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A Magyar Kormány az uniós nor-

mákkal összhangban olyan szabá-

lyozásokat vezet be, amelyek e-

lônyben részesítik a környezettu-

datos vállalatokat, környezetbarát

termékeket. Ezen kívül informá-

ciókkal, pozitív példákkal segít-

hetjük a helyes irányba a gazda-

sági élet szereplôit. Munkánkban

kiváló partner a KÖVET-INEM

Hungária, az egyesület Ablakon

bedobott pénz címû kiadványa

pedig egyetlen modern vállalat

könyvtárából sem hiányozhat.

Napjainkban szerencsére mind többet hallunk és beszé-
lünk a környezetvédelemrôl. Lassan mindannyian felismer-
jük, hogy oda kell figyelnünk a levegô, a víz, a talaj tiszta-
ságára, a természeti értékek megôrzésére. Sokan mégis
igyekeznek elkerülni, de legalább elodázni az ebbôl faka-
dó kötelezettségeket, amit azzal magyaráznak, hogy az
ehhez szükséges életmód- vagy technológiaváltás sokba
kerül. Van is ebben némi igazság, hiszen az egyre szigoro-
dó környezetvédelmi szabályozások betartásához bizony
új beruházásokra, új eszközök beszerzésére van szükség.
Azt azonban hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ezek a
befektetések közép vagy hosszú távon bôségesen megté-
rülnek.

A KÖVET-INEM Hungária legújabb kiadványa komoly se-
gítséget nyújt a magyarországi vállalatoknak, hiszen egy-
szerû példákkal, már bevált modellekkel bizonyítja, hogy a
környezetvédelem nem ablakon kidobott pénz. Egy

egészséges gazdaságban ugyanis nem a környezetvédelem, hanem a környezetszennyezés
az, ami megterheli a vállalatvezetôk pénztárcáját. Nyugat-Európában vagy az Egyesült Álla-
mokban a környezetszennyezésért fizetendô bírságok például annyira magasak, hogy a vál-
lalatoknak sokkal inkább megéri betartani a szabályokat. 

Másodszor pedig – s ez az elôzônél sokkal fontosabb –, egy modern gazdaságban a környe-
zettudatosság versenyelônyt jelent. Az a cég, amely tudatosan törôdik a természeti és em-
beri környezetével, a kiadványban is bemutatott közvetlen megtakarításokon túl olyan kom-
munikációs elônyre tesz szert, amely meglátszik a piaci eredményein. 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium egyik elsôdleges célja, hogy kialakítson Magyaror-
szágon egy új szemléletet, amely valóban versenyelônynek tekinti a környezet védelmét, a kör-
nyezettudatos vállalatirányítást. Az új szemléletet természetesen nem lehet kizárólag bírságok-
kal kikényszeríteni. A Magyar Kormány az uniós normákkal összhangban olyan szabályozásokat
vezet be, amelyek elônyben részesítik a környezettudatos vállalatokat, környezetbarát terméke-
ket. Ezen kívül információkkal, pozitív példákkal segíthetjük a helyes irányba a gazdasági élet
szereplôit. Munkánkban kiváló partner a KÖVET-INEM Hungária, az egyesület Ablakon bedo-
bott pénz címû kiadványa pedig egyetlen modern vállalat könyvtárából sem hiányozhat.

Bízom benne, hogy ez a sorozat valódi változást indít el a magyar gazdasági életben, és a
következô kötet szerkesztésekor a környezettudatos vállalatok százai fognak versengeni
egymással, hogy pozitív példájukat a nagyközönségnek bemutathassák.

Dr. Persányi Miklós
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Budapest, 2003. október 10.
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Elôszó

A környezettudatosság 
versenyelôny



…a kilencszáz válaszadó vállalat

adatai – meglepôen – azt mutat-

ják, hogy a társaságok évi 14-17

százalékkal, vagyis az általános

termelési-növekedési rátákat fe-

lülmúlóan költenek majd többet

az elkövetkezô idôszakban kör-

nyezetvédelemre. Ennek oka el-

sôsorban az, hogy jó néhány

szektorban, többek között a

vegyiparban és a feldolgozó-

iparban tevékenykedôk csak

környezetvédelmi minôsítések

birtokában maradhatnak piaci

szereplôk az uniós piacon…

Lássunk elôször két közvélekedést:
„A környezetvédelem sok pénzbe kerül. Megpróbálhatnánk ugyan kevésbé szennyezni, de
akkor lemaradnánk a versenyben.“
„A környezettudatos mûködés megtérül a költségek csökkenésén és a jobb piaci pozíción
keresztül, azaz gazdaságilag is indokolt.“
Melyik vélekedés igaz? Valószínûleg mind a kettô, de hogy ezt a látszatparadoxont megért-
sük, vizsgáljuk meg elôször egy kissé részletesebben a két kijelentést.

A „több környezetvédelem“ több pénzbe kerül
„Nyolcszázmilliárdos lemaradás a szennyvíztisztításban1“; „456 milliárd forint beruházás kell
a magyar vállalatok IPPC2-konformmá tételéhez“ – Az ehhez hasonló hírek adják meg a fen-
ti vélekedés alapját. A logikus gondolatmenet a következô:
• Az EU-csatlakozás szükséges: ez azon ritka kérdések közé tartozik, amelyben alapvetôen 

a jobb- és baloldali pártok is egyetértenek.
• Magyarország „fejletlenebb“ az EU-országok többségénél, ezért a felzárkózás

elengedhetetlen.
• A felzárkózás fontos területe a környezetvédelem, ez nem lehet a csatlakozás gátja.
• A környezeti felzárkózás fô eszköze az EU-konform jogszabályok minél 

gyorsabb átvétele, az ún. erôltetett menet.
• A jogszabályok átvételének bizony költsége is van, ez az EU-csatlakozás ára, de ezt az 

EU-támogatásokkal kompenzálja.
Nevezzük ezt sodródó gondolkodásmódnak.
Nézzünk egy tipikus újsághírt, ami a GKI Gazdaságkutató Rt. felmérését foglalja össze3:
„2002 és 2005 között csaknem 2500 milliárd forintot költ a gazdasági szféra környezetvédel-
mi kiadásokra. … Ennek elsôdleges oka az, hogy a vállalatok a fejlesztések nélkül nem ma-
radhatnak piaci szereplôk az unióban. … A hatalmas összeg felét az állandó környezetvédel-
mi költségek teszik ki, a másik ötven százalék azonban új zöld befektetés lesz – derül ki a GKI
Gazdaságkutató Rt. környezetvédelmi tárca megbízásából készített felmérésébôl. … A ki-
lencszáz válaszadó vállalat adatai – meglepôen – azt mutatják, hogy a társaságok évi 14-17
százalékkal, vagyis az általános termelési-növekedési rátákat felülmúlóan költenek majd töb-
bet az elkövetkezô idôszakban környezetvédelemre. Ennek oka elsôsorban az, hogy jó né-
hány szektorban, többek között a vegyiparban és a feldolgozóiparban tevékenykedôk csak
környezetvédelmi minôsítések birtokában maradhatnak piaci szereplôk az uniós piacon – mu-
tatott rá a GKI vezetôje, Vértes András. A környezetvédelmi beruházások üteme valószínûleg
évi 12 százalékkal bôvül, ez annyit jelent, hogy 2005-ig összesen 660 milliárd forintot fektet-
nek be a cégek. Vértes hozzátette, a fejlôdés üteme a nélkülözhetetlen beruházások elvég-
zése után várhatóan alábbhagy, ám a fenntartás és üzemeltetés várhatóan magas szinten sta-
bilizálja majd a környezetvédelemi kiadásokat. … A felmérés szerint a kiadások kilencven szá-
zalékát önerôbôl finanszírozzák majd a cégek, a fennmaradó tíz százalékon a hitelek, az álla-
mi és nemzetközi támogatás osztozik. A vállalatok többsége úgy gondolja, hogy 2005-re kör-
nyezetvédelmi szempontból is megfelel majd az uniós elôírásoknak.“

1 Internetes újsághír: www.magyarorszag.hu a Kormányzati portálon. Leolvasás idôpontja: 2003. március 6.
2 Az IPPC a 96/61/EC Tanácsi Rendelet közkeletû neve (pontos megnevezés: Council Directive 96/61/EC of September 1996 con-
cerning integrated pollution prevention and control). A jogszabály célja az ipari szennyezés megelôzése, fô eszköze a legjobb ren-
delkezésre álló technikán (BAT – best available techniques) alapuló egységes környezetvédelmi engedélyek kiadása. A BAT betû-
szóból a legjobb a környezeti szempontból leghatékonyabbat, a rendelkezésre álló – a gazdaságilag és mûszakilag megvalósítha-
tó – lehetôséget, a technika mind a technológiát, mind annak tervezését, üzemeltetését, szétszerelését, az üzem irányítását jelen-
ti. Az egységes engedélyek kiadása új üzemek esetében a direktíva bevezetésétôl kezdve, meglévô egységeknél pedig 8 éven be-
lül kötelezô. Az említett szám egy 2003. szeptember 30-án megrendezett szakmai (REC-EMLA: PRTR) konferencián hangzott el,
korábbi felmérések becsléseinek felsô határa eléri az 1700 milliárd forintot. Hangsúlyozandó, hogy a beruházási költségek nem
csak az IPPC bevezetésébôl erednek, gyakorlatilag magukba foglalják a szinte teljes magyar ipar és néhány mezôgazdasági ága-
zat teljes technikai korszerûsítését, valamint a hulladékprobléma komplett megoldását.

