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ELÕSZÓ

Kék bolygó, zöld élettér
A harmadik évezred kezdetén az ember követségbe megy a természethez,
hogy kiengesztelje, és jóvátegye azt, amit ellene vétett. Az ipari szennyezésre,
a környezetrombolásra, a korlátlan hulladékképzõdésre, a fosszilis energiahordozók
pazarló felhasználására ma már félreérthetetlen válaszokat ad a Kék Bolygó.
Kihívtuk magunk ellen a természetet. Az éghajlatváltozást kísérõ szélsõséges idõjárási
jelenségek csak egy részét alkotják a figyelmeztetõ jeleknek. A világ számos országában
ma már súlyos társadalmi, gazdasági kérdéseket vet fel az élelmezés, a tiszta ivóvíz
és az egészséges környezet hiánya. Nincs olyan gazdasági érdek, amely felülírhatná
a szolidaritás, a lelkiismeret íratlan törvényeit. Mindig gondoljunk arra, hogy a
termõtalaj, a víz, az egészséges környezet, a háborítatlan ökológiai rendszerek
egy másik ember, egy másik nemzedék életben maradásának a biztosítékai.
Fontos, hogy az egyesület tagjaihoz hasonlóan minden hazai vállalat felismerje
társadalmi felelõsségét. A gazdaság akkor teremt igazi gazdagságot, ha az magában
foglalja az élõvilág sokféleségét, a Kárpát-medence természeti értékeinek sokszínûségét,
épített és szellemi örökségünket, valamint az újjáéledõ vidéki közösségeket.
Üdvözlöm a KÖVET Egyesület célkitûzését, hogy megteremtse, népszerûsítse
a vállalatirányítás kultúrájában azt a szemléletet, amely ötvözi a gazdasági, a társadalmi
és a környezetvédelmi szempontokat.
Közösen, ebben az irányban kutatva, fejlesztve teremthetünk olyan élhetõ világot
a harmadik évezredben, amely megfelel az emberi méltóságnak. A környezettudatos
vállalatok komoly összegeket fordítanak arra, hogy beruházásaik, fejlesztéseik révén
korszerû, környezetkímélõ technológiákat alkalmazzanak. De megéri, mert az európai
uniós és a hazai szabályozások hosszú távon olyan gazdasági környezetet teremtenek,
amelyben kizárólag a fenntartható fejlõdés követelményeinek megfelelõ vállalatok állják
meg a helyüket a kiélezett piaci versenyben.
A KÖVET Egyesület tizenhetedik éves konferenciájának fõvédnökeként
azt kívánom, a magyar vállalatok gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi
eredményeik alapján egyaránt ott legyenek az élmezõnyben, hogy minél több
vidéki családnak biztosítsanak munkát, megélhetést.

Budapest, 2012. október

Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter
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JUBILEUMI

Ablakon Bedobott Pénz Program
A KÖVET Egyesület 2012-ben tizedik alkalommal szervezte meg az Ablakon Bedobott Pénz Programot. A tíz év kerek évforduló, az évfordulókat pedig szokás megünnepelni. A KÖVET Egyesületnél
most a „legidõsebb gyermek”, az ABP Program jubileumát ünnepeljük – tudjuk, hogy ez fordulópont.
A Vállalkozás 2020 címû XVII. KÖVET konferencia kulcskérdései a KÖVET programokra is hatással
lesznek. Hogyan alakítják majd az üzleti életet és a társadalmat az egyre jobban terjedõ globalizáció,
a demográfiai változások, a természeti erõforrások hiánya, a technológiai fejlõdés felgyorsulása?
A hatékonyságnövelés, költségcsökkentés, megtakarítások, új üzleti modellek felállítása olyan témák,
amelyek a vállalatok mindennapi mûködését is áthatják. Az egyes szektorok és a cégek számára a zöldülés már nem egy lesz a lehetõségek közül, hanem esszenciális tényezõ a vállalati stratégiában.
Reméljük, hogy egyre több szervezet halad majd ebbe az irányba, és fogja bedobni a pénzt az ablakon az ABP Programok hatására.

A program eddigi eredményei
2002-ben határoztuk el, bebizonyítjuk, hogy a környezetvédelemre fordított összeg nem ablakon kidobott pénz, hanem sok esetben rövid idõn belül megtérül, és gazdasági haszonhoz, versenyelõnyhöz juttatja a környezettudatos szervezeteket. Az elsõ évben 12 vállalat 44 intézkedését dokumentáltuk, és folyamatosan kerestük az olyan megvalósult, innovatív fejlesztéseket, amelyek egyszerre
hoztak környezeti javulást és pénzügyi megtakarítást. A program második évétõl kezdve a legsikeresebb intézkedéseket Környezeti Megtakarítás Díjjal jutalmazta a KÖVET.
Az elmúlt tíz év során 84 szervezet 434 beruházása, vagy beruházást nem igénylõ fejlesztése került
terítékre, melyek összesen 27,47 milliárd forint megtakarítást hoztak. Emellett a környezetvédelmi
intézkedések során a cégek:
n megtakarítottak 658 ezer liter üzemanyagot, amellyel 3 916 átlagos fogyasztású gépkocsi elmehetne
Budapestrõl Brüsszelbe és vissza;
n megspóroltak 764 GWh villamos energiát, amely körülbelül 380 ezer, lakótelepen élõ család átlagos
éves villamosenergia-igénye;
n 56 millió m3 földgázt takarítottak meg, amely megfelel 43 000 háztartás éves gázfogyasztásának;
n A hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésének és az anyagfelhasználás tökéletesítésének
eredményeként 642 ezer tonnával kevesebb nem veszélyes hulladékot termeltek, ami megfelel
2 568 000 fõ éves szilárd háztartási hulladékának;
n 61 ezer tonnával kevesebb veszélyes hulladékot termeltek, ami 6,3 milliárd érintõképernyõs
telefonnak felel meg.
A bemutatott intézkedések egyharmada semmilyen anyagi ráfordítással nem járt, ellenben átlagosan
51 millió forint hasznot hoz egy vállalatnak évente. Összességében tehát pusztán szervezési, viselkedési
változtatással évente 6,6 milliárd forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 84 vállalat.
Az eddigi sikereken felbátorodva továbbra is keressük a hasonlóan jó példákat, és közzéteszszük az Ablakon Bedobott Pénz esettanulmány-kötetben, mert fontos, hogy a jó gyakorlatok
minél szélesebb körben elterjedjenek.

Környezeti Megtakarítás Díj 2012
n A legszebb mosott gyümölcs tálban: ráfordítást nem igénylõ intézkedések
n A legízletesebb alacsonyan csüngõ gyümölcs: három éven belül megtérülõ beruházások
n A legnagyobb magasan csüngõ gyümölcs: három éven túl megtérülõ beruházások
n Energia Menedzsment különdíj
n Irodai Zöld Megtakarítás különdíj

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.
2 | 2012. OKTÓBER
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Az esettanulmányokat hét fõbõl álló zsûri értékelte
n Bodroghelyi Csaba, ügyvezetõ igazgató (KÖVET Egyesület) – a zsûri elnöke
n Bárczi István, környezetvédelmi üzletágvezetõ (SGS Hungária Kft.)
n Dr. Farkas Hilda, ügyvezetõ igazgató (Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége)
n Habling Beáta, munkavédelmi-, környezetvédelmi és higiéniai vezetõ (Zwack Unicum Nyrt.)
n Kalmár Zoltán, ügyvezetõ igazgató (Iroda.hu Kft.)
n Köteles Géza, ügyvivõ (Aarhus-Pro Környezet- és Energiagazdálkodási Információs Iroda Bt.)
n Simkó Róbert, EHS vezetõ (Xellia Gyógyszervegyészeti Kft.)

Korábbi díjazottak
2003
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2004
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GE Hungary Rt., Nagykanizsa – A legízletesebb alacsonyan csüngõ gyümölcs
Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt. – A legnagyobb magasan csüngõ gyümölcs

2005
Chinoin Rt. – A legszebb mosott gyümölcs tálban
Phoenix Rubber Kft. – A legízletesebb alacsonyan csüngõ gyümölcs
AES-Tisza Erõmû Kft. – A legnagyobb magasan csüngõ gyümölcs

2006
Mondi Zrt. – A legszebb mosott gyümölcs tálban
Linamar Nyrt. – A legízletesebb alacsonyan csüngõ gyümölcs
Duna-Dráva Cement Kft. – A legnagyobb magasan csüngõ gyümölcs

2007
Print Sister Kft. – Kisvállalat kategória
Samsung SDI Magyarország Zrt. – A legízletesebb alacsonyan csüngõ gyümölcs
Holcim Hungária Zrt. – Pomázi Betonüzem – A legnagyobb magasan csüngõ gyümölcs
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. – Innovációs különdíj

2008
G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. – Kisvállalat kategória
Axellia Gyógyszervegyészeti Kft. – A legízletesebb alacsonyan csüngõ gyümölcs
Az Audi Hungaria Motor Kft. és a Büchl Hungaria Kft. közös fejlesztése – A legnagyobb
magasan csüngõ gyümölcs
Holcim Hungária Zrt. – Innovációs különdíj

2009
A Chianti 3D Kft. és a Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft. közös fejlesztése –
Kisvállalat kategória
Grundfos Magyarország Gyártó Kft. – A legízletesebb alacsonyan csüngõ gyümölcs
Pannon GSM Távközlési Zrt. – A legnagyobb magasan csüngõ gyümölcs
A Kecskeméti Református Gimnázium és Általános Iskola és a Solar Shine Factory Kft.
közös fejlesztése – Innovációs különdíj

2010
A SPAR Magyarország Kft. és a METRO Group Asset Kft. közös fejlesztése –
A legszebb mosott gyümölcs tálban
Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. – A legízletesebb alacsonyan csüngõ gyümölcs
Magyar Telekom Nyrt. – A legnagyobb magasan csüngõ gyümölcs
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Cégek

Az Ablakon Bedobott
Pénz esettanulmánykötetekben szereplõ
vállalatok

Az elmúlt tíz évben
84 különbözõ szervezet
vett részt a KÖVET Ablakon
Bedobott Pénz
Programjában összesen
109 esettanulmánnyal,
amelyek 434 környezetiés gazdasági haszonnal járó
fejlesztést mutatnak be
az olvasónak. Az alábbi
felsorolásból látható,
hogy a legkülönbözõbb
méretû és tevékenységû
vállalatok mutatják be
intézkedéseiket, ezzel is
bizonyítva, hogy minden
szervezetnél van lehetõség
megtakarítások
azonosítására és azok
realizálására.
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Audi Hungaria Motor Kft.
BÁRCZY Környezetvédelmi Kft.
Biokom Környezetgazdálkodási Kft.
Csabai Konzervgyár Rt.
Bajai Hûtõipari Gyára
DENSO Manufacturing Hungary Kft.
Magyar Posta Rt.
Pécsi Vízmû Rt.
Phoenix Rubber Gumiipari Kft. és
Conveyor Belt Systems Phoenix
Gumiipari Kft.
Printrex Bt.
Sony Hungária Kft.
Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
Villeroy & Boch Magyarország Rt.
Alcoa-Köfém Kft.
Budapesti Erõmû Rt.
DENSO Manufacturing Hungary Kft.
DREHER Sörgyárak Rt.
Dunapack Rt.
Egyesült Vegyimûvek Rt.
Egym Vital Center Kft.
Ericsson Kft.
Flextronics International Kft.,
Zalaegerszeg
Ganzair Kompresszortechnika Kft.
Komárom-Esztergom Megyei Állami
Közútkezelõ Kht.
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
Legrand-Kontavill Rt.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Pécsi Vízmû Rt.
Zalavíz Rt.

Alkalma- Forgalom
zottak (fõ) (millió Ft)
2002
4 863
83 2000
4
41
175
2 000

Termékek

robbanómotor, jármû
olaj- és vegyszerfelitató anyagok
települési szilárd hulladék gyûjtése

250

959

gyorsfagyasztott zöldségek

600
43 664
440

13 700
108 857
3 623

ECD V5 dízeladagoló
postai szolgáltatás
vízellátás, szennyvíztisztítás

705

15 000

gumikeverék, gumitömlõ, textilbetétes
gumiheveder, gumilemez

43
652
2 185
1 142

lézerkazetták és tintapatronok gyártása
DVD és DAV lejátszó, Mikro HiFi rendszer
etilén, propilén, polietilén, polipropilén
egészségügyi porcelán, fal- és padlóburkoló lap

2 550
697
943
850
1 200
362
18
600

476
70 000
140 000
14 000
2003
105 300
34 392
16 450
35 700
50 000
7 271
130
28 591

4 800

744 000

elektronikai termékek

55

900

kompresszor, rendszerüzemeltetés

159

895

közúthálózat üzemeltetés

380

5 900

490
7 200
389
300

alumínium termékek
villamos energia, forró víz
autóalkatrész gyártás
sörgyártás
hullámpapír, papírzsákok
tisztítószerek, kozmetikumok
tisztítószerek, kozmetikumok
távközlési rendszerek

államigazgatás

Flextronics International Kft.
Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt.
GE Hungary Rt.,
Fényforrásgyár Nagykanizsa
Hewlett-Packard Magyarország Kft.
Pannon Power Holding Rt.
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.

10 000
516

7 000
1 167 000
4 085
1 800
2004
816 400
18 955

villanyszerelési tartozékok
olajipar, vegyipari alapanyagok
víz és szennyvíz szolgáltatás
víz és szennyvíz szolgáltatás

4 320

50 000

normál és dekorációs lámpák

450
284
800

informatikai infrastruktúra
villamos energia, hõenergia
kormányoszlop-kapcsolók

AES-Tisza Erõmû Kft.
BAT Kft.
Carriere Biztonsági Tanácsadó és
Szolgáltató Kft. (Mercure Budapest Korona)
Chinoin Rt.
DDGÁZ Rt.
GE Hungary Rt.,
Fényforrásgyár Nagykanizsa
Pécsi Vízmû Rt.
PHOENIX Rubber Kft.
Print Sisters Kft.
Solaris Trade Kft.
Somló Volán Rt.
TIG-RAD System Kft.

