitoringbejárása, a program felülvizsgálata és az
eredmények közös értékelése. Szükség
esetén szintén ekkor történik a módosítások egyeztetése és újabb program indítása,
ütemezése.
Egy-két éve működő, „bejáratott” Zöld Iroda
Program esetén lehetőség van arra, hogy a
szervezet Zöld Iroda Minősített Munkahellyé
váljon.

Zöld Iroda minősítés
A Zöld Iroda minősítés kritériumai
∫ A Zöld Irodát üzemeltető szervezetnek
méretétől függően rendelkeznie kell legalább egy Zöld Iroda-koordinátorral, aki felelős a környezet- és emberbarát működés
megvalósulásáért, annak fenntartásáért
és folyamatos fejlődéséért.
∫ A szervezetnek meg kell fogalmaznia az
iroda üzemeltetési politikáját, és gondoskodnia kell arról, hogy azt minden irodai
munkatárs ismerje, és feladatait annak
szellemében végezze.
∫ A szervezetnek évente felül kell vizsgálnia
a működését, célokat kell kitűznie határidőkkel, felelősökkel a fejlődés érdekében,
valamint meg kell vizsgálnia az előző célok
teljesülését.
∫ A Zöld Iroda tanúsítványt kétévente meg
kell újíttatni a KÖVET-tel, amihez egy átfogó audit szükséges. Az auditon, akárcsak a

tanúsítvány első megszerzésekor, a KÖVET
szakértői vizsgálják az iroda erőforrásgazdálkodását, az irodai zöld beszerzést,
a dolgozók egészségmegőrzésére tett intézkedéseket, az iroda kibocsátásait és a
munkatársak környezettudatosságát.
∫ A Zöld Iroda üzemeltetéséhez elengedhetetlen a munkatársak képzése, tudatosságuk mélyítése.
∫ A szervezetnek, éves eredményeiről és céljairól, rövid kérdőíves formában elektronikusan jelentést kell tennie a KÖVET-nek.
A Zöld Iroda minősítés folyamata
1. Önértékelő teszt
A minősítés előfeltétele az „Ellenőrző lista”
elnevezésű önértékelő teszt elektronikus
kitöltése. A lista mindazokról a területekről képet ad, amelyek a környezetbarát
irodai működés szempontjából fontosak,
illetve arra hatást gyakorolnak.
2. Helyszíni audit
A helyszíni bejárása során a KÖVET Zöld
Iroda-szakértői ellenőrzik az önértékelő
tesztben foglaltak hitelességét, az iroda
erőforrás-gazdálkodását, zöld beszerzését, a dolgozók egészségének megőrzésére tett intézkedéseket, az iroda
kibocsátásait és a munkatársak környezettudatosságát.
3. Értékelés a szakértők véleménye alapján
Megfelelés: a minősítés folyamata során
a szakértők megfelelőnek találják az iroda
működését.
Nem megfelelés:
1-es típusú nem megfelelés: a minősítő
folyamat során a szakértők kisebb kizáró
hibát észlelnek. Amennyiben a szervezet
egy hónapon belül vállalja a hiányosság
pótlását, felülvizsgálat kérhető.

2-es típusú nem megfelelés: a minősítő
folyamat során szakértőink egy területet
érintően apró hiányosságokat találnak.
Pótdíj ellenében az adott területre fél éven
belül pótaudit kérhető.
3-as típusú nem megfelelés: a szakértők
véleménye szerint az adott iroda a minősítési folyamat során egyértelműen nem
bizonyult megfelelőnek.
4. Tanúsítvány kibocsátása, logóhasználati
jog megadása, bejegyzés
A minősítést megszerző irodának joga
van a Zöld Iroda Minősített Munkahely logó
használatára, megszerzi a KÖVET által kiállított tanúsítványt, valamint bejegyzik a
hazai minősített Zöld Irodák közé.
5. Felülvizsgálat és jelentés
A minősítést megszerző iroda évente köteles dokumentált, önálló belső felülvizsgálatot tartani, amelyet a KÖVET szakértői
ellenőrizhetnek. A minősített iroda évente
összefoglaló jelentés küld a KÖVET-nek
az elmúlt év céljainak teljesüléséről és a
következő év új céljairól. A jelentés birtokában a KÖVET elfogadó levelet állít ki,
amelynek birtokában az adott szervezet a
tanúsítvány használatára a második évben
is jogot szerez.
6. Megújító audit
Két év elteltével a minősített irodának
megújító auditot kell elvégeztetnie a védjegy és a tanúsítvány megtartásához.
Legyen az Ön szervezete a következő Zöld
Iroda Minősített Munkahely!
További információ:
Herner Katalin
Igazgatóhelyettes
herner.katalin@kovet.hu

ZÖLD IRODA MINŐSÍTETT MUNKAHELYEK MAGYARORSZÁGON
2016 MÁRCIUSÁBAN:
∫ Tetra Pak Csomagolóanyag Zrt., Budaörs, 2017. szeptemberig
tanúsított Zöld Iroda Munkahely
∫ BAT Pécsi Dohánygyár Kft., budapesti telephelye, 2018. januárig
tanúsított Zöld Iroda Munkahely
∫ Kinnarps Hungary Kft., Budapest, 2017. szeptemberig tanúsított Zöld Iroda Konferenciaközpont
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KÖVET-eseménynaptár
2016. május–december
Időpont

Esemény

Résztvevők

május 26.

Környezetvédelmi konferencia – a Holland Követséggel, a BCSDH-val és a KSZGYSZ-szel közösen/
Téma: a körforgásos gazdaság

Mindenki

május 26.

Ablakon Bedobott Pénz verseny indítása

mindenki

Kétnapos energiahatékonysági képzés

Elsősorban KÖVET-tagok

Céglátogatás: Derecskei Gyümölcsös

Elsősorban KÖVET-tagok

EMAS-kerekasztal

EMAS-szal rendelkező, azt megszerezni
kívánó cégek

Gazdasággép – könyvbemutató/Dr. Tóth Gergely
főtitkár új könyve a paradigmaváltás szükségességéről

KÖVET-tagok

Autóipari fórum

KÖVET- és nem KÖVET-tag autóipari cégek

Malagrow szakmai nap/Hulladékkezelés

KÖVET-tagok

Környezetvédelmi Munkacsoport/Téma később

KÖVET-tagok

Új Gazdaság Munkacsoport/Téma: a paradigmaváltás a vállalatok nyelvére lefordítva

KÖVET-tagok

július

Nyári Egyetem/Téma: az új gazdaság

egyetemista, főiskolás, pályakezdő ﬁatalok

augusztus

Mi is pihenünk egy kicsit… 

szeptember

Céglátogatás: INEST Nonproﬁt Kft.

Elsősorban KÖVET-tagok

CSR Munkacsoport/Téma később

KÖVET-tagok

Június

Gazdasággép-roadshow (BCE)
október 19.

KÖVET-konferencia/Téma később

mindenki

október 19.

Winter-díj átadó

Az eseményre meghívottak

Gazdasággép-roadshow (NKE, Kaposvári Egyetem)
november

december

Energetikai Munkacsoport/Téma később

KÖVET-tagok

Elnökségi ülés

elnökségi tagok+fb-elnök

Új Gazdaság Munkacsoport/Téma később

KÖVET-tagok

Gazdasággép roadshow (Széchenyi István Egyetem, Győr)

A programváltozás jogát fenntartjuk.