3 Internetes újsághír: www.magyarorszag.hu a Kormányzati portálon. Leolvasás idôpontja: 2003. április 8.

Magasabbra mászva
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Ha nem csak a ránk zúduló jog-

szabályokra reagálunk, hanem

megpróbáljuk saját érdekünk-

ben a környezeti hatásokra job-

ban figyelve mûködtetni vállal-

kozásunkat, azt idegen szóval

’proaktív’ megközelítésnek ne-

vezzük. Az ilyen megközelítés –

a szigorodó jogszabályi és piaci

feltételeknek való hosszú távú

megfelelés mellett – számtalan

rövidtávú elônyt hozhat.

Eddig az újsághír, amibôl nem esne nehezünkre több tucatnyit idézni az utóbbi évek fôáramú
sajtójából. Talán nem kell külön részletezni, hogy az ilyen felmérések jól igazolják az ágazattá
degradált környezetvédelem (különálló minisztérium az állami politikákba integráltság helyett, a
szennyezés utólagos ártalmatlanításában érdekelt szakcégek) létjogosultságát, egyre nagyobb
üzleti lehetôséget biztosítva a környezet megóvását csak üzletnek tekintô vállalkozóknak.

A „több környezetvédelem“ kevesebb pénzbe kerül
A sodródó gondolatmenet és a médiában napi rendszerességgel elejtett milliárd forintos
költségek miatt a hazai vállalatok, vállalkozók a környezetvédelmet általában kényszerként
élik meg, az ennek való megfelelést pedig nagy költségtételnek gondolják. Bár a vállalatok
és vállalkozások környezettudatosabb mûködése néha valóban kényszer és költségtényezô,
elônyei messze meghaladhatják a hátrányait. Ha nem csak a ránk zúduló jogszabályokra rea-
gálunk, hanem megpróbáljuk saját érdekünkben a környezeti hatásokra jobban figyelve mû-
ködtetni vállalkozásunkat, azt idegen szóval ’proaktív’ megközelítésnek nevezzük. Az ilyen
megközelítés – a szigorodó jogszabályi és piaci feltételeknek való hosszú távú megfelelés
mellett – számtalan rövidtávú elônyt hozhat.
A keletkezô hulladékot, szennyezést, az elpazarolt hôt egyszer meg kellett vásárolnunk alap-
anyagként vagy energiaként. Az anyagfelhasználás, energia-, és vízfogyasztás ésszerûsítésé-
vel, újrahasznosítással csökkenthetjük a költségeket és további megtakarítási lehetôségeket
tárhatunk fel. A legkönnyebben azonosítható, legkisebb beruházással járó és leggyorsabban
megtérülô környezetvédelmi intézkedéseket nevezzük „alacsonyan csüngô gyümölcsöknek“.

A kevesebb és ke-
vésbé veszélyes
hulladék, szenny-
víz, légnemû kibo-
csátás nem csak a
környezetet terhe-
li kevésbé, de le-
szorítja a bírságo-
kat, díjakat, tisztí-
tási és ártalmatla-
nítási kiadásokat
is. Egy 1999-ben
lefolytatott felmé-
résünk keretében
azt is vizsgáltuk,
vajon a „több kör-
nyezetvédelem –
kevesebb kiadás“ tételt alátámasztják-e a környezettudatosabb vállalatok. A lekérdezés idô-
pontja elavulttá tehetné az eredményeket, de frissebb adatok alapján a különbség valószínû-
leg tovább erôsödne a két csoport között. A két csoportot a környezetközpontú irányítási
rendszereket (KIR, pl. ISO 14001) csak hírbôl ismerôk, illetve az ISO 14001 tanúsított cégek al-
kották. Mint látható, a KIR-t már megtapasztalt cégek sokkal inkább úgy gondolják, hogy a
környezettudatos vállalatirányítás csökkenti – s nem növeli – költségeiket, s az elôny elsôsor-
ban nem a kevesebb bírságból, hanem az ún. öko-hatékonyságból ered.

Az ellentét feloldása
Két – felmérésekkel is alátámasztott – gondolatmenetet láthatunk, amelyek egyikében sincs ala-
punk kételkedni, eredményükben ugyanakkor ellentétes üzenetet sugallnak. Hol hát az igazság?
Pataki György doktori értekezésben4 vállalatoknál készített mély interjúkkal tárta fel a válla-
lati zöldülést motiváló „toposzokat“, azaz olyan témákat, amik leginkább uralkodónak te-
kinthetôek a gyakorló szakemberek szavaiban, gondolkozásában5.  
A talált és hiányzó témákból csak egyet-egyet emelnék ki: „Európaivá válás – A szélesebb
társadalmi-politikai közeg EU-diszkurzusa a zöldülés történeteiben ugyancsak föltûnik, és
fontos viszonyítási, illetve legitimációs forrásul szolgál. Sok vállalatnál a zöldülés maga egy-
fajta „civilizálódási folyamat“, mellyel a „fejlett és korszerû Nyugathoz csatlakozunk“. 

4 Pataki György [2000]: Az ökológiailag fenntartható vállalat, Ph.D. disszertáció, BKÁE, Budapest.
5 Összesen kilenc domináns témát talált, ezek (1) a rendszerváltozás, (2) az európaivá válás, (3) a privatizáció, (4) modern =
környezetbarát, (5) a zöldülés esztétikája, (6) a „leadership", (7) a környezeti vezetô, mint agitátor és közvetítô, (8) a zöldülés
szervezeti politikája, végül (9) piac-szabályozás-civilek. A szerzô a három nagy hiányzó témát is legalább ilyen beszédesnek tart-

ja: (1) etika és érzelem, (2) kritika és (3) szervezeti identitás.

Ablakon bedobott pénz II. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2003.
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1. táblázat Az elkönyvelt elônyök: Egy 1999-ben, hazai termelô cégek körében
végzett felmérés többek között a környezettudatos vállalatirányítás elônyeirôl ér-
deklôdött 344, reprezentatívan kiválasztott ipari vállalatnál és vállalkozásnál, és
40 ISO 14001 tanúsított cégnél. A táblázat az elônyt érzékelôk arányát mutatja.

forrás: Pataki, Tóth: GEMS-HU, 1999. Ipar egésze Tanúsítottak

Hatékonyabb energia és erôforrás használat 50% 67%

Költség Kevesebb bírság 31% 37%

Alacsonyabb ártalmatlanítási költségek 30% 50%

Bevétel
Környezetbarát termékek 12% 10%

Könnyebb bejutás az exportpiacokra 26% 50%

Javuló nyilvános megítélés 24% 70%

Stratégiai Alkalmazottak motivációja, azonosulása 20% 62%
elônyök Elôírások könnyebb teljesítése 25% 70%

Átlagosan érzékelt elônyök 27% 53%



Az EU teljesen azonosul a fej-

lettséggel, a korszerûséggel, a

kiválósággal, sôt a zöldüléssel, a

környezetkíméléssel. A fejlôdés-

nek és ebben a zöldülésnek

egyetlen egy útja lehetséges, és

ez a fejlett országok által eddig

bejárt és most követett út. A kri-

tika hiánya továbbá ott és akkor

volt a legszembetûnôbb, ami-

kor maguk az interjúalanyaink

vetették föl, hogy például a fej-

lett országokban „túlfogyaszta-

nak“ vagy „túlcsomagolnak“

szemben, mondjuk, hazánkkal.

