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ELÕSZÓ

Közös érdek és felelõsség
Fenntarthatóság, globális felmelegedés, környezet- és energiatudatosság a XXI. század
divatos fogalmai, amelyek egyre többször hivatkozási pontok, anélkül, hogy értenénk,
vagy megértenénk valós tartalmukat. Ha azonban a tiszta ivóvíz, egészséges környezet
jelentõségét hangsúlyozzuk, máris olyan kézzelfogható jelenségrõl beszélünk, amely
mindannyiunk számára alapvetõ kívánalom, sõt Alaptörvényben rögzített állampolgári
jogunk, amelynek megteremetése és védelme valamennyiünk közös érdeke és egyúttal
felelõssége is. Ezért is kivételesen fontos a KÖVET Egyesület munkája, amely egyúttal
bizonyítéka annak, hogy a felelõs gazdasági érdek nagyon is összeegyeztethetõ
a szolidaritás alapvetõ követelményével, azzal a felelõs gondolkodásmóddal, amely
az egyéni célok és elõnyök elé helyezi a közösség hosszú távú érdekeit. Az Egyesület
tevékenységéhez kapcsolódóan kialakuló jógyakorlatok hasznos tapasztalatot jelentenek
nemcsak határainkon belül, hanem nemzetközi színtéren is, hiszen a XXI. század kihívásaira
globális válaszokat kell adni a valódi sikerek elérése érdekében. Nem véletlen, hogy az
Európai Unió 2014-2020 költségvetési ciklusában fókuszpontként jelenik meg
a klímapolitika és a fenntartható fejlõdés kérdésköre. A Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program több mint 1000 milliárd forintos keretével Magyarország számára is óriási
lehetõségeket biztosít: a korábbiaknál nagyobb figyelmet fordíthatunk a klímaváltozás
hatásaihoz való alkalmazkodásra, a települési vízellátás valamint a szennyvízelvezetés és
-tisztítás korszerûsítésére, a települési hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel
kapcsolatos fejlesztésekre, a természetvédelmi és élõvilág-védelmi fejlesztésekre és az
energiahatékonyság növelésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának fokozására.
A feladat óriási, széles körû és valós összefogásra van szükség, hogy hatékonyan tegyünk
a jövõ nemzedékéért. A konferencia fõvédnökeként bízom abban, hogy közösen válaszokat
találunk ezekre a jelentõs társadalmi kérdésekre, megteremtve azt a széles körû
párbeszédet, amelynek egyik alapvetõ célja a polgárok életminõségének javítása.

Budapest, 2014. november 20.

Szabó Zsolt
fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint
kiemelt közszolgáltatásokért felelõs államtitkár
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ÖSSZEFOGLALÓ

Ablakon Bedobott Pénz Program
A vállalatok hosszú távú fennmaradásának kulcsa, a környezettudatos és erõforrás-takarékos mûködés.
A KÖVET Egyesület tizenegyedik alkalommal megszervezett Ablakon Bedobott Pénz Programjában bemutatott vállalati intézkedések igazolják az elõbbi állítást. A programban résztvevõ szervezetek felismerték,
hogy környezeti teljesítményük olyan programokkal is javíthatók, melyek költségcsökkentõ hatásuk miatt
jelentõs gazdasági elõnyt is jelentenek számukra. Ezek az intézkedések általában kevés nyilvánosságot kapnak, holott az egyre tudatosabb fogyasztói szokások miatt értékük folyamatosan erõsödik.
A KÖVET egyesület az Ablakon Bedobott Pénz Programban 2002 és 2014 között 92 szervezet 487 beruházását, vagy beruházást nem igénylõ fejlesztését gyûjtötte össze, melyek összesen 31,05 milliárd forint
megtakarítást hoztak.
Emellett a környezetvédelmi intézkedések során a cégek:
n megtakarítottak évente 658,3 ezer liter üzemanyagot, amellyel 3 917 átlagos fogyasztású gépkocsi elmehetne Budapestrõl Brüsszelbe és vissza;
n megspóroltak 860 GWh villamos energiát, amely körülbelül 427 ezer, lakótelepen élõ család átlagos éves
villamosenergia-igénye;
n 56,6 millió m3 földgázt takarítottak meg, amely megfelel 43 460 háztartás éves gázfogyasztásának;
n a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésének és az anyagfelhasználás tökéletesítésének eredményeként 64 2130 tonnával kevesebb nem veszélyes hulladékot termeltek, ami megfelel 2 568 520 fõ éves
szilárd háztartási hulladékának;
n 688 52 tonnával kevesebb veszélyes hulladékot termeltek, ami 7,1 milliárd érintõképernyõs telefonnak
felel meg.
A bemutatott intézkedések egyharmada semmilyen anyagi ráfordítással nem járt, ellenben átlagosan
56,1 millió forint hasznot hoz egy vállalatnak évente. Összességében tehát pusztán szervezési, viselkedési
változtatással évente 6,93 milliárd forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 92 vállalat.

A KIADVÁNYRÓL
A KÖVET Egyesület idén tizenegyedik alkalommal adja közre Ablakon Bedobott Pénz címû esettanulmánykötetét. A programban idén résztvevõ 12 vállalat összesen 53 környezetvédelmi fejlesztését mutatja be, így
a tizenegy kötetben összesen 92 szervezet számol be 487 olyan intézkedésrõl, amely pénzügyi megtakarítást jelent a vállalatnak és környezeti javulást is eredményez.
Az eddig összegyûjtött intézkedéseket kereshetõ adatbázis formájában megtalálja a
www.ablakonbedobottpenz.hu honlapon.
2014-ben 9 nagyvállalat és 3 kkv mutatja be intézkedéseinek eredményeit. A részvevõ szervezetek változatossága jó példa arra, hogy a környezetvédelem és a felelõs vállalatirányítás nem pusztán a nagyvállalatok luxusa, kellõ odafigyeléssel és elszánással bárki képes erejének megfelelõ tettekkel segíteni a fenntarthatóság eszméjének valósággá válását.
A szervezetek által bemutatott intézkedéseket a KÖVET Egyesület munkatársai helyszíni audit során
megvizsgálták, majd a beérkezett esettanulmányok alapján, ötfõs, szakmai független zsûri jutalmazta díjjal az általa kiemelkedõnek ítélt intézkedéseket.

„A környezetvédelmi intézkedéseknek is van nyújtózkodás nélkül elérhetõ része, ilyen
példákat igyekeztünk összegyûjteni ebben a kötetben. Mások az ilyen lépéseket nem is
nevezik környezetvédelminek, hiszen alapjuk a józan gazdasági érdek. A gyakorlati
eredmény ugyanaz: csökkenõ környezeti terhelés és megtakarítás, a beruházás gyors
gazdasági megtérülése. Egyszerûen fogalmazva: csináljuk jobban, hatékonyabban,
amit csinálunk (öko-hatékonyság), így egyszerre jár jól a pénztárcánk és környezetünk.
Egyes elgondolások szerint a hatékonyság (értsd az adott anyag- és
energiaráfordítással, szennyezés- és hulladékképzõdéssel elõállított termékek
mennyisége) négyszeresére, vagy akár tízszeresére is növelhetõ néhány évtized alatt.”
„Véleményem szerint megfelelõen nagyszámú vállalatnak kell a környezeti
megtakarítások azonosításához fogható, önkéntes, önérdekre építõ környezettudatos
vállalatirányítási eszközt alkalmaznia ahhoz, hogy néhányan továbblépjenek, és
legalább kérdés szintjén meg merjék fogalmazni viszonyukat a fenntarthatósághoz.
A környezettudatos vállalatirányítás a fenntarthatóság szükséges, de nem elégséges
feltételének tekinthetõ.”
Tóth Gergely gondolatai az Ablakon Bedobott Pénz I. kiadványból, 2002-ben
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KÖRNYEZETI MEGTAKARÍTÁS DÍJ – 2014
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A legszebb mosott gyümölcs tálban: ráfordítást nem igénylõ intézkedések
A legízletesebb alacsonyan csüngõ gyümölcs: három éven belül megtérülõ beruházások
A legnagyobb magasan csüngõ gyümölcs: három éven túl megtérülõ beruházások
Ökodizájn különdíj: környezettudatos termék-, szolgáltatás-, folyamattervezést bemutató intézkedések
Karbon-megtakarítás különdíj: a legtöbb CO2 kibocsátás megtakarítását eredményezõ intézkedések
Kkv-különdíj: a legeredményesebb intézkedéseket végrehajtó kis- vagy közepes méretû vállalkozás

Az esettanulmányokat öt fõbõl álló szakmai zsûri értékelte:
Dr. Biczó Imre, fõigazgató (Nemzeti Környezetügyi Intézet) a zsûri elnöke
Bodroghelyi Csaba, mûködésirányítási vezetõ (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.)
Dr. Csete Mária, tanszékvezetõ (BME Környezetgazdaságtan Tanszék)
Holly Sára, EEN igazgató (Magyar Nemzeti Kereskedõház Zrt)
Jászay Tamás, vállalatfejlesztési igazgató (ELMÛ Nyrt.)

Az értékelésnél figyelembe vett szempontok:
n Az intézkedésnek környezeti és gazdasági haszna egyaránt legyen.
n Nem a vállalatot, hanem az adott intézkedést díjazzák.
n Minél nagyobb a környezeti és a gazdasági haszon a vállalat egészéhez
viszonyítva, annál esélyesebb a díjra az adott intézkedés.
n Elõnyt jelent, ha egy vállalat a technológiai optimalizálás mellett
a tudatformálásra is gondot fordít, pl. irodai intézkedéseket is bevezet.
n Szoros eredmény esetén a vállalat összességében vett környezetvédelmi
erõfeszítései is számítanak.

A 2014-ben jutalmazott intézkedések:
„Legszebb mosott gyümölcs a tálban” kategória:
OPEL Szentgotthárd Kft. – Energiahatékony mûszakmodell alkalmazása.
„A legízletesebb alacsonyan csüngõ gyümölcs” kategória:
AUDI Hungaria Kft. – Sûrítettlevegõ-fogyasztás, veszteségek tudatos csökkentése.
GE Water and Process Technologies Hungary Kft. – Keverõk hulladék hõjének felhasználása-hûtõvíz
újrafelhasználás.
„A legnagyobb magasan csüngõ gyümölcs” kategória:
Duna-Dráva Cement Kft. – Anyagában nem hasznosítható, de petrolkoksz helyettesítésre alkalmas
hulladék felhasználásának növelése.
Chinoin Zrt., a Sanofi vállalata, Újpest – Szennyvízkezelés helyben: sótalanítás és szerves anyag eltávolítás bepárlással.

Ökodizájn különdíj:
Folprint Zöldnyomda Kft.: Az ökodizájn fogalmának pontos gyakorlati megvalósítása, intézkedéseik öszszessége által kifejtett környezeti-teljesítmény javulás miatt a zsûri nem emel ki külön intézkedést, az esettanulmányt összességében díjazza.
EGIS Gyógyszergyár Zrt.: Technológiai szennyvíz AOX mentesítése gõzbevezetéses sztrippeléssel.

Karbon-megtakarítás különdíj:

XI.
KÖTET

Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.: Olefin üzemeket összekötõ vezeték építése az üzemek indulása során keletkezõ fáklyázási veszteség csökkentésére.

KKV különdíj:
Katica tanya élményközpont (BPR consult Kft.): a környezeti szempontokat maximálisan szem elõtt tartva meghozott stratégiai döntések és az intézkedéseik összessége által kifejtett környezeti-teljesítmény javulás miatt a zsûri nem emel ki külön intézkedést, az esettanulmányt összességében díjazza.
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A KÖVET Egyesület a korábbi és az idei sikereken felbátorodva továbbra is keresi a hasonló jó példákat és közzé teszi a jövõ Ablakon Bedobott Pénz esettanulmány-köteteiben, mert fontosnak tartja, hogy a vállalati jó
gyakorlatok minél szélesebb körben elterjedjenek.
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AUDI HUNGARIA MOTOR KFT.

TUDATOS ENERGIAMENEDZSMENTTEL
az alacsonyabb üvegházgáz-kibocsátásért
A CÉGRÕL RÖVIDEN

FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.

Stratégiai célunk a mûködésünkhöz kötõdõ környezethasználatok mérséklése, beleértve az ésszerû és
fenntartható erõforrás-gazdálkodást is. Az intézkedések skálája rendkívül széles, a prioritásokat minden esetben a legfontosabb környezeti tényezõink
határozzák meg. A környezeti teljesítmény javítására indított számos intézkedés között az üvegházgáz-kibocsátások csökkentésére vonatkozó aktivitások fontos szerepet töltenek be. Ezek az
intézkedések jellegükbõl fakadóan (sok esetben) szorosan kötõdnek az energiafogyasztás racionalizálásához köthetõ aktivitásokhoz. Kiemelten 2008 óta
foglalkozunk energiamenedzsmenttel, 2010 óta
szervezett keretek között, mellyel célunk a vállalat
energiahatékonyságának jelentõs mértékû fokozása. Ezzel kapcsolatos céljainkat és intézkedéseinket
környezetmenedzsment-rendszerbe integrált energiamenedzsment-rendszerünk fogja össze. Célunk
a tudatosság, ezért nagy hangsúlyt fektetünk egyrészt kollégáink ezzel kapcsolatos szemléletének formálására, másrészt szakmai ismereteik, elemzõképességük fejlesztésére. Intézkedéseink motorja az a
20 fõs energiafelelõs csapat, amelyben minden,
energiafelhasználás szempontjából mérvadó terület
képviselteti magát. A team munkáját vállalatunk

Az Audi Hungaria a Volkswagen konszern részeként, stratégiai célként vállalta, hogy 2010-es bázison 2018-ig 25%-kal mérsékli környezethasználatait, többek között az energiafelhasználás és a
szén-dioxid-kibocsátás területén. A cél elérése érdekében több beruházást is megvalósítottunk, illetve tervezünk, továbbá éves szinten 3%-os csökkentési célt definiáltunk területeink számára.
Az energiamenedzsment-rendszer mûködésének kezdete, 2010 óta a területek közel 500 intézkedést valósítottak meg, amellyel több mint
57 GWh energiát sikerült megtakarítani. Az ezzel
együtt megtakarított szén-dioxid-kibocsátás
több, mint 34 000 tonna. Az azonosított intézkedéseket egy, a teljes Volkswagen konszern számára hozzáférhetõ és kereshetõ online rendszerben rögzítjük, ezzel is biztosítva a jó ötletek
telephelyek közötti átadását és realizálását.
A rendszerbe csak ellenõrzött és mérésekkel alátámasztott valós intézkedések kerülnek.
2015 év végéig további jelentõs intézkedést
tervezünk, a vállalat fûtésienergia-igényének
60%-át geotermikus energiából származó hõvel
fogjuk ellátni. A beruházás lépései már folyamatban vannak.

energiamegbízottja fogja össze. A megtakarítási ötletek megtalálásában és kimunkálásában jelentõs
mértékben támaszkodunk a termelõterületeken végrehajtott strukturált energia-workshopok eredményeire. A workshopokon az adott terület képviselõi
és a további érintett (pl. tervezõ) szakterületek szakemberei vesznek részt. A feltárt ötletek sok esetben
más területeken is alkalmazhatók, a tudásmegosztást egy, az egész konszern számára elérhetõ számítógépes felület és adatbázis segíti.

Az intézkedések nagyobb témakörökbe rendezhetõk (pl. villamos energia, hõenergia, sûrített levegõ felhasználások optimálása), jelen pályázatban
ezek közül a sûrített levegõs körbõl mutatunk be
két intézkedéscsoportot. A sûrített levegõ elõállítása villamos energiából kompresszorok segítségével történik. Az elõállítás hatásfoka alacsony, 30%
körüli, ezzel az egyik legdrágább energiaformának
számít, így a megtakarítási intézkedések ezen a téren komoly lehetõségeket rejtenek.