190
848

20 181
12 362
20 137,25
2005
25 767
93 775

130
1 811
495

2 000
87 187
46 073

4 456
415
290
14
24
481
90

Budapesti Erõmû Zrt.
Coca-Cola Beverages Magyarország Kft.
DENSO Gyártó Magyarország Kft.
Duna-Dráva Cement Kft.
Falco Forgácslapgyártó Zrt.
HOLCIM Hungária Zrt.

426
1 200
3 700
537
423
631

50 000
4 620
9 460
150
214
2 110
300
2006
38 600
51 100
63 000
32 100
14 500
32 100

Linamar Hungary Nyrt.

1 636

23 500

Miskolci Hõszolgáltató Kft.
Mondi Business Paper Hungary Zrt.
PVV – Pécsi Városüzemelési és
Vagyonkezelõ Zrt.

346
551

6 200
48 800

villamos energia, forró víz, ipari gõz
üdítõitalok, ásványvíz gyártása
autóalkatrészek
cement, kõliszt
laminált forgácslap, munkalap
cement, beton, kavics
gépgyártás, autóipari alkatrészgyártás,
szerszámgyártás
távhõszolgáltatás, forróvíz-elõállítás
irodai kommunikációs papírok, ofszet papírok

168

2 600

városüzemeltetés, vásár- és piacüzemeltetés

híradástechnikai, telekommunikációs eszközök
darabolt pulykahúsok, fõtt, füstölt áruk

villamos energia
dohányáru
szállodai szolgáltatás
gyógyszerek
földgáz elosztás/ közüzemi szolgáltatás
normál és dekorációs lámpák
vízszolgáltatás, szennyvízkezelés
gumitermékek, -keverékek, -tömlõk
tintapatronok, lézerkazetták
PET hulladék gyûjtés és bálázás
személyszállítás, gépjármûjavítás
hétvégi ház, nyaraló, kerti ház, kerti bútor
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Cégek

Állami Autópálya Kezelõ Zrt.
Audi Hungaria Motor Kft.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
Chinoin Zrt. (K+F)
Coca-Cola Beverages Magyarország Kft.
Coloplast Hungary Kft.

Alkalmazottak
(fõ)
1 083
5 373
250
243
1 200
930

Forgalom
(millió Ft)
2007
200 400
1 258 000
5 440
206 600
63 400
44 500

Holcim Hungária Zrt. – Pomázi Betonüzem
Kinnarps Hungary Kft.
Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzletág
Print Sisters Kft.
Samsung SDI Magyarország Zrt.

4
10
7 090
17
887

Alpharma Kft.
AUDI Hungaria Motor Kft.
Büchl Hungaria Kft.
ATEL
BAT Pécsi Dohánygyár Kft.
Cola-Cola Beverages (Mo.) Kft.

152
5 845
120
40
397
1 400

Contitech Rubber Industrial Kft.

490

21 000

Denso Gyártó Magyarország Kft.

5 000

107 000

31

645

G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft.

890
400
671 200
208
63 600
2008
4 579
1 468 000
420
47 920
126 000
77 500

Holcim Hungária Zrt.
Magyar Posta Zrt.
MÁV csoport
Ostorházi Bevonattechnikai Kft.
Print Sisters Kft.
TVK Nyrt.
Wescast Hungary Zrt.

703
36 225
38 456
44
18
1 147
700

32 000
5 384,7
299 856
273
171
339 500
18 179
2009
77 000
141 126
41 118
59 934
67 000
150
52
194 563
38 000
85 938
188 000
13 578
20
385
0
576 500
144 000
44 069
2010
1 399
643 989
45 800
397 361
2 800
2012
64 650
1 567 440
75 790

Állami Autópálya Kezelõ Zrt.
CHINOIN Zrt.
Dreher Sörgyárak Zrt.
Fõtáv Zrt.
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft.
Chianti 3D Kft.
Magyar Posta Zrt.
McDonald’s Magyarországi Étterem Hálózat Kft.
Nestlé Hungária Kft.
Pannon GSM Távközlési Zrt.
Siemens Hungary – Siemens Erõmûtechnika Kft.
Solar Shine Factory Kft.
Kecskeméti Református Egyházközség
SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ
Tesco Globál Áruházak Zrt.
Vodafone Magyarország Zrt.
Toyota Motor Hungary Kft.

1 066
1 557
708
777
1 865
14
12
35 973
1 500
1 345
1 200
575
3
125
7 643
22 000
1 122
61

BAT Pécsi Dohánygyár Kft.
Magyar Telekom Nyrt.
Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft.
SPAR Magyarország Kft.
METRO Group Asset Kft.

872
10 828
750
14 107
75

Állami Autópálya Kezelõ Zrt.
Audi Hungaria Motor Kft.
CHINOIN Zrt. – a Sanofi vállalata

970
7 322
431

DENSO Gyártó Magyarország Kft.

4 100

122 139

Dreher Sörgyárak Zrt.
IKEA Lakberendezési Kft.
KELER Zrt.
MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft.
MOL NYRT.
Tetra Pak Csomagolóanyag Gyártó Zrt.

663
421
140
782
5 406
147

37 000
31 600
49 500
45 300
2 440 000
28 900

Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.

1 200

22 500

Termékek

gyorsforgalmi úthálózat és pihenõhelyek üzemeltetése
motorok, személygépjármûvek
gyógyszerek
gyógyszerek
üdítõitalok, ásványvíz, automaták üzemeltetése
sztómaterápiás eszközök, inkontinencia és sebkezelési
termékek
beton, kavics
irodabútor, irodai kiegészítõk
mobiltávközlési és Internet szolgáltatás
töltött tintapatron, felújított lézerkazetta
képcsõ, plazma modul
fermentált antibiotikum hatóanyagok
motorok, motorkomponensek
hulladékkezelés
villamosenergia-termelés
Pall Mall, Sopianae, Viceroy
üdítõitalok, ásványvíz, automaták üzemeltetése
mûszaki gumitermékek, szállítószalag hevederek,
gumikeverékek, gumitömlõk
dízel adagoló, rendszervezérlõ egységek
gyomirtó vonat, gyomtérképezõ rendszer, növényvédelmi
szolgáltatások
cement, beton, kavics
postai szolgáltatások
vasúti közlekedés, vasúti szállítást segítõ tevékenység
korrózióvédelemi felületek
ALFA töltött tintapatronok, ZETA felújított lézerkazetták
etilén, propilén, polietilén, polipropilén
kipufogócsonk, turbinaház, integrált kipufogócsonk
gyorsforgalmi úthálózat
gyógyszergyártás
sörgyártás
energiaszolgáltatás
villanymotor-, szivattyú- és kábelgyártás
megújuló energetikai rendszerek tervezése és kivitelezése
éttermi, szállodai szolgáltatások
postai szolgáltatás
szendvicsek, gyorséttermi ételek
édesipari termékek
mobil távközlés
turbinalapátok gáz- és gõzturbinákhoz
solarspot rendszerek
oktatás
oktatás
kiskereskedelmi lánc
mobil kommunikáció
gépjármû- és alkatrész forgalmazás
dohányáru
média- és tartalomszolgáltatások, kommunikáció
kisállateledel-gyártás
élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem
mûszaki üzemeltetés, hulladékgazdálkodás
autópálya-üzemeltetés,
motorok, motorkomponensek
gyógyszergyártás
common rail rendszer, gyújtógyertya, benzines
befecskendezõ
sörgyártás
lakberendezési termékek forgalmazása
nemzeti értéktár
kisállateledel-gyártás
kõolaj- és gázkutatás és -kitermelés, kõolaj-finomítás
italoskarton-gyártás
kapcsolók, szenzorok, elektronikai- és kameravezérlõ
egységek
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„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…
…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.”

MOL Nyrt.
A LEGSZEBB MOSOTT
GYÜMÖLCS TÁLBAN
Az idei évben a MOL Dunai Finomítójában
megvalósított intézkedése bizonyult
a legszebbnek a beruházást nem igénylõ,
vagyis azonnal megtérülõ intézkedések
között. Egy jelentõs energiafogyasztó,
az aromás alapanyag desztilláló kolonna
mûködési paramétereinek módosításával
már a fejlesztés elsõ fázisában
84-85 ezer GJ-nak megfelelõ földgáz

A LEGÍZLETESEBB
ALACSONYAN CSÜNGÕ
GYÜMÖLCS

megtakarítást és 4,5 kt CO2-megtakarítást
sikerült elérniük beruházási költség nélkül.

2012-ben a zsûri a Dreher Sörgyárak Zrt.

Ez az energiamennyiség körülbelül

gõzkondenzátum sarjúgõzveszteségének

1500 családi ház éves földgázfogyasztását

csökkentését találta a legízletesebbnek a

fedezné. A kedvezõ eredmények láttán egy

három éven belül megtérülõ fejlesztések

átfogó programot indítottak a desztillációs

között. A vállalatnál kulcskérdésként

oszlopok energiahatékony mûködési

kezelik az energiahatékonyság növelését

paramétereinek meghatározására, amely

és a fosszilis forrásból származó energiák

során 82 szétválasztó oszlopot vizsgáltak

kiváltását. A cég hosszú távra tervez és

meg. Az elsõ eredmények alapján 2011-ben
Tóth Gergely
Ablakon Bedobott Pénz I.
2002-ben

Dreher
Sörgyárak Zrt.

108 ezer GJ energiamegtakarítás mutatható
ki a 2010-es évhez képest, részben földgáz,
részben gõz megtakarításával. A jelenlegi

minden év elején fajlagos célértéket tûz ki
a földgáz- és az elektromosenergiafelhasználására vonatkozóan, amelyet
folyamatosan ellenõriz. A nyári magasabb

tapasztalatokat felhasználva 2012-ben

fogyasztás elsõsorban villamosenergia-

további 150 ezer GJ megtakarítás várható.

felhasználásban jelentkezik, a téli fûtés
miatt pedig a földgázigény egész évben
körülbelül azonos, a nyári szezonális
csúcstermelés ellenére. A fejlesztés 2009
óta mûködik, évi 300 GJ sarjúgõz-veszteség
megtakarítását jelenti, ami kb. 9 200 gm3
földgáz-megtakarítást jelent. A fejlesztés
jól szemlélteti a vállalat komplex
gondolkodásmódját az energia- és
vízfelhasználás csökkentése terén. Az évi
900 ezer forint megtakarítást eredményezõ
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beruházás másfél év alatt térült meg.
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CHINOIN Zrt.
– a Sanofi vállalata
A LEGNAGYOBB MAGASAN
CSÜNGÕ GYÜMÖLCS

Audi Hungaria Motor Kft.

A három éven túl megtérülõ fejlesztések
közül a CHINOIN Zrt. beruházása bizonyult

ENERGIA MENEDZSMENT KÜLÖNDÍJ

a legnagyobbnak a magasan csüngõ
gyümölcsök között. A vállalat Csanyikvölgyi
gyógyszer gyáregysége 1989 óta folytat
termelõ tevékenységet és az új technológiák
bevezetésekor mindig azt a megoldást
részesítik elõnyben, amely alacsonyabb vízés vegyszerfelhasználást tesz lehetõvé.
Az elmúlt években belsõ energia auditok
és munkatársi innovációs ötletek alapján
számos energetikai és víztakarékossági
fejlesztést hajtottak végre. A gyártás alapját
szolgáló tisztított víz (PW) reverz ozmózis
rendszerû elõállításának modernizálásával
a veszélyes anyag kiváltását és a

Az Energia Menedzsment különdíjjal a zsûri az Audi hõvisszanyerés
fejlesztését jutalmazta. A vállalat rendszeresen elemzi környezeti hatásait,
melyek közül az egyik legfontosabb az energiafogyasztás, ezért évek óta
kiemelt figyelmet fordítanak az energiahatékonyság javítására, a fenntartható
energiagazdálkodás megteremtésére. Tanúsított energiamenedzsmentrendszert mûködtetnek és strukturált energiaworkshopok segítségével tárják
fel a fejlesztési lehetõségeket. A motorblokkok próbapadjainál a hûtõkörbe
hõcserélõt építettek be, ezáltal a fölös hõteljesítmény a rendszerbõl kivehetõ.
Egy járatott motor kb. 30 kW fûtõteljesítményt tud leadni, amivel 75-80 °C-os
víz állítható elõ. Problémát jelentett, hogy fûtési rendszerben való
felhasználáshoz a hõmérséklet kevés volt, amit a távhõ visszatérõ ágába való
betáplálással oldottak meg. Ezzel párhuzamosan kiépült a fejlesztésen
alkalmazott kompresszorok hõvisszanyerése is, így az intézkedéssel éves
szinten 1 729 MWh hõenergiát takarítanak meg.

vízfelhasználás csökkentését valósították
meg. A vízelõkészítõ berendezés üzembe
helyezésével éves szinten 43 m3 sósavat,
8 m3 nátrium-hidroxidot és 20 ezer m3 vizet
takarítanak meg. A több mint 15 év alatt

KELER Zrt.

megtérülõ beruházásnak többlet mûködési
költsége nincs, míg évente 16 millió forint
megtakarítást jelent a vállalatnak.