Az EU és a nyugati fejlett országok adják a mintát, technológiai és kulturális téren egyaránt.
A zöldülés ebben az értelemben egyrészt a korszerû, „eleve környezetkímélô“ technológiák
átvétele, másrészt kultúraelsajátítás folyamat. … Kritika – A kritika hiánya számunkra a
legélesebben az EU-val a piaci rendszer mûködésével kapcsolatos diszkurzív elemeknél me-
rült föl. Az EU teljesen azonosul a fejlettséggel, a korszerûséggel, a kiválósággal, sôt a zöl-
düléssel, a környezetkíméléssel. A fejlôdésnek és ebben a zöldülésnek egyetlen egy útja le-
hetséges, és ez a fejlett országok által eddig bejárt és most követett út. A kritika hiánya to-
vábbá ott és akkor volt a legszembetûnôbb, amikor maguk az interjúalanyaink vetették föl,
hogy például a fejlett országokban „túlfogyasztanak“ vagy „túlcsomagolnak“ szemben,
mondjuk, hazánkkal. Ám ebbôl is oda jutnak, hogy a „fejlôdés“ (azaz a túlfogyasztás) útja el-
kerülhetetlen, és ezért végül is nem kárhoztatható. Az anyagi növekedés tehát továbbra is
megbújik a „fejlôdés“ vagy „fenntartható fejlôdés“ koncepciója mögött – mindez nem je-
lent semmiféle „paradigmaváltást“ a fejlett ipari társadalmak számára.“
A fentiek alapján a „több környezetvédelem több vagy kevesebb költséggel jár“ dilemmát
elsôsorban gondolkodásmódunkban tartom feloldhatónak.
Ha az EU-csatlakozással kapcsolatban a sodródó gondolatmenet helyett más logikát követ-
nénk, sokkal kevésbé lenne fájó a „zöldebb“, „tisztább“ vagy „környezettudatosabb“ válla-
lati mûködés. Ez a logika valahogy így nézne ki:
• A korlátlan növekedés egy korlátozott világban nem lehetséges.
• A korlátlan növekedés egy fizikai értelemben korlátozott világban, amilyen a Bioszféra, 

nem lehetséges.
• Mindnyájunk felelôssége unokáink, – de talán már gyermekeink és saját magunk felé –, 

hogy ne terheljük a természeti környezetet annak megújuló képessége felett.
• Ez néha valóban több pénzbe kerül, de máshol megtakarítással járhat. A lényeg, hogy 

vállaljuk a kollektív felelôsséget, akkor is, ha egyéni felelôsségünk nem kimutatható vagy
kisebb az átlagnál.

• A kollektív felelôsség vállalása viselkedésünk megváltoztatásával jár, ami mindenképpen 
szükséges, de gazdaságdominált világban élve megpróbáljuk ezt úgy tenni, hogy a vál-
tozás gazdaságilag is pozitív eredménnyel járjon.

• Ha a változtatás több pénzbe kerül, akkor sem keseredünk el, hiszen a „több környezet-
védelem“ EU-elvárás is, amire bôségesen állnak rendelkezésre támogatások (bár ezek
sokszorosan alulmúlják az igényelt és ténylegesen hozzáadott önerôt).

Nevezzük ezt tudatos gondolkodásmódnak.
Egy ilyen fordított logika tehát saját jól felfogott érdekünkre és eltünedezô értékrendünkre
alapozna, nem pedig egy sosem látott brüsszeli bürokratacsapat több száz, senki által át
nem látott, jogszabályok definiálta elvárásaira. Természetébôl adódóan a tudatos gondol-
kodásmód sokkal jobban szolgálná Magyarország érdekeit, emellett kisebb ráfordítással ér-
ne el nagyobb környezeti javulást.
Ez a kötet a tudatos gondolkodásmódnak keresztelt józan logika alapján íródott, s annak
mûködôképességét próbálja bizonyítani gyakorlati példákkal. 

A két kötet eredményei

A múlt: Az elsô kötet és visszhangja
A KÖVET 2002 nyarán adta közre Ablakon bedobott pénz c.
esettanulmány-kötetét 4000 példányban. Az Aarhus Üzlet és
Környezetvédelem Kezdeményezés (ABEI) keretében megje-
lent kiadványt a Regionális Környezet-védelmi Központ (REC)
támogatta. A kötet jó visszhangra talált mind szakmai körök-
ben, mind a sajtóban. Már a 2002. év végére közel 1500 pél-
dány talált gazdára, valamint a szaksajtó mellett részletesen
foglalkozott vele a Kossuth Rádió, a Duna TV, a Világgazda-
ság, a Napi Gazdaság, a Figyelô és a Népszabadság is.
A tavalyi elsô kötet és az olvasó által kézben tartott második
kötet jellemzôit a 2. táblázat foglalja össze:
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A tavalyi felméréshez képest nagy

elôrelépés, hogy tehetségünktôl

függôen teljes körû adatokat

gyûjtöttünk, immár nem csak a

gazdasági mutatók, hanem a kör-

nyezeti javulás tekintetében is. A

számok meggyôzôek, bár a meg-

térülési mutatók alapján az intéz-

kedések közel harmada nem te-

hetô be az „alacsonyan csüngô

gyümölcs“ feliratú dobozba.

A jelen: Ezen kötetrôl
Az Ablakon bedobott pénz II. c. esettanulmány-kötet 15 vállalat és egy államigazgatási szerv
esetét írja le. Összesen 56 olyan intézkedést tartalmaz, amelyek egyszerre jártak környezeti és
gazdasági haszonnal. A tavalyi felméréshez képest nagy elôrelépés, hogy tehetségünktôl füg-
gôen teljes körû adatokat gyûjtöttünk, immár nem csak a gazdasági mutatók, hanem a környe-
zeti javulás tekintetében is. A számok meggyôzôek, bár a megtérülési mutatók alapján az intéz-
kedések közel harmada nem tehetô be az „alacsonyan csüngô gyümölcs“ feliratú dobozba.
Az eseteket adó cégek összefoglaló adatait a 3. táblázat tartalmazza.
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2. táblázat A két kötet közötti különbségek Ablakon bedobott Ablakon bedobott
pénz I. pénz II.

Az eseteket adó vállalatok száma: 12 db 16 db
A környezeti Azonnali megtakarítások: 14 db 20 db
és gazdasági 3 éven belüli megtakarítások: 24 db 20 db

haszonnal járó 3 éven túli megtakarítások: 6 db 16 db
intézkedések

száma összesen Összesen: 44 db 56 db

Összes Megtakarított víz: 790 ezer m3 19 millió m3

környezeti Megtakarított gáz: 180 ezer m3 112 millió m3

javulás – példák Kevesebb kibocsátott szénhidrogén: 1 500 tonna 12 7000 tonna
(Az I. kötetnél csak Kevesebb hulladék: 6 700 tonna 23 300 tonna

az intézkedések
44%-nál állnak rendel-

kezésre adatok)

Gazdasági Beruházás: 798 millió Ft 18 418 millió Ft
mutatók Éves mûködési költség: 235 millió Ft 296 millió Ft
(Az összes Éves megtakarítás: 1 570 millió Ft 3 197 millió Ft

intézkedésre) Átlagos megtérülési idô: 7,2 hónap 6 év 4 hónap

3. táblázat: A jelen kötet vállalatok szerinti összefoglaló adatai

Amit a cégrôl tudni kell A bemutatott környezeti
intézkedések gazdasági jellemzôi

Alkalm. sz. Forg. 2002 Beruh. Mûk. költség Megtak.
(fô) (millió Ft) Termékek (millió Ft) (éves, (éves,

millió Ft) millió Ft)

Alcoa-Köfém Kft. 2 550 105 300 alumínium termékek 1 240,50 150,50 460,00

Budapesti villamos energia,

Erômû Rt. 697 34 392 forró víz 600,02 25,13 69,21

DENSO

Gyártó

Magyarország Kft. 943 16 450 autóalkatrész gyártás 28,00 8,04 67,27

DREHER

Sörgyárak Rt. 850 35 700 sörgyártás 490,00 0,00 274,10

Dunapack Rt. 1 200 50 000 hullámpapír, papírzsákok 3 950,00 100,00 930,00

Egyesült tisztítószerek,

Vegyimûvek Rt. 362 7.271 kozmetikumok 18,70 0,00 31,70

EGYM tisztítószerek,

Vital Center Kft. 18 130 kozmetikumok 6,00 0,00 2,20

Ericsson Kft. 600 28 591 távközlési rendszerek 0,00 0,00 0,45

Flextronics

International Kft.,

Zalaegerszeg 4 800 744 000 elektronikai termékek 0,50 0,00 8,92

Ganzair

Kompresszor- kompresszor,

technika Kft. 55 900 rendszerüzemeltetés 5,40 0,10 5,50

Komárom-

Esztergom 

Megyei Állami közúthálózat-

Közútkezelô Kht. 159 895 üzemeltetés 0,00 0,00 149,85

(folytatás a következô oldalról)



A Pécsi Vízmû esete 2002-ben

azért volt érdekes, mert egyedül

ott mutattunk be tervezett meg-

takarítási intézkedéseket. Ezeket

a vezetôk és a dolgozók bevoná-

sával határozta meg a cég, a KÖ-

VET Környezeti megtakarítások

programja keretében. Mivel az

akkor még csak tervezett intéz-

kedések azóta megvalósultak,

ma már tudjuk – és ebbe az új

kötetbe már így kerül be –, hogy

a programban való részvétel a

PV Rt. minden egyes befektetett

forintjából négyet hozott vissza.