1993-ban kezdte meg
tevékenységét Gyõrben, mára
a régió és Magyarország
gazdaságának meghatározó
szereplõjévé vált. Komplex
tevékenységi profiljába a
motorgyártás, teljes vertikumú
jármûgyártás, présszerszámok
és -készülékek gyártása,
kisszériás karosszériagyártás,
mûszaki fejlesztés (motor- és
jármûoldali) tartozik. 2013-ban
kezdõdött az A3 Limousine
szériatermelése a közel
900 millió eurós beruházás
keretében felépült új jármûgyárban, itt a teljes gyártási
mélységet lefedve készülnek
az Audi egyes modelljei.
Az éves gyártási kapacitás évi
160 000 darab. Az AHM
a Volkswagen konszern
meghatározó motorgyártó
telephelye, a világ legnagyobb
motorgyára.
A környezet védelme, a fenntartható gazdálkodás az AHM
alapítása óta stratégiai cél.
1999 óta rendelkezik
EMAS-hitelesítéssel, 2002 óta
ISO 14001 tanúsítással,
2011 óta tanúsított energiamenedzsment rendszerrel
(EN 16001, majd ISO 50001).
EMAS-rendszerét elsõként
regisztráltatta az országban,
az elsõk között tanúsíttatta
energiamenedzsment
rendszerét is.
4 | 2014. NOVEMBER

Lefúvatókabinok sûrített levegõ felhasználásának optimálása
A motorgyártás területén a technológiai tisztaság
kiemelkedõ fontosságú, csak annak megtartásával
lehetséges hibátlan termékeket elõállítani. A motorkomponensek (pl. hengerfej, motorblokk stb.)
mechanikus megmunkálása során a különbözõ
munkaállomásokon eltérõ jellegû anyagalakítási folyamatok zajlanak, amelyek forgács, illetve hûtõkenõanyaggal kevert forgács keletkezésével járnak.
Ahhoz, hogy a következõ munkafázisnál a darab
megfelelõ felületi tisztaságú legyen, szükséges az

alkatrészek tisztítása. Ez sok esetben sûrített levegõvel mûködõ lefúvatókabinok segítségével történik. A lefúvatókabinok a vállalat sûrített levegõ felhasználásának közel 17%-áért felelnek, így
alapvetõen meghatározzák energiafelhasználásunkat, optimalizálásuk jelentõs megtakarítási lehetõséget hordoz magában. A jelenleg üzemben lévõ
több mint 100 kabinból 42 kiválasztott lefúvató optimalizálása egy számos vállalati területet egyesítõ projekt keretében történt, illetve zajlik jelenleg
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is. A célunk az volt, hogy ne egyedi megoldásokat
dolgozzunk ki, hanem rendszerszinten találjunk
megoldást a kérdésre.
Ennek keretében elsõ lépésben felmértük és
mûködési szempontból priorizáltuk a lefúvatókabinokat, ezzel meghatározva az optimálás ütemtervét. A tervezés alapja a mindenkori szituáció
pontos ismerete, ezért következõ lépésként mindegyik kabinnál kiépítésre került a mérhetõség.
Az így nyert adatok (sûrítettlevegõ-fogyasztás öszszekapcsolva az egyes darabok tisztaságával) bázisán meghatározásra kerültek azok az irányvonalak (pl. lefúvatási idõ és nyomás csökkentése stb.),
amelyek a vezérfonalat képezték az optimálásoknál. Különösen fontos volt számunkra, hogy rendszerközpontúan gondolkozzunk, és garantáljuk az

eredmények hosszú távú fenntarthatóságát, ezért
a jövõben beszerzésre kerülõ újabb lefúvató berendezések az eddigi tapasztalatok alapján módosított követelmények szerint kerülnek a beszállítóktól megrendelésre – így garantálható, hogy az új
egységek már a legmagasabb energiahatékonysággal rendelkezzenek.
A bevezetett intézkedések eredményességérõl
kontrolmérések segítségével gyõzõdtünk meg.
A magas fokú technológiai tisztaság megtartása
mellett az eddig bevezetett optimálások 438 MWhnyi elektromos oldali megtakarítást hoztak. A tapasztalatok bázisán a fennmaradó egységek optimálása is tervezetten elkezdõdik, így további évi
1500 MWh megtakarítás várható (összesen évi
~2000 MWh).

Sûrítettlevegõ-fogyasztás, veszteségek tudatos csökkentése
Ahogy a korábbiakban említésre került, a sûrített
levegõ az egyik legdrágábban és leginkább erõforrás-pazarlóan elõállítható energiaforma. Az Audi
Hungaria központi sûrített levegõ ellátó rendszere
több 10 km hosszú és több ezernyi csatlakozással
rendelkezik. A 6 bar nyomású levegõellátást központi kompresszorok biztosítják. A rendszer jó üzemi állapotának fenntartása nemcsak az üzemeltetési biztonság alapja, hanem energiahatékonysági
szempontból is kiemelkedõ jelentõségû. Felismerve az ebben rejlõ potenciálokat, számos intézkedést
vezettünk be a rendszerben jelentkezõ veszteségek
feltárására és eliminálására. Bejárási tervet készítettünk és ultrahangos berendezés segítségével
rendszeres vizsgálatokat végeztetünk. A feltárt szi-

várgásokat azonosítjuk, méret és veszteség alapján klaszterizáljuk, majd gondoskodunk megszüntetésükrõl. Ezek az ellenõrzõ tevékenységek a központi energiamenedzsment által tervezettek, de az
egyes területek aktív bevonásán alapulnak.
A sûrített levegõvel kapcsolatos megtakarítások másik köre nem az esetleges szivárgások megszüntetésével, hanem a technológia átalakításával, és így az adott berendezés technológiai sûrített
levegõ felhasználásának csökkentésével (pl. a zárólevegõ mennyiségének csökkentése, oldalcsatornás légsûrítõ alkalmazása stb.) foglalkozik. 2013
óta a sûrített levegõ felhasználás csökkentése terén közel 19 intézkedést valósítottunk meg, melylyel 2575 MWh megtakarítást értünk el.

Kapcsolattartó:
Gábor Lõrinc
Környezetmenedzsment
Osztály vezetõje
lorinc.gabor@audi.hu
dr. Torma András
környezetvédelmi mérnök
andras.torma@audi.hu
Spirk László
energiamegbízott
laszlo.spirk@audi.hu
(96) 661-000
(96) 663-000
www.audi.hu
9027 Gyõr, Kardán u. 1.
Alapítás éve: 1993
Alkalmazottak száma:
11 181 fõ
Éves forgalom (2013):

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta

Környezeti javulás

5588 millió EUR

Lefúvatókabinok sûrített levegõ
felhasználásának optimálása

• évi 438 MWh megtakarítás 7 db berendezésnél
2013-tól • Intézkedés bevezetése további 35 db
berendezésnél folyamatban, várható
folyamamegtakarítás: 1500 MWh/év
tosan
• Realizált szén-dioxid-megtakarítás: 190 t/év*
• Várható szén-dioxid-megtakarítás: 651 t/év*

1,1 millió Ft
0 Ft
8,6 millió Ft
0,12 év

Sûrítettlevegõ-fogyasztás,
veszteségek tudatos
csökkentése

2013-tól • 2 575 MWh/év villamos energia megtakarítás
• Intézkedés bevezetése 19 gyártósornál, közel
folyama400 gépnél
tosan
• Realizált szén-dioxid-megtakarítás: 1 399 t/év*

13,6 millió Ft
0 Ft
60,4 millió Ft
0,22 év

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Fõ termékek, szolgáltatások:
személygépjármû-motorok,
motorkomponensek,
személygépjármûvek,
présszerszámok,

Megtérülési idõ

* A Volkswagen konszern által elfogadott kibocsátási faktorok alapján. | ** A 2014.10.03-án aktuális MNB EUR-árfolyam: 1 EUR = 310 Ft

Összes realizált megtakarítás sûrítettlevegõ-fogyasztás
optimálása révén

• évi 3 013 MWh villamosenergia-megtakarítás
• évi 1 589 t szén-dioxid-megtakarítás

Kivitelezés alatt álló intézkedések megtakarítási
potenciálja

• évi 1 500 MWh villamosenergia-megtakarítás
• évi 651 t szén-dioxid-megtakarítás

Teljes megtakarítás (realizált + kivitelezés alatt álló)

• évi 4 513 MWh villamosenergia-megtakarítás
• évi 2 240 t szén-dioxid-megtakarítás

karosszériaelemek

2014. NOVEMBER | 5

Ablakon Bedobott PØnz 2014.qxd

2014.11.18.

9:53

Page 6

CHINOIN ZRT. – VERESEGYHÁZ

3×20% A GYÓGYSZERGYÁRTÁSBAN
– Az EU klíma- és energiastratégiájának érvényesülése
a gyógyszergyártásban
A CÉGRÕL RÖVIDEN

FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A Chinoin Zrt. a Sanofi

A telephely 2005 óta rendelkezik az ISO 14001-es
szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási
Rendszer tanúsítvánnyal. A felügyeleti és tanúsítvány-megújító auditokat évrõl évre eltérés nélkül
zárjuk le. Környezetvédelmi intézkedéseink rendszeresen a jó gyakorlatok között szerepelnek
a Sanofi belsõ elõírásai szerint lefolytatott auditokon. 2013-ban az auditorok külön kiemelték az energiamegtakarítási projektjeinket és a veszélyes hulladékok arányának jelentõs csökkentését (a 2011.
évi 26,9%-ról 2012-ben 23,1%-ra).
A dolgozói innováció program keretén belül folyamatosan érkeznek a környezetvédelmi témájú
javaslatok, amelyek megvalósításával egyszerûen
csökkenthetjük a környezeti erõforrások használatát (pl. csurgalékvíz használata öntözésre vagy melegvíz-elõállítás napkollektorral).
Az elmúlt években számos jelentõs energia megtakarítási beruházást és változtatást hajtottunk
végre gyáregységünkben, hogy elérjük az EU
3x20%-os célkitûzését, és egyben javítsuk telephelyünk versenyképességét.

vállalatcsoport tagja. A Sanofi
a világ és Európa egyik vezetõ
gyógyszergyára.
Magyarországon a Sanofi több
leányvállalattal van jelen.
Az értékesítési, logisztikai és
marketing tevékenységgel
a Sanofi-Aventis Zrt.
foglalkozik, a gyártással
a Chinoin Zrt. A gyógyszerek
hatóanyagainak gyártása az
újpesti telephelyünkön,
a szilárd gyógyszerformák
elõállítása a veresegyházi,
az injekciók gyártása
a csanyikvölgyi
gyáregységünkben zajlik.
Logisztikai tevékenységünk
központja Nagytétény, míg
a marketing- és kereskedelmi
funkciók az újpesti telephelyen
találhatók meg. A Chinoin Zrt.
Veresegyházi Gyógyszer
Gyártóegysége – megfelelve a
legszigorúbb környezetvédelmi
elõírásoknak – 2002 óta folytat
termelõtevékenységet
Veresegyházon, mintegy
16 hektáros területen.
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n Napkollektorral biztosítjuk a konyha és az étterem melegvíz-ellátását.
n A telephelyen meglévõ összes légtechnikai rendszer (58 egység) mûködését átvizsgálva akcióterveket fogalmaztunk meg, hogy mely rendszereknél
milyen módon tudunk energiamegtakarítást elérni.
Egyes esetekben bevezettük, hogy hétvégén lekapcsoljuk vagy csökkentett üzemmóddal mûködtetjük rendszereinket, míg más esetekben a légcsereszámok és frisslevegõ-arány csökkentésével
tudtunk energiát megtakarítani 43 rendszernél.
n A modern lámpák, mint például a LED megjelenése a kereskedelemben lehetõséget biztosított,
hogy átgondoljuk, hol és milyen módon tudnánk alkalmazni az új technológiát. Ennek eredményeként
több lépésben és több területen bevezetésre került
a LED-világítás.

n Télen külsõ levegõvel állítjuk elõ a szükséges hidegenergiát a hûtõkompresszorok költséges mûködtetése helyett.
n A hûtési és PW-szivattyúknak 24 órán keresztül
folyamatosan mûködniük kell, emiatt kellõ biztonsági tartalékkal lettek méretezve és tervezve.
Az üzemeltetési tapasztalatokon alapuló újratervezést elvégeztünk, mely során meghatároztuk, hogyan tudjuk kisebb teljesítménnyel, de kellõ biztonsággal mûködtetni õket.
n Frekvenciaváltóval szabályozott hûtõkompreszszorokkal váltottuk ki a régi, gazdaságtalanul mûködõ hûtõkompresszorokat. A leggazdaságosabb
hûtõgépet az energiamérõ rendszerünk adatainak
és alapos TCO-elemzés alapján választottuk ki.
A megtakarított elektromos árammal 30 család fogyasztását lehetne biztosítani.
n A Veresegyházi Önkormányzattal összefogva egy
kölcsönösen elõnyös beruházás keretében telephelyünkön bevezettük a termálvíz alapú fûtést. Az önkormányzat a hõ-központunkig kiépítette a szolgáltató vezetéket, míg a telephelyen belüli
szükséges hõcserélõ cserékrõl és szolgáltató vezetékhálózatról mi gondoskodtunk. A beruházás több
lépcsõben valósult meg, azonban – dolgozói ötlet
nyomán – már az elsõ ütemnél a tervezett kapacitáson felüli rendszert sikerült kiépíteni, a tervezett
beruházási költség kereten belül. 2013 szeptemberétõl már minden épületet termálvízzel fûtünk.
A megtakarított gázzal közel 280 családi ház fûtését lehetne biztosítani.
n Az összes technológiai mosás hatékonyságát
a gazdaságos vízfelhasználás követelményével
összhangban vizsgáltuk felül, és a bevezetett intézkedésekkel jelentõs megtakarítást értünk el.
n A városi vízfogyasztás csökkentése érdekében
a tisztított víz (PW) elõállító egységeinket hatékony
elõhûtõ egységgel láttuk el, amellyel megszüntettük a magas tápvízhõmérséklet miatt csatornára
bocsátott vízmennyiséget.
n 2013 októberétõl a telephelyen válogatottan,
helyszínen bálázzuk a papírhulladékot, ezzel évi 30
fuvart takarítunk meg Gyál és Veresegyház között.
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Kapcsolattartó:
Dr. Modla Gábor
projektfelelõs
+36-30 279-5433
gabor.modla@sanofi.com
www. sanofi.hu
2112 Veresegyház, Lévai út 5.
Sanofi-Chinoin Veresegyház a levegõbõl

Alapítás éve: 1910

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta

Környezeti javulás

2009

Éves gázmegtakarítás: 833 m3
Éves szén-dioxid-megtakarítás: 1,45 tonna

4 millió Ft
0 Ft
0,1 Ft
>10 év

alapítási éve: 2002)

Használati melegvíz elõállítása
napkollektor segítségével

2011
2012
2013

Éves gázmegtakarítás: 62 500 m3
Éves villamosenergia-megtakarítás: 650 MWh
Éves szén-dioxid-megtakarítás: 368 tonna

0 Ft
0 Ft
25 millió Ft
Azonnali év

Éves forgalom (2013):

Légtechnikai rendszerek
optimalizációja

Éves villamosenergia-megtakarítás: 71 MWh
Éves szén-dioxid-megtakarítás: 28,4 tonna

6,3 millió Ft
0 Ft
1,9 millió Ft
3,3 év

Fõ termékek, szolgáltatások:

Korszerû LED-világítások

2011
2012
2013

13 Ft
0 Ft
4,85 millió Ft
2,7 év

fádalomcsillapítók,

2010

Éves villamosenergia-megtakarítás: 180 MWh
Éves szén-dioxid-megtakarítás: 72 tonna

0 Ft
0 Ft
3 millió Ft
Azonnali

vérnyomáscsökkentõk

2010

Éves villamosenergia-megtakarítás: 130 MWh
Éves szén-dioxid-megtakarítás: 52 tonna

Régi hûtõgépek cseréje korszerû,
energiatakarékos folyadékhûtõ
berendezésekre

2012

Éves villamosenergia-megtakarítás: 480 MWh
Éves szén-dioxid-megtakarítás: 182 tonna

64 millió Ft
0 Ft
11,7 millió Ft
Azonnali év

Termálvíz alapú fûtési rendszer
kiépítése telephelyi szinten

2011
2012
2013

Éves gázmegtakarítás: 490 000 m3
Éves szén-dioxid-megtakarítás: 852 tonna

70 millió Ft
0 Ft
32-32 millió Ft
<3 év

Vízmegtakarítási programok:
elfolyó csurgalékvíz hasznosítása
öntözésre, termékváltásos
mosások optimalizációja
a gyártóüzemben

2012
2013

Éves vízmegtakarítás: 3000-4000 m3
Éves szén-dioxid-megtakarítás: 0,78-1,0 tonna

0 Ft
0 Ft
2,1-2,8 millió Ft
Azonnali év

PW betáp hûtéssel
vízfelhasználás csökkentése

2013

Éves vízmegtakarítás: 1750 m3
Éves szén-dioxid-megtakarítás: 0,45 tonna

1,25 millió Ft
0 Ft
1,78 millió Ft
2,8 év

Szelektív hulladékgyûjtés,
bálázás

2013

Éves szállításhoz használt üzemanyag
megtakarítás: 0,18 m3
Éves szén-dioxid-megtakarítás: 0,46 tonna

2,81 millió Ft
0 Ft
1,78 millió Ft
1,6 év

Környezeti hideg használata
tisztaterek hûtésére szárazhûtõ
segítségével
Keringetõ szivattyúk
(hûtési és PW) mûködésének
optimalizációja

Beruházás

(a veresegyházi telephely

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Alkalmazottak száma: 389 fõ

40 436 millió Ft

szilárd gyógyszergyártás

görcsoldó, vitaminok,

Megtérülési idõ
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CHINOIN ZRT. – ÚJPESTI TELEPHELY

KÖRNYEZETVÉDELEM
A VÁROS SZÍVÉBEN
A CÉGRÕL RÖVIDEN

FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A Chinoin Zrt. a francia

A Chinoin Zrt. újpesti telephelye a vevõi és piaci elvárásoknak megfelelõen mindent megtesz a fenntartható mûködés érdekében. A felsõ vezetés vállalatcsoporti és helyi szinten is elkötelezett a
környezet és biztonság ügyében. A telephely 2006
óta rendelkezik ISO 14001 tanúsítással, azonban a
folyamatos fejlõdés jegyében évrõl évre újabb lépéseket teszünk a környezet védelme érdekében.

központú Sanofi
vállalatcsoport tagja, a piaci
részesedését tekintve
Magyarország legnagyobb
gyógyszeripari vállalata.
Újpesti telephelyünkön
méretnövelés és fejlesztés,
hatóanyagok gyártása,
késztermékek értékesítése
történik. A Tó utcai telephely
alapkövét egy – akkor még a
város lakóövezetén kívül esõ –
lecsapolt tó területén rakták le
1910-ben. A területet az eltelt
évek alatt utolérte, majd
körbenõtte a fõváros. A sûrûn
lakott terület közvetlen
szomszédsága elkerülhetetlenné tette a folyamatos
fejlesztéseket, a környezet és
az ott lakók fokozott
védelmének érdekében.
A Chinoin Zrt. termékeinek
célja az emberi egészség
megõrzése, illetve
helyreállítása. Ezt tükrözi a
vállalatcsoport jelmondata is:
„Az egészség a legfontosabb”.
Vállalatunk alapelve, hogy
biztonságosan és oly módon
végezzük munkánkat, amellyel
dolgozóink és a vállalat
környezetében élõk
egészségét, valamint
környezetünket egyaránt
óvjuk.

