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A kiadvány a cseh ÖKOPRINT típusú
– 92,6%-ban hulladékpapír,
7,4%-ban elemi klórmentes
fehérítésı (ECF) cellulóz tartalmú
– papír felhasználásával készült.
A felhasznált hulladékpapír a
lakosságtól begyûjtött famentes
és fatartalmú papíripari termékekbôl
származik. Anyagösszetétele és
gyártási technológiája alapján
újrahasznosított papírnak tekinthetô.
A kiadvány nyomtatásához ún.
ECOLITH típusú, lenmagolaj alapú,
100%-ban környezetbarát nyomdafestéket használtak. Papírra nyomtatva,
s a környezetbe juttatva teljes
mértékben lebomlik. Anyagát szerves
és szervetlen pigmentek, gyanta
és lenolaj veszélytelen összekeverésébôl állítják elô.
Veszélyes alkotórészeket
(melyek a 67/548/EWG
szabvány alá tartoznak) nem tartalmaz.

ELÔSZÓ – Megtérülô környezetvédelem
„Jót tenni és jól élni“ – fogalmazta meg cége hitvallását a környezetvédelmi elhivatottságáról híressé vált Interface International vezetôje. Ennek a filozófiának a jegyében születhetett
meg ez a kiadvány is. Az anyag- és energiafelhasználás csökkentésével, valamint a visszaforgatás növelésével pénzt takarít meg, vagyis nyer a vállalat, és duplán is nyer a környezet:
csökken a természeti kincsek túlzott kihasználása, illetve a kevesebb felhasznált anyagból – a
fizikai törvényei szerint – kevesebb hulladék képzôdik.
A megtérülô környezetvédelmi intézkedések megvalósítása hasznos elsô lépés egy hosszú
úton, amely magában kell, hogy foglalja a technológiák és a termékek átalakítását és egész
gazdasági rendszerünk újragondolását, hogy boldogságunk kulcsát ne az anyagi javak fogyasztásának növelésében lássuk, hanem abban, hogy hogyan tudunk minél kevesebbôl minél harmonikusabban és elégedettebben élni.
Különösen fontosnak tartom, hogy a kiadvány magyarországi cégek konkrét környezetvédelmi intézkedéseit gyûjtötte egy csokorba. Bármennyire érdekesek és tiszteletre méltóak az elméleti fejtegetések, a környezetvédelem leghitelesebb szószólói a vállalati szakemberek számára a hasonló cégek képviselôi.

Csutora Mária
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék

A kiadvány hátterérôl – ABEI
Aarhus Business and Environment Initiative
(Aarhus Üzlet és Környezetvédelem Kezdeményezés)
1998-ban, a dán Aarhus városában rendezték meg a pán-európai környezetvédelmi miniszteri konferenciát, ahol felmerült az igény a közép- és kelet-európai (CEE) ill. a volt szovjet államok (NIS) környezeti állapotának javítására, az üzleti szféra környezeti és gazdasági hatékonyságának (öko-hatékonyság) fejlesztésén keresztül. Az Európai Bizottság (EC), valamint
nemzetközi ipari (ERT, Lafarge) és környezetvédelmi (WBCSD, EPE, INEM) szervezetek kezdeményezésére megalakult az ABEI, melynek CEE titkárságát a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC), míg NIS titkárságát az OECD kezeli.
A kezdeményezés átfogó megközelítése az öko-hatékonyság módszerének népszerûsítése. Hogyan állíthatunk elô egyre jobb minôségû termékeket, szolgáltatásokat kevesebb alapanyag és
energia felhasználásával, aminek következtében kevesebb szennyezôanyag és hulladék keletkezik? Az erôforrások pazarlásának és a környezet szennyezésének csökkenésével egyben javul a
vállalatok profittermelô képessége, tehát a gazdaság, a társadalom és a környezet is „nyertes“.
A program számos eredményének egyike ez a kiadvány, mely a magyar vállalatok és vállalkozók figyelmét igyekszik ráirányítani az öko-hatékonyságban rejlô egyszerû és ésszerû lehetôségekre, nyereségekre.

Nemeskéri Róbert
Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC)
Üzlet és Környezetvédelmi Program
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„Alacsonyan csüngô gyümölcsök“
NEM CSAK AZ UNOKÁINK ÉRDEKÉBEN
Amikor a környezetvédelem magasztos volta mellett próbálunk meg érvelni, gyakran hivatkozunk unokáink jogaira, érdekeire. A harmadik generáció még belátható távolságban van, 50
év múlva körülbelül olyan korú lesz, mint mi most. Az unokáit az ember általában jól ismeri és
szereti, jó sorsukért felelôsséget érez. Miért nem viselkedünk hát felelôsebben? A probléma
valószínûleg az idôtávban van. Józan ésszel fontosnak tartjuk ugyan az 50, 500 vagy 5000 év
múlva elkövetkezô jövôt, és többnyire erôsen aggódunk is miatta a környezeti katasztrófákat,
háborúkat, társadalmi válságjelenségeket szemlélve. Ugyanakkor Ekler Dezsô szavaival élve1
„mindjárt az autónk nyári gumija, a biztosításunk, a rezsiköltségünk jut eszünkbe, és minden,
ami körénk van építve félelembôl.“
Hogyan oldható fel hát ez az ellentét? A megoldás elsô lépését talán azok a szerencsés egybeesések képezik, ahol a környezeti és gazdasági érdek együtt jár.
Ezeket a szakirodalom „alacsonyan csüngô gyümölcsöknek“ nevezi. Ha a fáról
szedjük az almát, általában az alsó gyümölcsökkel kezdjük, csak ezután mászunk
létrára. Késôbb egy-egy jobb falat reményében, a fa tetején egyensúlyozva néha még kockázatvállalásra is hajlandóak vagyunk.
A környezetvédelmi intézkedéseknek is van nyújtózkodás nélkül elérhetô 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: csökkenô 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 hulladékképzôdéssel elôállított termékek mennyisége) négyszeresére, vagy akár tízszeresére is növelhetô néhány évtized alatt.
Az öko-hatékonyság ilyen mértékû növekedése elônyös lenne:
• a társadalomnak (hiszen a szennyezés mértéke csökken);
• a vállalatnak (hiszen hatékonysága, versenyképessége és nyeresége nô);
• az egyénnek (hiszen ésszerû fogyasztással továbbra is növelheti életszínvonalát).
TECHNIKAI TÁVLATOK
Ernst Ulrich von Weizsäcker és a Lovins házaspár elhíresült Négyes tényezô c.2 könyvükben leírják, mily botrányosan alacsony hatékonysággal mûködik modern mûszaki megoldásaink nagy
része. Az Egyesült Államok Nemzeti Mérnök Akadémiája (National Academy of Engineering)
kiszámította, hogy az eladott és felhasznált erôforrások kereken 93%-a sohasem alakul át
eladható termékké. Ezen kívül valamennyi késztermék 80%-át egyszeri használat után eldobjuk, a maradék 20% pedig korántsem olyan tartós, mint amilyen lehetne, vagy amilyennek lennie kellene. Egy régebbi erômûbôl egy izzólámpa mûködtetéséhez kibocsátott energiamennyiség 70%-a elvész, mielôtt a lámpáig eljutna, és az izzó a megmaradt energiának 10%át – vagyis a primer energia 3%-át – tudja fénnyé alakítani. A jármûvekben lévô benzin energiájának 80-85%-a megreked a motorban vagy a hajtómûben, mielôtt a kerekekhez egyáltalán eljutna. A rosszul szigetelt házak tetôin, ablakain és falain át elillanó hô, az öntözôvíz, amely
1 Ekler Dezsô [2000]: Ember és háza, Kijárat Kiadó, Budapest, 2000.
2 Az adatok a könyvbôl származnak: E. U. v. Weizsäcker, A. B. Lovins, L. H. Lovins [1997]: Factor Four. Doubling Wealth – Halving Resource
Use, The Club of Rome, London.
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elszivárog vagy elpárolog, mielôtt a növények gyökeréhez érne, a helyben ugyanolyan jól
elôállítható termékek szállításába ölt tehergépkocsi kilométerek ezrei nem csak világunkat teszik szemétdombbá, de gazdasági szempontból is botrányosak. A számlát pedig mi fizetjük.
Az említett könyv 50, gyakorlatban már megvalósult példát mutat be a négyes vagy tízes tényezôre, az épületektôl, az autókon keresztül a hûtôgépekig; az irodabútoroktól, a vízrendszereken
keresztül a csomagolóanyagokig; a telekonferenciáktól, a kocsi-megosztáson keresztül az eperjoghurtig. Átfogóan persze nem bizonyítható, de a gyakorlati példákból valószínûsíthetô, hogy
technikai lehetôségeink a gazdaság egészét nézve akár az öko-hatékonyság tízszeres javulását is lehetôvé tennék. Mit jelentene ez az átfogó tisztább termelés a költségek oldaláról?
GAZDASÁGI TÁVLATOK
A környezetszennyezés költségei (azaz a tisztább mûködésben rejlô megtakarítási lehetôségek) a vállalatnál sokkal nagyobbak, mint azt a legtöbben feltételezik. A jelenlegi számviteli rendszer ugyanis csak a környezeti költségek töredékét mutatja ki, általában
az ártalmatlanítással és az utólagos tisztítással kapcsolatban felmerülô kiadásokat, valamint
az esetlegesen fizetendô környezeti bírságokat. Ezek ugyanakkor csak a jéghegy csúcsát képezik. Német kutatók szerint3 egy iparvállalat összes ráfordításának 5-15%-át „eldobja“ a hulladékkal, „kiereszti“ a szennyvízzel és „kieregeti a kéményen“. Ez
Németországban nemzetgazdasági szinten évi 50-150 milliárd euro elpazarlását jelenti. Tömegarányokat tekintve, a termelésbe bemenô összes anyag
és energia legalább 40%-a válik így szennyezéssé. Már viszonylag egyszerû
intézkedésekkel („alacsonyan csüngô gyümölcsök“) is évi 10-20 milliárd
eurót lehetne megtakarítani, ami az adózás elôtti eredmény 25-50%-a, a
személyi ráfordításoknak pedig 3,5-7%-a. Ez pedig a káros környezeti hatások 20-40%-os
csökkentését is eredményezné.
A környezeti költségek nagysága öt USA-beli cégnél
Az USA-beli tapasztalatok hasonló
Esettanulmány
Költségarány
nagyságrendeket mutatnak. A World
Amoco Oil,
Resources Institute demonstrációs
Yorktown finomító
Mûködési költségek 22%-a
programjában részt vevô vállalatokCiba-Geigy,
Termelési költségek
nál számszerûsített környezeti költséegy vegyi összetevô
több mint 19%-a
gek arányát a mellékelt táblázat tarDow Chemical,
Termelési költségek
talmazza. Egy 1985-bôl és 1992-bôl
polimer bázisú termék
3,2-3,8%-a
származó, 29 vegyipari céget vizsgáDu Pont,
A termelési költség
ló felmérés szerint a környezeti
növényvédôszer
több mint 19%-a
költségszámítást alkalmazó – azaz a
S.C. Johnson Wax,
Nettó árbevétel 2,4%-a
megtakarításokat szisztematikusan
fogyasztói termék
feltáró – vállalatoknál átlagosan háForrás: Ditz, D., J. Ranganathan, R. D. Banks (eds.) [1995]: Green Ledgers:
Case Studies in Corporate Environmental Accounting, World Resources Institute
romszor annyi szennyezés-megelôzé(WRI), Washington D.C.
si programot hajtottak végre, mint a
többieknél. Az itt ráfordított minden egyes dollárnyi összeg 3,5 dollár megtérülést hozott4.