Mint a 3. táblázatból látható, a bemutatott cégek fele kis- és középvállalat. Másfelôl szerepel-
nek közöttük iparági  és nemzetgazdasági szinten is legnagyobbnak mondható vállalatok is. A
16 cég együttesen a 2000 évi, öt fô feletti cégek ipari termelésének és értékesítésének 19,02%-
át adná. Hozzászámítva ehhez a korábbi eseteket (elsô kötet) adó vállalatokat, forgalom szerint
a magyar ipar 22,2%-át, alkalmazotti szám alapján 8,4%-át kitevô csoportról van szó.
A tavalyi kötet 12 esete közül kettôt (Denso, Pécsi Vízmû) újra közlünk. A Densonál új – de a
korábbiakhoz hasonlóan kiváló – intézkedéseket tudunk bemutatni. A Pécsi Vízmû esete
2002-ben azért volt érdekes, mert egyedül ott mutattunk be tervezett megtakarítási intézke-
déseket. Ezeket a vezetôk és a dolgozók bevonásával határozta meg a cég, a KÖVET Környe-
zeti megtakarítások programja keretében. Mivel az akkor még csak tervezett intézkedések
azóta megvalósultak, ma már tudjuk – és ebbe az új kötetbe már így kerül be –, hogy a prog-
ramban való részvétel a PV Rt. minden egyes befektetett forintjából négyet hozott vissza.

A Megtakarítások azonosítása programra költött összeg a tervek szerint kilencszeresen, va-
lójában tizennégyszeresen térült vissza. 

A jelen esettanulmány kötet eredményeinek összefoglalóját az 5. táblázat tartalmazza. Az
esettanulmányokban részletesen leírt intézkedéseket három kategóriába soroltuk a gyü-
mölcsfahasonlat alapján:
• „Mosott gyümölcsök tálban“: Olyan intézkedéseket sorolunk ide, amelyek egyáltalán 

nem igényeltek beruházást, csak egy probléma végiggondolását, egy folyamat átszer-
vezését. Tipikus intézkedés például egy korábban pénzért elszállíttatott és megsemmi-
síttetett hulladék újrahasznosítása, koncentráltabb tisztítószerek használata, épület felújí-
tás során a nem drágább, de jobb hôszigetelési jellemzôkkel bíró megoldások alkalma-
zása, a termék újratervezése, gyártási eljárás sorrendjének megváltoztatása, szállítási út-
vonal optimalizálása. Az átlag számítása itt egy kiugróan magas megtakarítást hozó in-
tézkedés miatt kissé torzít, tipikusan néhány milliós nagyságrendû megtakarításokat ér-
tek el a bemutatott vállalatok ezekkel az irányítási intézkedésekkel.
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4. táblázat
A Pécsi Vízmû Rt. tervezett és megvalósult környezeti intézkedéseinek megtérülése

Tervezett
(I. kötet, 2002)

Megvalósult
(II. kötet, 2003)

Program
költsége (Ft)

(KÖVET)

462 000

462 000

Megtérülési
ráta

(a megtakarí-
táshoz

viszonyítva)

9,5

14

Beruházás
(Ft)

958 000

1 200 000

Megtérülési
ráta

(a megtakarí-
táshoz

viszonyítva)

4,6

5,4

Összes
ráfordítás

(Ft)

1 420 000

1 662 000

Megtérülési
ráta

(a megtakarí-
táshoz

viszonyítva)

3,1

3,9

Megtakarítás
(Ft)

4 370 000

6 480 000

3. táblázat: A jelen kötet vállalatok szerinti összefoglaló adatai (folytatás az elôzô oldalról)

Amit a cégrôl tudni kell A bemutatott környezeti
intézkedések gazdasági jellemzôi

Alkalm. sz. Forg. 2002 Beruh. Mûk. költség Megtak.
(fô) (millió Ft) Termékek (millió Ft) (éves, (éves,

millió Ft) millió Ft)

Környezetvédelmi

és Vízügyi

Minisztérium 380 n.a. államigazgatás 0,70 0,90 2,14

Legrand- villanyszerelési

Kontavill Rt. 490 7 000 tartozékok 3,42 2,18 6,26

MOL olajipar,

Magyar Olaj- és vegyipari

Gázipari Rt. 7 200 1 167 000 alapanyagok 12 065,60 9,00 1 181,95

víz- és szennyvíz- 

Pécsi Vízmû Rt. 389 4 085 szolgáltatás 1,20 0,20 6,48

víz- és szennyvíz-

Zalavíz Rt. 300 1 800 szolgáltatás 8,44 0,00 0,87

Összesen 20 993 2 209 414 18 418,48 296,05 3 196,89



Nagy számban találtunk hosszú

(átlagosan 7,7 év, de egy eset-

ben 18,5 év) megtérülésû, akár

milliárdos nagyságrendû beru-

házásokat. Ez a tény azt bizo-

nyítja, hogy néhány vállalat kör-

nyezeti felelôssége túlmutat a

holnap készpénzre váltható, rö-

vid távú profit érdekeken.

• „Alacsonyan csüngô gyümölcsök“: Az ekként megjelenô intézkedések immár igényeltek
némi anyagi áldozatot is a cégektôl (legtöbbször néhány millió forinttól 10-20 millió fo-
rintig terjedô összegben), ám megtérülésük gyors, három éven belüli. Az átlagos meg-
térülési idô másfél év alatt van. Jellemzô intézkedésnek számítanak az épületgépészeti
felújítások, a csapadék- és talajvíz hasznosítás, a szelektív hulladékgyûjtés fejlesztése, a
gyártási folyamat átalakítása, a hulladéktömörítés. Az így elérhetô megtakarítások átla-
ga 20 millió forint, de néha elérik a százmilliós nagyságrendet is.

• „Magasan csüngô gyümölcsök“: Nagy számban találtunk hosszú (átlagosan 7,7 év, de 
egy esetben 18,5 év) megtérülésû, akár milliárdos nagyságrendû beruházásokat. Ez a tény
azt bizonyítja, hogy néhány vállalat környezeti felelôssége túlmutat a holnap készpénzre
váltható, rövid távú profit érdekeken. A cég méretéhez képest tipikusan nagy beruházá-
sokról van szó, a megtakarítások és az éves forgalom aránya jellemzôen egy nagyságrend-
del nagyobb, mint a könnyebben elérhetô gyümölcsöknél. Példaként nagy ipari berende-
zések (pl. papíripari prés, szénhidrogén-tároló tartályok) teljes cseréjére vagy átfogó kor-
szerûsítésére, nagy vízvisszaforgató vagy -kezelô rendszerek beüzemelésére, fûtés- vagy
hûtésrekonstrukcióra, illetve a kisebb cégeknél ablak, vagy jármûcserére gondolhatunk.

5. táblázat A második (jelen) kötet részletes összefoglalója

A Megtakarítás díjak
A tavalyi esettanulmány gyûjte-
ményhez képest újdonság, hogy a
KÖVET három díjat is kiad a leg-
jobb eredményeket elért vállalatok-
nak. Az elôzetesen meghirdetett
három kategória leírása a 6. táblá-
zatban olvasható. A kétéves megté-
rülési idôt utólag három évre mó-
dosítottuk, de egyébként sikerült
majdnem egyértelmûen megtalál-
nunk a legkiemelkedôbb eseteket:
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Mióta mûködik?

Legkorábbi
intézkedés:
1991

Legutóbbi
intézkedés:
2003

Általában az
utóbbi években
kerültek
bevezetésre.