Az erõforrás-felhasználás, illetve a hulladékkezelési költségek csökkentése érdekében vizsgáltuk
annak a lehetõségét, hogy a keletkezett hulladékok
ne ártalmatlanításra, hanem regenerálásra vagy
alapanyagként újrafelhasználásra kerüljenek.
A technológiákban történõ regenerálás és visszaforgatás mellett két intézkedést is bevezettünk e
téren: az oldószertartalmú hulladékok regenerálásra küldése égetés helyett, illetve a réz-jodid hulladék visszanyerés utáni alapanyagként történõ újrafelhasználása.
1. Ennek keretében 2013-ban 972 tonna oldószert
adtunk át külsõ partnernek regenerálásra, ahelyett, hogy égetésre küldtük volna. Ez az égetési költség megtakarítása mellett környezeti
hasznot is hoz az erõforrás-takarékosság révén,
emellett az égetés kiváltásával a szén-dioxid-kibocsátás is csökken (lásd az ábrán). A friss oldószer elõállításának környezeti kibocsátását, széndioxid-terhelését nem vettük figyelembe.
2. Egy 2011-ben bevezetett új technológiánkban keletkezik réz-jodid hulladék, amelyet lerakás helyett 2013 óta egy hazai partnernek adunk át
(28 t/2013), aki alapanyagot állít belõle elõ, amit
majd 2015-tõl visszavásárolunk és felhasználunk
a technológiában. A környezeti elõny mellett figyelembe kellett venni a szigorú minõségbiztosítási elõírásokat is. Egy hazai partnerrel sikeres
együttmûködés jött létre minden környezeti, illetve minõségi elõírás betartásával. A réz-jodiA szennyvízbepárló teteje
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dot Chilébõl vásároljuk, a hazai visszaforgatás az
ottani bányászat, illetve a szállítás terheit takarítja meg. A hazai feldolgozó mindent hasznosít.
2007 nagy változást hozott a szennyvízkezelés terén: a korábban a csatornába engedett szennyvizekre más elhelyezési módot kellett keresni. Saját
szennyvíztisztító hiányában külsõ partnerhez küldtük a szennyvizet biológiai kezelésre. A szennyvízkezelés megreformálása terén elsõ lépésként 2009ben egy vegyszermentes cianid-eltávolító reaktort
helyeztünk üzembe. A külsõ partnertõl való függés
csökkentésére, illetve a szállítás kiküszöbölésére pedig jelentõs beruházást valósítottunk meg:
3. 2014-ben kezdte meg mûködését a telephelyen
egy bepárló berendezés, ahol a magas só- és
szennyezõanyag tartalmú szennyvizeket kezeljük (évi 6500 t). A kezelendõ szennyvizek a cianid-eltávolítás utáni szennyvizek, illetve egyéb
technológiai szennyvizek, amelyeket külsõ biológiai kezelésre vagy égetésre küldtünk. A szennyvizek bepárlása során keletkezõ szilárd só, amely
az esetleges gyógyszermaradványokat is tartalmazza, veszélyes hulladékként kerül lerakásra (évi
1200 t). A lekondenzált kezelt víz (évi 5200 t) a telephelyi csatornahálózatba, majd semlegesítés
után a városi hálózatba kerül. A lekondenzált oldószerfrakciók veszélyes hulladékként égetésre
kerülnek (évi 100 t). Azzal, hogy évente 4600 t
szennyvizet nem kell közel 200 km-re elszállítani kezelésre, valamint 1900 t hulladékot nem kell
égetésre küldeni, az új berendezés energiaigényét
(villamos energia és gõz) is figyelembe véve,
mintegy 1100 t-val (44%-kal) csökkenthetõ a közvetett szén-dioxid-kibocsátásunk. Az elõvigyázatosság elvét követve, ezzel az eljárással a még
határértékkel nem szabályozott gyógyszermaradványok szennyvízbe történõ kibocsátását is
meg lehet elõzni.
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Kapcsolattartó:

Nemesi Krisztina
Sanofi-Chinoin Újpest,
Üzemépület

újpesti környezetvédelem
vezetõ
(1) 505-1413
(1) 505-2957
krisztina.nemesi@sanofi.com
www. sanofi.hu
1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Alapítás éve: 1910
Alkalmazottak száma: 900 fõ
Újpesti telephely, 2013
Éves forgalom (2013):
A szennyvízbepárló tároló tartályai

145 890 millió Ft
KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta
Oldószeres hulladékok átadása
regenerálásra (égetés helyett),
regenerálás után újrafelhasználás

Szennyvízkezelés helyben:
sótalanítás és szerves anyag
eltávolítása bepárlással

Fõ termékek, szolgáltatások:

972 t oldószer nem kerül égetésre
(éves szén-dioxid-megtakarítás: 840 t)

0 Ft
0 Ft
6,3 Ft
Azonnali év

Algoflex, Normaflore, No-Spa,

2013

28 t réz-jodid hulladék visszaforgatása

0 Ft
0 Ft
2,8 Ft
Azonnali év

Rubophen

2014

6 500 t hulladékot nem kell külsõ
partnerhez elszállítani kezelésre
vagy égetésre
(éves szén-dioxid-megtakarítás: 1 100 t/év)

1000 millió Ft
250 Ft
50 millió Ft
25 év [NKP4]

2013

Hulladékból alapanyagot — réz-jodid
hulladék hazai visszaforgatása
Chilébõl történõ szállítás és réz-jodid
hulladék lerakása helyett

Környezeti javulás

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Magne B6, Allegra, Bila-GIT,

Megtérülési idõ

Oldószertartalmú
hulladékok külsõ
regenerálása által évrõl
évre nõ a szén-dioxidmegtakarítás
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DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. | ÉLTEX KFT.

HULLADÉK EGYÜTTÉGETÉSSEL
a globális felmelegedés ellen
A CÉGRÕL RÖVIDEN

FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A Duna-Dráva Cement Kft.

A környezet megóvása kiemelten fontos kérdés számunkra, büszkék vagyunk rá, hogy a cementgyárak
üzemelése nem meghatározó a környék környezeti állapota szempontjából. Célunk a hazai hulladékgazdálkodásba való integrálódás, a természetben
még fellelhetõ nyers- és tüzelõanyagok helyettesítése arra alkalmas hulladékokkal. Ez teszi lehetõvé,
hogy hozzájáruljunk a folyamatos, de a jövõ szempontjait is szem elõtt tartó fejlõdés fenntartásához.
A DDC elkötelezettségét bizonyítja, hogy a cégcsoport 10 pontból álló alapelv nyilatkozatának két
pontja is a fenntarthatósághoz kapcsolódik:
1. Társaságunk tevékenysége a fenntartható fejlõdés elvének három pillérén alapul: a gazdasági,
környezeti és társadalmi fenntarthatóságon.
9. A légszennyezés mérséklését, a klímavédelmet
elsõrendû célunknak tekintjük, a ránk bízott természeti erõforrásokkal felelõsen gazdálkodunk.

(DDC) 2,4 millió tonna
cementgyártó kapacitásával
meghatározó tényezõje a hazai
építõanyag-iparnak.
A cementgyártás során
alapanyagként kerülnek
újrafeldolgozásra a kohászati
salakok, az erõmûvi pernyék és
a kéntelenítésbõl származó
gipsz. Energiahordozóként
hasznosulnak a nagy fûtõértékû,
más módon újra fel nem
dolgozható hulladékok
(szennyezett papír/mûanyag,
kompozit hulladékok).
Magyarország tíz legnagyobb
hulladékhasznosítójának egyike.
Az Éltex Csoport (Éltex) több
mint húszéves tapasztalattal
rendelkezik a szelektív
hulladékkezelõ rendszerek
mûködésében. A gyártás során
keletkezett fölöslegre nem
hulladékként tekintünk.
Sokkal inkább hiszünk az
ezekben található értékek
visszanyerésében, és ezen érték
megosztásában az általunk
kiszolgált partnereinkkel.
Mind a DDC, mind az Éltex
integrált vállalatirányítási
rendszert mûködtetnek, amely
magában foglalja a
minõségirányítási (ISO 9001),
környezetirányítási (ISO 14001),
valamint a dolgozók egészségét
és biztonságát védõ irányítási
rendszert (BS OHSAS 18001).
10 | 2014. NOVEMBER

A cementgyártáshoz kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének egyik legjelentõsebb eszköze a
fosszilis energiahordozók helyettesítése erre alkalmas
hulladékokkal. Ez a hasznosítási mód annyiban több,
mint az energetikai hasznosítás, hogy a cementgyár-

ban együttégetésre kerülõ hulladékok szervetlen komponensei alapanyagként hasznosulnak.
A hulladékgazdálkodás meghatározó eleme a
szállítási költség. A költségek csökkentése és a logisztika egyszerûsítése céljából lehetõséget biztosítottunk az Éltex számára, hogy egy, a gyárban található üzemcsarnokban, barnamezõs beruházásként, hulladék feldolgozó telepet alakítson ki.
Erre a telepre érkeznek az Éltex által mûködtetett hulladékkelezési rendszerekbõl azok a hulladékok, amelyek cementgyári hasznosítás hiányában
ártalmatlanításra (lerakásra) kerülnének. A beérkezett hulladékból kiválogatásra kerülnek az esetlegesen elõforduló, alapanyagként hasznosítható hulladékok, valamint azok a komponensek, amelyek
veszélyeztetnék a cementipari hasznosítást. A válogatási maradék aprításával válik a cementgyárban
tüzelõanyag helyettesítésre alkalmassá a hulladék.
A két cég együttmûködésének eredményeként
a DDC a hulladék együttégetésével petrolkokszot
helyettesít és csökkenti a szén-dioxid kibocsátását.
Az Éltex olyan teljeskörû hasznosítást tud kínálni a
partnereinek, amelyben lerakásra vagy a hulladék
egyéb ártalmatlanítására nincs szükség.
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A DDC váci gyára 1998-ban kezdte el tüzelõanyag-helyettesítési programját, majd 2004-ben
kapott engedélyt hulladékok cementipari együttégetéssel történõ hasznosítására. A 2010-ig történt
beruházások 19%-os hõkiváltást tettek lehetõvé, de
a továbblépéshez a mészkõbomlás hõigényét fedezõ (kalcinátor-oldali) tüzelõrendszer megújítása is
szükségessé vált. 2010-ben született meg a döntés
a kalcinátor teljes hõigényét fedezni képes rendszer
kialakításáról, a használaton kívüli régi nyersmalmi
csarnok tüzelõanyag- tárolóvá alakításával, és egy
új, a korábbinál optimálisabb anyagkezelõ, szállító
és adagoló rendszer kiépítésével. A rendszer elkészült, azonban teljes kapacitását még nem lehet kihasználni, mivel jelenleg nem áll rendelkezésre olyan
mennyiségû tüzelõanyagként alkalmazható hulladék, ami gazdaságossá tenné a kemence helyettesítõ tüzelõanyag alkalmazást korlátozó szûk keresztmetszeteinek feloldásához szükséges további
beruházásokat.
Az újonnan megvalósított hulladékhasznosítási
eljárást több termelõ partner látja el, közöttük az
KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta

Éltex, így az általuk kezelt vegyes ipari hulladék
anyagában már nem hasznosítható része lerakás
helyett energetikai céllal hasznosításra kerül.

Kapcsolattartó:

Technológiai leírás:

alternatív energia menedzser

Az Éltex a partnereknél elõválogatja és tömöríti a keletkezett hulladékokat. Ezt követõen a DDC-nél lévõ,
telepére beszállított hulladékbálák egy erre a célra kialakított válogatócsarnokban megbontásra kerülnek.
A megbontott hulladékbálákból az értékkel rendelkezõ mûanyag, papír, vegyes papír, elektronikai hulladék, fémhulladék stb. kiválogatásra kerül.
Az így megmaradó, anyagában már nem hasznosítható hulladékok közvetlenül az aprítógépbe és
a hozzá kapcsolt préskonténerbe kerülnek. A rendszer kizárja az elõkészített anyag elszóródását, és
nagyban hozzájárul a telephely tisztaságának megóvásához.
Az Éltex által kidolgozott, modern és a fenntarthatósági szempontokat is fokozottan érvényesítõ
hulladékgazdálkodást igénybe vevõ termelõüzemek
száma folyamatosan nõ, ezáltal biztosítva a váci telephely hosszú távú anyagellátását, mûködését és
a cementgyárral folytatott együttmûködés sikerét.

(27) 511-600/1703
(27) 511-760
bocskayb@duna-drava.hu
2600 Vác, Kõhídpart dûlõ 2.
www.duna-drava.hu
Alapítás éve: 1963
Alkalmazottak száma: 457 fõ
Éves forgalom (2013):
21 385 319 ezer Ft
Fõ termékek, szolgáltatások:
portlandcement, kavics, beton

Környezeti javulás

termelés értékesítés

Hulladékhasznosítási kapacitás növekedése:
Anyagában nem hasznosítható,
max 85 000 t/év
de petrolkoksz helyettesítésére
Ebbõl ténylegesen kihasznált: 16 300 t/év
alkalmas hulladékok
2010–2011 Jelenlegi hõkiváltás: 282 000 GJ/év
felhasználásának növelése;
Helyettesített tüzelõanyag mennyiség:
új tároló, adagoló, feladó
9 000 t/év petrolkoksz
rendszer kiépítése
szén-dioxid-csökkenés: 7 647 t/év

780 millió Ft
98,4 millió Ft
204,5 millió Ft
8 év 10 hónap

Hulladékkezelõ telepen
haszonanyag kinyerése, egyéb
módon nem hasznosítható
anyag alkalmassá tétele
tüzelõanyag helyettesítésre

174 millió Ft
47,2 millió Ft
75 millió Ft
6 év 3 hónap

Jelenleg elért kapacitás
• Lerakótól eltérített hulladék: 6,957 t (2012)
2010—2011
• haszonanyagként kiszállítva: 2,027 t (2012)
• Cementgyárnak átadva: 4,930 t (2012)
Beruházás

Bocskay Balázs

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

ÉLTEX KFT.
Sinclair Márta
igazgatósági asszisztens

Megtérülési idõ

+36 20 597-4572
iroda@eltex.hu
www.eltex.hu
Alapítás éve: 1990
Alkalmazottak száma: 584 fõ
Éves forgalom (Éltex Csoport,
2013): 8 200 000 e Ft
Fõ termékek, szolgáltatások:
környezetvédelmi mûszaki
tervezés, tanácsadás
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EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.

GLOBÁLIS CÉLOK –
HELYI MEGOLDÁSOK AZ EGIS KÖRNYE
A CÉGRÕL RÖVIDEN

FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Az Egis Gyógyszergyár Zrt.