Magyarországon5 az öt fô feletti iparvállalatok anyag- és energiaköltségei a 2000-es esztendôben 6697 milliárd forintra rúgtak, ami 36%-kal magasabb a korábbi év adatánál. Ez az összes
ráfordítás (13 151 milliárd forint) 51%-a volt. Ha feltételezzük, hogy a magyar ipar sem mûködik hatékonyabban a németnél – ami több mint valószínû –, és a német kutatók becslése helytálló, akkor a következô becsléseket tehetjük:

3 Fischer, H., Wucherer, C., Wagner, B., Burschel, C. [1997]: Umweltkostenmanagement – Kosten senken durch praxiserprobtes
Umweltcontrolling, Carl Hanser Verlag, München, Wien.
4 US Environmental Protection Agency (US EPA) [1998]: An Introduction to Environmental Accounting as a Business Management Tool – Key
Concepts and Terms, in M. Bennett and P. James (eds.): The Green Bottom Line, Greenleaf Publishing, Sheffield: p. 61-85.
5 Az itt végzett számítások alapjául szolgáló adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal [2001]: Ipari és építôipari statisztikai évkönyv 2000,
valamint Környezetstatisztikai adatok 2000, KSH, Budapest.
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• a magyar ipar évente 660-2000 milliárd forintot (termékké nem alakuló ráfordítást)
veszít el hulladék és szennyezés formájában;
• alacsonyan csüngô gyümölcsként, már viszonylag egyszerû és alacsony költségû intézkedésekkel ebbôl évi 130-260 milliárd forint megtakarítható lenne.
Ez a megtakarítás a bérköltség és személyi jellegû ráfordítás 12-25%-át jelenti, az ipari termelésnek (értékesítés korrigált nettó árbevétele) pedig 1,8-3,6%-át. Ha csupán az alacsonyan csüngô
gyümölcsöket leszakítanák a cégek, minden magyar lakosra 26-50 ezer forint jutna. Pedig itt még
csak 5-15%-os hatékonyság-javulást feltételeztünk, nem pedig 4-10-szerest (400-1000%-ost).
Az iparvállalatok Magyarországon 2000-ben 132 milliárd forintot fordítottak a környezet védelmére a statisztikai bevallások szerint. Ez az összeg a GDP egy százaléka, ami nemzetközi összehasonlításban magas arány. A környezetvédelmi ráfordítások 41%-a beruházásokban, 59%-a
pedig folyó ráfordításokban testesült meg. A cégek környezetvédelmi beruházásokra 2000ben közel 54 milliárd forintot fordítottak, az összes beruházásuk 5,3%-át. Ezen belül a közvetlen környezetvédelmi beruházások (pótlólagos, csôvégi technológiák) összege 23 milliárd forint, az integrált környezetvédelmi beruházások (termelési folyamat megváltoztatása) összege
31 milliárd forint volt. A beruházások 98%-a saját forrásból valósult meg. Az iparvállalatok a folyó környezetvédelmi ráfordítások 46%-át külsô szolgáltatóknak fizették ki, ennek csaknem
90%-át hulladékkezelésre, valamint szennyvíz elszállítására és tisztítására költötték.
A tényleges beruházásokat (54 milliárd forint) és folyó környezetvédelmi költségeket (78 milliárd forint) a becsült könnyen elérhetô megtakarításokkal (130-260 milliárd forint) összevetve 3,5-12 hónap elméleti megtérülési idôt kapunk. Mivel a becslések feltételezéseink és a statisztikai adatgyûjtés
általánosító jellege miatt nagymértékben spekulatívak, megbízhatóbb módszernek tûnik néhány
cégnél megvalósult gyakorlati környezetvédelmi intézkedés vizsgálata megtérülési szempontból,
és ezen számok összegzése. Pontosan ez volt a célunk az itt közreadott tucatnyi esettanulmánnyal.
EGY TUCAT ESET TANULSÁGAI
Az esettanulmány kötetbe való bekerülésrôl szóló felhívást néhány száz, hazánkban mûködô,
környezetvédelem szempontjából élenjáró vállalatnak küldtük el. Hosszú egyeztetés után, a
cégek környezeti szakembereinek tollából végül egy tucat esettanulmány készült el a
megadott minta szerint, az alábbi vállalatok gyakorlati példáival:
•
•
•
•
•
•

Audi Hungaria Motor Kft.
Bárczy Környezetvédelmi Kft.
Biokom Környezetgazdálkodási Kft.
Csabai Konzervgyár Rt. Bajai Hûtôipari Gyára
Denso Gyártó Magyarország Kft.
Phoenix Rubber Gumiipari Kft.
és Conveyor Belt Systems
Phoenix Gumiipari Kft.

• Magyar Posta Rt.
• Printrex Számítás- és
Irodatechnikai Bt.
• Sony Hungária Kft.
• Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
• Villeroy & Boch Magyarország Rt.
• Pécsi Vízmû Rt.

A minta meglehetôsen szerteágazó: a cégek skálája a 4 fôs környezetvédelmi szolgáltatótól a
44 000 fôs Magyar Postáig, a nyomtatási kellékanyagokkal foglalkozó betéti társaságtól a százmilliárdos forgalmú vegyi üzemig vagy autógyárig terjed. Az utolsóként közölt Pécsi Vízmû esettanulmánya némileg eltér a többitôl: a Környezeti megtakarítások azonosítása c. új KÖVETprogram tapasztalatai alapján azt próbáltuk leírni, hogyan lehet a legkézenfekvôbb fejlesztési lehetôségeket a dolgozók bevonásával azonosítani, számszerûsíteni. Ennek következ
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tében – itt egyedül – javasolt, s nem megvalósított intézkedésekrôl van szó. A KÖVET a többi
vállalattól származó intézkedés végrehajtásában nem játszott szerepet.
12 cég elhanyagolhatónak tûnhet, figyelembe véve, hogy a 20 fô feletti alkalmazottal rendelkezô
iparvállalatok száma 5100 körül van (0,2%). Az esettanulmányokat adó cégek azonban – még a nem
az iparba tartozó Magyar Posta nélkül is – a foglalkoztatottak száma (11 059 fô) alapján már az ipar
1,3%-át reprezentálják. A termelési érték alapján – a Postát megint figyelmen kívül hagyva – a 11
felsorolt cég immár az ipar 8,95%-át adja. Ez fôleg az Audi hatalmas árbevétele miatt van így.
A 12 vállalat összesen 45 olyan környezetvédelmi intézkedésérôl számolt be, ami a leggyakrabban egy éven belül megtérülô megtakarítást eredményezett, s a megtakarítási idô ritkán volt három évnél több6. Összességében 44 intézkedés7 adataival számolva a környezetvédelmi beruházások értéke 798 millió forint volt, az éves mûködtetési költség 235 millió, a megtakarítás pedig 1570
millió Ft. Az ezekbôl számított megtérülési idô 7,2 hónap. Érdemes még megjegyezni, hogy 13
intézkedés nem igényelt semmilyen beruházást, az ezek következtében fellépô tiszta megtakarítás 204 millió forint volt. Ezek a gyümölcsök tálban, mosottan kínálkoztak.

Intézkedések

Mióta
mûködik?

Környezeti javulás

Az intézkedések miatt legalább ennyi erôforrást takarítottak
meg a cégek a bevezetés óta:
790 000 m3 víz
108 000 liter üzemanyag
55 000 GJ energia
Legkorábbi intézkedés:
75 tonna oldószer
1992
180 000 m3 gáz
Összesen 44 darab,
kézenfekvôek és eredetiek

Legutóbbi intézkedés:
2002
Általában az
utóbbi 1-2 évben
kerültek bevezetésre

Ezen felül ennyivel kevesebb hulladék és szennyezés keletkezett:
400
6700
52 000
1500

m3 PET
tonna nem veszélyes hulladék
tonna veszélyes hulladék
tonna szénhidrogén

A fenti megtakarítási adatok csak az intézkedések 44%-nál
állnak rendelkezésre, a többi lépés hasonló nagyságrendû
fejlôdést jelenthet.

Beruházás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

Legkisebb: 0 Ft
Legnagyobb: 240 millió Ft
Összesen: 798 millió Ft
13 esetben 0, a többi
átlagosan 26 millió Ft
Legkisebb: 0 Ft
Legnagyobb: 158 millió Ft
Összesen: 235 millió Ft
19 esetben 0, a többi
átlagosan 9,4 millió Ft
Legkisebb: 137 ezer Ft
Legnagyobb: 582 millió Ft
Összesen: 1570 millió Ft
Átlagosan: 36 millió Ft
Legkisebb: azonnali
Legnagyobb: 15 év
Összesítve: 7,2 hónap
Átlagosan: 1,3 év

A fenti számok kétségkívül meggyôzôek. Az összes intézkedés következtében fellépô megtakarítás ugyan a cégek nagyságához mérten kicsi, de nem szabad elfelejtenünk, hogy csak néhány példaértékû intézkedésre koncentráltunk. Célunk a konkrét példák bemutatása, nem pedig a teljeskörûség, vagy annak mintavételezése volt.
Végkövetkeztetésünk így fogalmazható meg: még környezetileg élenjáró vállalatoknál is
jócskán találhatunk 1-2 éven belül megtérülô, környezetvédelemmel összefüggô fejlesztési lépéseket, így Magyarországon mindenkinek érdemes a háza táján szemügyre
venni a kínálkozó, alacsonyan csüngô gyümölcsöket.
AZ ÖKO-HATÉKONYSÁGON TÚL
Az alacsonyan csüngô gyümölcsök begyûjtése után természetesen magasabbra kell másznunk, nô
a megtérülési idô, romlik a költség/haszon arány, megkérdôjelezôdnek a tisztább termelési beruházások az egyszerû pénzügyi elemzések tükrében. Itt azonban nem errôl szeretnék beszélni.
6 Ez érthetô, hiszen felhívásunkban kifejezetten ilyeneket kértünk.
7 A Phoenix technológia-cseréjét figyelmen kívül hagytuk a számításnál, mivel az intézkedés figyelembe vétele nagy
torzítást okozott volna. Egyrészt nincs becslésünk arra, hogy a technológia-csere milyen mértékben történt környezetvédelmi okból,
másrészt nem állnak rendelkezésre beruházási és megtakarítási adatok, végül a beruházás értéke az összes többi intézkedés kétszerese.
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Az öko-hatékonyság önmagában támogatandó és üdvös dolog, de egyfelôl a fenntarthatóság
legégetôbb problémáiról (pl. néhány gazdasági tevékenység romboló természete, kezelhetetlenül nagy vállalati méret, az elosztás igazságossága) semmit, vagy vajmi keveset mond. Az ökohatékonyságnak másfelôl korlátai vannak (termodinamikai törvények), fokozása csak egy ideig
lehetséges. Növekvô népesség és fogyasztás mellett semmiképpen nem elegendô a fenntartható fejlôdés megvalósításához, amihez saját igényeink (vélt, illetve tényleges szükségleteink)
felülvizsgálatára, önkéntes egyszerûségre, alázatra és igazságos elosztásra lenne szükség.

Más szóval, nem elég feltenni a Hogyan csináljuk? kérdését, ha a Mit csinálunk? megkérdezetlen marad. Pusztán az ISO 14001 és hasonló vállalatirányítási módszerek alkalmazásától nem
várhatjuk el reálisan, hogy elvezetnek a gazdasági szféra fenntarthatóvá válásához. Szeretném
ugyanakkor kiemelni, hogy ettôl függetlenül a környezet és a fenntartható fejlôdés szempontjából elôremutató, s korunkban talán a legmegfelelôbb eszköznek tekintem ezeket, mivel a
mai gazdasági logikával teljesen összeegyeztethetô módon érnek el valódi javulást.
Véleményem szerint megfelelôen nagy számú vállalatnak kell a környezeti megtakarítások azonosításához fogható, önkéntes, önérdekre építô 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 tekinthetô.
A mindenki számára elônyös öko-hatékonyság javításán túl is van tehát feladatunk, így annál
sürgetôbb, hogy odafigyeljünk az alacsonyan csüngô gyümölcsökre.

Tóth Gergely
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
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Audi – A haladás technikája
9027 Gyôr, Kardán u. 1.
Kapcsolattartó:
Vagdalt László,
környezetvédelmi megbízott
(96) 668-227
(96) 668-266
laszlo.vagdalt@audi.hu
Alapítás éve: 1993
Alkalmazottak száma: 4863
Nettó árbevétel (2001):
832 milliárd Ft
Fô termékek:
robbanómotor, jármû

A cégrôl röviden
1992 novemberében 180 európai telephely közül
a németországi anyavállalatnak, az AUDI AG-nek
Gyôrre esett a választása, hogy új üzemét felépítse. A gyár tervezésénél a cég kihasználta az adódó
lehetôséget új gyártási koncepciók megvalósítására, melyek jellemzôi a rövid anyagszállítási utak, a
köztes raktározás kiküszöbölése, valamint az igényekhez igazodó gyártás.
A 680 000 négyzetméternyi gyárterület vámszabadterület, ami az alkatrészek, motorok és gépjármûvek
rugalmas szállítását biztosítja. A tervezett fejlesztésekre ugyanekkora terület áll rendelkezésre.
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. profilja motor- A veszélyes hulladékok gyûjtôpontra szállítása
munkaidô kiesést okozott
komponensek gyártása, motor-összeszerelés, illetve
az Audi TT Coupé és ennek sportváltozata, az Audi TT Roadster gépjármûvek, 2001 februárjától az
A3 egyes modelljeinek összeszerelése.
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 1999-ben sikeresen kiépítette és független tanúsító
szervezettel tanúsíttatta az EU EMAS rendelete szerinti környezetközpontú irányítási
rendszerét, ami részben megfelel az ISO 14001 elvárásainak, részben túlmutat azokon.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. a gyár alapítását követôen gyors fejlôdésnek indult.
Ezzel növekedett a gyárterület, szélesedett a gyártási spektrum, nagyobb lett a gyártási
volumen (2001. évben 1 220 217 db motor, 55 296 db jármû), valamint bôvült a munkatársi létszám (2001. év vége: 4863 munkatárs). Ezen tényezôk exponenciális intenzitásnövekedést jelentettek a gyár kibocsátás-oldali szereplôinek, ami a korábbinál sokkal fokoTöbb a szelektíven gyûjtött hulladék,
ha közelebb van a gyûjtôpont
zottabb, komplexebb környezetvédelmi szolgáltatást tett szükségessé. A gyár alapításakor kialakított hulladékgazdálkodási rendszer nem felelt meg a megnövekedett igényeknek.
A probléma érzékeltetésére jó példa a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos teendôket elôíró jogszabályoknak megfelelô szelektív veszélyes hulladék
gyûjtés a rendszer bevezetése elôtt, illetve azután.
A keletkezett veszélyes hulladékokat szelektíven, piros, feliratozott edényben gyûjtjük a keletkezés helyén, a munkahelyeken. Korábban, amennyiben egy
edény tele volt, azt a helyi dolgozónak kellett kézi
erôvel egy központi gyûjtôhelyre elszállítani. Az idô
Az új hulladékgazdálkodási koncepció százmilliós
elôrehaladtával, a csarnokbôvüléssel ez a pont egy- megtakarítást hozott
re távolabbi, félreesôbb helyre került, így a munkaidô-kiesés jelentôs problémákat okozott.
Ma ez úgy mûködik, hogy a dolgozó a megtelt edényt, egy, a munkahelye közelében található decentralizált gyûjtôkonténerbe helyezi, s azt a környezetvédelmi szolgáltató meghatáro-