(Három 2004-re
tervezett
intézkedés)

Intézkedések

Összesen
56 darab,
kézenfekvôek
és eredetiek

Környezeti javulás

Az intézkedések bevezetése óta
a 16 szervezet legalább ennyivel
kevesebb erôforrást használt fel:
Anyagok:

3250 liter tisztítószer
35 ezer liter üzemanyag
18,8 tonna ammónia
43,8 tonna lúg

Energia:
476,8 GWh energia
112,5 millió m3 gáz

Víz:
19,5 millió m3 víz

Ezen felül ennyivel kevesebb
hulladék és szennyezés
keletkezett:
Hulladék:

23 326 tonna nem
veszélyes hulladék,
1046 tonna veszélyes hulladék

Légnemû kibocsátás:
127,5 ezer tonna szénhidrogén
837 tonna nitrogén-oxid
221 tonna szénmonoxid

Összes beruházás

Összes mûködési költség

Összes megtakarítás

Átlagos megtérülési idô

20 „mosott gyümölcs tálban“
ezek az intézkedések egyáltalán nem
igényeltek beruházást

0 Ft, csak átszervezés

8,01 millió Ft (átlag 401 ezer Ft)

200,4 millió Ft (átlag 10 millió Ft)

azonnali

20 „alacsonyan csüngô gyümölcs“
a megtérülési idô itt 3 éven belüli

477,5 millió Ft (átlag 23,9 millió Ft)

14,8 millió Ft (átlag 740 ezer Ft)

394,7 millió Ft (átlag 19,7 millió Ft)

1 év 3 hónap

16 „magasan csüngô gyümölcs“
gyakran százmilliós vagy milliárdos
nagyságrendû beruházások, a
megtérülési idô három év felett van

17,9 milliárd Ft (átlag 1,2 milliárd Ft)

0,27 milliárd Ft (átlag 18,2 millió Ft)

2,6 milliárd Ft (átlag 173,5 millió Ft)

7 év 8 hónap

6. táblázat:
A meghirdetett díjazandó három legszemlélete-
sebb esettanulmány

A legnagyobb környezeti haszonnal járó, vagy 
leginnovatívabb intézkedés (a szakértôk szubjektív
véleménye szerint)
A legnagyobb értékû, két éven belül megtérülô 
összes megtakarítás, a cég forgalmához képest
(elônyben a kicsik)
A legnagyobb értékû, két éven belül megtérülô 
összes megtakarítás (elônyben a nagyvállalatok)



…a martaszfalt-újrahasznosítás a

közútkezelôk részérôl régebben

is elôfordult kis mennyiségben,

padkafeltöltések és kátyúzások

során. Azonban a KEMÁK Kht.-

nál alkalmazott nagyságrendek-

kel nagyobb mennyiségû, a bur-

kolat- és pályaszerkezet-építé-

sek esetén történô alkalmazása

újdonságnak számított. Így a

példa, továbbá az ÁKMI (Állami

Közúti Mûszaki és Információs

Kht.) jóváhagyásának megkéré-

se, hozzájárult a martaszfalt-új-

rahasznosítás elterjedéséhez.

Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelô Kht.
– A legszebb mosott gyümölcs tálban

Az intézkedés: A KEMÁK Kht. alkalmazottainak számát és forgalmát tekintve középvállalat-
nak számít. A cégnél elsô ízben az 1997. évben keletkezett nagyobb mennyiségû „martasz-
falt“, az útpálya kopórétegének felmarásából. Az akkor érvényben lévô rendeletek értelmé-
ben a martaszfalt veszélyes hulladéknak számított (2002. január 1-ig), jelenleg hulladék,
amelynek tárolását magas költséggel lehetett megoldani. Ugyanakkor fokozott problémát
jelentett több alsóbb rendû út folyamatos tönkremenetele. Kínálta magát a lehetôség, hogy
a még kedvezô kötôanyag-tartalommal rendelkezô martaszfaltot a megsüllyedt, kikátyúso-
dott utak javítására használják. Az eredeti beruházási költség esetenként az eredeti ötödé-
re csökkent (180 millió forintról 37 millió forintra).

A díj odaítélésének indokai:
Innovatív jelleg: a martaszfalt-újrahasznosítás a közútkezelôk részérôl régebben is elôfordult
kis mennyiségben, padkafeltöltések és kátyúzások során. Azonban a KEMÁK Kht.-nál alkal-
mazott nagyságrendekkel nagyobb mennyiségû, a burkolat- és pályaszerkezet-építések
esetén történô alkalmazása újdonságnak számított. Így a példa, továbbá az ÁKMI (Állami
Közúti Mûszaki és Információs Kht.) jóváhagyásának megkérése, hozzájárult a martaszfalt-új-
rahasznosítás elterjedéséhez.
Környezeti haszon: Összesen 21 620 tonna martaszfalt nem vált veszélyes hulladékká, egy-
ben 20 300 tonnával csökkent a kôvagyon felhasználása.
Gazdasági jellemzôk: Az azonnali megtakarítást hozó (azaz extra beruházást nem igényelô)
intézkedések közül ezzel érte el a cég a legnagyobb gazdasági hasznot. A lépés kiemelke-
dik relatív nagyságában is: a megtakarítás forgalomhoz viszonyított aránya 16%, míg a töb-
bi 55 intézkedés egyike sem éri el az 1%-ot.

DREHER Sörgyárak Rt.
– A legízletesebb alacsonyan csüngô gyümölcs

Az intézkedés: A magyar sörgyártás történetében is elôkelô helyen jegyzett cég 1993-as
külföldi tulajdonba kerülése után nagyarányú modernizációt hajtott végre. A földgáz fajla-
gos felhasználásának csökkenése jórészt az új környezetbarát kazánok beépítésének köszön-
hetô. A hatásfok növekedése (95-97% füstgázhasznosítással) mellett mérséklôdött a kibo-
csátott füstgáz mennyisége és javult a minôsége (csökkent a CO, ill. a NOx tartalom). Az egy
hektoliter termékre jutó földgázfelhasználás 1,85 Nm3-rel6 csökkent, ez évente 4,07 millió
Nm3 földgáz-megtakarítást jelent. További fajlagos földgázfelhasználás csökkenéshez veze-
tett a komlóforralásnál keletkezô páragôz felhasználása a cefrézô víz elômelegítése céljából.
Kevesebb lett a felhasznált energia, a fajlagos földgázfelhasználás pedig 1,14 Nm3-rel csök-
kent hektoliterenként. Éves szinten ez 2,5 millió m3 földgáz-megtakarítást eredményez.

A díj odaítélésének indokai:
Környezeti haszon: A két intézkedéssel a Dreher összesen 38,8 millió köbméter földgázfel-
használást takarított meg. Ez a kötetben szereplô cégek összes intézkedése miatt fellépô
földgáz-megtakarítás több mint egyharmada.
Gazdasági jellemzôk: A két intézkedés egyike a legnagyobb beruházást, a másik pedig a
harmadik legnagyobbat jelenti az „alacsonyan csüngô gyümölcsök" között. (A megosztott
elsô hely a Dunapack 3. intézkedését illeti.) A Dreher páragôz-hasznosítása egyben a legna-
gyobb megtakarítást hozta ebben a csoportban. Az alacsonyan csüngô gyümölcsök közül a
cég forgalmához viszonyítva a két Dreher-intézkedés számít a legnagyobbnak. (Azonos
nagyságrendû a Ganzair két intézkedése, de ezeket nem a saját üzemükben vezették be.)

Dunapack Rt.
– A legnagyobb magasan csüngô gyümölcs

Az intézkedések: A csepeli, dunaújvárosi és nyíregyházi papírgyárak egyesítésével létrejött Duna-
pack Rt. ma Magyarország legnagyobb papír- és csomagolóanyag-gyártással foglalkozó vállalata.
A termelés növelése érdekében az alapgépek változtatása nélkül megszûntették a gyártás

6 Normál köbméter.
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A papírgyártás során több száz

ponton szabályozni kell az áram-

ló folyadéknak vagy levegônek

a mennyiségét. Ezt a szabályo-

zást hagyományosan a csôveze-

ték vagy légcsatorna kereszt-

metszetének, újabban viszont a

szállítószivattyú vagy ventillátor

forgási sebességének a változ-

tatásával végzik. A forgási se-

bességen keresztüli szabályozás

esetén az energiaigény lénye-

gesen kisebb. Az elmúlt 4 év-

ben 150 millió Ft költségen 85

db fojtásos szabályozást cserél-

tek le fordulatszabályozásra, és

ezzel mintegy 7 GWh energiát

takarítottak meg évente.

szûk keresztmetszeteit és a gyártási zavarok okait. Az infrastruktúra és az alapgépek hatéko-
nyabb kihasználása révén a fajlagos hôfogyasztás 0,6 GJ/t-val, a fajlagos áramfogyasztás pe-
dig 80 kWh/t-val csökkent.
A dunaújvárosi 3. papírgépen a nedvesprést nagyobb intenzitásúra cserélték. A régi prés
használatakor 1 kg papír gyártása során 1,7 kg vizet kellett elpárologtatni, az új préssel az
elpárologtatandó víz mennyisége 1,3 kg-ra csökkent. 
A papírgyártás során több száz ponton szabályozni kell az áramló folyadéknak vagy levegô-
nek a mennyiségét. Ezt a szabályozást hagyományosan a csôvezeték vagy légcsatorna ke-
resztmetszetének, újabban viszont a szállítószivattyú vagy ventillátor forgási sebességének a
változtatásával végzik. A forgási sebességen keresztüli szabályozás esetén az energiaigény lé-
nyegesen kisebb. Az elmúlt 4 évben 150 millió Ft költségen 85 db fojtásos szabályozást cse-
réltek le fordulatszabályozásra, és ezzel mintegy 7 GWh energiát takarítottak meg évente.