Környezetvédelmi fejlesztéseinkben a proaktivitást
helyezzük elõtérbe; elõzetesen vizsgáljuk a fennálló és lehetséges humán és környezeti kockázatokat, és ezek mérséklése irányába indulunk el.
A levegõtisztaság védelmében a hatóanyaggyártás területén termikus véggáz égetõt és oldószerleválasztókat alkalmazunk; a készítménygyártó területen a berendezésekhez katalitikus égetõmû
csatlakozik. Helyhez kötött pontforrásainkon a kibocsátásokat folyamatos mérésekkel ellenõrizzük.
Alapanyaggyártó telepünkön az illékony oldószerek immissziós monitoringja is zajlik.
Társaságunk figyelmet fordít a környezetre
veszélyes oldószerek felhasznált mennyiségének
csökkentésére, illetve azok fokozatos kiváltására. A benzolt már 2004-re teljes mértékben kivontuk a technológiákból, majd 2009-re a triklóretilént is. A halogénezett oldószerek közül
gyakorlatilag már csak diklórmetánt használunk
rendszeresen. (Kémiai okok miatt, néhány technológiában, kis mennyiségben még elõfordul kloroform illetve klórbenzol.)
Az 2008/98/EK uniós irányelvvel összhangban
célunk az oldószerek égetésének csökkentése az
újrahasznosítás növelése által. A megfelelõ tisztaságú regenerált oldószereket, melyeket a gyógyszergyártás során már nem tudunk használni, meg-

(továbbiakban: Egis) jogelõdjét
Balla Sándor gyógyszerész
a svájci Dr. Albert Wanderrel
közösen alapította meg
Budapesten 1913-ban. 2013
decembere óta az Egis 100%-os
tulajdonosa a francia Servier.
Ez a vállalat ma Franciaország
legnagyobb magánkézben lévõ
konszernje, a második legnagyobb francia gyógyszergyár.
Az Egis Magyarország és
egyben Közép-Kelet Európa
vezetõ, gyógyszergyára.
Tevékenysége a generikus és
originális kutatás-fejlesztéstõl
a hatóanyag- és készgyógy-

bízható partnerek felé értékesítjük, akik kinyernek
regenerált oldószereket belõle más iparágak részére. Az ily módon történõ újrahasznosítás által az
égetett veszélyes hulladék mennyisége kisebb, az
égetéssel okozott széndioxid-kibocsátás mérséklõdik, az újrahasznosított anyag visszakerül az ipari technológiai anyagforgalomba.
A domináns zajforrások hatását több éves szisztematikus program keretében mérsékeltük hatóanyaggyártó telepünkön, ahol szükséges volt, zajvédõ falak építésével vagy hangtompító dobok
alkalmazásával, a beruházásoknál az új gépekre alkalmazott szigorúan alacsony zajérték követelmények meghatározásával.
A hulladékok gyûjtése folyamatosan bõvülõ szelektivitással zajlik; egységes jelöléssel feliratozott
és EWC kóddal ellátott hulladékgyûjtõket vezettünk be a üzemi gyûjtõhelyeken és gyûjtõpontokon
sorszámozott táblával megjelölve, illetve a Központi gyûjtõhelyen (Telephelyi hulladékudvar). Az irodai papírhulladék gyûjtésére külön papír hulladéktartókat helyeztettünk ki az irodákban.
További környezetjavító intézkedésünk a telephelyek esztétikai javítása a zöld területek növelésével. Ezért az ipari mûködés alól fölszabaduló területekre folyamatosan fákat, cserjéket, örökzöld
növényeket, egynyári virágokat telepítünk.

szer-gyártáson át az
értékesítésig a gyógyszer-

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése

Mióta

gyártás minden területére

1. Az új eljárás a kimutatási határ alá
csökkenti a diklórmetán tartalmú
technológiai hulladékvizek halogén
szennyezettségét.

kiterjed. Termékeit a világ
több mint hatvan országába
exportálják, húsz országban
jelen lévõ külpiaci hálózaton
keresztül.
A termelés három telephelyen
folyik: budapesti székhelyén
alapvetõen gyógyszerhatóanyagok készülnek, készítménygyártás és csomagolás
pedig a Bökényföldi úti
telephelyen és a körmendi
gyáregységben folyik. Gyártási
rendszerei megfelelnek
a legszigorúbb hazai és
nemzetközi minõségi és környezetvédelmi elõírásoknak.
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Környezeti javulás

Technológiai szennyvíz AOX mentesítése,
gõzbevezetéses szrippeléssel

2012.
szep- 2. Az elválasztási eljárás 90%-os energia
tember megtakarítással jár. Az iparági
desztillálóknál tapasztalt 250 kg/ó fûtõgõz
helyett mindössze 25 kg/ó gõzt igényel az
új technológia.

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Jelentõs értéket képviselõ beruházásunk volt az AOX
mentesítõ kolonna megépítése. Halogéntartalmú
szennyvizeink kezelésére olyan berendezést fejlesztettünk ki (a Mûegyetemmel közösen), ami rektifikáló oszlopon, vízgõzzel történõ sztrippelést hajt
végre. A két eljárás hatásos ötvözeteként kis energia befektetéssel az illékony metilén-klorid csaknem 100%-os mértékben elválasztható a szennyvíztõl. A kivitelezés során fölhasználtunk régebben
használt kolonna elemeket is, de az elkészült oszlopokba vadonatúj, nagy elválasztó képességû töl-

Megtakarítás (éves)

86 583 ezer Ft
18 009 ezer Ft
65 280 ezer Ft
1 év 10 hó

Megtérülési idõ

tetet építettünk be. A kolonna méretét félüzemi kísérlet sorozattal határoztuk meg. A teljes rendszert
a legkorszerûbb folyamatirányítással láttuk el, melyben a szabályozás a szétválasztandó elegy minõségétõl függõen, más összetételû szennyvízre is elvégezhetõ. A kolonna alkalmazásával sikerült egy
kritikus szennyvíz komponens koncentrációját nagyságrendekkel a kibocsátási határérték alá szorítani,
és egy drágán ártalmatlanítható, zömmel vizet tartalmazó veszélyes folyékony hulladék mennyiségét
csökkenteni 328 tonnával.
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YEZETVÉDELMÉBEN
Kapcsolattartó:
Réti Gábor
környezetvédelmi és
üzembiztonsági igazgató
(1) 803-5902
(1) 803-5802
reti.gabor@egis.hu
www.egis.hu
1106 Budapest,
Keresztúri út 30-38.
Alapítás éve: 1913

Az EGIS gyár madártávlatból
1

3

Alkalmazottak száma: 4023 fõ
Éves forgalom (2012/2013):
135,7 milliárd Ft
Fõ termékek, szolgáltatások:
Gyógyszer alapanyagok
(hatóanyagok) és
késztermékek (tabletták,
kapszulák, injekciók,
kenõcsök, kúpok, oldatok,
sprayk) elõállítása, hazai és

2

1. Kolonna teljes életnagyságban
2. Elválasztó töltet – a kolonna szíve
3. Szerelés

nemzetközi piacokon történõ
értékesítés céljából.
Termékeink elsõsorban
a szívre és keringésre,
a központi idegrendszerre,
illetve a légzõ- és
emésztõrendszerre ható
gyógyszereket képviselik.
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FOLPRINT ZÖLDNYOMDA KFT.

SOKSZÍNÛ ZÖLDNYOMTATÁS
A CÉGRÕL RÖVIDEN

FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A Folprint nyomda

Karbonsemleges gyártás

Magyarország elsõ zöld
nyomdája, az elmúlt években
a fenntartható fejlõdést szem
elõtt tartva valósította meg
beruházásait. Célja, hogy

Elsõ lépésként megvizsgáltuk, milyen beruházásokkal tudjuk csökkenteni kibocsátásunkat. Ilyen
fejlesztéseink például az energiatakarékos LEDvilágítás, a pelletfûtés, valamint a napkollektor.
A megmaradó kibocsátásunkat (vagyis a 135 tonna
CO2/év karbonlábnyomunkat) az önkéntes karbonpiacon vásárolt 135 db kredittel tudtuk ellensúlyoz-

ni. A vásárlással egy szélerõmûprojektet támogattunk, amely a fosszilis energiahordozók kiváltásával elkerüli a jelenlegi vagy a jövõben keletkezõ
üvegházhatású gázok kibocsátását. A beruházások
segítségével és karbonlábnyomunk semlegesítésével elmondhatjuk, hogy nyomtatási tevékenységünket karbonsemlegesen végezzük.

megfizethetõ áron alakítsa
környezetbaráttá az ügyfelek

Alkoholmentes nyomtatás

nyomtatott reklámanyagait,

Ofszet nyomtatásunknál a vízadalékot a VOC-anyagok közé tartozó izopropil-alkoholról (IPA) alkoholhelyettesítõ vízadalékra cseréltük. 2006. január 1.
és 2010. december 31. között 8 500 liter IPA-t használtunk – ez a mennyiség teljes egészében elpárolgott a levegõbe. A levegõ IPA-tartalma sohasem
lépte át az egészségügyi határértéket, ennek ellenére a VOC tulajdonságai miatt kiváltottuk IPA-helyettesítõ adalékkal. A levegõ IPA-tartalmának
egészségre gyakorolt hatásai a kipárolgás mértékében nem veszélyesek, de hosszú távú élettani hatásai nem vizsgáltak. A technológiaváltás után a
2011. január 1. és 2014. június közötti idõszakban
1520 liter Substifix AF 831819 alkoholhelyettesítõ
adalékot használtunk el.

ügyviteli nyomtatványait.
Fontos célkitûzés a gyártás
során a legkevesebb vegyszer
felhasználása és ezzel a
veszélyes hulladékok mennyiségének minimalizálása.
A cég redukálta szén-dioxidkibocsátását, a maradék
mennyiséget önkéntes karbonkreditvásárlással ellentételezte, így a nyomdában készült

Automata mosóberendezés

termékek 100%-ban

Új nyomógépeink automata mosóberendezéssel felszereltek, amelyek segítségével jelentõsen csökkent
a nyomdai mosófolyadék felhasználása, évi 1300ról 780 literre. Ráadásul a magas VOC-tartalmú
HPL-Wash 5002 anyagról a VOC-mentes automata Twister mosófolyadékra váltottunk. 1300 liter
HPL-Wash (477 Ft/liter áron számolva) évente
620 100 Ft-ba került a nyomdának, ugyanakkor az
új Twisterbõl évi 780 liter (497 Ft/liter áron számolva) 387 660 Ft-ba kerül.

karbonsemleges gyártásúak.
A felhasznált papírok több
mint 50%-a tudatos erdõgazdálkodásból származik,
a festékek 100%-ban növényi
olajbázisúak. A vállalat
ISO 14001 szabványnak

Processless CTP

megfelelõen mûködik,
tevékenységét számos
alkalommal jutalmazták:
a Zöld Nyomda-díjat annak
2011-es alapítása óta minden
évben megkapta; 2013-ban

Ofszet nyomóforma készítõ berendezés beszerzésénél két lehetõség merülhet fel: az egyik a vegyszeres, a másik a vegyszermentes CTP. Mi az utóbbit választottuk, ezáltal lemezkészítéskor nem
keletkezik veszélyes hulladék. Egy évben átlagosan
5700 m2 nyomólemezt használunk, a vegyszeres

CTP-k négyzetméterenként 0,0172 liter vegyszert
használnak el, amit veszélyes hulladékként visszagyûjtve ártalmatlanítani kell. Választásunknak köszönhetõen évi 98 liter használt vegyszerrel kevesebbet kell ártalmatlanítatnunk.

Növényiolaj bázisú nyomdafestékek

a környezettudatos megoldásokat népszerûsítõ Ozone Zöld
Díj keretében a Szent István
Egyetem Klímatanács
különdíját vehette át.
14 | 2014. NOVEMBER

A nyomdafestékek egyik fõ összetevõje a bázisanyag,
a fizikai és kémiai jellemzõk mellett ez adja a festék
tömegét. Készülhet ásványi, illetve növényi olajokból. Környezetterhelés szempontjából a növényi olaj-

bázisú festékek elõnye, hogy az alapanyag újratermelõdõ forrásból származik. A Folprint Zöldnyomda
összes color nyomásához növényi olajbázisú festéket használ évi több mint 3000 kg mennyiségben.
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Kapcsolattartó:
Szabó Tímea
ügyvezetõ igazgató
+36-30 535-5607

Szelektív ipari hulladékgyûjtés
(1) 205 7988
Nyomdánk 2009 óta szelektáltan gyûjti a gyártás
során keletkezõ hulladékot: négy kategóriában a papírt és egy kategóriában a mûanyag csomagoló
anyagok hulladékait. Így a hulladék mennyisége nem
csökken, de újrahasznosításra alkalmas formában
történik az elszállítása, ezáltal újra nyersanyaggá

válik. Kevert gyûjtés esetén 25 Ft/kg áron értékesítettük a papírhulladékot, a szelektált hulladékpapírt 10, 36 és 84 Ft/kg áron adjuk tovább. Évente
átlagosan 99 t papírhulladékot értékesítünk, kevert
gyûjtéssel 2 475 000 Ft, szelektív gyûjtéssel
4 629 668 Ft az értékesítési összeg.

szabotimea@folprint.hu
www.folprint.hu
1119 Budapest,

Irodai helyiségek világítótesteinek korszerûsítése

Than Károly utca 25.

A hagyományos fénycsöveket (18 W/db), korszerû
LED-sorokra (10 W/db) cseréltük. Napi 8 órás használattal számolva 11,52-rõl 6,4 kW-ra csökkent
a korszerûsített irodahelyiségek fogyasztása. A különbözet naponta 5,12 kW, 240 munkanappal számolva pedig évente összesen 1228,8 kW -pénzben
kifejezve ez évi 61 440 Ft megtakarítást jelent.

Alapítás éve: 1990
Alkalmazottak száma: 45 fõ
Éves forgalom (2011):
679 millió Ft
Fõ termékek, szolgáltatások:

Fûtésátalakítás
Az irodai és üzemi helyiségek fûtési rendszerének
átalakításakor a hagyományos gázüzemû kazánt
váltottuk ki pellettüzelésû kazánnal. A használati
melegvíz-ellátást pedig napkollektor és pelletkazán
kombinációval oldottuk meg. A beruházásokkal kiváltottuk évi 10-12 ezer m 3 földgáz elégetését.
A gázkazán megmaradt másodlagos fûtésnek arra
KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta
Alkoholmentes nyomtatás

az esetre, ha a pelletkazánnal mûszaki probléma
adódna. A gázkazánt használjuk az átmeneti idõszakokban is, amikor a folyamatos üzem mellett optimális pelletfûtés elindítása nem célszerû. Az átalakítás elõtti gázfogyasztást összehasonlítva
a korszerûsítés utáni gáz- és pelletfogyasztással,
az éves megtakarítás eléri a félmillió forintot.

Irodai helyiségek
világítótesteinek korszerûsítése

2010.
Évi 1 700 l VOC helyett alkoholhelyettesítõ
december vízadalék használata

Fûtésátalakítás

2009.
Évente átlagosan 99 t papír- és mûanyaghulladék
november reciklálható

2013.
március

2013.

Beruházás

marketing- és ügyviteli
nyomtatványok készítése

Környezeti javulás

2012.
Automata mosóberendezéssel
Évi 520 literrel kevesebb mosófolyadék
ellátott nyomógépek beszerzése november

Szelektív ipari hulladékgyûjtés

nyomdai tevékenység,

0 Ft
0 Ft
240 000 Ft/év
Azonnali
0 Ft
0 Ft
232 440 Ft/év
0
0 Ft
0 Ft
2 154 668 Ft/év
Azonnali

Évi 1 228,8 kW energiamegtakarítás

400 ezer Ft
0 Ft
61 440 Ft
6,5 év

Évi 6-7 000 m3 földgáz kiváltása megújuló
energiahordozóval

1 738 000 Ft
0 Ft
500 000 Ft/év
3,5 év

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idõ
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GE WATER AND PROCESS TECHNOLOGIES HUNGARY KFT.

ECOMAGINATION –
HASZNOSÍTSD FÖLÖS ENERGIÁIDAT
A CÉGRÕL RÖVIDEN

FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A GE Water and Process

Ügyfeleink elvárásainak eleget téve a vállalat legkorszerûbb technológiai színvonalat biztosító ultraszûrõ membránmodulok és kazetták gyártásával,
ezek alkalmazástechnológiai támogatásával, továbbá komplett víztisztító berendezések (létesítmények) tervezésével és kivitelezésével szolgálja a globális környezetvédelem ügyét.
A hagyományos vízkezelési eljárásokat felváltó,
egyre népszerûbb MBR-technológia ultraszûrõ üreges szálmembránok segítségével különíti el a biológiai lebontás után a vízben található szerves anyag
maradványokat, baktériumokat, vírusokat és minden más zavarosságot okozó szennyezõdést, ezáltal biztosítva egy a hagyományos technológiánál
minden elõirt paraméterében jobb vízminõséget.

Technologies Hungary Kft. (GE)
az amerikai General Electric Víz
üzletágának oroszlányi globális
termelési központja.
A membrán-bioreaktoros
(MBR) vízkezelési
technológiákat elõállító
korszerû létesítmény az egyik
legnagyobb ilyen jellegû üzem

ri el, amelyek a környezettudatosságot is folyamatosan szem elõtt tartva keresik és a lehetõségekhez mérten megvalósítják azokat a projekteket,
amelyekkel a felhasznált energia-, víz-, hõmennyiség csökkenthetõ a termelési és az azokat támogató folyamatok során.
A pályázaton bemutatott projektek szervesen kapcsolódnak az Ecomagination programhoz.
1. Hõvisszanyerõ berendezés
Gyárunk technológiai melegvíz-ellátását eddig 3 db
1400 kW teljesítményû gázkazán biztosította. Ezen
kazánok kiváltására telepítettük a 3,5 MW összteljesítményû, szintén gázzal fûtött abszorpciós hõ-

a világon, 2002-es indulása óta
megtízszerezte
gyártókapacitását.
A 80 000 négyzetméternyi
területen elterülõ oroszlányi
létesítmény évente 250 GE
ZeeWeed* MBR (ultraszûrõ
membrán) rendszer
elõállítására képes.
A vállalat bõvülése jól mutatja,
hogy az önkormányzatok és az

Az Oroszlányi gyár légifelvételrõl
ZeeWeed membránkazetta

ipari felhasználók körében is
egyre fontosabb a víz kezelése
és újrahasznosítása, valamint
az ipari üzemek által
kibocsátott szennyvíz káros
hatásának csökkentése az
édesvízkészletek megóvása
érdekében. Az oroszlányi üzem
fontos szerepet játszik az
ügyfelek egyre növekvõ víz- és
szennyvízkezelési igényeinek
kielégítésében.