IRODAI ZÖLD MEGTAKARÍTÁS KÜLÖNDÍJ
Az Irodai Zöld Megtakarítás különdíjjal a zsûri a KELER Zrt. központi nyomtatás
projektjét jutalmazta, amely során az elavult irodai nyomtatókat cserélték le
a folyosókon elhelyezett multifunkcionális gépekre. A cél a papírfelhasználás és
a nyomtatási költségek csökkentése, valamint az egyszerûbb karbantartás megoldása
volt. Az intézkedés szerves részét képezi a vállalat Zöld Iroda Programjának, valamint
kiegészült a munkatársak képzésével és több tudatformáló kampánnyal is, amelyek
eredményeképpen a környezettudatos gondolkodás beépült a vállalati kultúrába
és a munkatársak mindennapjainak része lett. Zöld Iroda Programjuk fõ célja, hogy
céges szinten csökkentsék az energia- és papírfelhasználást, valamint fejlesszék
a szelektív hulladékgyûjtést. A központi nyomtatás projekt eredménye önmagáért
beszél: a papírfelhasználás 30%-kal csökkent, ami 1,2 tonna megtakarítást jelent
és 14 idõs fa életét menti meg.
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ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELÕ ZRT.

Vezessen
elsõ osztályon
Kapcsolattartó:

Hermann Ágnes
környezetirányítási

Fõbb környezetvédelmi intézkedések
Társaságunknál a szolgáltatási színvonalat megtartva folyamatosan törekszünk a tevékenységünk
során felhasznált energia mennyiségének csökkentésére. Szakembereink figyelemmel kísérik az új,
legkorszerûbb energiahatékonyság-növelõ megoldásokat, és vizsgálják azoknak a társaság tevékenységében való alkalmazhatóságát. Az ÁAK Zrt. nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosság fejlesztésére és a környezettudatos munkavégzésre.

szakértõ
1134 Budapest

Energiamegtakarítás

Fõ termékek,

Tevékenységünk során energianemenként (villamos energia, vezetékes földgáz, üzemanyagok) naprakész kimutatást vezetünk az autópálya-üzemeltetés egyes részterületeinek energiafogyasztásáról.
Az így nyilvántartott adatok alapján feltárhatók azok a pontok, ahol a jelentõs fogyasztás miatt komolyabb megtakarítások érhetõk el energiacsökkentõ megoldások alkalmazásával.
Térvilágítás fényáram-szabályzással: autópálya bevezetõ szakaszai, jelentõs csomópontjai
és a Megyeri híd megvilágítása. A biztonságos közlekedést szolgálja, hogy a társaságunk üzemeltetésében lévõ autópálya-szakaszokon, így a budapesti bevezetõ szakaszokon, fontos csomópontokon, illetve a Megyeri hídon jelentõs mennyiségben használunk fel villamos energiát közvilágításra. A gazdaságosabb mûködés érdekében felmerült a feszültségszabályozás beépítésének lehetõsége. Az eljárással a közvilágítás fényerejének alig érzékelhetõ változása mellett nagyjából 23 %-os energiamegtakarítást értünk el.
Mérnökségi épületek belsõ világításának korszerûsítése. A térvilágításban elért eredményeink alapján felmerült, hogy a mérnökségi épületek világítására fordított villamosenergia-felhasználásunkat is csökkentsük.
A viszonylag új építésû épületekben jelentõs átalakítás nélkül megvalósítható, kis beruházást
igénylõ, nagy megtakarítást ígérõ technológiát kerestünk. A feszültségszabályozással fénycsövek
esetében jelentõs eredményeket lehet elérni, ami 25-40%-os megtakarítást jelenthet. A technológiát kísérleti projekt során vizsgáltuk, és mintegy 30%-os megtakarítást sikerült kimutatni.
2010 decemberében négy mérnökségi telepen korszerûbbre cseréltük a fénycsöveket és a gyújtókat, valamint feszültségszabályozást alkalmaztunk. A beruházás elõtti állapothoz képest 30%-kal kevesebb energiát kell fordítanunk a világításra, ami évi 168 000 kWh energiamegtakarítást, illetve 66 t
szén-dioxid-kibocsátáscsökkenést jelent. Az átalakítás eredményeképpen a fénycsövek élettartama
is megnövekedett (akár 100%-kal), így a karbantartásból eredõ környezetterhelés (fénycsõhulladék)
is csökkent.

szolgáltatások:

Hulladékok újrahasznosítása

Váci út 45/B
+36-1/436-8100
+36-1/436-8210
hermann.agnes@
autopalya.hu
www.autopalya.hu
Alapítás éve: 2000
Alkalmazottak száma:
970 fõ
Éves forgalom (2011):
64,65 milliárd Ft

autópálya-üzemeltetés,
úthasználati jogosultság
értékesítése és
ellenõrzés

Hüllõterelõ háló készítése hulladékból. Az autópálya-üzemeltetéshez kapcsolódóan kiemelten fontos feladat az állatok útpályára való jutásának megakadályozása. Törekvésünk egyik példája, hogy a
hüllõket és kétéltûeket ún. hüllõterelõ hálókkal igyekszünk a burkolaton való átkelés helyett a számukra kiépített átjáró felé terelni.
Korábban problémát okozott a háló anyagának gyors öregedése és rongálódása, emiatt az állatok
nem találták meg az átjárókat, az állandó javítgatás pedig nagy költségterhet jelentett.
Innovációs pályázatunk egyik ötlete alapján bevezettünk egy másik módszert: erõsebb anyagot
használtunk fel egyéni módon, valamint új nyomvonalstruktúrát alakítottunk ki.

Régi, megrongálódott hüllõterelõ háló
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Fénytörõ hálóból készített hüllõterelõ
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A CÉGRÕL RÖVIDEN
A balesetekben megsérült fénytörõ hálót vágtuk méretre, és ezt használtuk fel a hüllõterelõk helyreállításához. Az erõsebb anyagra kicserélt háló több évig is helytáll, üzemeltetésére kevesebb energiát kell fordítani, emellett csökkent az elszállításra kerülõ mûanyaghulladék mennyisége is.
Szemétgyûjtõ készítése hulladékból. Az M2 autóút bizonyos szakaszain az ott haladóknak lehetõségük van biztonságosan félrehúzódva megállni az útpálya kiöblösödésében. Az itt megálló jármûvek (döntõen kamionok, tehergépkocsik) vezetõi rendszeresen az árokba vagy egyszerûen az út mellé rakják le az összegyûlt szemetet. Ennek begyûjtése nehéz és idõigényes, ezért a padkára saját készítésû szemeteseket helyeztünk ki. Ezek vázát három hófogóháló-oszlop, míg merevítését 2 db köracél alkotja. A szemetes palástját megrongálódott, másra már nem használható fénytörõ háló alkotja. Ezt az oszlopokra és a köracélra erõsítik, így akadályozva meg, hogy a szemeteszsákot a szél kifújja a helyérõl, vagy a szemét mennyisége a zsákot szétnyomja.

A 2000. augusztus 29-én,
három cég összevonásával
létrejött Állami Autópálya
Kezelõ Zrt. feladata a magyar
gyorsforgalmi úthálózat
mintegy háromnegyedének

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta Környezeti javulás
Feszültségszabályozás bevezetése
autópálya-csomópontok és bevezetõ
szakaszok térvilágítási rendszerében

üzemeltetése és fenntartása,
18 778 000 Ft
0 Ft
14 857 000 Ft
1 év 4 hónap

2009.
Megtakarítás: 385 991 kWh (mért adat)
decem218 tonnával kevesebb CO2-kibocsátás
ber

30% energiamegtakarítás (168 000 kWh)
Mérnökségi épületek belsõ világításának 2010. 95 tonnával kevesebb CO2-kibocsátás
decem- A megnövekedett élettartam miatt kb. évi
korszerûsítése (fénycsövek cseréje +
feszültségszabályozás)
20-30 kg-mal kevesebb fénycsõhulladék
ber
(becsült adat)
Hulladékok újrafelhasználása
(hüllõterelõ háló és szemetes készítése
bontott, sérült fénytörõ háló
felhasználásával)
Beruházás

2008
óta

Több mint 2 tonna mûanyaghulladék
újrahasznosítása (mért adat)
A hulladék el nem szállításával kb. 1 tonna
CO2-dal kevesebb szennyezõ anyagot
juttatunk ki a környezetbe (számított adat)

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

5 497 000 Ft
0 Ft
6 920 000 Ft
9,5 hónap

illetve a díjköteles
szakaszokon az úthasználati
jogosultság ellenõrzése.

13 400 ezer Ft
0 Ft
1 189 720 Ft
azonnali

Megtérülési idõ

tt
A megtakaríto
mint
bb
tö
ól
áb
gi
ener
3500 évig
nénk egy
üzemeltethet
l álló,
8 LED lámpábó ez
sh
lé
forgalomtere
ilat.
ny
lõ
re
használt te
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AUDI HUNGARIA MOTOR KFT.

Visszanyert hõ –
megnyert lehetõség
Kapcsolattartó:

MUNKAPONT-BEÁLLÍTÁS MINT ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉS

Gábor Lõrinc

Fõbb környezetvédelmi intézkedések

Környezetmenedzsment

+36-96/663-000

Az AHM számára a környezeti teljesítmény javítása, a felelõs gazdálkodás stratégiai tényezõ. Környezetmenedzsment-rendszerünk
egyik alappillére a hatékonyság folyamatos vizsgálata és annak optimalizálásával a környezeti teljesítmény fokozása. Rendszeresen
elemezzük környezeti hatásainkat, melyek közül az egyik legfontosabb az energiafogyasztás. Nagyságrendileg 400 000 MWh energiát fogyasztunk, melybõl közel 300 000 MWh a villamos energia.
Évek óta kiemelt figyelmet fordítunk az energiahatékonyság javítására, a fenntartható energiagazdálkodás megteremtésére. Tanúsított energiamenedzsment-rendszert mûködtetünk, a termelõterületeken strukturált energiaworkshopok segítségével tárjuk fel a
javítási lehetõségeket. Ezeken az energiateam munkatársai vesznek részt, akik a vállalat különbözõ területeit képviselik. A workshopok kijelölték az energiahatékonyság javításának stratégiai irányait: a hûtõ- és kenõfolyadék-ellátó berendezések nagy teljesítményû szivattyúinak üzemoptimalizálását, valamint a technológiából származó hulladék hõ hasznosítását.

lorinc.gabor@audi.hu

Szivattyúk üzemoptimalizálása

Osztály vezetõje

Spirk László
energiamegbízott

dr. Torma András
környezetvédelmi
mérnök
+36-96/661-000

laszlo.spirk@audi.hu
andras.torma@audi.hu
www.audi.hu
9027 Gyõr, Kardán u. 1.
Alapítás éve: 1993
Alkalmazottak száma
(2011): 7322 fõ
Éves forgalom (2011):
5 598 millió EUR
Fõ termékek,
szolgáltatások:
motorok,
motorkomponensek,
személygépjármûvek,
présszerszámok,
karosszériaelemek
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Az üzemekben nagyszámú forgácsolóegység mûködik, amelyek mûködéséhez meghatározott összetételû, nyomású és hõmérsékletû
emulziót kell biztosítani A forgácsolás során az emulzió szerepe a
hûtés, a kenés és a forgácseltávolítás. Az egyik energiaworkshopon merült fel az emulziórendszer
energiafelhasználásának csökkentési lehetõsége.
Villamos mérésekre támaszkodva, a szivattyúk jelleggörbéit felhasználva megállapították, hogy
az emulziókezelõ blokkok szivattyúi viszonylag alacsony hatásfokú munkapontokban üzemelnek, és
feleslegesen jár csoportonként több szivattyú is. A munkapontok fojtásos szabályozással vannak beállítva, fojtószelepekkel és/vagy beépített fojtótárcsákkal.
A szivattyúk munkapontját a
jelleggörbék alapján úgy határozták meg, hogy azok minél
jobb hatásfokú munkapontokba kerüljenek, amihez a fojtás
átállítása volt szükséges. A jobb
hatásfokkal mûködõ szivattyúk
lehetõvé tették, hogy csoportonként kevesebb szivattyút
mûködtethessünk.

Hõvisszanyerés
A mûszaki fejlesztés többek között a motorok gyártás közbeni
fejlesztésével foglalkozik. Ennek egyik fontos vetülete az
erõforrások hosszan tartó tesztelése. Ehhez 12 próbapad áll
rendelkezésre, melyek akár
10 000 fordulat/perces vizsgálatokra (akár 514 kW teljesítményig) is képesek. A vizsgálati idõtartam
a néhány órától akár 1000 óráig is terjedhet.
A motorokat „normál” üzemelési körülmények között vizsgálják, az erõforrások többek között hûtõkörre is rá vannak kötve. A hûtõkör hõmérséklete a tesztelés miatt nagyon pontosan szabályozott.
A 2011-es fejlesztés keretében a hûtõkörbe hõcserélõt építettek be, ezáltal a fölös hõteljesítmény a
rendszerbõl kivehetõ. Egy járatott motor kb. 30 kW fûtõteljesítményt tud ily módon leadni, és max.

ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ | 2012.

A CÉGRÕL RÖVIDEN
75-80 °C-os víz állítható elõ (az 50 °C-os szekundert fûtik elõ). Problémát jelentett az így elõállított
meleg víz felhasználása, mivel fûtési rendszerbe (90/75 °C hõfoklépcsõ) való betápláláshoz a hõmérséklet kevés. Megoldásként a távhõ visszatérõ ágába (100/50 °C hõfoklépcsõ) való betáplálás kínálkozott, így csökkentve az újbóli melegítéshez szükséges hõenergiát.
Ezzel a projekttel párhuzamosan kiépült a fejlesztésen alkalmazott kompresszorok hõvisszanyerése
is. Ez utóbbi további 300 kW teljesítményt jelent. Mivel az ily módon kinyert (600 kW) energia meghatározó arányt képvisel a vállalat nyári idõszakban lekötött 2 MW hõteljesítményében, így pótlólagos beruházásként a központi hõfogadó állomást is átalakították, lehetõvé téve azt, hogy a motorok
járatásából származó hõvel használati meleg víz legyen elõállítható.
Az irodaépület jelenleg folyamatban lévõ bõvítésénél a fûtési rendszert és a hõfogadót úgy alakítják ki, hogy képes legyen fogadni akár a próbapadok hõjét is.