Audi Hungaria Motor Kft.
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zott turnusrendszer alapján elszállítja. Szintén pontosan számított turnusrendszerben viszik el a
kihelyezett, színük alapján jól elkülönülô konténerben gyûjtött csomagolóanyagokat és az irodai papírhulladékot, illetve a gyártási selejteket.
Az esetlegesen, nem rendszeresen keletkezô hulladékok úgynevezett call-rendszerben kerülnek elszállításra, amit a veszélyes hulladékokhoz hasonlóan egy, a környezetvédelmi szolgáltató alkalmazásában levô diszponens irányít. Az elszállított hulladékok a csarnokokból egy átrakodóállomásra kerülnek, mert az egyes csarnokokhoz tartozó hulladék-logisztikai jármûvek
(vontatók) – a gyártásminôség által megkövetelt maximális tisztaság miatt – nem mehetnek
fedetlen, azaz szabad területre. Az állomáson a konténerek az átrakodó állomás és a hulladékok központi gyûjtésére szolgáló csarnok között közlekedô vontatóra kerülnek, majd annak
közvetítésével a központi gyûjtôcsarnokba. Innen szállítják el ôket.
A rendszer az alábbi elônyökkel jár:
• A gondos felmérés után, a gyártóterületekre kihelyezett decentralizált gyûjtôkonténerek megteremtették a csomagolóanyagok még hatékonyabb visszagyûjtésének lehetôségét.
A csomagolóanyagok aránya ezért a háztartási hulladékgyûjtôkben jelentôsen csökkent.
• Jelentôsen javult a veszélyes hulladékok szelektív gyûjtése, hiszen a munkatársak korábban
kényelmi okokból hajlamosak voltak bizonyos veszélyes hulladékok összekeverésére (két veszélyes hulladék gyûjtésére szolgáló kuka közül csak az egyik telt meg), s együtt történô
leadására a veszélyes hulladék gyûjtôhelyen. Ma a decentralizáltan, a keletkezés pontos figyelembevételével kihelyezett nagy gyûjtôkonténerek a munkahelyekhez közel vannak, ezért az
elôírásszerû gyûjtés kevesebb fáradozással, kényelmetlenséggel jár.
• A korszerû hulladéklogisztikán alapuló rendszer, amely a lehetô legnagyobb techológiai tisztaságú „hulladék“ megteremtését célozza meg, jó alapja lett a hulladékok egyre növekvô arányú értékesítésének/hasznosításának (fáradt olaj, megmunkáló iszapok).
• A kihelyezett konténerekkel, a területeken a turnus, illetve a ún. call-rendszerben mozgó vontatókkal, valamint a call-rendszer input-adatait megteremtô forró vonal kiépítésével a környezetvédelmi szolgáltató – és az ô tapasztalatain keresztül az üzemi környezetvédelem is – közelebb került a termelés mindennapi életéhez. Ez a közelség, illetve naprakészség a dinamikusan változó igények felmérését, felismerését nagyban segíti, ezáltal mind tökéletesebb,
környezetileg és gazdaságilag is elônyösebb környezetvédelmi szolgáltatás valósulhat meg.
A régi és az új hulladékgazdálkodási rendszer gazdasági adatait a
Millió Ft
mellékelt jobb oldali táblázat tartalmazza. Mint látható, az új rendszer éves mûködési költsége ugyan 28%-kal több a korábbinál, de Régi rendszer (2000)
közel kétszeres bevételt eredményez a hasznosításra kerülô hullaÚj rendszer (2001)
dékból. Az alsó, összefoglaló táblázatban 240 millió forint beruházással szemben az új rendszer addicionális mûködési költségével és bevételével számoltunk.

Az intézkedés
megnevezése

Új hulladékgazdálkodási
koncepció
bevezetése

Mióta
mûködik?

2001

Környezeti javulás
Újrahasznosított veszélyes hulladék
mennyisége megháromszorozódott: 562
tonnáról 1502 tonnára*
Termelési hulladékok újrahasznosítása
65%-ról 93%-ra nôtt: 10 537 tonnáról
15 614 tonnára*
Kommunális hulladék mennyisége 33%kal csökkent: 1354 tonnáról 909 tonnára*

Beruházás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

240 millió Ft*
158 millió Ft*
582 millió Ft*
6,8 hónap

* A környezeti és gazdasági javulást a 2001. és 2000. év adatainak különbségeként számoltuk.

Bevétel

Mûködési
költség

693

555

1275

713
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Hogyan ne növeljük
a veszélyeshulladék mennyiséget
százszorosára?
1143 Budapest,
Gizella u. 37.
Kapcsolattartók:
Bárczy Zoltán és
Bárczyné Kádas Katalin, ügyvezetôk
(1) 251-2451
(1) 273-1414
baarczy@elender.hu
Alapítás éve: 1991
Alkalmazottak száma: 4
Éves forgalom (2001):
41 millió Ft
Fô termékek:
olaj- és vegyszerfelitató anyagok, felitató készletek, olajosvíz-tisztító berendezések forgalmazása,
olajfogók felülvizsgálata, hulladékgazdálkodási
tanácsadás.

A cégrôl röviden
Hatékony folyadékfelitató anyagokat forgalmazunk,
amelyekkel a veszélyes folyadékok által okozott környezeti károk megelôzhetôk, vagy lokalizálhatók és hatékonyan felszámolhatók. Egyre népszerûbbek a vízminôségi kár megelôzésére, kármentesítésre összeállított felitató készleteink. Legfôbb partnereink a fémmegmunkáló, mûanyag-feldolgozó cégek. Saját fejlesztésû olajszûrô párnáink és csatorna-szemekbe te- A felúszott olaj a vízfelszínrôl is összegyûjthetô
lepíthetô olajszûrôink évek óta kifogástalanul üzemelnek. Az olajtartalmától szûréssel megtisztított víz a legszigorúbb élôvízi határértéknek is megfelel. Technológiánkkal a meglévô, mai követelményeket ki nem elégítô mûtárgyak felújíthatók, ezzel partnereink jelentôs beruházást elôzhetnek meg.
A cég 2000-ben bevezette, és az ISO 14001 szabvány szerint sikerrel tanúsíttatta irányítási rendszerét, jelenleg az ISO 9001 szerinti minôségirányítási rendszerének kiépítésén dolgozik. Az integrált rendszer tanúsíttatását 2002-re tervezzük.
Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A Bárczy Környezetvédelmi Kft. tevékenységének
környezeti és gazdasági hasznai a termékeinket
használó, szolgáltatásainkat igénybe vevô cégeknél jelentkeznek.
Az olajos hulladékok mennyiségének csökkentése
Hazánkban még mindig igen kis kapacitású, fôként
szórható felitató anyagokat (homok, fûrészpor, perlit), valamint géprongyot használnak. Ezek felitatókapacitása saját tömegüknek 1-10%-a, tehát a ve100-1500-szor jobb felitató-kapacitás,
lük felitatott olajból 10-100-szoros tömegû, veszémint a fûrészporé vagy homoké
lyesnek minôsülô olajos hulladék képzôdik. A hulladékköltség tömegarányos, így ez tetemes költséget okoz. A korszerû, textiljellegû felitató-anyagok saját tömegük 10-15-szörösét képesek megkötni, tehát alig növelik meg a képzôdött hulladék mennyiségét és költségét. A szelektív olajfelitató anyagokkal a medencék vízének felszínérôl
is gyorsan, minimális hulladék keletkezése mellett letisztítható a felúszott olaj. A tisztítási idô lerövidülése termelésiérték-növekedést is eredményezhet.
Olajos szennyvizek, technológiai vizek tisztítása
A csatorna-határértéket (50 mg/liter) meghaladó olajtartalmú víz csatornába nem bocsátható. Az
50 mg szennyezônél 20 000-szer nagyobb mennyiségû víz elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni nem kevés költségbe kerül. A vizet szennyezôanyag-tartalmától a keletkezés helyszínén
megszabadítva a hulladék-költség minimális lesz, mivel csak a kiszûrt olaj minôsül veszélyes hulladéknak, a víz a befogadóba bocsátható. Elmarad a szennyvízbírság. Ha a víz egyéb paraméterei (sótartalom, KOI stb.) is megfelelnek, az újra felhasználható. Ezzel a szûrési technológiával a
meglévô régi mûtárgyak felújíthatók, és a korszerû követelményeknek megfelelôvé tehetôk.

Bárczy Környezetvédelmi Kft.
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Csapadékvizek tisztítása
A nagy jármûforgalomnak kitett helyeken – üzem- és raktárudvarokon,
parkolókban – a gépkocsikból elcsurgó olaj a csapadékvízbe kerülhet.
A tisztítandó víz mennyisége az idôjárás függvénye, így a megépítendô tisztító mûtárgy hol alul-, hol pedig túlméretezett a feladathoz. Ezt
a problémát a vízelvezetôkbe beépíthetô, olajszelektív szûrôréteget
tartalmazó csatornaszem-szûrôkkel lehet megoldani. A szûrôn áthaladó víz olajtartalma a szûrô anyagában megkötôdik, a megtisztított víz továbbhalad. A szûrôk beépítésével a mûtárgy-beruházás elmaradása miatt jelentôs beruházási költség takarítható meg.
Ha az elfolyó olaj nem kerül a szennyvízbe, gyakran
nem kell tisztítót építeni

Textiljellegû itatós, mint technológiai segédanyag
Az összeszerelésre várakozó, folyadékkal szennyezett alkatrészekrôl a szerelés elôtt a folyadékot
el kell távolítani. A várakozási idô alatt az alkatrészekrôl lecsöpögô folyadék a munkaterületet és
az alatta elhelyezett alkatrészeket egyaránt szennyezi. E folyadékot korábban gépronggyal törölték le. Ez élômunka-igényes és jelentôs hulladékképzôdéssel is járt. Az alkatrészek tárolását textiljellegû itatóskorongok technológiai segédanyagként történô használatával úgy sikerült megoldani, hogy az alkatrészek a várakozási idô alatt megtisztultak, egymást sem szennyezték, további törlésre összeszerelés elôtt nem volt szükség. Kb. 3% veszteségidôt sikerült megtakarítani, s ez a termelékenységet növelte.
Környezeti és gazdasági hatások

Az olajos alkatrészek alá tett
itatós javítja a termelékenységet

Egyszeri ráfordítás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
mûködik?

Mûanyagfröccsöntô üzemben
a fûrészpor kiváltása
korszerû olajfelitató
anyaggal

1993

94-98% olajoshulladék-csökkenés, 97%
hulladékköltség-csökkenés

120 ezer Ft
50 ezer Ft
0,5-1 millió Ft
2 hónap

Paraffinolaj
kiszûrése
kondenzvízbôl.
szelektív szûrôvel

2001

Csökkent a veszélyes hulladék (10 millió
Ft megtakarítás), a szennyvízbôl technológiai víz lett (100 m3 pótvíz megtakarítás)

936 ezer Ft
144 ezer Ft
2 millió Ft
1,1 hónap

Határérték alatti vízszennyezés:
elmaradt a szennyvízbírság, nem kellett új mûtárgyat építeni

800 ezer Ft
100 ezer Ft
5-20 millió Ft
0,8-2 hónap

1999

Határérték alatti szennyezôtartalom a
csapadékvízben: nem kellett mûtárgyat
építeni

611 ezer Ft
96 ezer Ft
4 millió Ft
1,9 hónap

Szelektív itatós segédanyagként
a gyártási
technológiában

1999

Megszûnt a félkésztermék szennyezettsége, kb. 3% veszteségidô-megtakarítás

0 Ft
960 ezer Ft
ráfordítás többszöröse
nem számítható

Olajlefölözés a
hûtôvízmedence
felületérôl

2000

1 t olajból csak 1,1 t olajos hulladék
keletkezett, 80% üzemidô-visszanyerés
(5 nap helyett 1 napra áll le a termelés)

Régi olajfogó mûtárgyak feljavítása,
olajleválasztó szûrô
beépítésével

Olajleválasztó szûrô
beépítése
csatornaszemekbe

1992-2002

Környezeti javulás

250 ezer Ft
0 Ft
1 millió Ft
azonnali (elsô hulladékelszállítás)
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A hulladékgazdálkodás
nem csak hulladékszállításból áll
7632 Pécs, Siklósi út 52.
Kapcsolattartó:
Váradiné Török Ilona,
környezetvédelmi és
minôségügyi vezetô
(72) 502-100
(72) 439-836
ili@biokom.hu
Alapítás éve: 1994
(jogelôd alapítása: 1949)
Alkalmazottak száma: 175
Éves forgalom (2001):
2 milliárd Ft
Fô szolgáltatások:
települési szilárd hulladék
gyûjtése, szállítása, kezelése,
szelektív hulladékgyûjtés, ipari
elôkészítés, lakossági
hulladékudvar üzemeltetése

A cégrôl röviden
Cégünk a dél-dunántúli térség legnagyobb hulladékbegyûjtéssel
és -kezeléssel foglalkozó vállalkozása. Ötvenéves tapasztalattal
rendelkezünk az önkormányzatokkal való együttmûködésben.
Minôségügyi és környezetközpontú irányítási rendszerünkre
vonatkozó tanúsítványok megszerzése biztosítja, hogy tevékenységünket partnereink igényeinek megfelelôen, a környezetvédelmi és minôségügyi elôírásokat betartva tudjuk végezni.
Küldetésünk: környezettudatos tevékenységünkkel elôsegíteni
a környezeti állapotok javulását és a fenntartható fejlôdés elveinek érvényesülését.
Célunk: olyan szolgáltatást nyújtani, amely lehetôvé teszi partnereink számára, hogy versenyképességük megôrzése mellett
legyenek képesek eleget tenni környezetvédelmi és közegészségügyi kötelezettségeiknek.