16 | 2014. NOVEMBER

Környezetközpontú irányítási rendszerünket az
ISO 14001:2004 szabványban elõírt követelmények
figyelembevételével alakítottuk ki, üzemeltetjük és
folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy a
környezetvédelem szempontjainak minél jobban
megfeleljünk.
Vállalatunk jelenleg Silver — ezüstfokozatú — minõsítéssel rendelkezik a GE saját Ecomagination
Nation Certification tanúsítási rendszerében.
Az Ecomagination a GE kezdeményezése, melynek
keretében a cég az erõforrások maximális kihasználását, a legmagasabb fokú hatékonyságot elõsegítõ innovatív megoldások kifejlesztésére törekszik.
A GE ezzel a tanúsítással azokat az üzemeket isme-

cserélõt. Ez a berendezés a gyárból kibocsátott
40 Celsius fokos szennyvizünkbõl a hulladékhõt
visszanyerve melegíti fel a gyárban szükséges fûtéshez használatos technológiai meleg vizet.
2. Folyadékhûtõk hõjének újrafelhasználása
A gyárunkban üzemelõ folyadékhûtõk mûködése
során jelentõs hõenergia képzõdik. A kompressziós
folyamat közben a berendezés erõsen melegszik.
Ezt a hõt lemezes hõcserélõkön keresztül a technológiai vizünk elõmelegítésére használjuk egy automata szabályzáson keresztül. A rendszer elsõsorban a nyári — hûtési — idõszakban képes jelentõs
hõenergia-megtakarításra.
3. Légkezelõk frekvenciaváltós üzemeltetése
Üzemünk teljes légcseréjét légkezelõk végzik, amelyek rögzített fordulatszámú levegõventillátorokkal
voltak felszerelve. A fejlesztés során a légkezelõink
elektromos forgógépeit frekvenciaváltós vezérléssel láttuk el. Így a villanymotorok, amelyek a légcserét biztosítják mindig csak olyan fordulatszámon forognak, amely az aktuális igény szerinti légcseréhez
szükséges. Korábban ezek a berendezések maximális fordulatszámon üzemeltek, függetlenül a hûtési vagy a fûtési igénytõl.
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Hõvisszanyerõ berendezés

Kapcsolattartó:
Silkó Pálma
EHS vezetõ
(34) 561-500
4. Keverõk hûtõvíz újrahasznosítása
Üzemünkben nagy teljesítményû keverõk üzemelnek, amelyek a keverési folyamat során jelentõs
mennyiségû hõt termelnek. A keverõedények dupla falú edények, amelyek köpenyérõl hideg vízzel vezetjük el a felesleges hõmennyiséget. A folyamat
során tiszta meleg víz keletkezik, amelynek hõmérséklete 60-70 Celsius fok között változik. Ez a vizet
korábban kiengedtük a csatornarendszerbe, azonban a projekt megvalósítása óta a keletkezõ meleg
vizet összegyûjtjük, és 100%-ban felhasználjuk a
termelési folyamatainkban.
5. Fajlagos vízfelhasználás csökkenés (2011-2013)
Egyéb kisebb vízmegtakarítási megoldásokkal jelentõsen csökkentettük az egy egységre jutó vízfelhasználásunkat.
Év

2011

2012

2013

Fajlagos vízfelhasználás
(Termelési mutatószám/m3)

7,15

6,77

6

6. Klímaoptimalizálás
Az irodai klímaberendezések hûtési rendszerét öszszekötöttük az ablakok nyitásérzékelõivel. Így ha a
dolgozók kinyitják az ablakot, a klimatizálás lekapcsol. Ezzel jelentõs hûtési energiát tudunk megtakarítani.
7. Kazánok fokozatmentes gázégõvel való
felszerelése
A gyártási technológiát ellátó, egyenként 1400 kW
fûtési teljesítményû kazánokat fokozatmentes gázégõvel szereltük fel. Ezzel a módosítással az eddig
kétfokozatú gázégõk sokkal hatékonyabban követik a gyártás hõigényét. Ezek a gázégõk kevesebb
gázt használnak fel egységnyi hõenergia elõállításához.

(34) 561-555
palma.silko@ge.com
www.ge.com
2840 Oroszlány,
Bláthy Ottó út 4.
Alapítás éve: 2002
Alkalmazottak száma: 750 fõ
Éves forgalom (2013):
26 847 millió Ft
Fõ termékek, szolgáltatások:

Csökkenés %-ban

ultraszûrõ membránmodulok
–

5,3

11,3

és kazetták, RO (reverz

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése

Mióta

Környezeti javulás

Hõvisszanyerõ berendezés — ipari
szennyvíz hõjének fûtési technológiában
történõ újrafelhasználása

2014.
január

Folyadékhûtõ elektromos fogyasztásának
megszüntetése (1 000 kWh/nap); kazánok
gáz-fogyasztásának 10%-os csökkentése;
3 000 GJ energia megtakarítása

ozmózis) membránmodulok /

Folyadékhûtõk mûködése során keletkezett
Folyadékhûtõk hõjének termelési
2013.
hõ újrahasznosítása hõmennyiségmérõvel
technológiában történõ újrafelhasználása március
ellenõrizve (700 GJ/év)

180 millió Ft
106 millió Ft
45 millió Ft
4 év

komplett víztisztító

4,5 millió Ft
0 Ft
2 millió Ft
2 év

tervezése és kivitelezése

Energiamegtakarítási projektek /
optimalizálások a légkezelõ /
légkondicionáló berendezésekben

2013.
Légkezelõk elektromos fogyasztásának
szep10%-os csökkentése (250 000 kWh/év)
tember

3 millió Ft
0 Ft
7 millió Ft
5 hónap

Keverõk hulladék hõjének felhasználása,
hûtõvíz újrafelhasználása

Kevesebb szennyvízkibocsátás és kevesebb
2013.
gázfogyasztás (gáz: 1 099 GJ/év;
február
víz: 13 500 m3/év)

20 millió Ft
0,5 Ft
7 millió Ft
5 hónap

Irodai hûtés összekötése az
ablaknyitással

2013.
július

Fokozatmentes kazánégõ telepítése

Kevesebb felesleges hûtési
energiabefektetés

2012.
Csökkentett gázmennyiség felhasználása
decem(gáz 90 000 m3/év)
ber

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

berendezések (létesítmények)

20 millió Ft
0,5 Ft
23,5 millió Ft
11 hónap
0,5 millió Ft
0 Ft
1,8 millió Ft
6 hónap
Megtérülési idõ
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KATICA TANYA ÉLMÉNYKÖZPONT (BPR CONSULT KFT.)

CSAK RAJTAD MÚLIK
A CÉGRÕL RÖVIDEN

FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A Katica Tanya története

A Katica Tanyán az egyik legfontosabb célunk a környezettel összhangban lévõ életmód kialakítása és
fenntartása, célunk a fenntartható turizmus kialakítása. Mit is jelent a fenntartható turizmus a mi értelmezésünkben? Az ember természetes igénye az
újdonságok felfedezése. Az utazás, kirándulás és a
szabadidõ hasznos és aktív eltöltése. Ez azt is jelenti, hogy egyre nagyobb számú ember akarja felfedezni a világot – több ember, több fogyasztás,
több utazás nagyobb környezeti terhelést jelent.
A környezeti terhelés csökkentésének két lehetõségét látjuk:
1. korlátozzuk az utazók számát;
2. csökkentjük az utazók környezeti terhelését.
Mi az utóbbit tartjuk hosszú távon kivitelezhetõnek, azaz arra törekszünk, hogy a hozzánk látogató vendég kisebb környezeti terhelést tegyen,
mintha nem jönne el hozzánk!

2001-ben kezdõdött, ekkor
készült el a 75 férõhelyes,
összkomfortos Turistaház és
Kemping. 2002-tõl kezdve,
beruházások sorozatának
köszönhetõen napjainkra
létrejött a 3 000 m2-nyi
épületbõl, tucatnyi kül- és
beltéri játszóalkalmatosságból,
200 háziállatból, egy XIII.
századot idézõ Lovagvárból és
a táj ékszereként csillogó
Katica-tóból álló 10 hektáros

Hogyan tudjuk ezt elérni?
Négy terület összehangolásával:

1. Kevesebb energiát és természeti erõforrást használunk.
2. Azt, amit elfogyasztunk, megpróbáljuk minél nagyobb mértékben megújuló energiával vagy újrahasznosított anyagból fedezni.
3. A szolgáltatásaink nulla energiaszükségletre törekednek, vagy ha energiát, illetve természeti
erõforrást igényelnek, akkor azok forrása a lehetõ legtöbb esetben megújuló energiaforrás legyen.
4. Számûzzük az egészségtelennek tartott termékeket és a felesleges csomagolóanyagokat.
A Katica Tanya Élményközpont elkötelezett híve a fenntartható fejlõdés gondolatának, a környezettudatos magatartásnak és az ökológiai lábnyom
minimalizálásának, illetve ezek mindennemû, a hétköznapi gyakorlatban használható módjának.
Ki nem mondott célunk, hogy az évente hozzánk
látogató 55 000 vendéget pozitívan befolyásoljuk a
környezettudatos magatartás és a fenntarthatóság
alapelveinek követésére.

Élményközpont. 2007 és 2013
között 4 apartmanház és egy

Elektromos autó használata

második turistaház is

A Katica Tanya két legtávolabbi pontja 2,7 km-re van
egymástól. Munkatársainknak számos alkalommal
kell helyet változtatni (fûtés, takarítás, ágynemû és
szemétszállítás, karbantartások, vendégigények kielégítése miatt). Napi átlagban ez kb. 10 kilométeres táv megtételét teszi szükségessé. 2013-ban beszereztünk egy elektromos autót, amely a rövidtávú

elkészült, így a szálláskapacitás meghaladja a 130
ágyat – mindezt egy 60 lakosú,
kicsiny faluban. 2013-ban a
látogatók száma meghaladta

szállítási és szállítmányozási igényeink 90%-át képes átvenni a fosszilis energiát használó gépjármûvektõl. Ezzel nemcsak a szén-dioxid-kibocsátás csökken, hanem a ráfordítás is: egy fosszilis energiát
használó gépjármû költsége 40–60 Ft/km, a „Kicsi
zöld” – ahogy munkatársaink hívják az elektromos
autót – esetében ez a költség mindössze 9 Ft/km.

Mozgásérzékelõs kapcsolók minden közösségi helyiségben

az 55000 fõt, a vendégéjszakák
száma a 9800-at
A Katica Tanya stratégiája,
hogy csak olyan új fejlesztést
valósítson meg, illetve
szolgáltatást hozzon létre,
amely nem használ energiát,
vagy ha használ, azt megújuló
forrásból fedezzük.

Vizesblokkjaink, kültéri lámpáink jelentõs része
mozgásérzékelõs idõkapcsolóval mûködik, ezáltal
egyetlen lámpa sem világít feleslegesen. Hihetet-

Fatüzelés a megszokott gáztüzelés helyett –
Napkollektoros HMV-rásegítés
A Katica-tanyán alkalmazott fûtés forrása a helyben kitermelt fa és fahulladék. A használati meleg
vizet (HMV) részben napkollektorokkal, részben fatüzelésû kazánokkal biztosítjuk. A fûtéshez szükséges tûzifát és fahulladékot legelõtisztításból és

A Katica Tanya középtávú
stratégiai célja, hogy a látogató
az Élményközpontban töltött
idõ alatt kisebb ökológiai
lábnyomot hagyjon, mintha
otthon vagy más helyen
töltötte volna a szabadidejét.
Hordójárat
18 | 2014. NOVEMBER

lennek tûnt számunkra, de ezzel a megoldással
évente közel 1000 kWh energiát tudunk megtakarítani!

tervezett erdõmûvelésbõl fedezzük, sosem végzünk
erdei tarvágást. Beszereztünk egy faaprítékoló gépet, amellyel azokat a vékonyabb ágakat is hasznosíthatjuk, amelyeket sokan erdõszéli tüzeléssel
semmisítenek meg.
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A Katica Tanya, ahogy a madarak láthatják

Kapcsolattartó:
Handó János
ügyvezetõ igazgató
+36-30 947-6572
hando.janos@katicatanya.hu
www.katicatanya.hu
7477 Patca, Faluvég (025 hrsz)
Alapítás éve: 2001
Alkalmazottak száma: 12 fõ
Éves forgalom (2013):

Napelemek
129 millió Ft
Éves szinten 45 MWh elektromos áramot használunk, ennek mintegy 85–90%-át saját, 30 kW
teljesítményû napelemfarmunk biztosítja. A fennmaradó 10–15%-ot 2015-ben tervezzük kiváltani,
így ezen a téren is teljesen követni tudjuk az ökológiai lábnyom minimalizálásának és a fenntartható fejlõdés kettõs céljának elérését és annak
fenntartását.
Demonstratív céllal telepítettünk egy 300 W teljesítményû szélgenerátort, amely egy inverter segítségével ellátja a „Fenntartható Földgolyónkért
Ház” elektromosáram-szükségletét.
KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta

Elektromos autó használata

2013.
május

Fõ termékek, szolgáltatások:
turisztikai szolgáltatások

Napelemes idill

Környezeti javulás
A napi 10 km-es fosszilis energiát használó
futás 90%-nak kiváltása, és az ekvivalens
áramfogyasztás visszahelyettesítése
(208 l benzin, 56 l gázolaj, 394 kg szén-dioxid
megtakarítása)

2,4 millió Ft
29 ezer Ft
108 240 Ft
30 év

120 ezer Ft
0 Ft
48 ezer Ft
2 év 6 hónap

Mozgásérzékelõs kapcsolók
minden közösségi helyiségben

2010

A véletlenül égve hagyott égõk felesleges
energiafogyasztásának elkerülése: 15 helyiségben
többnyire 40 W-os égõk naponta átlagosan
5 órás felesleges használatának elkerülése
320 napon át (960 kWh villamosenergia és
509 kg szén-dioxid-megtakarítása)

Fatüzelés a megszokott
gáztüzeléssel szemben
(fûtés és HMV)

2009

A felhasznált hõmennyiség tartályos gázban
mért ekvivalencia értéke (4 800 kg PB-gáz és
13 368 kg szén-dioxid-megtakarítása)

600 ezer Ft
800 ezer Ft
1 824 000 Ft
7 hónap

2009

A 15 m2 méretû déli tájolású napkollektor
1 400 kWh/m2 éves teljesítménnyel (gáz és
ekvivalens értékre átszámítva. 1 944 kg PB gáz
5 347 kg szén-dioxid megtakarítása)

2,1 millió Ft
50 ezer Ft
738 ezer Ft
3 év

Napkollektoros HMV-rásegítés

Napelemek

30 kW teljesítményû napelem telepítése
2013–2014 (37 500 kWh villamos energia és
19 560 szén-dioxid-megtakarítása)
Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

16 millió Ft
20 ezer Ft
1 875 millió Ft
8 év 6 hónap
Megtérülési idõ
2014. NOVEMBER | 19

Ablakon Bedobott PØnz 2014.qxd

2014.11.18.

9:54

Page 20

OPEL SZENTGOTTHÁRD KFT.

AZ ALACSONYAN CSÜNGÕ GYÜMÖLCSÖKTÕL

AZ ENERGIAHATÉKONY VÁLLALATIG
A CÉGRÕL RÖVIDEN

FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Az Opel Szentgotthárd

A kiváló minõség nemcsak termékeink esetén, hanem a környezetvédelem területén is elvárás. A vállalatnál 1997 óta hatékonyan mûködtetett ISO 14001
Környezetközpontú Irányítási Rendszer hozzájárul
környezeti teljesítményünk folyamatos javulásához,
ami a külsõ auditok során évrõl évre elismerést eredményez. Vezetõségünk környezetvédelem iránti elkötelezettsége kiemelkedõ, ami elengedhetetlen
feltétele az évente felülvizsgált, folyamatos fejlõdést elváró, kihívást jelentõ célkitûzések eléréséhez.

Magyarország egyik
legdinamikusabban fejlõdõ
vállalata. A 350 000
négyzetméteren fekvõ gyár
több mint 1000 fõt
foglalkoztat, és kiváló csapata
folyamatosan bõvül. Sikerének

Hosszú távú célkitûzéseinket a vállalatcsoport stratégiai vállalásaira alapozva alakítjuk ki. A szelektív
hulladékgyûjtés fejlesztése, a papír- és vízfelhasználás csökkentése után az elmúlt idõszakban egyre hangsúlyosabban jelent meg az energiamegtakarítás iránti elvárás. Ebbõl következõen a vállalatcsoport stratégiai vállalásaival összhangban 2020ig a termékegységre jutó energiafelhasználásunkat
és szén-dioxid-kibocsátásunkat egyaránt 20%-kal
kell csökkentenünk.