2011

gel rendelkezõ gazdasági
társaság, amelynek 100%-os
tulajdonosa az Audi AG.
Az AHM közútigépjármûmotorokat (4-12 hengeres
tartományban, benzin- és
egyaránt), személygépjármû-

128,7 kW javulás az érintett
berendezéseknél, ez a termelésre
fordított évi 312 munkanapot és
3 mûszakos munkarendet alapul véve
674,6 MWh-val kevesebb
energiafogyasztást és 366 t CO2kibocsátás csökkenést eredményez*

veket (TT Coupé és Roadster,
0 Ft
0 Ft
19,5 millió Ft
azonnali

visszanyerése (motorvizsgáló padok)
n 300 kW hõteljesítmény
visszanyerése (kompresszorok)
n éves szinten 1729 MWh hõenergiamegtakarítás
n 472 t CO2-megtakarítás évente*

A3 Cabriolet, RS3), gépjármûkarosszéria-elemeket (különbözõ Audi és Lamborghini
típusokhoz), valamint autóipari
présszerszámokat és készüléke-

n 300 kW hõteljesítmény

Hõvisszanyerés a mûszaki fejlesztés
motorvizsgáló padjainál (jelenleg 5
fékpadnál, de folyamatban a többi 5
padnál is);hõvisszanyerés a mûszaki
fejlesztésen telepített kompresszoroknál

(AHM) önálló jogi személyiség-

dízelüzemû változatokat

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta Környezeti javulás
2010-tõl
Elektromos energia megtakarítása a
2012-ig
hûtõ- és kenõfolyadék-ellátó
folyaberendezések szivattyúmunkapontjainak
matooptimalizálásával
san

Az Audi Hungaria Motor Kft.

49 780 800 Ft **
1 244 520 Ft **
34 224 300 Ft **
1 év 7 hónap

ket gyárt. További tevékenysége a mûszaki fejlesztés
(motor- és jármûfejlesztés).
A gyártási volument tekintve

* A Volkswagen konszern által elfogadott váltószámok alapján

az AHM a világ legnagyobb

** 2011. 12. 30-án aktuális MNB EUR-árfolyam (1 EUR = 311,13 Ft)

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idõ

motorgyára, 2011-ben közel
1,9 millió motor gyártására
került sor. Az AHM tevékenységi köre jelentõs bõvülés elõtt
áll: a jármûgyártás teljes
gyártási folyamatot lefedõ
jármûgyártássá fejlõdik.
A vállalat 1999 óta mûködtet
környezetmenedzsmentrendszert. A rendszer mind az
EMAS elõírásai (HU-000001-es
regisztráció), mind pedig az
ISO 14001 szerint tanúsított.
2011-ben a magyarországi
vállalatok közül elsõként
lezajlott az energiamenedzsment-rendszer tanúsítása is
(akkor EN 16001, 2012-tõl
ISO 50001).
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CHINOIN ZRT. – A SANOFI VÁLLALATA

Innováció
környezettudatosan
Kapcsolattartó:

Kiss Kornélia
HSE-vezetõ

Buday Viktor
fejlesztõmérnök
+36-46/804-101
+36-46/804-116
+36-46/804-175

Fõbb környezetvédelmi intézkedések
A vállalatvezetés vallja, hogy a környezetvédelem közügy, így kötelességünknek érezzük, hogy minden érdeklõdõ számára nyitottak és átláthatók legyünk, ezért 1999-tõl megjelentettük Környezetvédelmi jelentéseinket. 2010-ben vállalatunk kiadta CSR-jelentését, melyben környezetvédelmi mutatóink mellett a társadalmi felelõsségvállalásunkat is bemutatjuk. A hosszú jelentés GRI B+ minõsítéssel
rendelkezik, míg a rövidített változat C+ minõsítésû. Az idei évben ismét elkészítjük Fenntarthatósági
Jelentésünket. Telephelyeink rendszeresen szerveznek szakmai nyílt napokat, illetve beszállítóink részére évente Health & Safety & Environment (HSE) fórumot, melyen az elvárások, a bekövetkezett
változások kapják a fõ hangsúlyt.
A környezetkímélõ termelés elõsegítése érdekében mára már minden telephely ISO 14001 szerint
tanúsított. A Csanyikvölgyi gyáregység a munkabiztonság területét felölelõ OHSAS 18001 szabvány
szerint is tanúsított, így 2010-tõl integrált irányítási rendszerrel mûködik.
A csanyikvölgyi telephely a környezõ terület biodiverzitásának védelme érdekében biomonitoringrendszert mûködtet, mely egy magasabb fokú kockázatkezelési garanciát jelent, hiszen segítségével
a termelõtevékenység esetleges negatív környezeti hatásai idõben észlelhetõk, illetve kivédhetõk.

+36-46/804-021
kornelia.kiss@sanofi.com
viktor.buday@sanofi.com
www.sanofi.hu
3510 Miskolc Pf. 565
Alapítás éve: 1910
(csanyikvölgyi telephely
alapítási éve: 1986)
Alkalmazottak száma:
431 fõ + változó létszámú
bérelt munkavállaló
Éves forgalom
(Csanyikvölgy, 2011):
75,79 milliárd Ft
Fõ termékek,
szolgáltatások:
Clexane, No-Spa,
Algopryin
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Új technológiák bevezetésekor azt a mûveletet részesítjük elõnyben, amely alacsonyabb víz- és
vegyszerfelhasználást eredményez.
A gyáregység 2009 áprilisában vezetette be a TPM-et, majd novembertõl a Csanyikvölgyi Innovációs Programját, mely lehetõvé teszi és motiválja a dolgozói javaslatok felszínre kerülését, biztosítja
a gyáregység vezetése általi elemzést, az elfogadható ötletek megvalósulását. A program keretében
bevezetett fejlesztésekkel eddig 230 millió Ft-ot takarítottunk meg. Hatalmas elismerés, hogy az
egyik újító pályázatot 2012. október 11-én a vállalat legrangosabb innovációs díjával, Wolf Emil Díjjal
ismerték el.
Az elmúlt években a belsõ energiaauditok és innovációs ötletek alapján jelentõs energiamegtakarítási beruházást és változtatást hajtottunk végre gyáregységünkben.
n Ebben szerepel a hõenergia újrahasznosítása, szakaszos légkezelõ mûködtetése az elõírt hõmérsékleti tartomány függvényében, külsõ levegõ felhasználása helyiségek hûtéséhez plusz hûtési energia ráfordítása nélkül.
n Az indukciós elven mûködõ lámpák lehetõséget adtak világítási rendszerünk átgondolására,
modernizálására a magasraktárban. Az indukciós lámpa elõnye a kapcsolgathatóság, mivel bekapcsolás
után azonnal normál fényáramot biztosít, illetve nem tartalmaz olyan elemet, mely a fényforrás korai
tönkremenetelét okozná. Az új fényforrások alkalmazásával energiatakarékos világítási rendszert
alakítottunk ki.
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PW minõségû
vizet elõállító
technológia
KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta Környezeti javulás
Magasraktár légkezelõinek szakaszos
mûködésûvé alakítása

Hõvisszanyerõk beépítése a LEK-18 és
LEK-19 légkezelõkbe

Vízgépészeti helyiség hûtésének
átalakítása alternatív, frisslevegõs
szellõzéssel

Szárított préslevegõ-kompresszorok
harmatpontvezérléssel történõ ellátása

UPS helyiség hûtésének modernizációja
alternatív, frisslevegõs szellõzéssel

Magasraktár világítási rendszerének
modernizációja indukciós elven mûködõ
lámpákkal
Termosztát szobák légkezelõinek
szakaszos mûködésûvé tétele;
csomagolósorokat ellátó légkezelõk
friss levegõssé és szakaszos mûködésûvé
alakítása
HKR-03 hûtõkamra hûtési rendszerének
szakaszos mûködésûvé alakítása

PVC felhasználásának csökkentése
vékonyabb fólia felhasználásával

Víz- és vegyianyag-felhasználás
csökkentése reverz ozmózis rendszerû
vízelõkészítõ berendezéssel
Beruházás

Mûködési költség (éves)

A CÉGRÕL RÖVIDEN

Éves villamosenergia-megtakarítás
~ 64 000 kWh

4 232 000 Ft
0 Ft
1 600 000 Ft
2 év 8 hónap

Éves villamosenergia-megtakarítás
~ 140 000 kWh

12 millió Ft
0 Ft
3,5 millió Ft
3 év 6 hónap

Éves villamosenergia-megtakarítás
~ 110 800 kWh

6 012 146 Ft
0 Ft
2 770 000 Ft
2 év 3 hónap

Éves villamosenergia-megtakarítás
~ 36 000 kWh

1 198 000 Ft
0 Ft
903 375 Ft
1 év 4 hónap

Éves villamosenergia-megtakarítás
~ 135 000 kWh

7 170 389 Ft
0 Ft
3 396 456 Ft
2 év 2 hónap

Éves villamosenergia-megtakarítás
~ 205 770 kWh

7 810 000 Ft
0 Ft
5 170 000 Ft
1 év 7 hónap

Éves villamosenergia-megtakarítás
~ 144 000 kWh

14 069 240 Ft
0 Ft
3 660 000 Ft
3 év 10 hónap

2012

Éves villamosenergia-megtakarítás
~ 10 000 kWh

1 003 295 Ft
0 Ft
270 000 Ft
3 év 9 hónap

2012

PVC felhasználás csökkenése: 23,5 t/év
70, 8 gha ökológiai lábnyom csökkenés,
amely 22 magyar lakos ökológiai
lábnyomával egyezik meg 262 t /év
CO2-kibocsátás csökkenés, amivel
kb. 712,3 ha erdõterülettel kevesebb
szükséges a kibocsátott CO2 elnyeléséhez

2011

2010

2010

2010

2012

2012

A Sanofi a világ és Európa egyik
vezetõ gyógyszergyára.
Magyarországon a Sanofi több
leányvállalattal van jelen.
Az értékesítési, logisztikai és
marketingtevékenységgel
a Sanofi-Aventis Zrt.
foglalkozik, míg a kutatásfejlesztéssel, gyártással
a Chinoin Zrt.
A gyógyszerek hatóanyagainak
gyártása az újpesti
telephelyünkön, a szilárd
gyógyszerformák elõállítása
a veresegyházi, az injekciók

2012

Sósav felhasználás csökkenése: 43 m3
2011

Nátrium-hidroxid felhasználás
csökkenése: 8 m3/év
Vízfelhasználás csökkenése: 20 000 m3/év

Megtakarítás (éves)

n A gyártásunk alapját szolgáló tisztított víz RO
rendszerû (PW) elõállításának modernizálásával veszélyes anyag kiváltását és a vízfelhasználás csökkentését valósítottuk meg. Ezen felül a PW technológia által kibocsátott vizet egy másik rendszernél
(technológiai hûtõvíz elõállító) használjuk fel.
n A csomagolástechnológiánk felülvizsgálata során a felhasznált PVC minõségének módosításával
(vastagság csökkentése) a keletkezõ hulladékmenynyiség redukálása mellett azonnali megtérülést sikerült elérni.

gyártása a Csanyikvölgyi
gyáregységünkben zajlik.
Logisztikai tevékenységünk
központja Nagytétény, míg
a marketing- és kereskedelmi
funkciók az újpesti telephelyen

0 Ft
0 Ft
11 115 000 Ft
azonnali

találhatók meg.
A Chinoin Zrt. Csanyikvölgyi
gyógyszergyáregysége 1989 óta

257 340 534 Ft
0 Ft
16 240 000 Ft
15 év 11 hónap

Megtérülési idõ
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folytat termelõtevékenységet,
megfelelve a legszigorúbb
környezetvédelmi elõírásoknak
mintegy 4 hektáros területen a
Bükk hegység tövében, a Bükki
Nemzeti Park kapujában.
A gyáregység végsterilezett
ampullás és aszeptikus
körülmények között elõre
töltött fecskendõtermékek
gyártásával foglalkozik.
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DENSO GYÁRTÓ MAGYARORSZÁG KFT.

Együttmûködés a hatósággal
a környezetért
Kapcsolattartó:

Gärtner Szilvia
környezetvédelmi
supervisor és
CSR-koordinátor

Fõbb környezetvédelmi intézkedések
Követve a DENSO filozófiáját, az utóbbi évek nehéz gazdasági körülményei ellenére is törekedtünk
arra, hogy környezetvédelmi intézkedéseink révén további megtakarításokat érjünk el. Ennek
eredményeképpen elmondhatjuk, hogy továbbra is teljesítjük a japán anyacég elvárásait, és lerakott
hulladékunk mennyisége nem haladja meg az elõírt 5%-ot. EcoVision 2015 elnevezésû globális
környezetvédelmi programunk elõirányozza CO2-kibocsátásunk évi 3%-os csökkentését. A bázisév
2004, a viszonyítás alapja pedig a termékek eladásából származó bevétel. Az anyacég által 2010-ig
elõirányzott fajlagos csökkentés 18% volt, amelybõl a magyar vállalatnak 17,1%-os csökkenést sikerült
elérnie. 2010-ben az EcoVision-célokat a központ felülvizsgálta, és új viszonyítási alapot tûzött ki az
elkövetkezõ öt évre. A 2012-ig elõirányzott fajlagos CO2-csökkentés 6% a 2010-es bázisévre vetítve.

+36-22/552-027
+36-22/552-099
sgartner@denso.hu
www.denso-europe.com
8000 Székesfehérvár
Holland fasor 14.
Alapítás éve: 1997
Alkalmazottak száma:
4100 fõ
Éves forgalom (2011):
436 211 829 EUR
Fõ termékek,
szolgáltatások:
Common Rail rendszer,
gyújtógyertya, benzines
befecskendezõ,
rendszervezérlõ
egységek
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A DENSO fajlagos
CO2-kibocsátása
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A CÉGRÕL RÖVIDEN
A DENSO Gyártó
Magyarország Kft. gépkocsik
Ezt követõen a gazdasági viszonyoknak megfelelõen a
célokat ismét felülvizsgálják, és várhatóan 2013-tól új
célokat jelöl ki az anyacég.

dízelüzemanyag-adagoló
alkatrészeinek és

A légszennyezõanyag-kibocsátás
határérték alá történõ
csökkentéséhez leválasztóberendezés
alkalmazása

rendszervezérlõ egységeinek
gyártását végzi.