Szelektív hulladékgyûjtés Pécsett

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
Átrakóállomás létesítése
Probléma: a kevés hulladékot befogadó konténerszállító-gépjármûvek gazdaságtalanul viszik a hulladékot a nagy távolságra lévô hulladéklerakóra.
Cél: a hulladékszállítás útvonalainak optimalizálása a lehetô legkedvezôbb fajlagos költségek elérése, ezzel a hulladékszállító gépjármûvek légszennyezésének csökkentése.

Harmadával csökkent a megtett út az átrakó
állomásnak köszönhetôen

Ideiglenes csurgalékvíztározó létesítése
3
Probléma: A társaságunk által üzemeltetett sellyei hulladéklerakón 250 m -es csurgalékvíztározó állt rendelkezésre. A lerakás kezdeti fázisában, amely körülbelül az elsô
3
öt éves üzemelést jelenti, a csurgalékvíz mennyisége 3000 m . Átlagosan évente mi3
nimum 1000 m szennyezett vizet kell szennyvíztisztítóba szállítani. A lerakótérbôl leválasztott ideiglenes tározó ezt megoldja.
Cél: puffertároló létesítése, annak érdekében, hogy a mûvelés megkezdése után a
A csurgalékvíz visszaforgatása
lerakón
nagy mennyiségben keletkezô csurgalékvizet ne kelljen szennyvíztisztítóba
minimális beruházást igényelt
szállítani, hanem a hulladék mennyiségének megnövekedése után a depóniára
visszajuttatva részt vegyen a hulladék lebomlásának elôsegítésében.

Biokom Környezetgazdálkodási Kft.
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A KÖVET tagvállalata

PET-lyukasztó
Probléma: a kupakkal ellátott PET-palackokból legfeljebb 40-50 kgos bálákat lehet készíteni, mert a bezárt palackból az 500 kN-os
nyomás sem tudja a levegôt kipréselni.
Cél: a gazdaságos szállítás megoldása érdekében, megfelelô
bálaméret eléréséhez meg kell oldani a PET-palackok optimális
tömörítését.
A PET-palackok lyukasztásával nôtt
az újrahasznosítás

Bálarakodás
Probléma: az egy jármûvel elszállítható bálák súlya nem volt megfelelô, ezért nem volt gazdaságos a szállítás.
Cél: a magas fuvarköltségek miatt a tehergépkocsik, kamionok
megrakásakor, a teherbírásának megfelelô, vagy ahhoz közel esô
mennyiség szállítása.

A bálaméret megváltoztatása kétharmadára
csökkentette a fuvarozási igényt

Környezeti és gazdasági hatások
Beruházás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
mûködik?

Átrakó állomás létesítése (présfej, 32 m3-es
konténer)

2001

1500 helyett 1050 km megtett út, amely kipufogógáz- és zajcsökkenést eredményez.
Megtakarítások: 200 liter/nap üzemanyag, gépjármûvezetôk munkaideje.

5,1 millió Ft
3,9 millió Ft
13 millió Ft
6,7 hónap

Ideiglenes csurgalékvíztároló, a lerakó
egyik kazettájának
leválasztásával

2000

Az évi 1000 m3 csurgalékvíz nem kerül be szennyvíztisztítóba, így a környezetet sem terheli

150 ezer Ft
0 Ft
2 millió Ft
4 hét

Kb. 550 segédmunkaóra/év megtakarításával évente
800 m3-rel több PET ipari elôkészítése újrahasznosításra

1,2 millió Ft
188 ezer Ft
700 ezer Ft
2,3 év

Havonta 17-18 forduló helyett 12-13 fordulót kell
csak teljesíteni, ami kipufogógáz-emisszió csökkenést
eredményez

0 Ft
0 Ft
6 millió Ft
azonnali

PET-palackok bálázás
elôtti lyukasztása PETlyukasztó segítségével

A 105 X 110 X 70 cm
méretû 250 kg súlyú
bála helyett
145 X 105 X 70 cm
méretû, 400 kg súlyú
bála készítése.
Ez a bálaméret tette lehetôvé egy új rakodási
szisztéma bevezetését,
így 15 tonna helyett
21 tonnát lehet egy
gépjármûvel elszállítani.

2002

2002

Környezeti javulás
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Az életre keltett évszakok
6500 Baja,
Nagy István út 36.
Kapcsolattartó:
Bogárdi-Mészöly Lóránt,
igazgató
(79) 424-455
(79) 425-810
Alapítás éve: 1966
Alkalmazottak száma: 250
Fô termékek:
gyorsfagyasztott zöldségek

A cégrôl röviden
Gyárunk életének 1993 decemberétôl az Unilever volt meghatározója,
majd 2001 decemberétôl a Globus
csoport tagjai lettünk. A Bajai Hûtôipari Gyár fagyasztott félkész- és késztermékek elôállításával, tárolásával,
csomagolásával foglalkozik. Stabil
piaci helyzetünket belföldön 1996 óta
a kiváló minôségû IGLO, valamint a
65% részarányú – nagy részben igényes nyugati piacra szánt – export
biztosítja számunkra. A továbbfejlôdés
lehetôségét a jelenlegi minôség A dolgozók ötletei is hozzájárultak az évi több tízmilliós
nagyságrendû megtakarításokhoz
tartása mellett a vevôk egyedi elvárásainak való megfelelésben (csomagolásfejlesztés), valamint a kapacitás növelésében látjuk.
Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A Bajai Hûtôipari Gyár a környezetvédelem kérdését az utóbbi években kiemelten fontosnak
tartotta. Ennek, a nyugati vevôk elvárásainak való megfelelés igényének, valamint az EU-hoz való csatlakozásnál a piaci elôny megszerzési szándékának köszönhetô, hogy a felsôvezetés kötelezettséget vállalt a környezet megóvására, és 2001 óta az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszerrel (KIR) rendelkezünk. A KIR mellett folyamatosan ellenôrizzük gyárunk kibocsátási mutatóit, ügyelve az elért eredmények megtartására.
Kezdetben a környezetvédelmi beruházások az elôírásoknak való megfelelôség szándékával
készültek, késôbb már gazdaságossági megfontolások tárgyává is váltak:
• a központi irodaházban gôzrôl gázfûtésre való átállás, ezzel a gôzvezeték szállítási veszteségeit
kiküszöbölve – a kazánház és az irodaház között – az irodaház fûtési energia igényét 30%kal csökkentettük;
• víztakarékosság nagy- és középnyomású takarítórendszerek kiépítésével, valamint nevelôprogramok bevezetésével (vízfelhasználást figyelô hirdetmények, év végi jutalommal járó takarékossági program);
• alapanyag-megtakarítás, valamint a hulladék mennyiségének csökkentése a terményszóródás
minimalizálásával; a dolgozók ötleteit felhasználva a gyár karbantartó részlege készített
megfelelô surrantókat, visszahordó szalagokat;
• szivattyús szállítórendszer (a termék víz közegben utazik) kiváltása szállítószalagos rendszerre,
így a termékszállítás során nincs vízfelhasználás;
• gázkazán égôterének kerámiabéléssel való ellátása, mely a hideg lángból is meleg lángot
csinál (izzik), ezzel kb. évi 5% energia megtakarítás érhetô el.

Csabai Konzervgyár Rt.
Bajai Hûtôipari Gyára
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Környezeti és gazdasági hatások

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
mûködik?

Közép- és nagynyomású takarítórendszer kiépítése

1999-2001

Szivattyús termékszállító
rendszer kiváltása száraz
szállítással

2001

Fûtés-korszerûsítés:
gôzrôl gázüzemre
átállás

Hûtéstechnika kétfokozatúvá alakítása

1999

1998

Környezeti javulás

Beruházás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

Vízmegtakarítás kb. 52 000 m3/év

30 millió Ft
240 ezer Ft
10 millió Ft
3,1 év

Vízmegtakarítás kb. 16 000 m3/év

11 millió Ft
120 ezer Ft
3 millió Ft
3,8 év

Energia-megtakarítás kb. 4000 GJ/év

9 millió Ft
100 ezer Ft
3,7 millió Ft
2,5 év

Villamosenergia megtakarítás kb. 6900 GJ/év

70 millió Ft
0 Ft
25 millió Ft
2,8 év

Fajlagos vízfelhasználás
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Gazdasági elônyök a
környezetvédelmi tevékenységeken
keresztül, japán módra
8000 Székesfehérvár,
Holland fasor 14.
Kapcsolattartó:
Vizy Antal,
KEM vezetô
(22) 332-000 / 4010
(22) 330-099
a.vizy@denso.hu
Alapítás éve: 1997
Alkalmazottak száma: 600
Éves forgalom (2001):
13,7 milliárd Ft
Fô termék:
ECD-V5 dízeladagoló

A cégrôl röviden
Az 1997 áprilisában alapított DENSO Gyártó Magyarország
Kft. (DMHU) a DENSO Corporation tagja, fô részvényese a
DENSO Corporation és a DENSO International Europe B.V.
A gyár a székesfehérvári Sóstói Ipari Parkban található. 150
millió német márka befektetéssel, 1999 májusában megindult a termelés. A cég a csúcstechnikai terméknek számító,
ECD-V5 típusú, forgóelosztó rendszerû adagolókat gyárt,
melyek egyes alkotórészei 2–3 mm pontosságú megmunkálással készülnek. A pumpa megfelel a 2000. évben életbe lépett Euro III. károsanyag-kibocsátási szabványnak. A dízeladagoló pumpa az egyik leglényegesebb autóalkatrész a dí- A dízeladagoló pumpa a motor egyik
legkényesebb része
zelmotorhoz. A precíziós megmunkálás, forgácsolás, öntés
és hôkezelés garantálja a takarékos üzemanyag-felhasználást, a motor környezetbarát mûködését és hosszú élettartamát. Az adagolókat a DMHU nem szabadpiaci forgalmazásra gyártja, hanem a lengyelországi ISUZU/POLAND
gyárban elôállított Astra és Corsa típusú személygépkocsik turbó-dízel motorjainak üzemanyag ellátására. A DENSO adagolási technikája elismerésnek örvend.
Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A DENSO Corporation annak érdekében, hogy biztosítsa környezeti
teljesítményének folyamatos javítását és a környezeti irányításának áttekinthetôségét, a vállalati mûködés érintettjei számára ISO 14001
nemzetközi szabványnak megfelelô KIR-t épített ki.

Az új épületek kialakításakor érdemes figyelni,
nehogy kirekesszük a fényt

Ezzel a környezetközpontú szemlélettel összhangban, a székesfehérvári üzemben már a próbatermelés során megkezdôdött az ISO 14001 szabvány kiépítése,
és a gyár hivatalos megnyitását követôen 1999 novemberében a DMHU megkapta a tanúsítványt. A rendszer irányításáért a környezetvédelmi szervezet
a felelôs, amelyben 13 tag vesz részt, élén a bizottság elnöke áll. A 11 különbözô részlegben környezetvédelmi koordinátorokat neveztek ki, akik a KIR-program részlegszintû
megvalósításáért és egyes kisebb projektekért felelnek. A
DENSO célja egy jobb környezeti állapot elérése.
A termelés során a hulladék csökkentését és a termelési folyamatban keletkezô szennyvíz tisztítását végezzük. A DMHU-nál
külön energiabizottságot hoztunk létre, a legracionálisabb
KIR a dolgozók számára mindennapi
energiafelhasználás kidolgozására és bevezetésére. 2001-ben az A
gyakorlat
egyik leghangsúlyosabb terület a kommunikáció fejlesztése és
bôvítése volt, melynek eredményeként több egyetem és fôiskola jelezte a szándékát, hogy együttmûködési kapcsolatra akar lépni velünk.

Denso Gyártó Magyarország Kft.

15
A KÖVET tagvállalata

A DMHU a környezeti teljesítmény folyamatos javítása érdekében
idôszakonként megfogalmazza környezeti céljait, és megvalósításukra részletes környezetközpontú irányítási programot dolgoz ki a
szükséges intézkedések felelôseinek és a határidôk megjelölésével. Az elért eredmények részletes kiértékelésére a félévenként
tartandó vezetôségi értekezleten kerül sor.
Jelenlegi céljainkat a DENSO EcoVision 2005 alapján dolgoztuk ki, a
helyi sajátosságok és rendszerelemek figyelembe vételével. Hangsúlyos
terület a KIR erôsítése, a hulladékok csökkentése, az üvegházhatás minimalizálása, a veszélyes anyagok kiváltása és a kommunikáció erôsítése
mind a társadalom, mind a szerzôdéses partnereink felé.
Ha tömörítve szállíttatjuk el a hulladékot,
kevesebb a fuvar

Környezeti és gazdasági hatások:

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
mûködik?