Energiahatékony mûszakmodell alkalmazása

egyik titka a magasan képzett,
kreatív és rugalmas munkaerõ.
A ’90-es években összesen
85 000 Opel Astra és
Opel Vectra gördült le
a szentgotthárdi gyár
szalagjairól. Jelenleg a vállalat
motor- és motorkomponens-

A vállalatnál a termelési igényektõl függõen különbözõ területeken eltérõ mûszakmodelleket alkalmazunk. A termelési igények visszaesése miatt a gyárban a heti 15 mûszakos mûszakrend nem
volt gazdaságosan fenntartható. A napi indítási,
felfutási és leállítási veszteségek csökkentése érdekében a kétmûszakos mûszakmodell bevezetése helyett a heti termelési igény eléréséig folyamatos mûszakrendet alkalmaztunk. Például
heti 10 termelõmûszak-igényt nem a hét 5 nap-

ján napi 2 mûszakos mûszakrenddel oldottuk
meg, hanem helyette 3 napig 3 mûszakban, valamint a negyedik napon 1 mûszakban gyártottunk.
A fennmaradó mûszakokban gép- és munkaterület állagmegóvási tevékenységeket, illetve rövidített munkahetet alkalmaztunk. Ezen mûszakmodell alkalmazása munkabéroldalról többletköltséget eredményezett, ám ezt az energiamegtakarításból adódó költségelkerülés mértéke többszörösen túlszárnyalta.

gyártással, orsójavítással és
váltófelújítással foglalkozik.
A motor-termékpaletta
folyamatosan bõvül, hiszen
a 2012 szeptemberében
átadott és azóta is bõvített
Flex motorgyárban tavaly
februárban megkezdõdött
a közepes méretû benzines
motorok sorozatgyártása,

A szentgotthárdi gyár légifelvételrõl

Lekapcsolási eljárás bevezetése az új gyártóterületeken

melyet a közepes méretû
dízelmotorok, idén pedig
a kisméretû benzinmotorok
gyártása követte. A gyárban
készülõ, Opel és más GM
márkákba, modellekbe kerülõ
motorok a világ minden táján
vevõre találnak az Amerikai

A legújabb motorcsalád gyártásához 2011 szeptemberében megkezdõdött a gépsorok telepítése az új
gyáregységbe. A gépsorok beüzemelését az alvállalkozó cégek a nap 24 órájában folyamatosan végezték, amelyhez az ellátó rendszerek (villamos energia,
emulzió-, sûrített levegõs, elszívó-, hûtõ- és szellõzõrendszer, világítás) korlátozás nélkül rendelkezésükre álltak. 2012 szeptemberében új lekapcsolási folyamat került kidolgozásra, amelynek fõ elemeként

az alvállalkozók részére meghatároztuk a géptelepítéshez rendelkezésre álló idõkeretet. A folyamat részeként a különbözõ alvállalkozók feladatait összehangoltuk az optimális energiafelhasználás érdekében. Ezután a szolgáltatásokat csak reggel 8 és délután 5 óra között biztosítottuk, ettõl eltérõ szolgáltatási igényt csak nagyon indokolt esetben engedélyeztünk. Továbbá szabályozásra került a csarnok
szellõztetési és világítási üzemeltetési ideje is.

Központi emulziós rendszerek vezérlésének fejlesztése

Egyesült Államoktól Brazílián
át Ausztráliáig.

20 | 2014. NOVEMBER

A központi emulziós rendszerek a forgácsolási/gyártási mûveletekhez biztosítják a hûtõ- és kenõ folyadékot. A vezérlés fejlesztésében érintett rendszerek
korábban állandó üzemû szivattyúkkal mûködtek, így
a gyártáshoz szükséges mennyiség feletti többletmennyiség by-pass ágon, túlnyomás-elengedõ szele-

pen keresztül visszacirkulált a tároló tartályba. Ennek
a mennyiségnek a keringetése felesleges veszteséget
jelentett. Az átalakított rendszerben a by-pass ág kiiktatásra került, a szivattyúkat frekvenciaváltókkal vezérelve a rendszer mindig csak azt a szükséges menynyiséget biztosítja, amelyet az üzem mûködése igé-
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nyel. A fejlesztés során pontos tervezést igénylõ, bonyolult feladatnak bizonyult a 18 éves vezérlési technológia és számítástechnikai hardverek összekapcsolása napjaink informatikai eszközeivel. A kompatibilitási problémák által nehezített átalakítás során a kivitelezõknek azt is végig szem elõtt kellett tartaniuk,
hogy a vezérlési rendszernek ki kell tudnia szolgálni az
idõben gyorsan változó egyedi ellátási igényeket.
A projektet tovább nehezítette, hogy az átalakítási
munkálatokra mindössze egy hét állt rendelkezésre a
nyári leállásban, és szükség volt a projekten dolgozó
különbözõ alvállalkozó cégek munkáinak folyamatos
összehangolására. Végül egy öntanuló mûködésû ve-

zérlõrendszert alakítottak ki, amely számos paraméter egyidejû figyelembevételével képes az emulzióellátás intelligens szabályozására. A berendezésbe beépített mérõeszközök folyamatosan ellenõrzik a rendszerekben jelentkezõ nyomásváltozásokat, majd ezek
ingadozása alapján egy algoritmus kiszámítja a szükséges beavatkozás mértékét. A kenõanyag-ellátásért
felelõs szivattyúk teljesítményének adaptív szabályozásával a rendszer képes biztosítani a megmunkálási folyamatok energiatakarékos fenntartását. Ezzel a
megoldással mindegyik rendszer egy-egy szivattyúja
kiiktathatóvá vált, aminek köszönhetõen a rendszer
teljesítményigénye 270 kW-al csökkent.

Projektindítás elõtti mûködési elv:
n A szivattyúk állandó, maximális áramfelvétellel
mûködnek;
n Nincs mennyiségi szabályozás: nyomásérzékelés
alapján, fokozatonként történik a szivattyúk hozzá, illetve lekapcsolása.

Projektindítás utáni mûködési elv:
n A szivattyúk villanymotorjaira frekvenciaváltó
rendszer került telepítésre;
n Nyomás- és térfogat-szabályozással mûködõ
rendszer;
n A beépített vezérlés fokozatmentesen irányítja a
szivattyúkat, rendszerenként egy szivattyú folyamatosan lekapcsolásra kerülhetett a lenti elméleti ábra szerint.

Az elvi ábra mutatja be a megtakarítási koncepciót.

Kapcsolattartó:
Schmidt Péter
Facility Area Manager
+36-30 703-1314
(94) 551-059
peter.schmidt@gm.com
Pintér Szabolcs
EHS Területi Manager
+36-30 703-1325
(94) 551-052
szabolcs.pinter@gm.com
Szalai Péter
Környezetvédelmi mérnök
+36-30 443-0508

A fûtésrendszer korszerûsítése
A gyár indulásakor a hõellátáshoz hõcserélõkön keresztül központi gõzkazánok (3 db) biztosították a forró vizet, a használati melegvizet (HMV), valamint a fûtési
vizet. Az idõk során az egyes területek hõigényei, valamint az igényelt hõhordozók arányai megváltoztak.
A projekt keretében a hõtermelési kapacitást mind
mennyiségileg, mind típusát tekintve az aktuális igényekhez igazítottuk, ezáltal megszüntettük a jelentõs
veszteséget okozó hõcserélési folyamatot. Ezért techKÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta
Energiahatékony mûszakmodell
alkalmazása

2010

Lekapcsolási eljárás bevezetése
az új gyártóterületeken

2012.
szeptember

nikailag az egyik gõzös kazánt forró vizesre alakítottuk át, továbbá a technológiai hõigények lefedésére
beépítettünk egy új forró vizes kazánt. A fûtési és HMVigények kielégítésére 4 db kondenzációs kazánt telepítettünk. A beavatkozással közvetlenül az igényelt
hõhordozó közeget állítjuk elõ, így a korábbiakhoz képest fajlagosan 23,7%-os gázenergia-csökkentést sikerült elérni. Ez 4 523 MWh megtakarításnak és
618 kW villamosteljesítmény-csökkenésnek felel meg.

peter.szalai@gm.com
www.opel.hu
9970 Szentgotthárd,
Füzesi út 15.
Alapítás éve: 1990

Környezeti javulás
Az új mûszakmodell bevezetése
2 447 MWh villamosenergia-megtakarítást
eredményezett

0 Ft
45,6 millió Ft
86,7 millió Ft
azonnali

Alkalmazottak száma: 1 368 fõ

0 Ft
0 Ft
87,8 millió Ft
azonnali

121 129 532 EUR

Az új eljárással 3 044 MWh
villamosenergia-megtakarítást értünk el

A fûtésrendszer korszerûsítése

A korábbiakhoz képest fajlagosan 23,7%-os
2012.
gázenergia-csökkentést, 4 523 MWh
november
megtakarítást, 618 kW villamos– 2013.
teljesítménycsökkenést és évi 840 tonna
március
szén-dioxid-kibocsátáscsökkenést értünk el

135 millió Ft
29,8 Ft
83,6 millió Ft
2,5 év

Központi emulziós rendszerek
vezérlésének fejlesztése

Mindegyik rendszer egy-egy szivattyúja
kiiktathatóvá vált, amivel 270 kW-tal csökkent
2013.
a rendszer teljesítményigénye, ami éves szinten
augusztus
1 760 MWh villamosenergia-megtakarítást és
595 t szén-dioxid-kibocsátáscsökkenést jelent.

84,6 millió Ft
96 millió Ft
49,4 millió Ft
1,7 év

Beruházás

(94) 551-052

Mûködési költség (éves)*

Megtakarítás (éves)

Éves forgalom (2013):

Fõ termékek, szolgáltatások:
motor- és motorkomponensgyártás, orsójavítás,
váltófelújítás

Megtérülési idõ

*Éves mûködési költség alatt a fejlesztési utáni mûködési költséget értjük.
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TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.

VIRTUÁLIS VALÓSÁG –
VALÓS MEGTAKARÍTÁS
A CÉGRÕL RÖVIDEN

FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A Tata Consultancy Services

Cégünk környezetvédelem iránti elkötelezettsége a
TATA Csoport környezet, éghajlatváltozás és a társadalom iránti elkötelezettségébõl erednek. Bérelt
irodaházban mûködõ szolgáltató cégként környezetvédelmi intézkedéseink korlátozottak, kevésbé
látványosak. Ennek ellenére lehetõségeinkhez mérten törekszünk az Indiában mûködõ önálló campusok (szennyvíztisztítóval, biogázüzemmel, stb.) lehetõségeivel felérõ eredményeket felmutatni.
Science Park-beli telephelyünk 2010-tõl, míg az
Office Garden 2-ben lévõ bérleményünk 2013-tól ISO
14001 és OHSAS 18001 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Ltd. a világ egyik vezetõ
információtechnológiai
tanácsadó, szolgáltató, üzleti
outsourcing és tervezõi
szolgáltatásokkal foglalkozó
szervezete, amely elképzelte és
bevezette a vállalatok számára
hatékonyabb mûködést és
fokozott értékteremtést
biztosító rugalmas üzleti
gyakorlatokat. Elsõ globális
szolgáltató központja 2001ben jött létre Budapesten.
A központ célja, hogy más
országból, de azonos
idõzónában szolgáltatásokat
nyújtson európai ügyfeleknek
heti 7×24 órában. A központ
jelenleg több mint 1200 jól

Fõbb környezetvédelmi beruházásaink energiatakarékossági céllal valósulnak meg. Törekszünk
hulladékaink minimalizálására, szelektív gyûjtésé-

re. Kezdeményezésünkre telephelyeinken folyamatos cigarettacsikk-gyûjtési akció folyik, emellett
részt vettünk a TeSzedd! programban is. Szerzõdéses partnereinkkel folyamatosan együttmûködünk,
keressük az új megoldási lehetõségeket környezeti fenntarthatósági céljaink megvalósítása érdekében. Ennek egyik eredménye, hogy ma már több
partnerünk meghív minket saját rendezvényeire. Kiemelkedõ, hogy Science Park-beli bérleményünk
mintaterületként szolgál takarítócégünk környezetbarát szolgáltatási védjegy szerzéséhez.
A korlátozott intézkedési lehetõségeink mellett
nagyon fontosnak tartjuk alkalmazottaink környezetvédelmi tudatformálását, így az irodán túlnyúló, a mindennapi életben hasznosítható szemlélet
kialakítását, erõsítését. Sok esetben informatív emaileket küldünk, különbözõ rendezvényeket szervezünk (pl. „újrapapír” és ökokozmetikum-készítõ
workshopokat). Üzemlátogatások keretében szembesítjük a kollégákat környezeti problémáinkkal (pl.
hulladéklerakó látogatása). Rendezvényeink sok
esetben önkéntesek bevonásával történnek és a társadalmi felelõsségvállalást (CSR) is reprezentálják.
Ilyen a Sas-hegy akciónk, melynek keretében a Duna-Ipoly Nemzeti Park fenntartási munkáit segítjük. Ezeken túl faültetésekkel és madárodúk kihelyezésével próbáljuk segíteni a biodiverzitás
megõrzését a XI. kerületben.

Energiacsökkentési projektek

képzett mérnök és közgazdász
munkatársat foglalkoztat, akik
52 nemzetet képviselnek és
34 nyelven nyújtanak
professzionális szolgáltatást.
Ebben a nagy diverzitású irodai
munkakörnyezetben biztosít
a HSE csoport élenjáró,

Szolgáltatásaink jellegébõl adódóan legjelentõsebb környezeti fenntarthatósági fejlesztéseink
az energiagazdálkodás területét érintik. Az energiamegtakarítási céllal megvalósult projektekre
vonatkozó számításoknál a mûködési költséget
nulla forintnak tekintettük, hiszen az energiafogyasztás itt nem mûködési költségként kerül vizsgálatra, hanem mint a megtakarítási számítás
alapja. Ha ezt mûködési költségként számolnánk,
akkor az elõtte alkalmazott rendszer energiafogyasztását is mint mûködési költséget kellene

számolni, nemcsak a beruházási költséget kellene figyelembe venni.
A szervervirtualizációnál használt eszközök eredeti árát tüntettük fel beruházási költségként, de
ezek a szerverek már egy korábban elnyert szolgáltatási projektünk során kerültek beszerzésre, így a
szervervirtualizációnál jelentkezõ valós beruházási
költség kisebb, mintha újonnan vásárolt eszközökkel valósítottuk volna meg, így a valós megtérülési
idõ is kevesebb. Ezt az intézkedést Science Park-beli
irodáinkban valósítottuk meg.

fenntarthatóbb mûködést.

Mosogatószer-fogyasztás csökkentése
A korábban alkalmazott rendszerben a kézi mosogatószerek kihelyezése és használata nem volt
sem gazdaságos, sem praktikus. Jóval nagyobb
mennyiség fogyott a flakonból szabadon önthetõ anyag miatt, így sajnos többször tapasztaltuk, hogy a kihelyezett mosogatószer irreális idõ
alatt elfogy. Emiatt láttuk célszerûnek falra sze-

relhetõ, adagoló fejjel ellátott tartóba helyezni
a tisztítószert.
Ahogyan azt reméltük: a mosogatószer-fogyasztás csökkent – mindeközben az alkalmazotti létszám folyamatosan nõtt. Az intézkedést mindkét
épületben végrehajtottuk, de adatok csak a Science
Parkra vonatkozóan állnak rendelkezésünkre.

Vízautomaták
Amellett, hogy a budapesti vezetékes víz minõsége igen jó, az egyes kollégák ízérzéke szubjektív, különösen, ha az ország, illetve a világ különbözõ tá22 | 2014. NOVEMBER

jairól érkeznek. Emiatt és az ivóvízzel kapcsolatos
egyéb sztereotípiák miatt sajnos egy nagyvállalat
nem engedheti meg magának, hogy e téren kizáró-
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Kapcsolattartó:
Bordós Gábor
HSE koordinátor
lag a közszolgáltatásra hagyatkozzon. A dolgozók
igénylik a tisztábbnak - és így esetleg jobb ízûnek érzékelt ivóvizet, amelyet különbözõ módon lehet
biztosítani. Cégünknél korábban ballonos töltetû
adagoló mûködött. Ezeket váltottuk le a hálózati vizet UV-fénnyel fertõtlenítõ, aktívszén szûrõvel ellátott multifunkcionális (forró, hideg, szénsavas) vi-

zet elõállító adagolókkal. A számítás ebben az esetben az Office Garden 2. épületben bérelt gépekre vonatkozik, mert a Science Parkban már öt évnél régebben mûködik a rendszer. Az ottani irodánk
indulásakor már eleve ezeket alkalmaztuk, így a viszonyítás alapját a Science Parkban használt ballonos vízhasználatból adódó költségek jelentik.

(1) 886-8271
(1) 886-2002
gabor.bordos@tcs.com
www.tcs.com.
1117 Budapest,

Biodiverzitás védelme
Az elmúlt években többször elõfordult, hogy Science
Park-beli irodaépületünk nagy üvegfelületeinek madarak ütköztek. Legutóbbi alkalommal egy verebet
üldözõ vörösvércse (Falco tinnunculus – eszmei értéke 50 000 Ft) szenvedett balesetet, de végül sértetlenül elrepült. Ennek kapcsán kezdeményeztük

a bérbeadónál madárriasztó fóliák felhelyezését az
épület nagy üvegfelületeire, amely meg is történt.
Mivel a vörösvércsék egyre gyakoribbak a városban,
a fólia nélkül évi egy balesettel számolhatnánk.
Ezenkívül az iroda kertjében madár- és denevérodúk,
valamint etetõk is megtalálhatók.