A szerves oldószert használó zsírtalanító gépek kisebb elszívóberendezésekre vannak kötve; az elszívott, oldószert
tartalmazó véggáz helyhez kötött pontforrásokon keresztül jut ki a környezetbe. A légszennyezõanyag-kibocsátás
határérték alá történõ csökkentését szolgáló berendezés
típusának kiválasztásakor figyelembe kellett venni, hogy a
leválasztott oldószert újra fel lehessen használni, és a mûvelet során minél kevesebb hulladék keletkezzen. Ennek
megfelelõen egy regeneratív-abszorpciós típusú leválasztóberendezésre esett a választás. A berendezésbõl távozó
tisztított véggáz légszennyezõanyag-tartalma minimális, a
talajra, felszíni vagy felszín alatti vízre számottevõ káros
hatás nem jelentkezik. A folyamatban hulladék nem keletkezik, mivel a leválasztott oldószer visszakerül a technológiába, a keletkezõ hõt pedig hasznosítják.

A DENSO-csoportnak ez
az elsõ befektetése
Magyarországon, míg
Európában cégünk az ötödik
gyártóüzem. A 75 millió eurós
befektetéssel alapított gyár
székhelye a székesfehérvári
Sóstói Ipari Parkban található.

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta Környezeti javulás

A légszennyezõanyag-kibocsátás
határérték alá történõ csökkentéséhez
leválasztóberendezés alkalmazása

2011

Az iroda új részén az asztalok fölé 2 db
Solar csõ beépítése

2011

Az iroda új részén az asztalok fölé 2 db
Solar csõ beépítése

Megmunkálósoron olajok cseréje
emulzióra *

2009tõl
folyamatosan
2009tõl
folyamatosan

230 mg/Nm3 oldószer-kibocsátás
75 mg/Nm3 koncentrációszint alá
csökkentésével az éves
légszennyezõanyag-kibocsátás
31,7 tonnáról 10,6 tonnára csökkenthetõ

Fogyasztás 0,9 kWh-ról 0 kWh órára,
illetve 19,37 kW-ról 4,13 kW-ra csökken,
amellyel összesen 1,3 t CO2-ot takarítunk
meg évente (ez egy háztartás éves CO2kibocsátásának felel meg)

8000 l tiszta olaj helyett 2000 l olaj és
1500 l emulzió használata ugyanabban a
technológiában (ez éves szinten
30 hordóval kevesebb olajat jelent)

300 millió Ft
0 Ft
28,8 millió Ft
10 év 5 hónap
500 ezer Ft
0 Ft
50 ezer Ft
10 év
6 millió Ft
526 ezer Ft
2 millió Ft
4 év 1 hónap
0 Ft
0 Ft
12,5 millió Ft
azonnali

* Emulzió = víz-olaj (~ 90-10%-os) elegye

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idõ
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DREHER SÖRGYÁRAK ZRT.

Klímabarát sörtermelés
Kapcsolattartó:

Fõbb környezetvédelmi intézkedések
Minden csepp számít, fõleg a sörnél, amelynek 90%-a víz

Fertetics Mandy
vállalati kapcsolatok és
fenntartható fejlõdés
vezetõ
+36-1/432-9877
+36-1/432-9710
mandy.fertetics@
dreher.sabmiller.com
www.dreherzrt.hu
1106 Budapest

A sörgyártás szinte minden egyes technológiai lépése vizet igényel, hiszen nemcsak a sörben magában található meg, de az újrahasználható csomagolás mosásához, a gépek takarításához is szükség
van vízre. Környezettudatos vízgazdálkodásunk fontos eleme a szennyvízkezelés: a környezeti terhelés csökkentését szennyvíztisztítással, a szervesanyag-tartalom mérséklésével érjük el.
Célunk, hogy a fajlagos vízfelhasználást folyamatosan
csökkentsük, s 2014-re elérjük a
3,5 hl víz/hl sör felhasználást
(miközben a jelenlegi SABMiller
vállalatcsoport átlaga 4,2 hl/hl).
Vízmegtakarítást az elmúlt
években elsõsorban a gyártással
kapcsolt vízfelhasználás hatékonyságjavításával értük el,
hiszen itt egy kis beavatkozás is
abszolút értékben nézve nagy
változást eredményezhet. 2009-ben bevezettük a vízfogyasztás napi szoros kontrollját lehetõvé tevõ
rendszerünket, amely 2,5 millió Ft beruházást jelentett, ugyanakkor 22 hét alatt megtérült, és
hozzájárult a fajlagos vízfelhasználás évenkénti közel 0,1 hl/hl-es javulásához.

Jászberényi út 7-11.
Alapítás éve: 1854
Alkalmazottak száma:
663 fõ
Éves forgalom (2011):

Klímabarát energiafelhasználás – villamos- és
hõenergia-eredményeink
A söriparban a termékeink gyártása, szállítása és a támogató tevékenységek ellátása során is energiát
használunk. A fosszilis energiaforrás felhasználása azonban károsanyag-kibocsátással jár. Ezért a
Dreher Sörgyáraknál kulcskérdésként kezeljük az energiahatékonyság növelését és lehetõség szerint
a fosszilis energiaforrásból származó energiák kiváltását.
A sörfogyasztás szezonális jellegét a gyártás és az energiafelhasználás is követi. A nyári magasabb
fogyasztás elsõsorban villamosenergia-felhasználásban jelentkezik, a téli fûtés miatt pedig a

37 milliárd
Fõ termékek,

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az éves fejtett sörmennyiségre vetített fajlagos hõenergiaigény csökkentésére tett intézkedések
Az intézkedés megnevezése
Mióta Környezeti javulás

szolgáltatások:
Dreher Classic, Dreher

Gáztalanítós táptartályok átalakítása

2 475 GJ éves megtakarítás. Ez földgáz
2011. oldalon kb. 75 675 gm3 megtakarítást,
március illetve 1,24 MJ/hl fajlagos
felhasználáscsökkenést jelent

300 ezer Ft
0 Ft
7,1 millió Ft
1 hónap

Biológiai szennyvíztisztítónál a
szennyvízhõmérséklet beállításának
optimalizálása és a biogázkazán
égõvezérlésének módosítása

Biogázhozam növekedése kb. 5%-os, míg a
biogázhasznosítás növekedése kb. 10%-os
2010. A két beavatkozás együttes hatása
kb. 2 500 GJ energiahozam-növekedés
január
biogázból, ez fajlagos felhasználásban
kb. 1,25 MJ/hl földgázigény-kiváltást
eredményez

2,5 millió Ft
0 Ft
7,1 millió Ft
5 hónap

Gõzkondenzátum sarjúgõzveszteségének
csökkentése

2009. Kb. 300 GJ sarjúgõz-veszteség
szep- megtakarítása éves szinten, ez megfelel
3
tember kb. 9200 gm földgáz-megtakarításnak

1,2 millió Ft
50 ezer Ft
900 ezer Ft
1 év 5 hónap

Belsõ vízhálózat nyomásfokozó
szivattyúinak cseréje hatékonyabb és
energiatakarékosabb típusúakra

A frekvenciaszabályozott szivattyúkkal
2010. az elért megtakarítás 270 000 kWh éves
március szinten, ez kb. 0,13 kWh/hl fajlagos
felhasználáscsökkenés

19,3 millió Ft
0 Ft
6,75 millió Ft
2 év 11 hónap

Elért megtakarítás kb. 600 000 kWh,
ami fajlagos felhasználásban 0,3 kWh/hl
javulást jelent

50 millió Ft
0 Ft
15 millió Ft
3 év 4 hónap

Bak, Dreher 24, Arany
Ászok, Arany Ászok
félbarna, Arany Ászok
alkoholmentes, Kõbányai
Világos, Kozel, HB
Forgalmazott termékek:
Pilsner Urquell, Miller,
HB búza, HB Zitrone
Frekvenciaszabályzós hûtõkompresszor
telepítése a sörgyártási hûtésigények
optimális ellátásáhoza szezonon kívüli
idõszakra
Beruházás
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2011.
június

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idõ
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A CÉGRÕL RÖVIDEN
A Dreher Sörgyárak Zrt. felelõs
vállalatként hosszú távra
tervez és fenntarthatóságra
törekszik mûködése során.
Tudjuk, hogy minden, amit
teszünk, kihat érintettjeinkre,
érdekelt feleink életére.
Tudjuk, hogy üzleti sikerünket
végül a munkatársaink,
a fogyasztóink, a vevõink,
az üzleti partnereink, a
beszállítóink, a környezetünkben élõk, a civil szervezetek,
a szakma ítéli meg. Tudjuk,
hogy csak akkor lehetünk
földgázigény egész évben körülbelül azonos, a nyári szezonális csúcstermelés ellenére. Cégünk hosszú
távra tervez, és minden pénzügyi év elején éves fajlagos célértéket tûz ki a gáz és az elektromos
energia felhasználására vonatkozóan, amelyet folyamatosan ellenõriz.
A villamosenergia-fogyasztások napi szoros kontrollja lehetõvé teszi, hogy azonnal beavatkozzunk,
ha szükséges. A rendszer kialakítása 2009-ben 1 millió Ft beruházást igényelt, és 4 hónap alatt térült
meg. A gyártástechnológiai fejlesztések mellett az irodai fûtési rendszert is korszerûsítettük 2011ben (3 millió Ft beruházás, ami 4 év alatt térül meg), valamint a világítást is környezetbaráttá tettük
(4 millió Ft beruházás, 3,5 év alatt térül meg).

2009.
június
A felsorolt intézkedéseknek köszönhetõen
és
összesen kb. 48 750 m3 vízmennyiség
2010. megtakarítása éves szinten
január
között

Vizek újrafelhasználása:
n RO koncentrátumának másodlagos
felhasználása
n Résvízzárású tömszelencés
szivattyúknál a résvíz zárt körben
gyûjtése és visszaforgatása

2009.
január A vízvisszaforgatásokkal kb. 6200 m3 víz
megtakarítása éves szinten
és
június

Gõzkondenzátum-veszteség
csökkentésével a kazántápvíz pótlásának
mennyisége csökkent

2010. 88%-os gõzkondenzátum-visszatérés
arányának növelése 92%-ra.
január Ezzel kb. 1400 m3 víz megtakarítása

Beruházás

partner és foglalkoztató, ha
felelõsséggel hozzuk meg
mindennapi döntéseinket,
és figyelembe vesszük
környezeti, társadalmi és
gazdasági hatásainkat.

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
A gyártással kapcsolt vízfelhasználás hatékonyságjavítására tett intézkedések
Az intézkedés megnevezése
Mióta Környezeti javulás
Vízfelhasználás csökkentése vízfogyasztó
berendezések hatékonyság-növelésével:
n Fejtési technológia lágyvízellátását
biztosító reverz ozmózisos vízlágyító
(RO) üzemének átalakítása
n Evaporatív kondenzátorok és
hûtõtornyok vízfelhasználás-csökkentése
n Palackfejtõ gépsor (üvegmosó és
alagútpasztõr) vízfelhasználásának
optimalizálása
n Ioncserés vízlágyítók mûködésének
felülvizsgálata

elismert söripari vállalat, üzleti

A globális célkitûzések elérése
érdekében a vállalatirányítási
rendszerektõl kezdve (értékek,
elvek, politikák, szabályzatok
6,2 millió Ft
500 ezer Ft
16,75 millió Ft
5 hónap

stb.) a menedzsmentrendszereken keresztül (ISO 14001,
ISO 9001, HACCP, etikai és
felelõs kommunikációs
önszabályozó rendszer stb.)
a mindennapi feladatokig,

4,93 millió Ft
75 ezer Ft
2,42 millió Ft
2 év 2 hónap

gyakorlatokig képzések
segítségével is lefordítjuk és
adaptáljuk stratégiánkat.

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

250 ezer Ft
0 Ft
483 ezer Ft
7 hónap
Megtérülési idõ

További információ:
www.fenntarthatosag.
dreherzrt.hu
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IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT.