Energiacsökkentés,
helyi világítások telepítése, fûtés és hûtés
optimalizálása

2000-2001

Ferroclean halogénmentes mosófolyadék
újrahasznosítása és újrahasználata

2000

Nem veszélyes
hulladékok teljes körû
újrahasznosításra való
átadása

Olajok
újrahasznosítása

Szennyvízkezelés utáni
centrifugálás

Környezeti javulás

Beruházás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

20-25% termékenkénti energiamegtakarítás

13 millió Ft
12 millió Ft
87 millió Ft
2,1 hónap

45 000 kg oldószer újrahasználata,
új vásárlása 3/4-évvel csökkent

250 ezer Ft
6,7 millió Ft
15,7 millió Ft
1,5 hét

Hulladék-újrahasznosítás és a belôle származó bevétel

0 Ft
700 ezer Ft
9,5 millió Ft
azonnali

2001

Hulladék-ártalmatlanítási díj csökkentése

0 Ft
400 ezer Ft
900 ezer Ft
azonnali

2002

Vegyszerfelhasználás és keletkezô szennyvíziszap
csökkentése

1 millió Ft
2 millió Ft
3,5 millió Ft
8 hónap

2000

A környezeti fejlesztésben szerepet játszó partnerek:
DENKSTATT Kft.
Kisariné Kapuszta Edit,
ÉD MÉH Rt.,
Ankel Bt.

a KIR kiépítésében és optimalizálásában segédkezett.
aki folyamatosan koordinálja környezetvédelmi és veszélyes anyag
kezelôi tevékenységeinket.
segített megtalálni nem veszélyes hulladékainknak a
legoptimálisabb kezelési megoldást.
desztillálja halogénmentes mosófolyadékunkat.
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Energetikai és környezeti
ésszerûsítések postahivataloknál
1122 Budapest,
Krisztina krt. 6-8.
Kapcsolattartó: Czabafi Judit,
osztályvezetô
(1) 374-4106
(1) 374-4127
Czabafij@posta.hu
Alapítás éve: 1994
(a Magyar Posta Vállalat
jogutódjaként)
Alkalmazottak száma: 43 664
Értékesítés,
nettó árbevétele (2001):
109 milliárd Ft
Fô tevékenység:
postai szolgáltatás
(levél- és csomagforgalom,
hírlapterjesztés)

A cégrôl röviden
A Magyar Posta Rt. tevékenységének egy részét – a postai szolgáltatást –
törvényi kötelezettségbôl végzi, de a piaci helyzet, illetve a fogyasztók igényeinek változása új szolgáltatások kifejlesztését is szükségessé tette.
A postai hálózat több mint 3300 postahelyen fogadja ügyfeleit. Naponta
2,5 millió, évente több mint 800 millió levelet kézbesít a címzetteknek.
Elektronikus Posta szolgáltatásunk nyomtató- és borítékológépei napi
több tízezer üzleti levél elkészítésére alkalmasak. A Magyar Posta 1999ben kísérleti jelleggel elindította katalógus-áruházát a CLICK Pakkot. Egyik
legfiatalabb szolgáltatáscsaládunk a gyorsszolgálat (EMS gyorsposta, postafutár), mely a gyors és biztonságos küldemény-továbbítás lehetôségét A pécsi fôposta
kínálja. A küldemények kézbesítése és elôállítása mellett különbözô pénzforgalmi szolgáltatásokat is nyújtunk. Ez elsôsorban közvetítôi szerepet jelent a pénzintézetek, bankok, biztosítók, a számlatulajdonosok és a lakosság között. A cég évente forgalmi és alkalmi bélyegeket bocsát ki, melyek kapcsolódnak jeles történelmi eseményekhez, évfordulókhoz. Ezidáig
több, mint 4500 magyar bélyeg jelent meg, és ez a szám évente körülbelül ötvennel nô.
Fôbb környezetvédelmi intézkedések

Egy beállított mágnes akár harmadával
csökkentheti a gázfelhasználást

Gázfelhasználás és ezzel együtt légszennyezôanyag-kibocsátás csökkentése
A gázfelhasználás csökkenést, illetve a megtakarítást a Pécs 1. sz. posta (és
egyben az Igazgatóság központi épülete) fûtési rendszerébe (gáz- és vízellátó
részébe) állandó mágnes beépítésével értük el. A megtakarítás a szénmolekulák átrendezôdésének (nagyobb hatásfokú égésének), valamint a felhasznált
víz Ca- és Mg-tartalmú molekulái kristályszerkezetének átalakulásával (a keménységi fok csökkenésével) magyarázható. Az elért megtakarítás mértéke a
fûtôberendezés korától, típusától és karbantartottságától függôen 5-30%.

Kommunális hulladékcsökkentés a papírhulladék szelektív gyûjtésével
A papírhulladék szelektív gyûjtésének bevezetésére a Szeged 1. sz. postán (és egyben az Igazgatóság központi épületében) 2001 májusában került sor. A ráfordítások között egy tömörítôgép és 6 db hulladékgyûjtô beszerzése, valamint a gyûjtôhely kialakítása szerepel. Megtakarítások egyrészrôl a papírhulladék-értékesítésbôl, másrészrôl a kétharmadra csökkenô
kommunális hulladék számlából erednek. A nyolc hónap adataiból számolt megtérülési idô a
szelektív gyûjtés kiszélesedésével reményeink szerint csökken.
Villamosenergia-megtakarítás
A Miskolci Igazgatóság 300 postahely éjszakai világításánál (bejárat,
hátsó bejárat, trezor) kompakt fénycsövek használatával jelentôs költségmegtakarítást ért el.

Magyar Posta Rt.
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Hôenergia megtakarítás programozható szobatermosztátok alkalmazásával
A Debreceni Igazgatóság 25 postahelyén a hagyományos elektromechanikus szobatermosztátokat lecserélték programozhatóra. Így csökkent a gázfelhasználás, miközben a postán dolgozók
komfortérzete nem változott.

Iratmegsemmisítés és tömörítés a Szeged 1. sz. postán

Környezeti és gazdasági hatások

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
mûködik?

Környezeti javulás

Beruházás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

Állandó mágnes beépítése a Pécsi 1. sz. posta
fûtési rendszerébe

2000

5-30% gázfelhasználás-csökkenés

639 ezer Ft
0 Ft
156 ezer Ft
4 év

Papírhulladék szelektív
gyûjtésének bevezetése
a Szeged 1. sz. postán

2001

Kétharmadra csökkenô elszállítandó kommunális
hulladék

1,79 millió Ft
15 ezer Ft
256 ezer Ft
7,4 év

1994

Több mint 90%-os energia-megtakarítás,
közel tízszeres élettartam

2,4 millió Ft
0 Ft
5 millió Ft
5,9 hónap

38 000 m3 gáz megtakarítása (24%-os fogyasztáscsökkenés)

1,3 millió Ft
0 Ft
1 millió Ft
1,3 év

Kompakt fénycsövek
üzembeállítása a
Miskolci Igazgatóság
300postahelyén
A hagyományos szobatermosztátok lecserélése
programozhatóra a
Debreceni Igazgatóság
25 postahelyén

2000
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Környezetvédelmi kellékanyagok
az irodai nyomtatókban
1141, Budapest,
Fogarasi út 143.
Kapcsolattartó: Hajas Tamás,
kirendeltségvezetô
(1) 222-2919
(1) 222-3905
info@printrex.hu
Alapítás éve: 1992
Alkalmazottak száma: 43
Éves forgalom (2001):
436 millió Ft
Fô termékek, szolgáltatások:
lézerkazetták és tintapatronok
gyártása, felújítása;
nyomtatók, fénymásolók,
faxok, forgalmazása és
szervízelése;
(HP, Canon, Oki, Xerox)
üres kellékanyagok begyûjtése kedvezô feltételekkel

A cégrôl röviden
A Printrex Számítás- és Irodatechnikai Bt. 1992.
december 15-én alakult.
Tevékenysége, missziója: „A korszerû irodai és
számítástechnikai berendezésekhez kellékek és
eszközök gyártása, melyek az irodatechnikai alkalmazásokban költség- és környezetkímélô
üzemeltetést tesznek lehetôvé.“
A nyomtatástechnikai kellékanyagok újrahasznosítása területén több mint 10 éves múltra tekintünk
vissza. Kezdetben fôként mátrixnyomtatók festékVeszélyes hulladék, vagy újra festékkazetta?
szalag kazettáinak felújítása volt tevékenységünk
legnagyobb része, az idô során a nyomtatástechnika fejlôdése miatt azonban újabb nyomtatási technikák jelentek meg. Manapság túlnyomórészt a lézer- és tintasugaras nyomtatók uralják a piacot. A cég a változó technológiát folyamatosan nyomon követve most is kielégíti a piac igényeit, a legmodernebb technológia alkalmazásával minôségi megoldásokat kínál ügyfeleinek a nyomtatástechnikában.
Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A cég számára az egyik fontos irányvonal a hulladékhasznosítás. A Nyugat-Európa nagy részén
már meghonosodott környezettudatos magatartás eredményeképpen ezen országokban számos cég specializálódott a számítástechnikai hulladék feldolgozására és megsemmisítésére. A
Printrex Bt. már együttmûködést folytat az ilyen profilú cégekkel, és felkészülten várja a szakágat érintô szigorúbb környezetvédelmi elôírások bevezetését Magyarországon. Az elhasznált
és kiürült kazetták újratöltése a gazdaságosságon túl környezetvédelmi jelentôsége miatt is
kiemelkedô súllyal esik latba a felhasználóknál. Az újrahasznosításhoz a cég rendelkezik a legjobb minôséget és felhasználási biztonságot adó technológiával és alapanyagokkal, valamint
környezetvédelmi szakhatósági engedéllyel a hulladékok begyûjtésére, tárolására és megsemmisítésére. E terület erôsítésére visszavásároljuk a felhasználóktól a kiürült tintapatronokat és
kazettákat. Ezeket nem semmisítjük meg az elsô kiürülés után, hanem újrahasznosítjuk ôket.
Partnereink részére olyan komplex szolgáltatást nyújtunk, amivel a nyomtatástechnikai kellékanyagok felhasználása szempontjából megfelelnek az európai szabványoknak, és maguk is szerepet vállalnak a környezet megóvásában. Az üres kellékanyagok újrahasznosításakor a keletkezô veszélyes hulladékok mennyisége a töredékére csökken.
Az újrahasznosításra alkalmatlan testeket a szabályoknak megfelelôen elszállítjuk és megsemmisítjük.
A zárt technológiás gyártási folyamatnak köszönhetôen az általunk újratöltött eszközök az általános irodai felhasználás esetén tökéletesen helyettesítik az eredeti gyártók által készített Megtakarítások kazetták felújításából (millió Ft)
eszközöket. A cég által a gyártás folyamán felhasznált alapanyagok, és az alkalmazott technológia megfelelnek az ISO 9002-es minôségi szabványnak. Ezeket az alapanyagokat Nyugat-Európából, illetve az USA-ból, saját importból szerezzük be.

Printrex Szállítás- és Irodatechnikai Bt.
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A jetprint márkavédjegyünk a biztosíték arra, hogy az általunk
gyártott termék hivatalos forrásból származik, állandó minôségû,
engedélyekkel, felelôsség-biztosítással rendelkezik a gyártás, szállítás és veszélyesanyag-kezelés szempontjából. Az új gyártás során a
munkaegészségügyi szabályokat alkalmazzuk és betartatjuk. A környezetvédelmi hatóságok felé jelentési kötelezettségünket betartjuk.

Környezetbarát jetprint termék jellemzôi:
• Minôségbiztosítás
• Szervízháttér
• Többszöri tesztelés
• Üzletkötôi hálózat
• Termékfelelôsség-biztosítás
• 10 éves gyártói tapasztalat

Saját irodatechnikai felhasználásunk fejlesztésénél is szempont
volt a környezetbarát üzemeltetés, melynek érdekében az alábbi intézkedéseket tettük:
• A budapesti iroda központi nyomtatója egy HP
LasetJet 2200DN, amely kétoldalas nyomtatásra alkalmas,
így a felhasznált papír mennyiségét kívánjuk csökkenteni.
• Természetesen minden egyéb nyomtatónkba is
újratöltött jetprint kellékanyagot használunk.
• Nyomtatáskor a nyomtatók festéktakarékos
üzemmódban dolgoznak.
• Az elrontott nyomtatásokat külön dobozban
gyûjtjük, ezeket óvodáknak szoktunk felajánlani rajzlap gyanánt, díjmentesen.
Környezeti és gazdasági hatások
Az intézkedés
megnevezése

Mióta
mûködik?