Irinyi József u. 4–20.,
Science Park, „B” 1. emelet
Alapítás éve: 2001
Alkalmazottak száma: 1200 fõ

Környezetbarátabb közlekedés
Éves forgalom (2011):
Szerzõdött taxiszolgáltató partnerünk flottájában
elektromos és CNG-meghajtású jármûvek is megtalálhatók. Partnerünk rögzíti az ezekkel megtett

fuvarok számát, így számolható a benzinüzemû jármûhöz viszonyított szén-dioxid-megtakarítás taxirendeléseink során.

7,8 milliárd Ft
Fõ termékek, szolgáltatások:

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta
Energiafogyasztás csökkentése
szerver-virtualizációval

Energiahatékony Tiny PC-k
beszerzése (387 db)

Mûködõképes asztali
számítógépek értékesítése
a munkatársak körében

Környezeti javulás

informatikai tanácsadás és

2012

Évente kb. 32 000 kW villamosenergiamegtakarítás, amely egyenértékû kb. 19 tonna
szén-dioxid-kibocsátással

6,4 millió Ft
0 Ft
1,2 millió Ft
5 év 7 hónap

2012

Évente kb. 208 000 kW villamosenergiamegtakarítás, amely egyenértékû kb. 122 tonna
szén-dioxid-kibocsátással

56,8 millió Ft
0 Ft
7,7 millió Ft
7 év 5 hónap

A termék hasznos élettartamának
2012–2013 meghosszabbításával kb. 150 kg-mal kevesebb
elektronikai hulladék keletkezett

2013

A bevezetést követõ egy évben 102 l-el kevesebb
tisztítószer fogyott (növekvõ alkalmazotti
létszám mellett)

40 ezer Ft
0 Ft
53 ezer Ft
10 hónap

Multifunkcionális vízautomaták
alkalmazása ballonos vízellátás
helyett

2011

Nincs többé szükség közúti szállítmányozásra a
vízellátáshoz, illetve javul az irodai
helykihasználás a ballonok átmeneti tárolásának
megszûnése miatt.

0 Ft
1,25 millió Ft
540 ezer Ft
2 év 4 hónap

Biodiverzitás védelme
madárriasztó fóliákkal

2014

Növeli a madarak védelmét, nehogy az
üvegfelületnek ütközzenek

95 ezer Ft
0 Ft
50 ezer Ft
1 év 11 hónap

Környezetbarátabb elektromos
és CNG-meghajtású taxik
rendelése

2014

Fél év alatt 247 kg-mal kevesebb szén-dioxidkibocsátás a benzinüzemû jármûvekhez képest

0 Ft
0 Ft
0 Ft
Azonnali

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

kiszervezés

0 Ft
0 Ft
507 ezer Ft
Azonnali

Mosogatószer-adagolók
felszerelése a konyhákban

Beruházás

szolgáltatás, üzleti folyamat

Megtérülési idõ
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TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYRT.

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁG ÁLTAL
A CÉGRÕL RÖVIDEN

FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A tiszaújvárosi Tiszai Vegyi

A vegyipar területén tevékenykedõ vállalatként mûködésünk jelentõs környezeti hatásokkal jár, amelyet különbözõ energiahatékonyságra irányuló intézkedések megvalósítása által is folyamatosan
igyekszünk csökkenteni. A környezettudatos gondolkodás és a fenntarthatóság elvei megjelennek
vállalatunk hosszú távú stratégiájában is.
Társaságunk energiaintenzív vállalatként nagy
hangsúlyt fektet az általa üzemeltetett létesítmények energiafogyasztási hatékonyságának növelésére, energetikai veszteségeink csökkentésére, azaz az
energiatudatos üzemeltetésre. A fenntartható fejlõdés érdekében olyan energiairányítási rendszert mûködtetünk, amely biztosítja energiateljesítményünk
folyamatos javítását. Beszerzési folyamatunkban beszállítóink értékelésekor kiemelt figyelmet fordítunk
az energiateljesítmény-mutatók fontosságára, az
energetikai szempontok érvényesítésére is.
Célunk, hogy javuljon környezetünk minõsége az
energiahatékonyság növelésével, a fajlagos széndioxid-kibocsátás csökkentésével, a vezetõ technológiai fejlesztések megvalósításával, az energiaszolgáltatás és a termelés, továbbá az igény és a
szolgáltatás oldaláról rendelkezésre álló eszközök
optimalizálásával. Mindezek által a TVK vállalati
szinten 0,999 tonna CO2/t HVC fajlagos kibocsátást
ért el, a 2014-re tervezett célértékünk pedig 0,993 t
CO2/t HVC*.

Kombinát Magyarország
meghatározó vegyipari
komplexuma és egyetlen
poliolefin gyártója. Két olefin
üzemében döntõ mértékben
etilént és propilént állít elõ.
Az ott elõállított
monomerekbõl a polimer
üzemekben mûanyagipari
alapanyagot, polietilént és
polipropilént gyárt. Már épül
az új butadién üzem,
amelynek indulását követõen
gumiipari alapanyag
elõállítására lesz lehetõség.
A biztonságos és egészséges
munkahely megteremtése
mellett a TVK Nyrt. kiemelt
figyelmet fordít a környezet

A fenntarthatóság alapelveinek megvalósításához a TVK Nyrt. folyamatosan méri és optimalizálja a vállalat által okozott környezeti hatásokat, valamint a termék elõállításához kapcsolódó
energiafelhasználásból származó szennyezõanyagkibocsátást. Ennek érdekében minden évben nagy
hangsúlyt fektetünk olyan projektek megvalósítására, amelyek energia- és alapanyag-megtakarítással, illetve ebbõl eredõen a szén-dioxid-kibocsátás
csökkenésével járnak. Ezek a lépések híven tükrözik elkötelezetten környezettudatos szemléletünket, és hozzájárulnak a petrolkémiai termelés hatékonyságának növeléséhez. Az elmúlt két évben
többek között az alábbi kiemelt akciókat hajtottuk
végre az energiahatékonyság növelése és a széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében.

Az F-1005 kemence konvekciós zónájának cseréje

tisztaságára és védelmére is,
követve az elõvigyázatosság
és a felelõs gondoskodás
elvét. A vállalat – deklarált
környezetvédelmi politikája
alapján és tanúsított

Az akció célja az Olefin-1 üzemben lévõ F-1005 pozíciószámú bontókemence konvekciós zónájában
található csövek és falazat cseréje jobb minõségû,
energetikailag hatékonyabb elemekre. A projekt
megvalósításával a kemence gõztermelõ kapacitása jelentõs mértékben növekedett, így földgáz- és

szén-dioxid-megtakarítást értünk el. A konvekciós
zóna elemeinek minõségi cseréje ezt megelõzõen
három további kemencében megvalósult, ezért az
akció sikerességét ismerve tudatosan és szisztematikusan minden bontókemence esetében cserét végzünk energetikailag hatékonyabb elemekre.

A kondenzrendszer fejlesztése a pp-3 üzemben

környezetközpontú irányítási
rendszert is mûködtetve –
maximálisan törekszik
tevékenysége környezeti
hatásainak folyamatos
csökkentésére, alapértékének

A 2012-es nagyjavítás során a PP-3 üzemben felújításra került a belsõ kondenzrendszer, amelynek legfõbb tevékenysége a hibásan mûködõ kondenzedények cseréje volt. Az akció elvégzésével jelentõsen
csökkent a PP-3 üzem fajlagos gõzfelhasználása,
ezáltal szintén földgáz- és szén-dioxid-megtakarítást realizáltunk. Az akció sikerességének hatására a kondenzrendszerek mûszaki állapotának meg-

ismerésére felmérést végeztünk minden polimerüzemünkben. A vizsgálatról tanulmány készült,
amely alapján látjuk, hogy a kondenzedények jelentõs hányada hibásan mûködik, ezért a cseréket követõen folyamatos monitoring rendszer kialakítása
mellett döntöttünk. A cserék elvégzését követõen
a kondenzrendszer optimalizálásával kb. évi 5 000 t
szén-dioxid-megtakarítást várunk.

tekinti a minõséget,
a megbízhatóságot és a vevõi

Frekvenciaváltó beépítése a nagynyomású gépházba

elvárásoknak való

A telephely fogyasztói igényeinek változásából adódóan az iparivíz-fogyasztás az elmúlt években jelentõsen megváltozott, amely okból a nagynyomású iparivíz-gépház vízszállító szivattyúi magas visszakeringetéssel üzemelnek. Ez az üzemállapot energetikailag rendkívül kedvezõtlen, ugyanis a villamos motorok

megfelelést.

24 | 2014. NOVEMBER

teljesítménye állandó, így alacsonyabb vízigénynél is
ugyanakkora teljesítményfelvétellel üzemelnek. A projekt során egy frekvenciaváltó került beépítésre, amellyel megvalósult a fõ vízszállító szivattyút meghajtó
motor teljesítményszabályzása. Az akció végrehajtásával a villamosenergia-felvétel 25%-kal csökkent.
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Kapcsolattartó:

dr. Dudás Péter
FF és EBK vezetõ

Fokozatközi hûtõ cseréje a pirogázkompreszszor 4. fokozata után

(49) 522-317

dõ hõcserélõ a 4. fokozati, így ennek cseréje mellett
döntöttünk. Az akció elvégzését követõ több mint
két év távlatából látható, hogy az elõzetesen várt
eredményeket elérte az akció. A projekt sikeres folytatásában bízva a kompresszoron minden fokozat
közötti hûtõt ki szeretnénk cserélni, amelyre a projektmenedzsment-folyamatokat már elindítottuk.

(49) 522-354

Az Olefin-1 üzem pirogázkompresszorának fokozat
közötti hûtõi nagy nyomáseséssel üzemelnek,
amely többlet frissgõzigényt indukál a kompresszort
meghajtó gõzturbinán. A fokozat közötti hûtõk cseréjével a nyomásesés csökken, így a frissgõzigény
is mérséklõdik. A témában elõzetesen készült tanulmány alapján a legrosszabb hatásfokkal mûkö-

bnadri@tvk.hu
www.tvk.hu
3581 Tiszaújváros, Pf.: 20.

Füstgáz hasznosító kazán levegõjének elõmelegítése
Az üzemben jellemzõen nyáron gõzfelesleg áll rendelkezésre, amely fogyasztó hiányában nem hasznosítható. A kazán levegõcsatornájába gõzfûtésû kalorifert beépítve a gõzfelesleg jelentõs

pdudas@tvk.hu

hányada felhasználható az égõlevegõ elõmelegítésével. Ezzel értékes hõt viszünk be a rendszerbe, így az üzem gõztermelésre fordított fûtõgázfelhasználása csökken.

Alapítás éve: 1953
Alkalmazottak száma:
987 fõ

Olefinüzemeket összekötõ vezeték építése az üzemek indulása
során keletkezõ fáklyázási veszteség csökkentésére
A projekt megvalósításának célja az olefinüzemek
fáklyázási veszteségeinek csökkentése. Két olefinüzemünk között egy összekötõ vezeték segítségével kapcsolatot teremtettünk, amellyel lehetõség
nyílik mind az alapanyag-, mind a fûtõgázfelesleg
KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése

2013

2012

Frekvenciaváltó beépítése
a nagynyomású gépházba

2013

Fokozatközi hûtõ cseréje a pirogázkompresszor 4. fokozata után

Füstgáz hasznosító kazán levegõjének
elõmelegítése

402 492 millió Ft
Fõ termékek, szolgáltatások:
etilén, propilén, polietilén,
polipropilén

Mióta

Az F-1005 kemence konvekciós zónájának
cseréje

Kondenzrendszer fejlesztése
a PP-3 üzemben

átadására az üzemek között. Az akció megvalósításával nagymértékben csökkent az olefinüzemek indulásnál és leállásnál jelentkezõ fáklyázási vesztesége, mindemellett normál üzemmenet alatt is
biztosítottuk a feleslegek megfelelõ hasznosítását.

Éves forgalom (2013):

2013

2012

Olefinüzemeket összekötõ vezeték
építése az üzemek indulása során
keletkezõ fáklyázási veszteség
csökkentésére
Beruházás

2011

Környezeti javulás
490 t szén-dioxid-megtakarítás

65 millió Ft
0 Ft
30 millió Ft
2,1 év

2 465 t szén-dioxid-megtakarítás

55 millió Ft
0 Ft
141 millió Ft
0,4 év

Fõ vízszállító szivattyú elektromos
áramfelvétele 25%-kal csökkent

39 millió Ft
0 Ft
22 millió Ft
1,8 év

753 t szén-dioxid-megtakarítás

145 millió Ft
0 Ft
42 millió Ft
3,5 év

2 176 t szén-dioxid-megtakarítás

72 millió Ft
0 Ft
121 millió Ft
0,59 év

17 810 t szén-dioxid-megtakarítás

235 millió Ft
0 Ft
1107 millió Ft
0,21 év

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

* HVC (High Value Chemicals):
etilén, propilén és az
olefinüzem egyéb fõ termékei;
a CO2-kibocsátást ezek
mennyiségére vonatkoztatjuk
(tonna/tonna)

Megtérülési idõ
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UNIKET BT.

KÖRNYEZETKÍMÉLÕ BURKOLÁSI
ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK
A CÉGRÕL RÖVIDEN
Az Uniket Bt. 1993-ban alakult
családi vállalkozás,
tevékenységi köre
padlószõnyegek értékesítése,
feldolgozása, szabása, szegése
és helyszíni installálása irodák,
szállodák, közintézmények,
valamint a lakosság részére.
A speciális szennyfogó
szõnyegek forgalmazása és
installálása is a portfólió részét
képezi.

A FENNTARTHATÓBB ÉPÜLETEKÉRT
FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A szervezet környezetbarát alapanyagokat és – bontás nélküli – kivitelezési technológiát alkalmazó burkolási módszert mutat be, amelynek köszönhetõen
csökken a felújítási folyamatok környezetterhelése, emellett jelentõs költségcsökkenés is realizálható. Új építésû épület esetében a vállalkozás által
kínált technológia lehetõvé teszi kisebb teherbírású épületszerkezeti elemek alkalmazását, így már
a tervezés során mérsékelhetõ a kivitelezéshez
szükséges anyagok mennyisége.
Az intézkedés során – amely kis alapterületen
végzett kísérletnek is felfogható – a vállalkozás saját termékbemutató terében található szoba és fürdõszoba került felújításra környezetbarát anyagok
és technológia alkalmazásával.

Az elmúlt 2-3 évben az
ágazatban történt radikális

Alapanyagok

csökkenés után a vállalat

Az alapanyagok használata során egyre nagyobb
szerepet kapnak az organikus anyagok, amelyekben
a petrokémiai polyolt az organikus polyolok váltják
fel, mint a ricinus- és repceolaj speciális vegyülete.
A burkolat gyártója figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat, a termék életciklusának végén teljes mértékben újrahasznosítható. A vállalko-

vezetõsége az értékesítés
volumenének lassú, de
folyamatos növekedését várja,
amely vélhetõen a kapcsolódó
szolgáltatási szektorra is
jellemzõ lesz.
Az Uniket Bt. tevékenysége

zás által felhasznált PVC-burkolatok alapanyaga
más vegyületekkel nincs szennyezve, így teljes mértékben újrahasznosíthatók. További elõnye, hogy a
felülete 0,8 mm PU (poliuretán) koptatóréteggel
van ellátva. A használat során fellépõ kopások a burkolóanyag kopóréteggel való újabb bevonásával
könnyedén felújíthatóak, ezzel megnövelve a felület élettartamát és megelõzve a burkolatcserével
járó felesleges hulladékkeletkezést és alapanyagfelhasználást.

Kivitelezés
A fenti alapanyagok választásával a jelenlegi technológiai szint lehetõvé teszi, hogy a burkolatok a
már meglévõ burkolatokra is ragaszthatóak legyenek, ezáltal jelentõsen csökkentve a bontás és az
építési törmelék szállításának költségeit, valamint
az ezekbõl származó környezeti terhelést.

Energia
A hagyományos burkolatok építése során a bontáshoz, az alapanyagok méretre vágásához elektromos
árammal mûködõ gépi berendezésekre van szükség, az organikus, illetve a vinyl-burkolatokat elektromos áramot nem igénylõ kézi vágógépekkel lehet
megfelelõ méretûre szabni.

Segédanyagok

során a fenntartható fejlõdés
A ragasztóanyagok vizes diszperziók, amelyek felhasználásra kész állapotban vannak, a technológia
gazdaságos anyaghasználatot tesz lehetõvé. A hagyományos burkolatok ragasztásához használatos
poralapú ragasztóhabarcsot áram által mûködtetett keverõkkel lehet (ivó)vízzel elegyíteni. A bekeverés során mindig keletkezik maradék anyag, ez
további le nem bomló hulladékot eredményez.

elvének minél nagyobb
mértékû érvényesítésére
törekszik, a kiegyensúlyozott
partneri kapcsolatoktól kezdve
a környezetbarát anyagok
felhasználásán át az
energiahatékony kivitelezési

Idõtényezõ

technológiákig bezárólag.