A díj odaítélésének indokai:
Környezeti haszon: A három intézkedéssel a Dunapack összesen 464 GWh energiát takarí-
tott meg. Ez az összes cég összes intézkedésébôl eredô energia-megtakarítás 97%-a.
Gazdasági jellemzôk: A Dunapack két beruházása a második és harmadik legnagyobbnak
számít az 56 intézkedés között, egyedül a MOL Dunai Finomítóban megvalósuló szénhidro-
gén emisszió csökkentése elôzi meg ôket. A gazdasági haszon relatív nagyságában (megta-
karítás / forgalom) a Dunapack egy nagyságrenddel vezet: 1,44% ill. 0,07%. Ami a Duna-
pack javára billentette a mérleg nyelvét, az a Dunapack Dreherrel megosztott elsô helye a
legnagyobb beruházással megvalósított alacsonyan csüngô gyümölcsök között.

Gratulálunk a nyerteseknek! Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kötetbe való bekerülés
önmagában is magas szintû intézkedéseket és jól megírt, igényes esettanulmányt fel-
tételezett (az itt közölt tizenhat mellett négy eset nem került be a kötetbe).

Ablakon bedobott pénz II. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2003.
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A két kötet adta minta elég

nagy és kellôen sokrétû ahhoz,

hogy ellenôrizzük ezt a felte-

vést. Ha az eseteket adó 26

szervezet közül kiválasztjuk azo-

kat, ahol szubjektív vélemé-

nyünk alapján a leírt intézkedé-

sek viszonylag teljes körûen ké-

pet adnak a cég környezettuda-

tos irányításáról, kilencelemû

mintát kapunk. Forgalom alap-

ján ez a teljes magyar ipar

2,16%-át jelenti. Ezeknél a cé-

geknél a megtakarítások 2002-

ben átlagosan a 2002. évi for-

galom 0,8%-át adták. A teljes

iparra vetítve ez 92 milliárd fo-

rint megtakarítását jelent.

Összesített eredmények
A korábban közölt összesítô adatoknál (amelyek külön foglalták össze az elsô, illetve a má-
sodik kötet eredményeit) átfogóbb képet ad, ha összesítjük a két kötetben szereplô, össze-
sen 28 esetbôl származó 101 intézkedést. Az adatok ehhez némi korrigálásra szorulnak7. A
két kötetben megjelent esetek ily módon összesített adatait a 7. táblázat tartalmazza.

Az elsô kötetben, KSH-adatok8 alapján ilyen kijelentést tettünk:
• „a magyar ipar évente 660-2000 milliárd forintot (termékké nem alakuló ráfordítást)

veszít el hulladék és szennyezés formájában;
• alacsonyan csüngô gyümölcsként – már viszonylag egyszerû és alacsony költségû intéz-
kedésekkel – ebbôl 130-260 milliárd forint megtakarítható lenne.“
A két kötet adta minta elég nagy és kellôen sokrétû ahhoz, hogy ellenôrizzük ezt a feltevést.
Ha az eseteket adó 26 szervezet közül kiválasztjuk azokat, ahol szubjektív véleményünk alap-
ján a leírt intézkedések viszonylag teljes körûen képet adnak a cég környezettudatos irányí-
tásáról, kilencelemû mintát kapunk. Forgalom alapján ez a teljes magyar ipar 2,16%-át je-
lenti. Ezeknél a cégeknél a megtakarítások 2002-ben átlagosan a 2002. évi forgalom 0,8%-
át adták. A teljes iparra vetítve ez 92 milliárd forint megtakarítását jelent. Bár ebben a szám-
ban minden megtérülô környezetvédelmi beruházás benne van (nemcsak a legalacsonyab-
ban csüngô gyümölcsök), viszont azt a – valószínûleg nem helytálló – feltételezést rejti ma-
gában, hogy a kilenc kiválasztott cég teljesen kimerítette az öko-hatékonyság lehetôségeit
(vagyis „csupaszra szüretelte a fát“), s ezen intézkedéseirôl teljes körûen be is számolt az
esettanulmányban. Azt mondhatjuk tehát, hogy a magyar ipar évente 100 milliárd forintos 

7 A 2002. évi pénzügyi adatokat 2003-as értékre hoztuk. Nem kell foglalkoznunk a mindkét kötetben szereplô Denso vállalat-
tal, mivel különbözô intézkedésekrôl lévén szó, az összeadással nem követünk el hibát. Nem szabad figyelembe vennünk
ugyanakkor a Pécsi Vízmû korábbi esetét, mivel itt tervezett intézkedésekrôl volt szó, amelyek megvalósulásuk esetén pon-
tosabb adatokkal szerepelnek a 2003. évi kötetben. Szerepeltetünk ugyanakkor egy, a korábbi táblázatokban nem szereplô
2002-es intézkedést, ami a Phoenixtôl származik, s amely önmagában – nagyságánál és adatainak hiányosságánál fogva – felborí-
totta volna a 2002-es kötetet. Abban ezt az egy intézkedést kivéve - némi jóindulattal – csak alacsonyan csüngô gyümölcsök
szerepeltek, most azonban elmozdultunk a hosszabb megtérülésû, nagyságrendekkel nagyobb beruházást igénylô intézkedések
felé, ezért újra szerepeltetjük az elsô kötet 45. intézkedését.
8 Központi Statisztikai Hivatal [2001]: Ipari és építôipari statisztikai évkönyv 2000, valamint Környezetstatisztikai adatok 2000,

KSH, Budapest.
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Mióta mûködik?

Legkorábbi
intézkedés:
1991

Legutóbbi
intézkedés:
2003

Általában az
utóbbi években
kerültek
bevezetésre.

(Három 2004-re
tervezett
intézkedés)

Intézkedések

Összesen 101
környezeti és
gazdasági
haszonnal járó
intézkedés,
26 szervezettôl
(25 kis-, közép
és nagyvál-
lalat, valamint
egy államigaz-
gatási szerv)

Környezeti javulás

Az intézkedések bevezetése óta a
26 szervezet legalább ennyivel
kevesebb erôforrást használt fel:
Anyagok:

3250 liter tisztítószer
143 ezer liter üzemanyag
18,8 tonna ammónia
75 tonna oldószer
43,8 tonna lúg

Energia:
487,8 GWh energia
112,7 millió m3 gáz

Víz:
20,3 millió m3 víz

Ezen felül ennyivel kevesebb hul-
ladék és szennyezés keletkezett:
Hulladék:

24 627 tonna nem
veszélyes hulladék
48 297 tonna veszélyes hulladék

Légnemû kibocsátás:
129 ezer tonna szénhidrogén
837 tonna nitrogén-oxid
221 tonna szénmonoxid

Összes beruházás

Összes mûködési költség

Összes megtakarítás

Átlagos megtérülési idô

34 „mosott gyümölcs tálban“
ezek az intézkedések egyáltalán nem
igényeltek beruházást

0 Ft, csak átszervezés

42,8 millió Ft (átlag 2,9 millió Ft)

449,5 millió Ft (átlag 28 millió Ft)

azonnali

44 „alacsonyan csüngô gyümölcs“
a megtérülési idô itt 3 éven belüli

1,13 milliárd Ft (átlag 51,3 millió Ft)

224,5 millió Ft (átlag 9,5 millió Ft)

1,74 milliárd Ft (átlag 76 millió Ft)

9 hónap

23 „magasan csüngô gyümölcs“
gyakran százmilliós vagy milliárdos
nagyságrendû beruházások, a
megtérülési idô három év felett van

19,6 milliárd Ft (átlag 1,4 milliárd Ft)

0,27 milliárd Ft (átlag 18,3 millió Ft)

3,1 milliárd Ft (átlag 243,5 millió Ft)

7 év

Összesen 5,3 milliárd forint megtakarítás!

7. táblázat A két kötet intézkedéseinek összefoglaló táblázata



Megkerestünk 19 pénzintéze-

tet, hogy szponzori támogatást

szerezzünk a kötet megjelené-

séhez és a témával kapcsolatos

konferenciánkhoz, valamint

hogy segítsünk összehozni vál-

lalatokat beruházásaik poten-

ciális finanszírozóival, de a ban-

kok közül egy sem látott üzleti

lehetôséget a környezetvéde-

lemben: indítványunk általában

a „szponzoráljunk-e egy újabb

konferenciát valami környezet-

védelem…“ dobozban landolt.

nagyságrendû megtakarítást érhet el olyan intézkedésekkel, amik jelentôs környezeti javulást ered-
ményeznek és a mögöttük álló beruházások megtérülnek. Összevethetjük ezt az el-sô oldalon sze-
replô 400-800 milliárd forintos, „EU-konformmá váláshoz szükséges“ kiadásokkal, melyek – ne fe-
lejtsük el – 8-12 év alatt merülnek fel. Az eredmény pozitív: az EU-felzárkózás környezetvédelmi költ-
ségeivel szemben azokat legalább elérô, de akár háromszorosan is meghaladó megtakarítások áll-
nak. Mûködik tehát a tudatos gondolatmenetnek keresztelt logika? A döntést az olvasóra bízzuk.