Energiahatékonyság
a figyelem középpontjában
Kapcsolattartó:

Bolyky István
környezetvédelmi,

Fõbb környezetvédelmi intézkedések
Az áruházi szelektív hulladékgyûjtés és hulladéktömörítés a kezdetektõl mûködik az áruházakban,
jelenleg 20-22 frakciót gyûjtenek külön. 2002-ben elindult a IKEA Recovery projekt, vagyis a termékvisszanyerés, veszteségcsökkentés koncepció, amelynek során a visszaváltott, sérült termékeket és
a kiállítási darabokat igyekeznek megjavítani vagy alkatrészként hasznosítani, így csökkentve a
keletkezõ hulladékok mennyiségét.

biztonságtechnikai és
2011 óta az áruházakban a használati meleg vizet napkollektor segítségével állítják elõ.
adminisztrációs
koordinátor
+36-1/460-3100/344
+36-1/146-03191
istvan.bolyky@ikea.com
www.ikea.com/hu/hu
1148 Budapest
Örs vezér tere 22.
Alapítás éve: 1989
Alkalmazottak száma:
421 fõ
Éves forgalom (2011):
31,6 milliárd Ft
Fõ termékek,
szolgáltatások:
lakberendezési termékek

Kereskedelmi egységként a jellemzõ környezeti tényezõ az energiafelhasználás és a hulladékok
keletkezése. Az áruházakban naponta 120-150 alkalmazott végzi a munkáját, több ezer látogató tér
be, valamint étterem is üzemel. A villamosenergia-felhasználása jelentõs hányada a világításból ered,
tekintettel a kereskedelmi jellegre (általános világítás, dekorációs fények).

forgalmazása
Az áruházakhoz mélygarázs, valamint parkoló is tartozik, ahol a világítást a hajnali csökkentett
megvilágítás, valamint az éjszakai teljes kikapcsolás kivételével üzemeltetni kell. Az épületek külsõ
oldalán található világító IKEA feliratok az év 365 napján sötétedéstõl pirkadatig tartó idõszakban
üzemelnek, a nyitva tartástól függetlenül.
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A CÉGRÕL RÖVIDEN
Az IKEA története 1926-ban
indult el, majd néhány évtized
leforgása alatt világszerte
40 országban áruházakkal
rendelkezõ kereskedõvé nõtte
ki magát. A magyar piacon
1989-tõl van jelen.
Lakberendezési termékek
széles palettáját kínálja a
vásárlóknak, Magyarországon
két áruházban több mint
80 ezer m2-en Budapesten és
Budaörsön. Az IKEA
világszerte és Magyarországon
is elkötelezett híve a
környezetvédelemnek és
a fenntarthatóságnak.
A cég környezetvédelmi
politikája és környezetvédelmi
célkitûzései szerves részét
képezik az üzleti tervezésnek.
Ebbõl következõen az energiahatékonyságot javító intézkedések rangsorolásakor ezek a területek
hamar a figyelem középpontjába kerültek. A megtakarítási lehetõséget a LED-technológia
bevezetésében láttuk, mert – bár a beruházási költsége elég magas – a hosszabb élettartam,
a kisebb karbantartási igény és a jelentõs villamosenergia-megtakarítás miatt a megtérülési idõ
viszonylag rövid.
Hulladékgazdálkodási szempontból nagy elõny jelentett, hogy a munkálatokat végzõ partnerünk
vállalta: a mélygarázsban és a parkolóban csere helyett a meglévõ világítótesteket szerelik át. Ezzel
1200 db fénycsõarmatúra és 36 db menekülõ irányfény esetében jelentõs mennyiségû hulladék
keletkezését elõzte meg az Örs vezér téri áruházban.

Az IKEA csak saját tervezésû
termékeket értékesít, és a
fenntarthatósági szempontok
már ekkor érvényesülnek
a termékfejlesztésben.
Egy lakberendezési terméknek
számos életszakasza van
onnantól, hogy megtervezik
egészen odáig, hogy már nincs

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta Környezeti javulás
Az IKEA feliratok esetében a
hagyományos fénycsövek cseréje LED-es
világításra
Mélygarázs, parkoló, park, személyzeti
folyosók világításának átalakítása LED-es
világításra
Beruházás

2011

2010

Villamosenergia-megtakarítás

Éves villamosenergia-megtakarítás
~ 140 000 kWh

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

3 475 400 Ft
0 Ft
700 000 Ft
5 év
21 133 850 Ft
0 Ft
8 millió Ft
2 év 8 hónap

szüksége rá a fogyasztónak,
ezért a vállalat figyelmet
fordít a termék életciklusának
minden szakaszára.

Megtérülési idõ
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KELER ZRT.

Lépésrõl lépésre, tettrõl tettre
az irodai zöld megtakarításokért
Kapcsolattartó:

Tóth Zoltán
osztályvezetõ
+36-1/483-6100

Fõbb környezetvédelmi intézkedések
A KELER esetében nehéz elképzelni, hogy mûködése során hogy kerülhet közel a környezetvédelemhez,
mivel szolgáltató vállalatként külsõ gazdasági vagy jogi kényszer nem kötelezi környezetvédelmi
megoldások keresésére. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy egy irodában is sok újrahasznosítható
vagy éppen veszélyes hulladék keletkezik, és az energiagazdálkodáson is sokat lehet fejleszteni.
Kialakítottuk saját Zöld Iroda Programunkat, így a környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás
beépült a KELER vállalati kultúrájába. A program fõ célja, hogy céges szinten csökkentsük az energiaés papírfelhasználást, és kialakítsuk a szelektív hulladékgyûjtést.

+36-1/483-3539

Központi nyomtatás bevezetése
keler@keler.hu
www.keler.hu

Korábban az eszközpark nem volt homogén, korszerûtlen, nagy költségû asztali eszközökbõl állt, ezért
döntöttünk úgy, hogy az irodákban lévõ nyomtatókat kiváltjuk emeletenként elhelyezett multifunkcionális gépekkel (9 db). A cél a papírfelhasználás és a nyomtatási költségek csökkentése, valamint
az egyszerûbb karbantartás megoldása volt.

1075 Budapest

Régi nyomtatók értékesítése
Alapítás éve: 1993

A meglévõ nyomtatók számát (95 db) drasztikusan csökkentettük (30 db), és az így leselejtezett, de
még mûködõképes nyomtatókat értékesítettük a munkatársak között. A nyomtatókkal együtt a régi
festékpatronok száma is csökkent.

Alkalmazottak száma:

Festékpatronok számának csökkentése

140 fõ

A régi fénymásolók számának csökkentésével automatikusan kevesebb tonert használunk, így jóval
kevesebb az elszállítandó veszélyes hulladék is.

Éves forgalom (2011):

Papírfelhasználás csökkentése

Asbóth u. 9-11.

49,5 milliárd Ft
Fõ termékek,
szolgáltatások:
nemzeti értéktár, tõzsdei

A nyomtatási rendszer egyik kulcsfontosságú eleme a SafeQ nyomtatószerver, amely a nyomtatások vezérlésén és a felhasználói azonosításon kívül a nyomtatási feladatok alapadatait is rögzíti.
A kétoldalas nyomtatással a tényleges papírfogyasztás még kedvezõbben alakul, a korábbi havi 85 000 példány 65 000 példányra csökkent.
A 30%-os csökkenést elõsegítette a papírtakarékos nyomtatási funkciók alkalmazása.

és tõzsdén kívüli
tranzakciók klíringje és
elszámolása

Régi fénymásoló papír cseréje újrafelhasznált
papírra
Az új központi nyomtatóprojekt keretében lecseréltük a hagyományos fénymásoló papírt újrahasznosítottra, melynek beszerzési költsége alacsonyabb a réginél. Ma már újrapapírt használunk a kommunikációs anyagokhoz is.

Irodai bútorok
Az irodai szobák felújításakor a régi, de még használható bútorokat
értékesítettük a kollégák között, vagy áthelyeztük olyan irodába, ahol
még jól funkcionálnak.

Szelektív hulladékgyûjtés
Amennyiben lehetséges, az irodai munkák során kétoldalas nyomtatást
használunk, valamint az egyoldalas nyomtatásokat belsõ használatra megtartjuk, és
minden terület külön gyûjti a papírhulladékot. A gyûjtés bevezetése óta 22,89 tonna irodai papírt
adtunk át újrahasznosításra, ezzel 390 fa életét mentettük meg.

Szárazelemgyûjtés
A Zöld Iroda Program keretében beszereztünk egy szárazelemgyûjtõ tartályt. Az elmúlt két évben
ötször ürítették ki a megtelt tartályokat, és szállították el a kollégák által összegyûjtött szárazelemeket
szakszerû megsemmisítésre.

Energiafogyasztás csökkentése terén alkalmazott megoldások
Hagyományos izzók helyett energiatakarékos izzókat, fénycsöveket használunk az irodaépületen
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belül. Az energiatudatosságra nevelõ hírlevelek és a belsõ oktatás révén nõtt az energiafelhasználás
hatékonysága, mivel az egyre növekvõ munkatársi létszám mellett a havi átlagos egy fõre jutó
villamosenergia-fogyasztás csökkent.

A CÉGRÕL RÖVIDEN
A KELER a Magyar Nemzeti

Vízfogyasztás csökkentésére
alkalmazott megoldások
Az irodaépület felújítása során a régi WC-tartályokat
lecseréltük gazdaságos víztartályokra, valamint
a vízcsapokat is felszereltük perlátorokkal, ezáltal
jelentõsen csökkent a vízfogyasztás: 136 m 3-rõl
91 m3-re, növekvõ munkatársi létszám mellett.

Bank és a Budapesti
Értéktõzsde tulajdonában álló
vállalat, amely mint központi
értéktár a magyar

Mûanyag- és
üveghulladék
szelektív gyûjtése

értékpapírok elõállítását,

Emeletenként felszereltünk
kézi palackzsugorítókat,
továbbá a tárgyalószinten
visszaváltható üvegben palackozott ásványvizet helyezünk ki, használat után
a palackokat visszaváltjuk.

nyilvántartását, törlését végzi.

Jövõbeni terveink

tranzakciók klíringje és

Elszámolóházként pedig
a tõzsdei és tõzsdén kívüli

Tovább folytatjuk a papírfelhasználás csökkentésére vonatkozó programunkat, ezért elindítottuk E-számla szolgáltatásunkat. Az energiafogyasztás és
a veszélyes hulladékok csökkentése terén is lesznek fejlesztések, mivel idén
befejezõdik cégünk szervervirtualizációs projektje, és több mint száz szervert kapcsolunk le.

elszámolása a feladata.
Cégünk pénzintézeteknek,
befektetési intézményeknek,

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta Környezeti javulás
Központi nyomtatás: irodai nyomtatók
kiváltása folyosókon elhelyezett
multifunkcionális gépekkel

Mûködõképes nyomtatók értékesítése a
munkatársak körében (65 db)

100%-ban újrahasznosított fénymásoló
papír használata

Víztakarékos toalett-tartályok és
perlátorok felszerelése
Hagyományos izzók helyett energiatakarékos izzók, fénycsövek használata;
energiatudatos kampány;
Zöld Iroda Program bevezetése

PET-zsugorítók alkalmazása

0,33-as ásványvizes palackok lecserélése
visszaváltható üvegûre

értékpapír-kibocsátóknak

A papírfelhasználás 30%-kal csökkent,
ami 1,2 tonna papír megtakarítását jelenti,
mellyel 14 db öreg fát mentettünk meg
a kivágástól

10,7 millió Ft
2,7 millió Ft
7,9 millió Ft
2 év 1 hónap

kínálja pénzügyi és tõkepiaci

20102011

A termék hasznos élettartamának
meghosszabbításával kb. 500 kg-mal
kevesebb veszélyes hulladék keletkezett

0 Ft
0 Ft
600 000 Ft
azonnali

áram- és gázpiac számára is

2010

Az újrahasznosított papír vásárlásával
megtakarítottunk 949 m3 vizet, 5,1 t fát,
1248 kWh energiát, 542 kg mészkövet,
260 kg ként, 9 t gõzt, 180 kg klórt

0 Ft
0 Ft
100 000 Ft
azonnali

hazai és nemzetközi ügyfelek

2009

Az átlagos vízfogyasztás 2008-tól
136 m3/hóról 2011-ben 91,3 m3/hóra
csökkent *

0 Ft
0 Ft
320 000 Ft
azonnali

elszámolási szolgáltatást.

2009

A növekvõ munkatársi létszám mellett
csökkent az egy fõre vetített havi átlagos
villamosenergia-felhasználása *

0 Ft
0 Ft
1 millió Ft
azonnali

2010

Csökkent a PET-hulladékok térfogata,
kevesebb hulladék szállítása révén kisebb
környezetszennyezés

35 400 Ft
0 Ft
146 475 Ft
3 hónap

2012

Csökkent az elszállítandó üveghulladék
mennyisége éves szinten 4 068 db-bal,
ami 0,8 tonna üveget jelent

0 Ft
0 Ft
88 408 Ft
azonnali

2010

szolgáltatásait, 2010-tõl az

kidolgozott szolgáltatásával

széles spektrumának nyújt

* Épületfelújítás keretében, növekvõ munkatársi létszám mellett

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idõ
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MARS – MAGYARORSZÁG KISÁLLETELEDEL GYÁRTÓ KFT.