A vállalkozás által alkalmazott eljárással a kivitelezési idõ lényegesen rövidebb, így az adott terület
hamarabb birtokba vehetõ, csökkentve a kihasználatlansági, illetve kiesõ idõt.
KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta
Környezetkímélõ burkolási
anyagok és technológiák
alkalmazása felújítás során

2014

Beruházás

Környezeti javulás
6 m3 építési törmelék keletkezésének,
szállításának megelõzése, a burkolat
életciklusának meghosszabbítása
Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

169 ezer Ft
0 Ft
212 ezer Ft*
Azonnali
Megtérülési idõ

*A megtakarítás a hagyományos technológia és a környezetbarát technológia költségeinek különbsége.

26 | 2014. NOVEMBER

Ablakon Bedobott PØnz 2014.qxd

2014.11.18.

9:54

Page 27

ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ | 2014

Kapcsolattartó:
Zimonyi Zoltán
cégvezetõ
A vállalkozás célja – az intézkedés számokban is közvetlenül mérhetõ költségcsökkentõ hatásának realizálásán túl – megrendelõik tudatos környezetkímélõ magatartásának ösztönzése, amelyet kivitelezõi
oldalról újfajta technológia meghonosításával tesz
lehetõvé. Ez összhangban van az általuk képviselt
Megnevezés
Padlóbontás
Sitt konténerbe rakodása
Aljzatkiegyenlítés
Padlóburkolás
Lábazatkészítés
Összesen
Csempebontás oldalfalról
Sitt konténerbe rakodása
Sitt elszállítása
Anyag feltermelése
Impregnált gipszkarton
Betonfeltöltés 10 cm magasságig
Felület elõkészítése vakolással
Felület elõkészítése impregnált gipszkartonnal
Burkolatok felhelyezése falra és aljzatra
Aljzatkiegyenlítés
Összesen

gyárak környezettudatosságával és a szervezet elkötelezettségével az újrahasznosított anyagok alkalmazása terén. Ezt demonstráló jó gyakorlatként
a folyamatosan növekvõ termékmintaigényeket feleslegessé vált, „leesõ” darabokból készítik, ezzel is
csökkentve a keletkezõ hulladék mennyiségét.

HT
Ft

KBT
Ft

Mennyiség

Egység

300
7 900
650
4 800
400

300
7 900
600
1 200
300

28
1
28
28
20

m2
m3
m2
m3
fm

700
7 900
25 000
6 000
0
1 200
1 400
0
2 300
650

0
0
0
0
2 000
1 200
0
900
2 000
600

24
6
1
1
10
4
24
10
31
8

m2
m3
alkalom
alkalom
m2
m2
m2
m2
m2
m2

HT
Összesen
Ft

KBT
Összesen
Ft

8 256
3 950
17 888
132 096
8 000
170 190
16 681
47 400
25 000
6 000
0
4 800
33 362
0
72 220
4 921
210 384

8 256
3 950
16 512
33 024
6 000
67 742
0
0
0
0
20 000
4 800
0
9 000
62 800
4 542
101 142

HT: hagyományos technológia; KBT: környezetbarát technológia

(1) 352-1740
info@uniket.hu
www.uniket.hu
1071 Budapest,
Dózsa György út. 62.
Alapítás éve: 1993
Alkalmazottak száma: 3 fõ
Éves forgalom (2012):
39 millió Ft
Fõ termékek, szolgáltatások:
padlószõnyegek,
vinylburkolatok,
lépcsõszõnyeg-készítés,
melegburkolás
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VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.

MODERNIZÁLT HÁLÓZATUNK
„Butterfly” Projekt: Megújult Irodaházunk
A CÉGRÕL RÖVIDEN

FÕBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A Vodafone a világ egyik

„Butterfly” projekt

vezetõ mobilkommunikációs
szolgáltatójaként öt kontinens
30 országában van jelen,
további 50 partnerhálózattal
rendelkezik világszerte több
mint 411 millió ügyféllel.
A Vodafone teljes körû
mobil-telekommunikációs
szolgáltatásokat nyújt,
beleértve a hang- és
adatkommunikációt.
A Vodafone Magyarország Zrt.
1999. november 30-án kezdte
meg magyarországi
mûködését, és 2014
áprilisában több mint 2,6 millió
ügyféllel rendelkezett.
A Vodafone Magyarország
integrált technológiai
szolgáltató, amelynek
portfóliójában a
mobilkommunikációs,
mobilinternetes és szélessávú
adatszolgáltatások egyéni és
üzleti felhasználók számára
egyaránt megtalálhatók.

28 | 2014. NOVEMBER

2013 õszén indítottuk el a „Butterfly” projektet,
amelynek keretében a Lechner Ödön fasor 6. szám
alatt található, nettó 9537 m2 nagyságú irodaházunk átalakítása, a mobilirodai környezet kialakítása, illetve az átalakítással együtt a bérelt területek
csökkentése történt meg.
A Vodafone-nál négy fõ pillér alkotja a mobilirodát:
n Desk sharing vagy Flexible desk, aminek lényege,
hogy szabadon választhatjuk ki reggelente az asztalunkat, célszerûen aszerint, hogy kikkel dolgozunk
együtt aznap a legtöbbet;
n Home office, azaz otthonról történõ munkavégzés, aminek központjában az adott kollégára bízott
munka idõben és magas színvonalon történõ elvégzése áll, nem pedig az, hogy pontosan hol történik
a munkavégzés;
n Modernebb irodai IT-szolgáltatások: olyan irodai
eszközök és szolgáltatások telepítése, amelyek a
flexibilis és távoli munkavégzést segítik. Ide tartozik az MS Lync nevû rendszer használata. Ezen kívül a vezeték nélküli internet és a kártyás „follow
me” nyomtató használata is kiépült az iroda területén;
n Az irodaterület teljes átalakítása, aminek célja a
hagyományos irodai asztalokkal túlzsúfolt és kevés
közösségi tér helyett egy szabad, modern, mobilabb
felfogású elrendezés kialakítása sokkal több közösségi térrel, illetve informális helyekkel.
A mobilirodára való áttérés több fázisban valósult meg. Elsõként a technikai háttértámogatást
adtuk meg minden kollégának, a Lync telepítését
és az új rendszer használatának oktatását, valamint
a nyomtatók cseréjét. Ezzel párhuzamosan a home
office folyamatos, végül pedig a desk sharing bevezetése is megtörtént. Az átalakított épület hivatalos átadását 2014. március 24-én tartottuk.
A 2013/14-es pénzügyi évet tekintve két nyaktagi terület (1 500 m2) visszaadása történt meg, a
2014/15-ös pénzügyi évre vonatkozóan pedig további egy nyaktagi terület (750 m2) visszaadását valósítjuk meg.
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Kapcsolattartó:
Zolnai Emese
+36-70 389-9944
(1) 288-4385
felelosseg.hu@vodafone.com
www.vodafone.hu
1096 Budapest,
Lechner Ödön fasor 6.
Alapítás éve: 1999

Modernizált Hálózatunk
Folyamatos növekedésünk környezeti hatásainak
ellensúlyozása céljából kiemelt figyelmet fordítunk
az energiahatékonyságra, szénlábnyomunk csökkentésére és a hulladékgazdálkodásra. Jelenleg 2637
bázisállomással rendelkezünk, amelyeknek kevesebb mint 20%-a önállóan használt torony, a többit más szolgáltatóval közösen használjuk, vagy már
meglévõ építményre, létesítményre (pl. kémény,
templomtorony, háztetõk stb.) telepítettük.
A Vodafone Csoport globális vállalása, hogy
2020-ig 50%-kal csökkenti szénlábnyomát a
2006/2007-es értékhez (1,23 millió tonna szén-dioxid) képest. Az ambiciózus globális célok megvalósítása érdekében a Vodafone világszerte energiahatékonysági intézkedéseket tesz, és ahol
lehetséges, alternatív megújuló energiát alkalmaz.
KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta
„Butterfly”-átalakítás miatt
területcsökkenés

Follow me nyomtatás
bevezetése

Rádiós hálózat és központi
rendszerek modernizációja

Intelligens fogyasztásmérés
450 bázisállomáson

2014.
(januármájus)

2013.
január

2013.
március

Elektromosenergia-igényünk döntõ része
(77%-a) elsõsorban hálózatunk fenntartásához
szükséges. A felhasznált energia csaknem negyede
(24,3%) az általunk mûködtetett adatközpontjaink
és irodaterületeink üzemeltetéséhez szükséges.
A 2011/2012-es évben bevezetett energiahatékonysági intézkedéseink – amellett, hogy környezeti terhelésünket és szénlábnyomunkat csökkentették – további megtakarításokat biztosítottak a
vállalat számára. A legnagyobb költségmegtakarítást rádiós hálózatunk modernizációja nyújtotta,
becsléseink alapján összesen 470 millió forint értékben. További 78 millió forint költségcsökkentést
értünk el egy új, energiacsökkentést segítõ szoftver alkalmazásával, emellett a fõközponti rendszerek modernizációja is 41 millió forint megtakarítással járt.

Éves forgalom (2012/2013):
121,5 milliárd Ft
Fõ termékek, szolgáltatások:
közcélú rádiótelefonszolgáltatás és ahhoz
kapcsolódó hálózat tervezése,
fejlesztése, építése és
mûködtetése

Környezeti javulás
2250 m2 bérleti díj, üzemeltetési díj, takarítási díj,
világítási költség megszûnése

0 Ft*
0 Ft
kb. 120 millió Ft
4–7 év

70% eszközcsökkenés a nyomtatópapír
felhasználás visszaszorítása (kb. 6000
csomag/év helyett 2650 csomag/év)
évi 17 t szén-dioxid-megtakarítás
1,3 t egyéb szemét kibocsátása megszûnt

0 Ft*
0 Ft
2,5 millió Ft
Azonnali

7000 tonna szén-dioxid-megtakarítás

0 Ft*
0 Ft
470 millió Ft +
41 millió Ft
5–7 év

2012.
szeptem- 10%-os energiacsökkenés bázisállomásonként
ber
Beruházás

Alkalmazottak száma: 1499 fõ

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

0 Ft*
0 Ft
78 millió Ft
2–3 év
Megtérülési idõ

*Az itt szereplõ adatok üzleti titoknak minõsülnek, ezért nem nyilvánosságra hozhatók.
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ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ PROGRAM – MEGTAKARÍTÁSOK KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
A tizenegyedik alkalommal megrendezett Ablakon Bedobott Pénz Program keretében összegyûjtött
vállalati intézkedések összefoglaló táblázata
(A többször beadott intézkedések környezeti és gazdasági hatását egyszer számítva)
Intézkedések

Mióta mûködik?

487 intézkedés,
amelyek környezeti és
gazdasági haszonnal jártak

Támogató

(az azonos intézkedések
többszöri szereplése miatt ez
összesen 511 intézkedést jelent)
92 szervezettõl

Szakmai partnerek

(az azonos cégek többszöri
szereplése és a közös
pályázatok miatt ez
117 szervezetet jelent)
az esettanulmányokat
bemutató szervezeteknél több
mint
210 895 munkatárs dolgozik

Legkorábbi
intézkedés:
1991
Legutóbbi
intézkedés:
2014
A 2014-es
programban
az elmúlt
5 évben
megvalósított
fejlesztéseiket
mutatják be
a vállalatok

Környezeti javulás
Az intézkedések bevezetésével
a 92 szervezet évente legalább
ennyivel kevesebb erõforrást
használ fel:
ANYAGOK:
1 612 liter tisztítószer
658,3 ezer liter üzemanyag
10 tonna ammónia
2 137 tonna vegyszer
544 tonna lúg
162 tonna regeneráló só
ENERGIA:
860 GWh energia
56,6 millió m3 földgáz
VÍZ:
19,81 millió m3 víz
Ezen felül legalább ennyivel
kevesebb hulladék és
szennyezés keletkezik:
HULLADÉK:
642,13 ezer tonna
nem veszélyes hulladék
68,8 ezer tonna
veszélyes hulladék

Médiatámogatók

Összesen
31,05 milliárd
forint
megtakarítás!

SZENNYVÍZ:
2,2 millió m3 szennyvíz
LÉGNEMÛ KIBOCSÁTÁS:
11,5 ezer tonna illékony
szénhidrogén
5 ezer tonna nitrogén-oxid
262 tonna szén-monoxid
529 ezer tonna szén-dioxid
18 ezer tonna kén-dioxid
50 ezer tonna por

147 mosott gyümölcs tálban
(olyan intézkedések, amelyek
nem igényeltek beruházást)
0 Ft (csak átszervezés)
827 millió Ft
(átlag 5 millió Ft)
6,93 milliárd Ft
(átlag 51 millió Ft)
azonnali
214 alacsonyan csüngõ
gyümölcs
(3 éven belül megtérülõ
fejlesztések)
9,6 milliárd Ft
(átlag 64 millió Ft)
971 millió Ft
(átlag 4,7 millió Ft)
11,2 milliárd Ft
(átlag 61 millió Ft)
1 év
127 magasan csüngõ
gyümölcs
(melyek százmilliós vagy
milliárdos nagyságrendû
beruházások is lehetnek,
így a megtérülési idõ három
éven túli)
73,2 milliárd Ft
(átlag 688 millió Ft)
917 millió Ft
(átlag 5,8 millió Ft)
9,5 milliárd Ft
(átlag 88 millió Ft)
8 év 7 hónap

A korábbi pénzügyi adatokat az inflációval módosítva, 2014-es árakon vettük figyelembe

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idõ

Az idei kötetben szereplõ vállalatok
n Audi Hungaria Motor Kft.
n Chinoin Zrt. – a Sanofi vállalata,
Veresegyház
n Chinoin Zrt. – a Sanofi vállalata, Újpest
n Duna Dráva Cement Kft. – Éltex Kft.
n Egis Gyógyszergyár Zrt.
n Folprint Zöldnyomda Kft.
n GE Water and Process Technologies
Hungary Kft.
n Katica tanya élményközpont
(BPR consult Kft.)
n OPEL Szentgotthárd Kft.
n TATA Consultancy Services Ltd.
n Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.
n Uniket Textilfeldolgozó Szolgáltató és
Értékesítõ Bt.
n Vodafone Magyarország Zrt.
Küldje el Ön is esettanulmányát
a KÖVET Egyesület címére,
a legsikeresebb fejlesztéseket
Környezeti Megtakarítás Díjjal
jutalmazzák!
További információ a programról:

KÖVET Egyesület a Fenntartható
Gazdálkodásért
1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
+36-1/473-2290
www.kovet.hu | e-mail: info@kovet.hu
www.ablakonbedobottpenz.hu

A tizenkét év összesített adatait tartalmazó táblázatból látható, hogy környezettudatos gondolkodással
jelentõs megtakarításokat lehet elérni. Az Ablakon Bedobott Pénz Program a KÖVET egyik legsikeresebb kezdeményezése. Tizenkét év alatt 92 szervezet 487 beruházását, vagy beruházást nem igénylõ fejlesztését gyûjtötték össze, melyek összesen 31,05 milliárd forint megtakarítást hoztak.
Emellett a környezetvédelmi intézkedések során a cégek:
n Megtakarítottak évente 658,3 ezer liter üzemanyagot, amellyel 3 917 átlagos fogyasztású gépkocsi elmehetne Budapestrõl Brüsszelbe és vissza;
n Megspóroltak 860 GWh villamos energiát, amely körülbelül 427 ezer, lakótelepen élõ család átlagos éves
villamosenergia-igénye;
n 56,6 millió m3 földgázt takarítottak meg, amely megfelel 43 460 háztartás éves gázfogyasztásának;
n A hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésének és az anyagfelhasználás tökéletesítésének eredményeként 642 130 tonnával kevesebb nem veszélyes hulladékot termeltek, ami megfelel 2 568 520 fõ éves
szilárd háztartási hulladékának;
n 68 852 tonnával kevesebb veszélyes hulladékot termeltek, ami 7,1 milliárd érintõképernyõs telefonnak
felel meg.
A táblázatból az is látható, hogy a bemutatott intézkedések egyharmada semmilyen anyagi ráfordítással nem járt, ellenben átlagosan 56,1 millió forint hasznot hoz egy vállalatnak évente. Összességében tehát pusztán szervezési, viselkedési változtatással évente 6,93 milliárd forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 92 vállalat.
A KIADVÁNYRÓL
A KÖVET Egyesület idén tizenegyedik alkalommal adja közre Ablakon Bedobott Pénz címû esettanulmánykötetét. A programban idén résztvevõ 12 vállalat összesen 53 környezetvédelmi fejlesztését mutatja be, így
a tizenegy kötetben összesen 92 szervezet számol be 487 olyan intézkedésrõl, amely pénzügyi megtakarítást
jelent a vállalatnak és környezeti javulást is eredményez.
Az e d d i g ö s s z e gyûjtött inté z ke dé s e ke t ke re s he tõ a da tb á z is form á já ban meg találja a
www.ablakonbedobottpenz.hu honlapon.