A kötet mögött álló munka
A KÖVET 2003. évi fô témája a környezeti megtakarítások, közismertebb nevén az Ablakon be-
dobott pénz volt. A program részeként jelenik meg ezen esettanulmány-kötet is, melyet 2003 ta-
vaszán kezdtünk szervezni. A kötet összehozása – a közhiedelemmel ellentétben – nem diadal-
menethez, inkább vesszôfutáshoz hasonlítható. Néhány adalék az esetek mögött álló munkáról:
• Célcsoportunk javarészt az ISO 14001 szerint tanúsított szervezetekbôl állt, közülük 

621-et kerestünk meg felhívásunkkal levél formájában.
• A tavalyi kötet alapján 11 vállalat jelentkezett, miszerint érdeklôdik a következô kötetbe 

való bekerülés iránt. Közülük 10 hónap múltán egy sem bocsátott rendelkezésünkre ese-
tet, sôt nagy részben nem is tudták, mirôl van szó.

• A telefonos felkeresésünkre 271 cég adott érdemi választ, melybôl 130 határozott 
„nem"-en kívül 121 vállalat felelt „talán"-nal a KÖVET munkatársainak kérdésére, érde-
mi választ a kötet megjelenéséig nem kaptunk.

• A 20 szervezet közül, akik biztosra ígérték az eset megírását, végül 16-an készítettek el
fogadható minôségû munkát, ezek közül – a feltételek elôzetes tisztázása ellenére - 13
fizet hozzájárulást a kötet megjelenéséhez…

• A KÖVET kizárólag a Pécsi Vízmû esetében segédkezett a megtakarítást jelentô intézke-
dések kitalálásában, az összes többi esetben kizárólag dokumentált, illetve segített ki-
számolni a már meghozott intézkedésekhez kapcsolódó mutatókat.

• Megkerestünk 19 pénzintézetet, hogy szponzori támogatást szerezzünk a kötet megje-
lenéséhez és a témával kapcsolatos konferenciánkhoz, valamint hogy segítsünk össze-
hozni vállalatokat beruházásaik potenciális finanszírozóival, de a bankok közül egy sem
látott üzleti lehetôséget a környezetvédelemben: indítványunk általában a „szponzorál-
junk-e egy újabb konferenciát valami környezetvédelem…“ dobozban landolt. 

S, hogy miért vállaltuk mégis a vesszôfutást? Nem csak azért, mert nem sejtettük elôre, hogy
mivel jár. Minden nehézség ellenére, rendkívül tartalmasnak ítéljük az eseteket, s meg va-
gyunk gyôzôdve róla, hogy az eredmények közzététele hozzájárul ahhoz, hogy újabb válla-
latok induljanak el a fenntartható fejlôdés hosszú útján; akik pedig elindultak, megerôsítést
kapjanak sikereik elismerésével. 

Az Ablakon bedobott pénzrôl 2003. október 31.-én rendezünk konferenciát. Itt veszik át dí-
jaikat a nyertes vállalatok Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi minisztertôl. A kö-
tet esetei közül 8 kerül szóbeli bemutatásra, délután a résztvevôk három szekcióban, mode-
rátorok és meghívott szakértôk segítségével vitatják meg a „gyümölcsszedésben" rejlô üz-
leti lehetôségeket. Ezek a következôk:
• Energetikai megtakarítási lehetôségek

kyotoi vállalások, CO2-kereskedelem, energiatörvény, ESCO-k szerepe
• Megtakarítási lehetôségek azonosítása ipari üzemekben

Hogyan találjuk meg, hogyan számoljuk ki, hogyan vonjuk be a dolgozókat? 
• Környezeti beruházások finanszírozása

beruházások nagyságrendje, bankok és környezetvédelem az EU-ban, saját erô 
megléte és hiánya, banki szempontból finanszírozható projektek

A jövô: vállalati fenntarthatóság
A fenti okfejtés után elengedhetetlen, hogy elmondjuk: a környezeti és gazdasági hasznot
hozó intézkedéseket nem az út végállomásaként, csak elsô lépéseként kell látnunk. Az út a
fenntartható fejlôdés felé vezet, s a vállalatoknak kell járni rajta. 
A nagyvállalatok megalkották saját, jól operacionalizált fenntartható fejlôdés fogalmukat.
Ebben konszenzus van kialakulóban – legalábbis a vállalati szakemberek között, mivel a kör-
nyezetvédôk egyelôre hallgatnak. A fogalom megjelenik például a fenntarthatósági jelenté-
sek készítésérôl szóló útmutatóban9 vagy a WBCSD10 kiadványaiban. Lényege, hogy a fenn-
tarthatóság három oszlopa a környezeti, a társadalmi és a gazdasági fenntarthatóság.

9 www.globalreporting.org 
10 World Business Council for Sustainable Development: a fenntartható fejlôdés elômozdítására alakult aktív és nagyhatalmú
szervezet, amely mintegy harminc ország százötven nagyvállalatát tömöríti. Székhelye Svájc.

Ablakon bedobott pénz II. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2003.
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A fenntarthatóság megítéléséhez

nem alkalmazhatunk sablonokat.

A tevékenység természete, a vál-

lalat mérete, a megmozgatott

erôforrások kimerülô volta, a tevé-

kenység által generált nemzetközi

szállítások, a termék által keltett

öncélú „szükségletek“ sokkal töb-

bet nyomnak a latban a környeze-

ti fenntarthatóság szemszögébôl,

mint az e kiadvány témájául is

szolgáló, vállalatoknál széles kör-

ben favorizált öko-hatékonyság.

Ez így valószínûleg igaz is, a „csúsztatás“ ott érhetô tetten, hogy a környezeti fenntarthatóságot az
öko-hatékonysággal, a társadalmi fenntarthatóságot bizonyos alapnormáknak számító gyakorlatok-
hoz való ragaszkodással (például a munkakörülmények javítása, a gyermekmunka mellôzése), a gaz-
dasági fenntarthatóságot pedig a cég nyereséges voltával azonosítják. A fenntarthatóságban azon-
ban a három harmad nem ad ki egy egészet, hacsak nem egy negyedik elemet is figyelembe ve-
szünk: az erkölcsöt, illetve a belôle fakadó folyamatos önvizsgálatot. Az önvizsgálatot, a három di-
menziót összetartó keretnek, „ragasztónak“ tekinthetjük. A fenntarthatóság megítéléséhez nem al-
kalmazhatunk sablonokat. A tevékenység természete, a vállalat mérete, a megmozgatott erôforrá-
sok kimerülô volta, a tevékenység által generált nemzetközi szállítások, a termék által keltett öncé-
lú „szükségletek“ sokkal többet nyomnak a latban a környezeti fenntarthatóság szemszögébôl,
mint az e kiadvány témájául is szolgáló, vállalatoknál széles körben favorizált öko-hatékonyság.
A cégek környezetvédelmi intézkedéseinek, stratégiáinak értékelésére az elôbbiekben bemu-
tatott módszereken túl számos további, hasonló osztályozás is napvilágot látott, ezért aligha-
nem fölöslegesnek látszik egy újabb rendszerrel való kísérletezés. A rendszerek hiányosságait
látva azonban szükséges a továbbfejlesztés. Munkatársaimmal11 tehát megpróbáltuk megha-
tározni a fenntartható vállalattá válás felé vezetô fejlôdés lépcsôfokait. A rendszer kialakításá-
nál fô szándékunk az volt, hogy a besorolás: (1) ne álljon meg az ISO 14001 bevezetésénél
vagy az öko-hatékonyság megvalósításánál; (2) vegye figyelembe az elfelejtett fenntarthatósá-
gi szempontokat; (3) a környezet-védelem kérdését a gazdasági fenntarthatósággal és a tár-
sadalmi felelôsséggel együtt kezelje; (4) legyen hiteles, mégis egyszerû, kívülállók számára is
érthetô; és (5) tegye lehetôvé az általános megítélést és tömeges alkalmazást.
A felvázolt hat lépcsôfok (lásd a táblázatot) jelentôs fejlôdést mutat a környezetileg abszolút ér-
dektelen vállalattól a fenntartható felé, ám a lépcsôk közötti távolságok nem egyformák. Csô-
végi megoldásokkal12 jószerével csak a vasfokozatig juthatunk, az öko-hatékonyság akár már
ezüst vagy arany szintre is emelhet egy céget. A vasfokozat követelmény, a bronzfokozatra ju-
tók már elismerésre tarthatnak igényt, az ezüst vagy aranyfokozaton lévôk pedig kifejezetten
tiszteletre méltók. Fenntarthatónak azonban csak a gyémánt besorolású vállalatok tekinthetôk.