Nyitott szemmel a gyárban –
környezeti megtakarítások
Kapcsolattartó:

Frajsták Roland
környezetvédelmi és
biztonságtechnikai
vezetõ
+36-63/579-500
+36-63/479-489
roland.frajstak@
effem.com
www.mars.com/
hungary/hu
6648 Csongrád-Bokros
I. kerület
Alapítás éve: 1993
Alkalmazottak száma:
782 fõ
Éves forgalom (2011):
45,3 milliárd Ft
Fõ termékek,
szolgáltatások:
kisállateledel-gyártás
(takarmánygyártás)
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Fõbb környezetvédelmi intézkedések
2010-ben sikerrel alkalmaztunk termálenergiát a gázzal elõállított hõenergia kiváltására, így 2011-ben
folytattuk ezt az utat száraztermékgyárunk lágyvíz-fûtési rendszerének átalakításával.
A meglévõ rendszerünket kiegészítettük egy hõcserélõvel ellátott elõfûtõ résszel, amely a beérkezõ
kb. 20 °C-os lágy vizet kb. 55 °C-ra elõmelegíti. Így a használt energiát a kedvezõbb környezeti hatású
és költségû zöld energiával váltottuk ki.
A rendszer 3 fõ részbõl áll: a kapu elõtt futó gerincvezetékre épített levételi pontból, valamint az
épület mellé épített, vezérlõkonténerben elhelyezett melegvíz-elõállító egységbõl, továbbá a kettõt
összekötõ csõvezetékbõl.
Következõ megtakarítást célzó projektünk a sûrítettlevegõ-rendszer eredeti nyomásának a
minimalizálása volt (8,5 bar –> 7,2 bar). Az egész gyár felmérése során a rendszerben egy ciklikusan
sok levegõt felhasználó berendezést találtunk, ami gátolta a nyomáscsökkentés lehetõségét.
Beépítettünk egy helyi nyomásfokozó berendezést, amely lehetõvé tette a kitûzött cél elérését.
Emellett készült egy hétvégi nyomáscsökkentõ megoldás, ami további energiamegtakarítást
eredményezett. A szükséges beavatkozás egy vezérlõpanel-csere volt, amivel megoldottuk a
kompresszorok összehangolt, programozható vezérlését.
A sorban harmadik - környezeti megtakarítással is járó - akciónk a szociális épület férfimosdóiban
az addig vizet, vízkõoldót és egyéb tisztítószereket igénylõ, valamint az automatizált
öblítést elektromos szenzorokkal vezérlõ piszoárok cseréje,
kb.
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A CÉGRÕL RÖVIDEN
Magyarországon a
rendszerváltás óta jelen lévõ
Mars jelenleg két vállalatot
mûködtet. A Mars
Magyarország Értékesítõ Bt.
az édesség- és élelmiszer-ipari
kereskedelemben
tevékenykedik. Az állateledelgyártást a Mars Magyarország
Kisállateledel Gyártó Kft.
1993 óta a Csongrád megyében
található bokrosi telephelyén
végzi. A Mars két hazai
KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta Környezeti javulás
Termálvizes rendszer kiépítése,
beüzemelése

Központi levegõnyomás csökkentése,
kompresszor hétvégi nyomáscsökkentése

Vízöblítéses piszoárok cseréje vízmentes
mûködésûre
Beruházás

vállalatának együttes bruttó
19,5 millió Ft
500 ezer Ft
8,5 millió Ft
2 év 6 hónap

árbevétele 2011-ben

2011

280 000 m3 földgáz-megtakarítás, amivel
a Bokros Iskolát és Óvodát 11 éven át
lehetne fûteni

1 088 037 Ft
0 Ft
4 978 519 Ft
3 hónap

forintot. A bokrosi vállalat

2010

184 390 kWh villamosenergiamegtakarítás, ami a Bokros Iskola és
Óvoda nyolcéves villamosenergiafelhasználását jelenti

874 600 Ft
679 984 Ft
1 762 750 Ft
10 hónap

biztosít munkahelyet,

2010

3

2 822 m ivóvíz-megtakarítás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idõ

megközelítette a 60 milliárd

több mint 800 embernek

valamint magyar beszállítóitól
évente több mint 10 milliárd
forint értékben vásárol fel
a gyártáshoz szükséges hazai
termékeket.
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MOL NYRT.

Kapcsolattartó:

Hatékonyság a finomítóban,
a jövõ megoldásai a
töltõállomáson
Fõbb környezetvédelmi intézkedések

Kapusy Pál
fenntartható fejlõdés
vezetõ
+36-1/209-0000
+36-1/464-0142
sd@mol.hu
www.mol.hu
1117 Budapest, Október
huszonharmadika u. 18.
Alapítás éve: 1991
Alkalmazottak száma:
5406
Éves forgalom (2011):
2440 milliárd Ft

A Dunai Finomító desztillációs oszlopainak energiahatékony
mûködtetése
Legfontosabb alapanyagunk, a kõolaj sokféle változatos összetételû szerves vegyületet tartalmaz,
így feldolgozása során a desztilláció, azaz a folyadékelegyek szétválasztása a megfelelõ minõségû
termékek elõállításának egyik meghatározó és egyben leginkább energiaigényes folyamata.
A MOL Dunai Finomítójában 82 desztillációs oszlop mûködik. A hatékonyság növelése érdekében munkavállalók bevonásával
egy program keretében egy jelentõs energiafogyasztó, az aromás alapanyag-desztilláló kolonna mûködési paramétereit módosítottuk: a reflux mennyiségét
csökkentettük, majd a termék
minõségének beállításait optimalizáltuk. Ezáltal üzemi szinten
már az elsõ évben 84-85 ezer GJnak megfelelõ földgáz-megtakarítást sikerült elérni beruházási
költség nélkül. Ez az energiamennyiség 1500-1600 átlagos
családi ház éves földgázfogyasztását fedezné.
Átfogó programot indítottunk a desztillációs oszlopok energiahatékony mûködési paramétereinek meghatározására. Az elsõ eredmények alapján 2011-ben 108 ezer GJ/év energiamegtakarítás mutatható ki a 2010-es évhez képest, részben földgáz, részben gõz megtakarításával. 2012-ben további
150 ezer GJ megtakarítás várható.

Fõ termékek,
szolgáltatások:
kõolaj- és gázkutatás
és -kitermelés,
kõolaj-finomítás,

A jövõ töltõállomása – Budapest, Istenhegyi úti MOL-töltõállomás
Az Istenhegyi úti töltõállomás koncepciója egyfajta útkeresés a jövõ kihívásainak lehetséges kezelési módjaira. Célunk üzemelési tapasztalatok megszerzése jelenleg még nem sztenderd ipari megoldások alkalmazásában, így hozzájárulva ezek elterjedéséhez.
Az „A” energiatanúsítású hõszigetelést az épület homlokzatán és homlokzati nyílászáróinál alkalmazott háromrétegû speciális üvegek és az extra vastag – a tetõn 35 cm-es, az épület falain 25 cm-es
– hõszigetelés biztosítja, amelynek révén az épület energiafelhasználása 55%-kal csökkent.
A 216 m2-es zöldfal és zöldtetõ a beültetett növényeknek köszönhetõen 10 tonna CO2 gázt sem-

kõolajtermékek kisés nagykereskedelmi

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta Környezeti javulás

értékesítése,

A Dunai Finomító desztillációs
oszlopainak energiahatékony
mûködtetése

petrolkémia,
földgázszállítás

1. fázis: Az aromás alapanyag-desztilláló
kolonna mûködési paramétereinek
módosítása (2008-2010)

1. fázis:
2008-2010:
106 ezer GJ energiamegtakarítás és
5,7 kt CO2-kibocsátáscsökkentés
2008

2. fázis: Program a Dunai Finomító
desztillációs oszlopai energiahatékony
mûködési paramétereinek
meghatározására
(2010-2011 tény) (2012 becslés)
A jövõ töltõállomása - Budapest,
Istenhegyi úti MOL-töltõállomás

2011
Beruházás
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2. fázis:
2010-2011:
108 ezer GJ energiamegtakarítás és
5,8 kt CO2-kibocsátáscsökkentés
2012 (becslés):
150 ezer GJ energiamegtakarítás és
8 kt CO2-kibocsátáscsökkentés
Évente:
214 054 kWh energiamegtakarítás és
194 kt CO2-kibocsátáscsökkentés,
10 t CO2 megkötése

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

0 Ft
0 Ft
1247 millió Ft
azonnali

31,58 millió Ft
0 Ft
5,8 millió Ft
5 év 6 hónap
Megtérülési idõ
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A CÉGRÕL RÖVIDEN
A MOL-csoport Kelet-KözépEurópa egyik vezetõ integrált
legesít, továbbá a szigetelés révén energiát takarít meg, csökkenti a téli-nyári nagy hõmérsékletingadozások épületre gyakorolt hatását, valamint a csatornaterhelést is.
A „levegõ-víz” hõszivattyús rendszer az épület fûtését, hûtését és melegvíz-ellátását biztosítja.
A rendszer a jelenleg elérhetõ egyik legnagyobb hatásfokkal rendelkezik (4,09 COP, ami azt jelenti,
hogy 1 kW felvett villamos energiából 4,09 kW fûtõteljesítményt tud generálni).
A földgázfelhasználás kiváltása 74 484 kWh, míg a további energetikai fejlesztések 139 570 kWh
villamosenergia-megtakarítást jelentenek.
Napelemes elektromosenergia-termelõ rendszer fõ része a kiszolgálóterület feletti 195 m2-es ún.
szolár elõtetõ, amely az árnyékoláson túl az üvegszerkezetbe laminált polikristályos napcellái segítségével a megújuló napenergiát
alakítja át elektromos árammá. A
tetõ fölé magasodó két „szolárfa”
ágain 60 db rombusz alakú napcellás „levél” ad további közel 50 m2
hasznos felületet.
355 darab Power LED lámpát
használunk az épület és a külsõ kiszolgálóterületek megvilágítására,
melyek élettartamukat tekintve az
általuk kiváltott hagyományos izzóknál és fénycsöveknél gazdaságosabbak, évi 6000 kWh elektromosenergia-megtakarítást jelentenek.
A környezetbarát belsõépítészeti megoldásokat különösen korszakalkotónak tekintjük: az egyedi
üzletberendezések, polcok, asztalok, sõt még a székek is újrahasznosított kartonpapír felhasználásával készültek.
Bár kutatásaink szerint az üzemanyagok terén még várat magára a zöld forradalom, igyekszünk
érdemi megoldásokat találni a fenntartható mûködésre. Az úttörõkre is gondolva a MOL az ABBcsoporttal karöltve Magyarországon elsõként helyezett üzembe olyan gyorstöltõt a felújított töltõállomáson, amely mindössze 20 perc alatt képes menetkészre feltölteni egy elektromos autó
akkumulátorait.

olaj- és gázipari
vállalatcsoportja.
Kutatás-termelés üzletünk
11 országban végez olaj- és
gázkutatási tevékenységet,
míg 7 országban termelési
tevékenységet. A Termékelõállítás és Kereskedelem
szegmens 5, összesen 23 millió
tonna éves kapacitású
finomítót üzemeltet közös
ellátásilánc-optimalizálás
mellett a kelet-közép-európai
régióban. A regionális
nagykereskedelmi
tevékenységet a
Kiskereskedelmi divízió széles
körû, több mint 1700 tagú
töltõállomás-hálózata
hatékonyan támogatja
11 országban, 8 különbözõ
márkával. Legfontosabb
célunk, hogy a meglévõ és
az új piaci lehetõségek minél
teljesebb kihasználásával
tovább javítsuk teljes
portfóliónk hatékonyságát,
és kiemelkedõ részvényesi
megtérülést biztosítsunk
a magas szintû társadalmi és
környezeti teljesítményünk
fenntartása mellett.
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TETRA PAK CSOMAGOLÓANYAG GYÁRTÓ ZRT.

Hûtés nélkül – szabadhûtéssel
Kapcsolattartó:

Szabó Orsolya
környezetvédelmi
szakértõ
+36-23/885-240
+36-23/418-023
orsolya.szabo@

Fõbb környezetvédelmi intézkedések
A vállalatcsoport alapításától kezdve elkötelezett a környezetkímélõ és fenntartható mûködés mellett.
Termékeink hosszú ideig hûtés nélkül megõrzik az élelmiszerek kiváló minõségét. Alapanyagaink
beszerzésében, termelési folyamataink során nagy gondot fordítunk a környezeti szempontokra.
Integrált irányítási rendszerünk része az ISO 14001-es környezetközpontú irányítási rendszer, és
a Világszínvonalú Termelés (World Class Manufacturing) elnevezésû veszteségcsökkentõ és
folyamatfejlesztõ programunknak szintén fontos pillére a környezetvédelem. Technológiai
sajátosságainkból adódóan a budaörsi gyárban két kiemelt területre koncentrálunk: a hulladékkibocsátás csökkentésére, az újrahasznosítás növelésére, valamint az energiafelhasználás
csökkentésére. Termelési hulladékaink 100%-ban újrahasznosításra kerülnek. Az energiafelhasználás
csökkentése területén is számos beruházást, technológiai ésszerûsítést, valamint veszteségcsökkentést
valósítottunk meg az évek során, melynek következtében az egységnyi csomagolóanyagra számított
fajlagos energiafogyasztásunk 10 év alatt 40%-kal csökkent.

tetrapak.com
www.tetrapak.com/hu
2041 Budaörs, Gyártelep
Alapítás éve: 1989
Alkalmazottak száma:
147 fõ

MStdp = millió
darab sztenderd
csomagolóanyag,
GJ = gigajoule

Éves forgalom (2011):
28,9 milliárd
Fõ termékek,
szolgáltatások:
italoskarton-gyártás
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Ezen intézkedések egyike a 2011 végén megvalósult szabadhûtés alkalmazása. Voltak korábbi
fejlesztések ugyanebben a témában, a felszívó gépház és a szerverszoba szabadhûtéssel történõ
hûtése már 2010 óta mûködik.
A beruházás megvalósulása elõtt a technológia során felmelegedett hûtõvíz visszahûtése minden
esetben hûtõgéppel történt, ami egész évben jelentõs energiát használt fel.

ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ | 2012.

A CÉGRÕL RÖVIDEN
A szabadhûtésnél a technológiai folyamatokból visszatérõ 18-19 °C-os hûtõvíz visszahûtése történik
14 °C-ra a hûtõgépek teljes kiiktatásával, a külsõ környezeti hõmérséklet segítségével. A módszer
akkor alkalmazható, ha a környezeti levegõ hõmérséklete +4 °C alatt van. Az országunkra jellemzõ
idõjárási körülmények mellett ez évi 60 napot jelent. Ebben az idõszakban napi 3000 kWh energiát
takarítunk meg. Ennyi energiamennyiséget használ el egy vasaló, amelyet 125 napra bekapcsolva
felejtenek, ez egyenértékû két teljes háztartás éves energiaszükségletével. A beruházás két területe
a szivattyúszabályozás beépítése, valamint a szabadhûtés megvalósítása volt, és a beruházás kevesebb
mint egy év alatt megtérül.
Ennek következtében 2012. január és február hónapjában a fajlagos energiafogyasztás a gyár 20 éves
történetében a legalacsonyabb volt.

A Tetra Pak vállalatot
Dr. Ruben Rausing alapította
1951-ben, amely egyedülálló
innovációival megváltoztatta
az élelmiszer-csomagolás és
-elosztás módját.
A Tetra Pak Csomagolóanyag
Gyártó Zrt. 1992-ben indult
egy nyomdagéppel, egy
laminátorral és egy
vágógéppel. Ma már két
nyomdagéppel, egy
laminátorral és három
vágógéppel folyik a termelés.