Lézerkazetták
felújítása

1995

Tintapatronok
felújítása

1996

Mátrix nyomtatókazetták felújítása
1992

1992

Környezeti javulás

Beruházás

Mûködési
költség

Megtakarítás

100 millió Ft*
Legalább 50%-kal kevesebb
Az ügyfelek részére nincs beruházási és 33 millió Ft*
felhasznált anyag és veszétöbblet mûködési költség
lyes hulladék
2 millió Ft*

*A Printrex Bt. éves forgalma szerint az összes ügyfeleinek összesített megtakarítása átlagáron számítva
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Tisztább technológia
és vízrendszer-korszerûsítés
6728 Szeged,
Budapesti út 10.
Kapcsolattartó: Jóri Zoltán,
munkabiztonsági osztályvezetô
(62) 566-902
(62) 566-953
jori.zoltan@phoenix-rubber.hu

Alapítás éve: 1966
Alkalmazottak száma: 705
Éves forgalom (2001):
18 milliárd Ft
Fô termékek:
gumikeverék, gumitömlô,
textilbetétes gumiheveder,
gumilemez

A cégrôl röviden
A hamburgi PHOENIX A.G. több mint 10 000 embert
foglalkoztató vállalatcsoport, amely összeredménye
alapján az ágazatban Európa legjelentôsebb cégei
közé tartozik. A mûszaki gumitermékek gyártásában
több mint 140 éves hagyománnyal büszkélkedhet,
leányvállalatai, érdekeltségei a világ több mint 30 országában jelen vannak. 2000. évi árbevétele 950 millió euró volt, amelyet elsôsorban az ipari szektorban
realizált, ebbôl 60 százalékot az autóiparban. Az elA 2000-ben átadott új keverôüzem 1,44 milliárdos
múlt év felvásárlásai eredményeként kulcsszereplô beruházása 3,3 év alatt megtérült
lett az olajipari tömlôk világpiacán, ugyanakkor szállítószalag-gyártó kapacitása is meghatározó a világban. Magyarországon öt leányvállalata van.
A német PHOENIX vállalatcsoport két szegedi leányvállalata a PHOENIX RUBBER Gumiipari
Kft. és a CONVEYOR BELT SYSTEMS PHOENIX Gumiipari Kft. az 1993-ban létrehozott – 1996.
óta a Phoenix csoport tagjaként mûködô – TAURUS EMERGÉ Gumiipari Kft. jogutódja.
Fôbb környezetvédelmi intézkedések
Vezetôink tisztában vannak azzal, hogy napjainkban egy vállalat tevékenységének
megítélésében nemcsak piaci, gazdasági eredményei döntôek. Tudjuk, hogy a
gazdasági eredmények mellett a környezetvédelmi teljesítmény is elsôrendû
szemponttá vált. Éppen ezért 1997 óta rendelkezünk az ISO 14001 szabvány szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerrel
(KIR). Megrendelôink közül egyre többen megkövetelik a
környezeti tanúsítvány meglétét. Piaci pozícióink erôsítésének egy fontos eszköze a vállalat egyéb irányítási rendszereivel integrált KIR.
A KIR tanúsítása óta 32 kisebb-nagyobb programot fejeztünk be, jelenleg öt program végrehajtásán dolgozunk.
Beruházásaink megvalósításának rangsorolásakor a környezetet terhelô kibocsátások és a hulladék mennyiségének csökkentésére irányuló fejlesztések elônyt élveznek. Nem elégszünk meg azzal, hogy vezetôink tudják,
a környezet védelme egy korszerûen mûködô vállalatnál
Fajlagos villamosenergia felhasználás
alapkövetelmény,
célokat, végrehajtási
terveket dolgozunk ki, ezeket tudatosítjuk minden munkatársunkkal.
A tudatos környezetvédelmi tevékenység a fajlagos energia-felhasználás és a gyártási hulladékok jelentôs mértékû csökkenését eredményezte.
Hevederek

Phoenix Rubber Gumiipari Kft.
Phoenix Conveyor Belt Systems Phoenix Gumiipari Kft.
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A késztermékeink egyik leglényegesebb összetevôje a gumikeverék. A gumikeverékek készítése ezért a gyárat tekintve igen jelentôs volumenû, és környezetvédelmi szempontból is
kulcsfontosságú technológiának számít. A régi nyitott beadagolású keverôüzemünket váltotta fel az új, automatizált, zárt, illetve félig zárt gumikeverék-gyártósorunk, amelyen 2000-ben
kezdtük meg gumikeverék gyártását.
Csapadékvíz és ipari szennyvíz rendszerünket 1999-2002
között szétválasztottuk. A kivitelezés során az ipari szennyvíz
rendszerbe a napjainkban elérhetô legjobb technikát alkalmazó három darab mechanikai rendszerû iszap- és olajfogó mûtárgyat építettünk be, így biztosítani tudjuk, hogy a kibocsátott
szennyezés a határértéknél lényegesen alacsonyabb szintû.

Fajlagos hulladék mennyisége

Környezeti és gazdasági hatások

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
mûködik?

Technológia csere: új,
automatizált zárt, illetve
félig zárt gumikeverékgyártósor a korábbi nyitott adagolású helyett

2000

Csapadékvíz és ipari
szennyvíz rendszer
szétválasztása, korszerû
mechanikus szûrôk
beépítése

1999-2002

Környezeti javulás

Beruházás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

A légszennyezés és a vízfelhasználás is
60%-kal csökkent

1,44 milliárd Ft
nem számítható
nem számítható
3,3 év

A várható büntetés elmaradásán túl a környezetvédelmi biztonság. 50%-kal csökkent a vízszennyezés
mértéke.

45 millió Ft
nem számítható
nem számítható
15 év

REWOX-rendszerû olajelválasztó berendezés – az elérhetô legjobb technika

A környezeti fejlesztésben szerepet játszó szakértô:
VÍZÖV Vízilétesítményi és Környezeti Mérnöki Kft.
6721 Szeged, Szilágyi u. 2, Andó György, ügyvezetô, Tel.: (62) 424-560
A VÍZÖV Kft. mérnökei digitalizált helyszínrajzon rögzítették a telephely víziközmûveinek állapotát, majd cégünk
szakembereinek közremûködésével dolgozták ki az új terveket.
A fejlesztési célok megvalósításában aktívan részt vettek, és a kivitelezést is ôk irányították. Jelenleg is folyik velük új beruházásaink elôkészítése.
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„Nulla hulladék kibocsátású gyár”
a gyakorlatban
2100 Gödöllô,
Dózsa György út 73.
Kapcsolattartó:
Fekete Attila,
senior manager
(28) 528-123
(28) 413-410

Attila.Fekete@eu.sony.com

A cégrôl röviden
A japán Sony Corporation tulajdonában lévô Sony Hungária Kft. gödöllôi gyárának építése 1996 júliusában kezdôdött, a tömegtermelés (mûszaki cikkek gyártása: CD-lejátszó, Mini-Hifi, TV, videomagnó) pedig 1997 januárjában
indult meg. Az export nagy része Nyugat-Európába irányul. Az alapítás óta bôvült a gyár raktárterülete, egyes A Sony gödöllôi gyára fôleg exportra termel
termékek gyártása befejezôdött, mások (mint pl. a DVD és
DAV lejátszók) elôállítása újonnan indult. A cég tôkéje 3,9 milliárd Ft, a halmozott beruházás
nagysága 10 milliárd Ft. A Sony 1998-ban szerezte meg az ISO 9002-es, 1999-ben az ISO 14001es 2002-ben pedig az ISO 9001-es tanúsítványt.

Gyártás kezdete:
1997. január
Alkalmazottak száma: 652
Tervezett éves
bevétel (2002):
70 milliárd Ft
Termékek:
DVD és DAV lejátszó,
Mikro HiFi rendszer

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A Sony gödöllôi gyára 1997-ben kezdte meg mûködését. Már a kezdetekkor fontos volt a vállalat számára a
hulladékkezelés kérdése. A termelés megtervezésekor is arra törekedtünk, hogy a fejlett technológiákat
A kevés keletkezô hulladék már a gyár
felhasználva a lehetô legkevesebb hulladék kelettervezésekor fontos szempont volt
kezzen. A környezetbarát mûködéssel javult a termelés gazdaságossága. A selejtbôl eredô hulladék mennyiségének csökkentésével kisebb lett az
alapanyagköltség és a hulladék kezelésének élômunka-költsége.
A hulladék újrahasználatának, újrahasznosításának alapvetô feltétele a hulladék szelektálása. Ez a tevékenység a termelés kezdetétôl fejlôdött és az 1999es pénzügyi évben a vállalat elérte a hulladék szinte teljes körû szelektálását, kezelését, újrahasználatát és újrahasznosítását. A Sony Corporation gyárai közül az elsôk között a gödöllôi gyár kapta meg a „Nulla hulladék kibocsátású gyár“ címet. A nulla hulladék kibocsátás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hulladék
legalább 95%-át kezelik. A kezelés a hulladékok újrahasznosítását, újrahasználatát, energianyerést célzó
égetését és tömörítését jelenti. A gyár az 1999-es
pénzügyi évtôl folyamatosan tartani tudja a 95% feletti
kezelési arányt, amint azt az ábra szemlélteti.
A hulladék-újrahasznosítás arányai
A hulladékok újrahasznosítása által a gyár különbözô bevételekhez jut. 1999
óta egy alvállalkozón keresztül 100%-ban újrahasznosítjuk a termelés folyamán keletkezô ónsalakot, ami éves szinten kb. 1,5 millió Ft-os bevételt
jelent. 1999-rôl 2000-re 40%-kal csökkent a bevétel a kevesebb keletkezô
ónsalak miatt. 2002-tôl kezdôdôen szeretnénk folyamatosan kiváltani az ónólom ötvözettel történô forrasztást a teljesen ólommentes forrasztással, ami
környezeti szempontból fontos döntés.

Megtakarítások hulladékkezelésbôl

Sony Hungária Kft.
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A második bevételi forrás a fémek újrahasznosításából
ered, ami 3-400 ezer forint bevételt jelent éves szinten.
A hulladékkezelés során a gyár több tömörítôgépet és egy
bálázó- gépet alkalmaz. Ezek gazdaságosabbá teszik a hulladék szállítását, és segítik az újrahasznosítást, éves szinten átlagosan 80-85 millió forint megtakarítást tesznek lehetôvé.
A Sony Hungária Kft. törekszik az energiafelhasználás csökkentésére. Az optimalizálást elôsegítô intézkedéseknek köszönhetôen az elmúlt két év során a gázfelhasználás csökkentésébôl közel 5 millió forint megtakarítást tudtunk elérni.

Megtakarítások a gázfelhasználás csökkentésébôl

A fenti intézkedéseknek köszönhetôen az egy kimenô termékre jutó hulladékkezelési költség
négy év alatt harmadára csökkent. Ebbe beleértendôk a belsô mozgatás és válogatás élômunka-költségei, a mûködô gépek költségei, továbbá a különbözô szállítási és kezelési költségek is.
Környezeti és gazdasági hatások

Mióta
mûködik?

Környezeti javulás

Ónsalak
újrahasznosítása

1999

Fémhulladék szelektálása, újrahasznosítása

2000

A hulladék 100%-os újrahasznosítása

1999

Több mint 95%-os hulladék-újrahasznosítás, újrahasználat, kezelés

Hulladék teljes válogatása, tömörítô és
bálázógép beállítása

A fûtés optimalizálása

2000

A hulladék 100%-os újrahasznosítása

Hulladék-megtakarítás a bázisévhez (1999) képest: 2000-ben 468 tonnával, 2001-ben 754
tonnával kevesebb

Az intézkedés
megnevezése

Beruházás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

Erôforrás-megtakarítás (felhasznált gáz 20 %-os
csökkenése: 2000-ben 54 ezer,
2001-ben 89 ezer m3-rel)

0 Ft
200 ezer Ft
1,5 millió Ft
azonnali
0 Ft
100 ezer Ft
400 ezer Ft
azonnali
0 Ft
30 millió Ft
80-85 millió Ft
azonnali
6 millió Ft
0 Ft
2,5 millió Ft
2,4 év
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Megtérülô környezetvédelmi
intézkedések
3581 Tiszaújváros,
Ipartelep

3581 Tiszaújváros, Pf. 20.
Kapcsolattartó:
Majerusz László,
környezetvédelmi vezetô
(49) 321-458
(49) 322-488
mlaszlo@lotus.tvk.hu

A cégrôl röviden
A tiszaújvárosi székhelyû és telephelyû Tiszai
Vegyi Kombinát Rt. Magyarország vezetô
vegyipari vállalata és egyetlen poliolefin gyártója. A vállalat vegyipari benzin és gázolaj felhasználásával állít elô etilént és propilént,
amelyeket kis, közepes és nagysûrûségû polietilénné, valamint polipropilénné dolgoz fel.
A gyártott és összetételükbôl adódóan környezetkímélônek tekinthetô mûanyag-alapanyagokból az ipari, mezôgazdasági és közszükségleti termékek széles köre állítható elô.

Alapítás éve: 1953
Alkalmazottak száma: 2185
Értékesítés árbevétele (2001):

A termékeket elsôsorban a hazai és európai
piacokon értékesítjük.

Harmóniában a természettel

140 milliárd Ft
Fô termékek:
etilén, propilén,
polietilén, polipropilén

A TVK Rt. gazdasági súlya és tevékenységének jellege indokolja a térség természetes környezetének megóvását. A TVK Rt. ezért deklarált környezetvédelmi politikája alapján és tanúsított
környezetközpontú irányítási rendszert is mûködtetve maximálisan törekszik tevékenysége környezeti hatásainak folyamatos csökkentésére, ezen túlmenôen alapértéknek tekinti a minôséget, a megbízhatóságot és a vevôi elvárásoknak való megfelelést is.
Jelentôs környezetvédelmi intézkedések
A vállalat környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítása érdekében, az erôforrásokkal való takarékos gazdálkodást a tevékenység fontos részének tekintjük. Ennek részeként az
elmúlt évtizedekben ipari frissvíz felhasználásunkat a technológiák növekvô hûtôvíz igénye ellenére negyedére csökkentettük. Ezt az ipari hûtôvízkörök teljes körû recirkulációs-víz
használatával értük el. Az intézkedések eredményeképpen a Tisza folyóból kivett frissvíz felhasználásunk a tényleges ipari vízigénynek kevesebb mint 5%-ára csökkent, egyidejûleg a befogadó (Tisza folyó) hôterhelése is jelentôsen mérséklôdött.
Jelentôs eredménynek tekintjük a hulladékok és ezen belül is elsôsorban a veszélyes hulladékok
mennyiségének csökkentését, minimalizálását. Példaként említjük, hogy a szennyvíztisztítás során keletkezô mintegy 15 000 t/év szennyvíziszap víztelenítésének megoldásával annak menynyisége tizedére, az összes veszélyes hulladéké pedig harmadára csökkent.
Megoldottuk a használt, illetve a felhasználási helyeken keletkezô hûtôvizek összegyûjtését és ismételt felhasználását, ami része a frissvíz felhasználás csökkentésére irányuló törekvéseinknek.
Villamosenergia-megtakarítást értünk el a recirkulációs hûtôtornyoknál azzal, hogy frekvenciaváltókat építettünk be a ventilátorok fordulatszámának szabályozhatósága érdekében.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
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Az olefingyári tartályparkban fixtetôs, állóhengeres szénhidrogén-tároló tartályokba úszótetôt
építettünk be. Az intézkedés eredményeképpen megszûnt a tartályok légzôinek diffúz szénhidrogén
kibocsátása, a visszanyert termékek értéke pedig az intézkedés gyors megtérülését eredményezte.
Az ivóvíz kúttelep rekonstrukciójával, a technológia korszerûsítésével az ivóvíz-elôállítás vesztesége felére csökkent, ami az elérhetô energia-megtakarításokkal együtt szintén megtérülô intézkedésnek bizonyult.

Tájba illesztett ipar

Környezeti és gazdasági hatások

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
mûködik?

Környezeti javulás

Beruházás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

Szennyvíziszap
(veszélyes hulladék)
víztelenítése

1998

A szennyvíziszap mennyisége tizedére csökkent

92,7 millió Ft*
5 millió Ft*
224,7 millió Ft*
5,1 hónap*

Használt hûtôvíz
hasznosítása

1998

160 ezer m3/év iparivíz-megtakarítás, szennyvízkibocsátás és kezelôszer-felhasználás csökkentése

2,6 millió Ft
2,5 millió Ft
18,7 millió Ft
1,9 hónap

Hûtôtornyok frekvenciaszabályozása

2000

Villamosenergia-felhasználás csökkentése 25%-kal

80 millió Ft
0 Ft
28,7 millió Ft
2,8 év
20 millió Ft
0 Ft
13 millió Ft
1,5 év
78,7 millió Ft
0 Ft
17,5 millió Ft
4,5 év

Úszótetô-beépítés
szénhidrogén-tároló
tartályokba

1997

Szénhidrogén-megtakarítás és kibocsátás-csökkentés
300 t/évvel

Ivóvíz kúttelep
korszerûsítése

1999

Kb. 80 000 m3/év ivóvíz-megtakarítás, energiaköltségek csökkentése

* 2002. évi árakkal számolva
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Érték a használt víz,
avagy a használt víz érték

6800 Hódmezôvásárhely,
Erzsébeti út 7.
Kapcsolattartó:
Kerekesné Szikora Magdolna,
KIR vezetô
(62) 530-530
(62) 530-571
hmv.ep@villeroy-boch.com
Alapítás éve: 1965
Alkalmazottak száma: 1142
Értékesítés nettó
árbevétele (2001):
14 milliárd Ft,
ebbôl export: 8,6 Mrd Ft
Fô termékek:
egészségügyi porcelán,
fal- és padlóburkoló lap

A cégrôl röviden
A hódmezôvásárhelyi székhelyû Villeroy
& Boch Magyarország Rt. két fô üzletága a fürdôszobai szaniterporcelán, valamint az azokkal színben harmonizáló,
változatos mintázatú burkolólapok
gyártása és forgalmazása.
A vállalat 1998. január 1. óta viseli jelenlegi nevét, ezt megelôzôen a Magyarországon igen ismerten csengô Alföldi
Porcelángyár Rt. néven tevékenykedett.
A Villeroy & Boch Magyarország Rt. – az
ALFÖLDI márkanevû termékek gyártása
mellett – a Villeroy & Boch AG exkluzív,
Villeroy & Boch márkanevû, szaniter- és
cég két fô terméke a fürdôszobai szaniterporcelán
burkolótermékeinek magyarországi forgal- A
és a burkolólap
mazásával is foglalkozik. A cég beépítendô
kerámia-termékei úgy választhatók egymáshoz, hogy azok mindenkor kövessék a tervezô egyéni igényét, stílusát, ízlésvilágát – természetesen a szigorú minôségi követelmények figyelembevételével – és egyúttal megfeleljenek a legfrissebb trendeknek és piaci igényeknek is. A gyár környezetvédelmi
szabályozása az ISO 14001 szabvány szerint mûködik.
Fôbb környezetvédelmi intézkedések

Fajlagos vízfelhasználás

Használt ipari víz tisztítása
A gyártáskor képzôdô kerámiai anyagot tartalmazó szennyvizeket
a képzôdés helyén tisztítjuk. Korábban gravitációs tisztítás folyt, jelenleg minden gyárunkban van vegyszeres tisztítás. A szennyvízbôl
kitermelt anyagot a saját technológiánkban újrahasználjuk. A grafikon szerint a szanitergyártás során nô a vízfelhasználás, ami a
technológia módosulásával magyarázható (mûanyag formák). A
burkolólap gyárban közel azonos a mutató, ami azt mutatja, hogy
elértük a technológiai korlátot.

Használt víz ipari vízként való felhasználása
A szaniter gyár vízigénye igen nagy, a vizet tisztítás után jelenleg
csatornába engedjük. Célunk a tisztított víz technológiában való isSaját technológiában újrahasznosított kerámiai anyag
mételt fölhasználása. Ennek a hosszú távú elképzelésnek elsô lépése a már tisztított víz minôségének stabilizálása, a tisztítás második
lépésének megoldása, majd a kevésbé igényes résztechnológiai fölhasználás megvalósítása. A soros vízhasználat jelentése, hogy a vételezett ivóvizet kétszer használjuk, elôször takarításra, majd –
tisztítás nélkül – saját technológiánkba beépítjük, fölhasználjuk. Az ingadozás technológiai problé-

Villeroy & Boch Magyarország Rt.
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mákra utal, jelzi a késôbbi szemléletváltás szükségességét.
Hulladék csökkentése
A hulladékaink mintegy 37%-át kitevô használt gipszformák mennyiségének csökkentését a gipsz részbeni kiváltásával kívánjuk elvégezni, a gipszformákat mûanyag formára cseréljük ki. Eddig a gipsz 100-120 öntést bírt
ki, a mûanyag forma várhatóan 10 000-szer használható. A forma ára sokszorosa a korábbinak, és több vizet is igényel a technológia, ezért is fontos a vízújrafelhasználás. A technológiaváltás több évet vesz igénybe.
Soros vízhasználat
Gázfelhasználás optimalizálása
A földgáz tüzelôanyagként szükséges a termékeink elôállításához. A földgáz
környezetbarát energiahordozó, de a fölhasználás csökkentése, a fajlagos gázfogyasztás – felhasznált
gáz (MJ) / eladható áru (tonna) – javítása mind környezetvédelmileg, mind gazdaságilag fontos cél.

Levegô porterhelésének csökkentése
A kerámiagyártás alapanyagai, az agyag, a kaolin, a homok, a földpát, mind hajlamosak porképzôdésre. Ez fennáll a feldolgozás során is, de a
gyártástechnológia pormentes munkahelyet kíván
meg. Ezért nagyon sok helyen kell a munkahelyi légtérbôl elszívni a képzôdô port. Az üzemeltetett porleválasztók a környezetet óvják. Korábban a törvényi megfelelés volt a fô hajtóerônk.
Tudatformálás
Munkavállalóink és ipari szakmunkástanulóink tudatformálására újszerû eszközt készítettünk, egy környezetvédelmi
oktatófilmet. A gyár jó és kevésbé jó gyakorlatát mutatjuk
be, elmagyarázva környezetvédelmi jelentôségét.

Sok múlik a vízhasználaton már a gyártáskor is

Környezeti és gazdasági hatások

Az intézkedés
megnevezése
Használt ipari víz ismételt használata (soros
vízhasználat), használt
ipari víz tisztítása által
kinyert másodnyersanyag használata

Mióta
mûködik?

1996

Környezeti javulás

Termelésünk 10 év alatt 1,8-szorosára nôtt, a felhasznált víz mennyisége 51%-ra csökkent

Beruházás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô
82,3 millió Ft*
10,3 millió Ft*
247,5 millió Ft**
4,2 hónap***

* A beruházási költség 6 év alatt merült fel. Az üzemeltetési költség (energiahasználat), szennyvíztisztításhoz szükséges anyagok
használata, munkadíj) 6 év átalagértéke.
** A megtakarítás a vízhasználat, alapanyag-felhasználás, csatornatakarítás, hulladékkezelés költségeinek csökkenésébôl adódik,
1992-höz viszonyítva a 2001-es évet.
*** A számított megtérülés a 6. évben ugyan 4,2 hónap, de a fejlesztés évente lépésrôl lépésre folyt, kezdetben nem realizálódott
ilyen magas megtakarítás. Az eltelt 10 év alatt a termelésünk változott, elôször csökkent, majd erôteljesen növekedett, az utóbbi
1-2 évben azonos szinten mozgott. Elôször mérôórákat szereltünk föl, majd szervezési intézkedéseket hoztunk. Beruházást csak
késôbb kezdtünk. Bár (1992 és 2001 adatait összevetve) a számított megtérülés látványos, jelentôs elôrelépés mutatkozik, de ez
az elôzô évek munkájának hosszútávú eredménye.
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Környezeti megtakarítások
azonosítása
KÖVET-INEM Hungária
1063 Budapest,
Munkácsy u. 16.
Kapcsolattartó:
Herner Katalin,
programvezetô
(1) 473-2290
(1) 473-2291
herner@mail.neti.hu

Pécsi Vízmû Rt.
7634 Pécs,
Nyugati ipari út 8.
Kapcsolattartó:
Csomor Miklósné,
minôségügyi- és
környezetirányítási vezetô
(72) 504-546
(72) 504-549
vera.csomor@pvrt.hu

A „Környezeti megtakarítások azonosítása“ a rejtett környezeti költségek feltárására irányuló demonstrációs program, amelyet a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület indított
2002 tavaszán. A programot vállalatoknál hajtjuk végre, az alábbiakban annak folyamatát mutatjuk be, a Pécsi Vízmû Rt.-nél szerzett elsô tapasztalatokon keresztül.
A program során szakértôink környezeti tudatformáló képzéssel, helyszíni bejárással és környezeti teljesítményértékelô mutatószámok felállításával szembesítik a vállalatot tevékenységük
valódi környezeti költségeivel. A környezeti költségek feltárásával egy ún. intézkedési listát
kapunk. Az intézkedések végrehajtásával úgy csökkenthetjük költségeinket, hogy a vállalat
környezeti teljesítménye közben javul. A program a dolgozók bevonásával készül.
A kezdeményezést az a valós, vállalatoktól érkezô igény hívta életre, miszerint a vállalatvezetést
a csupán környezeti haszonnal kecsegtetô intézkedések kevésbé, míg a számokkal, beruházási költséggel és megtérülési idôvel alátámasztott, környezeti és gazdasági hasznot is hozó intézkedések sokkal inkább érdeklik, azok megvalósítása valószínûbb. A tisztább mûködést
eredményezô intézkedések sokszor nem azért nem valósulnak meg, mert ténylegesen rossz a
megtérülés, hanem a nehezen számítható valódi hasznokat figyelmen kívül hagyják.
A program egyrészt a vállalat környezeti vezetôjének nyújt segítséget a KIR-be is beépíthetô
környezeti célok, programok és intézkedések azonosításában és számszerûsítésében, másrészt
a vállalat számára konkrét, gazdasági haszonnal járó intézkedéseket javasol.
A program célja
A program céljai a következôk szerint összegezhetôk:
• a lehetséges környezeti megtakarítások és az ezek eléréséhez szükséges
intézkedések meghatározása;
• a megtakarításokat célzó környezeti intézkedésekbôl a vállalat KIR rendszerébe vagy
környezeti politikájába illeszthetô környezeti program összeállítása;
• a dolgozók bevonása a vállalat környezeti teljesítményének javításába;
• a vállalat programba bevont dolgozóinak tudatformálása, képzése a környezetvédelem,
elsôsorban a megelôzô környezetvédelem területén.
Megvalósítás
A program megvalósításának lépései a következôk:
1. Bevezetô elôadás
Egy-két órás elôadás elsôsorban a vállalat mûvezetôi, részlegvezetôi számára a megelôzô környezetvédelemrôl, a gondos bánásmódról, a tisztább termelésrôl, a környezeti megtakarításokról, a program indulásáról és a várható eredményekrôl.
2. Helyszíni felmérés
A vállalat telephelyének helyszíni bejárása szakértôkkel, amelynek során azonosításra kerülnek
a lehetséges környezeti megtakarítások, problémák.
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Az elsô demonsrációs program tapasztalatai

3. A dolgozók bevonása
Ötletbörze formájában a vállalat dolgozóinak bevonása a programba, a dolgozók szakértelmének, a munkahelyükön található problémák iránti érzékenységének a kiaknázása a program céljainak eléréséhez.
4. Megtakarítási lehetôségek azonosítása a
vállalat szakértôjével
A helyszíni felmérés és a dolgozói ötletek alapján a
környezeti intézkedések, illetve az intézkedések elbírálásához szükségek adatok és információk meghatározása.
5. Adatok és információk összegyûjtése
A környezeti intézkedések kidolgozásához szükséges
adatok és információk összegyûjtése, egyrészt a vállalat
adatbázisából a vállalati szakértô segítségével, másrészt szakirodalomból és vállalati tapasztalatokból.