Így hûtünk mi: a szabadhûtés

A gyár jelenleg hat különbözõ
A kiváló eredményeket látva, a szabadhûtés továbbfejlesztését is jóváhagyták a vállalat vezetõi. A beruházás megvalósulását követõen +10 °C-os külsõ hõmérsékletig alkalmazható lesz a technológia.
A megtakarítási lehetõségek ismeretében más közép-európai Tetra Pak vállalatok is tervezik a fejlesztést a szabadhûtés alkalmazására
Idõjárásfüggõ fûtõvízszabályzás: A termeléshez szükséges fûtõvíz ellátása egy központi
rendszerbõl történik. A fûtõvíz felmelegítéséhez szükséges energiamennyiséget korábban kézzel
állították. A fejlesztés abban valósult meg, hogy a szabályozást automatizáltuk.

méretû italoskartont gyárt tíz
különbözõ kivitelben.
A termékek 92 százalékát
exportálják, elsõsorban

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta Környezeti javulás
Szabadhûtés:
hûtésienergia-felhasználás csökkentése

Napkollektor – használati meleg víz
elõállítására

Idõjárásfüggõ fûtõvízszabályzás

2011

2009

2011
Beruházás

a kelet- és közép-európai

180 000 kWh energia-megtakarítás
352 m3 hûtõvíz-megtakarítás
17,6 kg vízkezelõ vegyszer nem kerül
felhasználásra

6 235 000 Ft
0 Ft
7 012 200 Ft
11 hónap

piacokra kerülnek, de Japántól

352 Nm3 éves földgáz-megtakarítás

1 788 430 Ft
13 050 Ft
283 620 Ft
6 év 8 hónap

Chiléig a világ minden részére

41 536 Nm3 éves földgáz-megtakarítás

38 570 Ft
0 Ft
4 015 050 Ft
azonnali

dobozokat.

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Dél-Afrikáig és Szudántól

szállítják a Budaörsön gyártott

Megtérülési idõ

Napkollektor: Kommunális felhasználású víz felmelegítésére használjuk.
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VALEO AUTO-ELECTRIC MAGYARORSZÁG KFT.

Mikrobiológiai levegõtisztítással
csökkenthetõ energiaköltségek
Kapcsolattartó:

Hülber Árpád
EHS-csoportvezetõ
+36-88/540-603

Fõbb környezetvédelmi intézkedések
A világ legnagyobb autóipari beszállítóinak csoportjában számon tartott Valeo veszprémi gyára a cégcsoport tagjai közül az elsõk között, 2002-ben vezette be a KIR, majd 2003-ban a MEBIR szerinti mûködést. A gyártott termékcsoportváltások az elmúlt években szükségessé tették, hogy még nagyobb gondot fordítsunk a környezetvédelmi intézkedések gazdaságos megvalósítására. A környezetvédelmi fejlesztéseket vállalatunknál a dinamikus növekedésnek köszönhetõen kell végrehajtani. Az új termékek
gyártása miatt a hulladékok mennyisége jelentõsen megnövekedett, emellett az illékony szerves vegyületek (VOC) növekvõ felhasználása is kihívást jelent vállalatunknak.

+36-88/540-589
arpad.hulber@valeo.com
www.valeo.com
8200 Veszprém
Piramis u. 1.
Alapítás éve: 1998
Alkalmazottak száma:
~ 1200 fõ
Éves forgalom (2011):
~ 22,5 milliárd Ft
Fõ termékek,
szolgáltatások:
kapcsolók, szenzorok,
elektronikai- és
kameravezérlõ egységek

Levegõtisztaság-védelem
A gépjármûvekben használt elektronikai egységek
gyártásának fontos folyamata a panellapok lakkal
történõ bevonása. Szükségessé vált a szárító kemencékbõl és lakkozó berendezésekbõl elillanó oldószerek folyamatos elszívása, amely biztosítja az
oldószer koncentráció szinten tartását, valamint
a munkavédelmi elõírások betartását is.
A VOC-anyagok leválasztására egy Magyarországon még nem annyira elterjedt biológiai leválasztómodul telepítését határoztuk el. A levegõ
tisztítására kifejlesztett biofilteres tisztítómodul
egy berendezésben kombinálja a biológiai tisztító, valamint a kémiai- és biológiai szûrõ elõnyeit. A távozó levegõt elõször a modul aljában található vízágyon préseljük át, így finoman eloszlik a vízben, amely átmeneti felületet hoz létre a
gáz-folyadék átalakuláshoz. A gázállapotban jelen lévõ, vízben oldódó VOC kioldódik, és a vízben marad. A rosszul, vagy vízben nem oldódó
komponensek folyékony állapotba hozhatóak,
mivel a kioldott VOC anyagok egyben oldószerként alkalmazhatóak. A berendezés tisztítórészében nagy mennyiségû VOC-t lehet lekötni. A tisztítási folyamatot követõen a távozó levegõ áthalad a biológiai és kémiai szûrõn, amelyben az aktív granulátum köti meg a légáramlatban fennmaradó VOC komponenseket, majd a mikrobio-

Illékony szerves vegyületek biológiai
leválasztója CO2-kibocsátás nélkül

lógiai állomány rendelkezésére bocsátja táplálékként. Ez a leválasztás az elterjedtebb, égetõs
megoldással szemben gazdaságosabban üzemeltethetõ, hiszen nincs gázfelhasználás és a
villamosenergia-igénye is alacsonyabb, valamint
a gyár CO2-kibocsátását sem növeli.

Energiamegtakarítás
Az energiamegtakarítás érdekében a gyártóberendezések hûtését biztosító klíma egységek, valamint a fröccsöntõ- és a hullámforrasztó-beren-

Hulladék hõ fûtési visszaforgatása
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A CÉGRÕL RÖVIDEN
A Valeo független ipari csoport,
amelynek tevékenységi köre
dezések hulladék hõjének elvezetését kétállású szeleppel oldottuk meg. Amikor a berendezésekbõl
áradó meleg levegõ nyáron az épület hûtését biztosító klímaberendezéseinknek a hatékonyságát
csökkentené, a gyártási terület gépei által termelt hõt a szabadba bocsátjuk ki. Körülbelül 32 000 kWh
villamos energiát tudunk megtakarítani azáltal, hogy nem kell a magas hõmérsékletû levegõt hûteni. Télen az említett berendezések felesleges hõje segíti a termelési területek fûtését, amivel a gyár
gázfelhasználását évente közel 7 800 m3-rel tudjuk csökkenteni.

teljes egészében az autóiparra
koncentrálódik. A csoport a
gépjármûvek legkülönbözõbb
kategóriáihoz tervezi, gyártja

Hulladékkezelés
Az elszállított hulladékaink mennyisége termelésünk bõvülése következtében az elmúlt 4 évben több
mint 50%-kal növekedett meg. A hulladékelszállítás-optimalizálásával növelni tudtuk a szállításonkénti hulladékok mennyiségét, így csökkentve a szállítási költséget és a CO2-kibocsátást. Az intézkedésnek köszönhetõen
éves szinten 400-500 liter gázolajat tudunk
megtakarítani. A hulladékok szelektálásának
növelésével és piackutatással nagyobb hulladékátvételi árat értünk
el, így a hulladékokból
származó bevételeinket
jelentõs mértékben tudtuk növelni. A mûanyaghulladék szelektálásának fokozásával az eddig ártalmatlanított hulladékokból évente további 10 tonnát sikerül
újrahasznosítani.
Növekvõ termelés mellett is csökkenthetõ a nem újrahasznosítható hulladékok
mennyisége
KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK
Az intézkedés megnevezése
Mióta Környezeti javulás
2010

A VOC emisszió csökkentése biológiai
leválasztóval: villamosenergia- és földgázmegtakarítás

102 millió Ft
12,7 millió Ft
73 millió Ft
1 év 9 hónap

Energiacsökkentés a fûtés és hûtés
optimalizálásával: hõt termelõ
gyártóberendezések, illetve
klímaberendezések hõelvezetésének
átalakítása

20102011

7780 Nm3 éves gázfelhasználás-csökkentés
32 560 kWh energiamegtakarítás

200 ezer Ft
0 Ft
2,3 millió Ft
2 hónap

2010

400-500 liter gázolaj-megtakarítás

0 Ft
0 Ft
100 ezer Ft
azonnali

2012

Az eddig ártalmatlanításra kerülõ
mûanyaghulladék egy része
újrahasznosításra kerül (10 tonna/év)

0 Ft
100 ezer Ft
4,3 millió Ft
azonnali

A mûanyaghulladék szelektálási
arányának növelésével és
szolgáltatóváltással kedvezõbb
hulladékátvételi lehetõségek kialakítása
Beruházás

Mûködési költség (éves)

termékek, részegységek és
modulok), és mára az északamerikai, európai és ázsiai
piacok domináns autógyártóinak partnereként
a világ tíz legnagyobb autóipari
beszállítójának egyikévé vált.
A Valeo 1998 óta gyártja
Veszprémben számos vezetõ
gépjármûgyártó partnere
számára a személy-, haszon-,
illetve különleges jármûvekhez

Szennyezett levegõ kezelése biológiai
leválasztóval

Hulladékszállítás optimalizálása:
a szállításonkénti hulladék
mennyiségének növelése (minimum
1 tonna/fuvar)

és értékesíti termékeit (önálló

Megtakarítás (éves)

a csúcsminõségû kapcsolók,
szenzorok, elektronikai és
kameravezérlõ egységek
széles skáláját.

Megtérülési idõ
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ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ PROGRAM – MEGTAKARÍTÁSOK KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
A tizedik 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? Környezeti javulás
Az intézkedések bevezetésével
a 84 szervezet évente legalább
ennyivel kevesebb erõforrást
használ fel:

Támogatók
amelyek környezeti és
gazdasági haszonnal jártak

Legkorábbi
intézkedés:
1991

(az azonos intézkedések
többszöri szereplése miatt ez
összesen 458 intézkedést jelent)

Legutóbbi
intézkedés:
2012

434 intézkedés,

Szakmai partnerek

84 szervezettõl
(az azonos cégek többszöri
szereplése és a közös pályázatok
miatt ez 109 szervezetet jelent)
az esettanulmányokat
bemutató szervezeteknél több
mint
202 000 munkatárs dolgozik

Médiatámogatók

A 2012-es
programban
az elmúlt
5 évben
megvalósított
fejlesztéseiket
mutatják be
a vállalatok

ANYAGOK:
1 510 liter tisztítószer
658 ezer liter üzemanyag
10 tonna ammónia
2 112 tonna vegyszer
544 tonna lúg
162 tonna regeneráló só
ENERGIA:
764 GWh energia
56 millió m3 földgáz

0 Ft (csak átszervezés)
767 millió Ft
(átlag 4,6 millió Ft)
6,6 milliárd Ft
(átlag 51 millió Ft)
azonnali
188 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

VÍZ:
19,8 millió m3 víz
Ezen felül legalább ennyivel
kevesebb hulladék és
szennyezés keletkezik:
HULLADÉK:
642 ezer tonna
nem veszélyes hulladék
61 ezer tonna
veszélyes hulladék

Összesen
27,47 milliárd
forint
!
megtakarítás

133 mosott gyümölcs tálban
(olyan intézkedések, amelyek
nem igényeltek beruházást)

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

113 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, 2012-es árakon vettük figyelembe

Összes beruházás

Az idei kötetben szereplõ vállalatok
n Állami Autópálya Kezelõ Zrt.
n Audi Hungaria Motor Kft.
n CHINOIN Zrt. – a Sanofi vállalata
n DENSO Gyártó Magyarország Kft.
n Dreher Sörgyárak Zrt.
n IKEA Lakberendezési Kft.
n KELER Zrt.
n MARS Magyarország Kisálleteledel
Gyártó Kft.
n MOL Nyrt.
n Tetra Pak Csomagolóanyag Gyártó Zrt.
n Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.
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

Összes mûködési költség (éves)

Összes megtakarítás (éves)

Átlagos megtérülési idõ

A tíz év összesített adatait tartalmazó táblázatból látható, hogy környezettudatos gondolkodással
jelentõs megtakarításokat lehet elérni. Az Ablakon Bedobott Pénz Program a KÖVET egyik
legsikeresebb kezdeményezése. Tíz év alatt 84 szervezet 434 beruházását, vagy beruházást nem
igénylõ fejlesztését gyûjtötték össze, melyek összesen 27,47 milliárd forint megtakarítást hoztak.
Emellett a környezetvédelmi intézkedések során a cégek:
n megtakarítottak 658 ezer liter üzemanyagot, amellyel 3 916 átlagos fogyasztású gépkocsi elmehetne
Budapestrõl Brüsszelbe és vissza;
n megspóroltak 764 GWh villamos energiát, amely körülbelül 380 ezer, lakótelepen élõ család átlagos
éves villamosenergia-igénye;
n 56 millió m3 földgázt takarítottak meg, amely megfelel 43 000 háztartás éves gázfogyasztásának;
n a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésének és az anyagfelhasználás tökéletesítésének
eredményeként 642 ezer tonnával kevesebb nem veszélyes hulladékot termeltek, ami megfelel
2 568 000 fõ éves szilárd háztartási hulladékának;
n 61 ezer tonnával kevesebb veszélyes hulladékot termeltek, ami 6,3 milliárd érintõképernyõs
telefonnak felel meg.
A táblázatból az is látható, hogy a bemutatott intézkedések egyharmada semmilyen anyagi ráfordítással nem járt, ellenben átlagosan 51 millió forint hasznot hoz egy vállalatnak évente.
Összességében tehát pusztán szervezési, viselkedési változtatással évente 6,6 milliárd forint tiszta
hasznot ér el a bemutatott 84 vállalat.
A kiadványról
A KÖVET Egyesület idén tizedik alkalommal adja közre Ablakon Bedobott Pénz címû esettanulmánykötetét. A programban idén résztvevõ 11 vállalat összesen 48 környezetvédelmi fejlesztését mutatja
be, így a tíz kötetben összesen 84 szervezet számol be 434 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.