A külsô szemlélô gyakran új takarékossági lehetôségeket lát meg

6. Részletes programjavaslat kidolgozása
Környezeti megtakarításokat szolgáló intézkedések részletes kidolgozása és javaslati lista összeállítása. A javasolt intézkedések prioritási sorba állítása azok környezeti, gazdasági haszna és megvalósíthatósága alapján. A prioritási sor alapján legfontosabbnak vélt intézkedések részletes gazdasági elemzése, kiegészítve azok beruházási költségével, a tervezett megtakarítással és a megtérülési idôvel. A javasolt környezeti intézkedésekhez környezeti teljesítményértékelô mutatószámok rendelése a változások objektív mérésének és bemutathatóságának megalapozására.
7. Javasolt programcsomagból készült jelentés átadása a vállalat vezetôségének
A javasolt intézkedésekbôl álló környezeti programcsomag átadása jelentés és prezentáció útján a vállalatvezetés részére.
8. Beillesztés a vállalati programba
A vállalat szakértôje a jelentés és a vezetôség döntése alapján munkaprogramot állít össze a
vállalat által megvalósítandó rövid és hosszú távú környezeti intézkedésekbôl, és beépíti azt a
mûködô KIR rendszerbe, illetve a vállalat környezeti terveibe.
9. Egynapos oktatás
Egynapos oktatás a munkaprogram által érintett dolgozók részére a megvalósítandó környezeti intézkedésekrôl, a feladatokról és a várható eredményekrôl.

Az oktatás nem csak az elôadô „eszméit“ adja át, próbálja elôhozni a kollektív tudást is
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Környezeti megtakarítások azonosítása

Úttörô: A Pécsi Vízmû Rt.
A „Környezeti megtakarítások azonosítása“ program elôször a Pécsi Vízmû Rt.-nél valósult meg. A
program vezetôje az Rt. részérôl Csomor Miklósné minôség- és környezetirányítási vezetô.
A Pécsi Vízmû Rt. 2001 eleje óta aktív tagja
a KÖVET-nek. Az eltelt idô alatt a cég munkatársai részt vettek oktatási programjainkon, konferenciánkon, a telephelyeket ökotérképezéssel felmértük. A „Környezeti
megtakarítások azonosítása“ c. program
vállalati kezdeményezésre valósult meg.
A program elsô lépéseként 2002 márciusában elôadást tartott Havér Balázs, a
KÖVET igazgatóhelyettese az Rt. 25
munkatársa, mûvezetôje részére. Ezt kömegtakarítási ötletbörze: az emberi kreativitás,
vetôen a KÖVET szakemberei (Havér Ba- Környezeti
mint legmegújulóbb erôforrás
lázs és Herner Katalin) Galli Miklóssal, a
Tisztább Termelés Magyarországi Központjának szakemberével együtt az Rt. telephelyein
helyszíni felmérés során azonosították a környezeti problémákat és a megtakarítási lehetôségeket. A program fontos részét képezi a vállalat dolgozóinak bevonása, az ô tapasztalataiknak, észrevételeiknek a meghallgatása. Ez egyrészt egy ötletbörzén valósult meg, másrészt a dolgozók kérdôíveken adhatták be ötleteiket a környezeti megtakarításokra. Így öt javaslat érkezett be, míg az ötletbörzén 16 dolgozó vett részt. 64 problémát és ötletet tártak
fel, amelyek egy részének megvalósítása környezeti megtakarítással is jár.
A helyszíni felmérés és a dolgozói ötletek alapján meghatároztuk azokat a környezeti intézkedéseket, amelyek az Rt. számára a környezeti hasznon túl gazdasági elônyökkel is járnak. A javasolt intézkedéseket azok megvalósíthatósága, környezeti és gazdasági haszna szerint prioritási sorrendbe állítottuk. A legfontosabb javaslatokat a rendelkezésünkre álló adatok függvényében gazdasági elemzéssel is kiegészítettük, illetve az intézkedéshez szükséges információkat összegyûjtöttük. A fontosabb, kidolgozásra került javaslatokhoz a KIR-be illeszkedô környezeti teljesítményértékelô mutatókat állítottunk fel, melyek segítségével a javasolt intézkedés
hatásai, a fejlesztés eredményei mérhetôvé és objektívvé válnak.
A vezetôség ezután az intézkedésekbôl a vállalat környezeti programjával összhangban álló
környezeti munkaprogramot állít össze. A vállalat szakértôje ütemezi a környezeti munkaprogram megvalósítását.
A vezetôség által elfogadott környezeti intézkedésekhez igazodva egynapos oktatást tartottunk a PV Rt. – programban részt vevô – dolgozói, elsôsorban a mûvezetôk részére.
Javasolt intézkedések
A program eredményeképp 54 környezeti intézkedést javasoltunk a Pécsi Vízmûnek, amelyek mind energia- és anyaghatékonyság javulást, a hulladék keletkezésének csökkentését, az
ártalmatlanításra kerülô hulladék mennyiségének csökkentését célozták meg, és így rövid vagy
hosszú távú gazdasági elônnyel járnak az Rt. részére.
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Az elsô demonsrációs program tapasztalatai

A javasolt intézkedés
megnevezése
Felhasznált irodai papír
mennyiségének csökkentése
kétoldalas fénymásolással,
nyomtatással, intranet
használatával
Üzemanyag-felhasználás
optimalizálása
forgalomszervezéssel

Környezeti javulás

Anyagtakarékosság, felhasznált papírmennyiség csökkenése
10%-kal, papírhulladék mennyiségének csökkenése

0 Ft
0 Ft
186 ezer Ft
azonnali

Üzemanyag (benzin) -felhasználás csökkenése 5%-kal

0 Ft
0 Ft
486 ezer Ft
azonnali

Korszerû olajfelitató anyaggal
az olajos rongyok
Veszélyes hulladék mennyiségének csökkenése
alkalmazásának kiváltása

Víztakarékos WC-tartályok
felszerelése

Víztakarékosság

Lakosság tájékoztatása
levélben, sajtó útján, a
karbantartási munkák
csökkentése érdekében

Az erôforrásokkal való takarékosabb bánásmód

Rácsszemét és homok
víztelenítése a hulladék
csökkentése céljából

Elszállításra és ártalmatlanításra kerülô hulladék mennyiségének csökkenése 10%-kal

Szennyvíziszap-szárító
hulladékhôjének
hasznosítása

Beruházás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

Energiatakarékosság

Termosztát-szelepek
alkalmazásával szabályozható Fûtés energiaigényének csökkentése 5-15%-kal
fûtés a mûhelyekben

16 ezer Ft
0 Ft
137 ezer Ft
1,5 hónap
542 ezer Ft
0 Ft
619 ezer Ft
10,5 hónap

nincs adat, hosszú távú megtérülés

0 Ft
nincs adat
2 millió Ft
azonnali

nincs adat

400 ezer Ft
0 Ft
481 ezer – 1,4 millió Ft
3-14,5 hónap

A javasolt intézkedések rövid megtérülési idôvel gazdasági hasznot is hoznak a PV Rt-nek a
környezeti hasznon túl. A vállalat leglényegesebb környezeti hatásai ugyan nem minden esetben esnek egybe a táblázatba foglaltakkal, viszont ezeknél a témáknál jutottunk könnyen adatokhoz, illetve megvalósításuk egyszerûbb.
A PV Rt. lényeges környezeti terheléséhez kapcsolódó intézkedések, amelyek feltehetôen a
fentieknél sokkal komolyabb környezeti és gazdasági javulást hoznának, a program egy esetleges második szakaszában kerülhetnek meghatározásra:
• rácsszemét és homok víztelenítése a víztelenítéshez szükséges berendezések beszerzési,
üzemeltetési költségeinek figyelembevételével;
• a szennyvíztisztítási technológia során keletkezô tisztított víz ipari vízként való felhasználása
a telephelyen belül és kívül;
• a tisztítás harmadik lépcsôjét jelentô halastavas utótisztító rendszer kialakítása;
• szennyvíziszap energetikai hasznosításának megoldása.
A program jó visszhangot keltett a PV Rt. vezetôségében. Minden egyes erre elköltött forint
közel 7 forint hasznot hoz a vállalat részére a javasolt intézkedések által.

A KIADVÁNYRÓL
Amikor a fáról szedjük a cseresznyét, általában az alsó gyümölcsökkel kezdjük, csak ezután mászunk létrára. Késôbb egyegy jobb falat reményében, a fa tetején egyensúlyozva néha még a testi épségünket is kockára tesszük. A környezetvédelmi intézkedéseknek is van egy nyújtózkodás nélkül elérhetô része, ahol a gazdasági és környezeti érdek együtt jár. Ezek
példáit igyekeztünk összegyûjteni ebben a kötetben.
Magyarországon az öt fô feletti létszámú iparvállalatok anyag- és energiaköltségei a 2000-es esztendôben 6697 milliárd
forintra rúgtak, ami 36%-kal magasabb a korábbi év adatánál. Néhány feltételezéssel a következô becsléseket tehetjük:
• a magyar ipar évente 660-2000 milliárd forintot (termékké nem alakuló ráfordítást) veszít el hulladék és
szennyezés formájában;
• alacsonyan csüngô gyümölcsként, már viszonylag egyszerû és alacsony költségû intézkedésekkel ebbôl 130260 milliárd forint megtakarítható lenne.
Ez az esettanulmány kötet az alábbi vállalatok példáján keresztül mutatja be, milyen megtakarítások érhetôk el környezetvédelmi intézkedésekkel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Audi Hungaria Motor Kft.
Bárczy Környezetvédelmi Kft.
Biokom Környezetgazdálkodási Kft.
Csabai Konzervgyár Rt. Bajai Hûtôipari Gyára
Denso Gyártó Magyarország Kft.
Magyar Posta Rt.
Pécsi Vízmû Rt.

8. Phoenix Rubber Gumiipari Kft.
és Conveyor Belt Systems Phoenix Gumiipari Kft.
9. Printrex Bt.
10. Sony Hungária Kft.
11. Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
12. Villeroy & Boch Magyarország Rt.

A Pécsi Vízmû Rt. esete a „Környezeti megtakarítások azonosítása“ c. program tapasztalatai alapján azt a folyamatot
példázza, hogyan lehet a legkézenfekvôbb javítási lehetôségeket a dolgozók bevonásával azonosítani, számszerûsíteni.
A 12 vállalat összesen 45 olyan környezetvédelmi intézkedésérôl számolt be, ami a leggyakrabban egy éven belüli megtérülô megtakarítást eredményezett, s a megtakarítási idô ritkán volt három évnél több. Az intézkedések összesített adatai nagyon kedvezôek, a számított megtérülési idô 7,2 hónap. Érdemes még megjegyezni, hogy 13 intézkedés nem igényelt semmilyen beruházást, az ezek következtében fellépô tiszta megtakarítás 204 millió forint volt.

Intézkedések

Mióta
mûködik?

Környezeti javulás

Az intézkedések miatt legalább ennyi erôforrást takarítottak
meg a cégek a bevezetés óta:
790 000 m3 víz
108 000 liter üzemanyag
55 000 GJ energia
Legkorábbi intézkedés:
75 tonna oldószer
1992
180 000 m3 gáz
Összesen 44 darab,
kézenfekvôek és eredetiek

Legutóbbi intézkedés:
2002
Általában az
utóbbi 1-2 évben
kerültek bevezetésre

Beruházás
Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

Ezen felül ennyivel kevesebb hulladék és szennyezés keletkezett:
400 m3 PET
6 700 tonna nem veszélyes hulladék
52 000 tonna veszélyes hulladék
1 500 tonna szénhidrogén
A fenti megtakarítási adatok csak az intézkedések 44%-nál
állnak rendelkezésre, a többi további lépés hasonló nagyságrendû fejlôdést jelenthet.

Legkisebb: 0 Ft
Legnagyobb: 240 millió Ft
Összesen: 798 millió Ft
13 esetben 0, a többi
átlagosan 26 millió Ft
Legkisebb: 0 Ft
Legnagyobb: 158 millió Ft
Összesen: 235 millió Ft
19 esetben 0, a többi
átlagosan 9,4 millió Ft
Legkisebb: 137 ezer Ft
Legnagyobb: 582 millió Ft
Összesen: 1570 millió Ft
Átlagosan: 36 millió Ft
Legkisebb: azonnali
Legnagyobb: 15 év
Összesítve: 7,2 hónap
Átlagosan: 1,3 év

A fenti számok kétségkívül meggyôzôek. Jól mutatják, hogy még környezetileg élenjáró vállalatoknál is jócskán találhatunk
1-2 éven belüli megtérülési idejû környezeti fejlesztési lépéseket, így Magyarországon mindenkinek érdemes háza táján
szemügyre vennie a kínálkozó, „alacsonyan csüngô gyümölcsöket“. Ez annál is sürgetôbb, mivel a fenntarthatóság érdekében jócskán van teendônk az öko-hatékonyság fokozásán túl is.

Ha meg kívánja rendelni a kiadványt vagy cégük érdeklôdik egy következô kötetbe való bekerülés iránt, az alábbi címen ér el minket:
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
(KÖVET-INEM Hungária)
H-1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.
1387 Budapest 62, Pf. 17.
(1) 473-2290
(1) 473-2291
gergelytoth@mail.neti.hu
www.kovet.hu