Vállalatok környezeti érdemrendje

11 A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesületnél (KÖVET) dolgozó kollégáimról van szó (Havér Balázs, Herner Katalin,
Mathias Anna, Antal Orsolya, Vadovics Edina, Kapusy Pál, Juranics Judit, Krecz Ágnes és Kaszás Attila – az utóbbi két személy
2003 közepén már nem az egyesületnél áll alkalmazásban), akik sokat segítettek a kategóriák megfogalmazásában,
finomításában, az érdemrend alkalmazásában és továbbfejlesztésében.
12 Csôvégi megoldásnak nevezi a szakirodalom a szennyezések, hulladékok utólagos ártalmatlanításá-ra, feldolgozására irányuló
technikákat. Környezeti és gazdasági szempontból is elônyösebbek a megelôzô megoldások, ahol a folyamatot eleve úgy
alakítják ki (vagy át), hogy létre se jöjjön a szennyezés és a hulladék.

Magasabbra mászva és távolra tekintve
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A környezetvédelem…

…érdektelen:
Ólomfokozat

„Mi nem szennyezünk.
Hagyjanak békén.“

…kötelezô:
Vasfokozat

„Mindent szabályt betartunk.
Sokat költünk ám rá.“

…piaci kényszer:
Bronzfokozat

„Ez ma már a partnerek és a
tulajdonosok elvárása, piaci trend.

Mi megfelelünk.“

…megtakarítás:
Ezüstfokozat

„Csökkentjük a kockázatokat, meg-
takarítunk, hatékonyabban mûködünk.“

…piaci lehetôség:
Aranyfokozat

„Új piacokra jutunk be, fogyasztói
csoportokat hódítunk meg.
Jövônk ígéretes területe.“

A jellemzôk

Az elôírásokat sem ismerik, elzárkóznak.
Az ágazathoz viszonyítva: lemaradó, elégtelen.

Az elôírásokat részben betartják, vagy büntetést 
fizetnek. Csôvégi megoldások.
Az ágazathoz viszonyítva: kielégítô, közepes.

Az elôírásokat többnyire betartják, vagy büntetést fizet-
nek. Csôvégi megoldások. Esetenként tanúsított, de lany-
ha környezetközpontú irányítási rendszer; más, iparági el-
várásnak számító eszközöket viszont alkalmaznak. Esetle-
ges külsô kommunikáció. Az ágazathoz viszonyítva: jó.

Az elôírásokat betartják. Tisztább termelés, energia-
hatékonyság, más megelôzô módszerek. Életteli ISO
14001, környezeti teljesítményértékelés és más eszközök
használata. A termék életciklus szemlélete. Mûködik a kül-
sô kommunikáció. Az ágazathoz viszonyítva: kiemelkedô.

Mint az ezüstfokozat, de a középpontban állnak a
környezetbarát termékek, szolgáltatások. Erôteljesebb,
stratégiai jelentôségû és valóban kétoldalú külsô környezeti
kommunikáció. Az ágazathoz viszonyítva: élenjáró



Az érdemrendet eddig környe-

zeti és fenntarthatósági jelenté-

sek minôsítésekor alkalmaztuk:

két Magyarországon mûködô

vállalatot (egy erômûvet és egy

gépjármûalkatrész-gyártót) so-

roltunk be a segítségével. Az ér-

tékelés elôtt interjúkat készítet-

tünk a dolgozókkal és a vezetôk-

kel, megvizsgáltuk a vállalati kör-

nyezetpolitikát, a környezetköz-

pontú irányítási rendszer céljait,

bejártuk a telephelyet, szúrópró-

baszerûen ellenôriztük a jelen-

tésben szereplô adatokat. A vég-

sô besoroláshoz fórumot hívtunk

össze az adott cég érintettjei szá-

mára. Mindkét vállalat ezüstfoko-

zatot kapott, holott megítélé-

sünk szerint élenjárónak számíta-

nak. Javaslatokat tettünk a to-

vábblépésre, amelyeket hoszszú

távon lehet megvalósítani, és

nagy elszántságot igényelnek.

Az érdemrendet eddig környezeti és fenntarthatósági jelentések minôsítésekor alkalmaztuk:
két Magyarországon mûködô vállalatot (egy erômûvet és egy gépjármûalkatrész-gyártót)
soroltunk be a segítségével. Az értékelés elôtt interjúkat készítettünk a dolgozókkal és a ve-
zetôkkel, megvizsgáltuk a vállalati környezetpolitikát, a környezetközpontú irányítási rend-
szer céljait, bejártuk a telephelyet, szúrópróbaszerûen ellenôriztük a jelentésben szereplô
adatokat. A végsô besoroláshoz fórumot hívtunk össze az adott cég érintettjei számára.
Mindkét vállalat ezüstfokozatot kapott, holott megítélésünk szerint élenjárónak számítanak.
Javaslatokat tettünk a továbblépésre, amelyeket hosszú távon lehet megvalósítani, és nagy
elszántságot igényelnek.13 Az elsôként minôsített környezeti jelentés tizenkét pályázó közül
megosztva elnyerte a CEERA (Central European Environmental Reporting Award – Közép-
Európai Környezeti Jelentés Díj) legjobb jelentésének járó díját a régióban.14

Az érdemrendet jól fogadták szakmai konferenciákon is, de a kedvezô visszhang ellenére is
szükségesnek érezzük továbbfejlesztését. Az eddigi alkalmazásból két fô tanulságot vontunk
le: (1) nem szerencsés, hogy az alsóbb kategóriák csak környezeti szempontokat vesznek fi-
gyelembe, miközben a fenntarthatóság felé haladva ezek jelentôségüket vesztik és önzet-
len (altruista) szempontok kerülnek elôtérbe; (2) a fenntartható vállalatokat, vállalkozásokat
aligha a hagyományos, jó márkanévvel rendelkezô cégek között, inkább új helyeken kell ke-
resnünk: a sarki pékek, a borászati kisvállalkozások, a gazdaságilag életképes non-profit in-
tézmények között. Az érdemrend fô kérdése, hogy találunk-e egyáltalán gyémánt fokozatú
vállalatokat. Erre a kategóriára emlékeztetnek azok a külföldi példák (The Body Shop, Ben
& Jerry’s), amelyekrôl az Alternatív kapitalisták címû könyvben olvashatunk (Pataki–Radácsi
[2000]). Magyarországon azonban még nem készült ilyen jellegû felmérés.
A fenti hiányosságokat kiküszöbölô új besorolást Szervezetek fenntarthatósági értékelésének ne-
veztük el, és a három szempontot (gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság) egyenlô
súllyal szerepeltetjük benne, öt-öt területre bontva. A tizenöt alterület megítélésekor szerepet ját-
szanak a korábban tárgyalt, elfelejtett fenntarthatósági szempontok, de a pontozási rendszer kiala-
kításakor helyet hagytunk a szubjektív ítéletnek is. A besorolást most teszteljük, a közeljövôben sze-
retnénk alkalmazni az érdeklôdô vállalatoknál. Igazán persze annak lenne értelme, ha a cégek egy
adott csoportja (például a száz legnagyobb vállalat vagy a nagy szennyezôk meghatározott köre)
kötelezôen megkapná a besorolást, és a lista a fôáramú sajtóban is nagy nyilvánosságot kapna.
Néhány, a téma iránt lelkesedô kutatóval15 összefogva az érdemrend gyémánt kategóriájá-
nak megfelelô „alternatív“ vállalkozások, vállalatok és egyéb szervezetek felkutatását is
megkezdtük. Összeállítottunk egy néhány tucat szervezetet tartalmazó listát, s a szervezetek
alapító és meghatározó személyiségeivel mélyinterjúkat készítünk, amelyekbôl többé-ke-
vésbé részletes esettanulmányok készülnek. Ez a kvalitatív jellegû kutatás remélhetôleg
megmutatja, fennmaradhat-e ma Magyarországon egy szervezet oly módon, hogy tevé-
kenysége összhangban áll a fenntarthatóság szempontjaival.
A fenti kezdeményezések alapkutatásként foghatók fel, amelyek célja a fenntarthatóság el-
vont eszméjének „lefordítása“ a gazdálkodók nyelvére, szempontjainak beépítése a rövid
és a hosszú távú döntéshozatalba.
Terveink szerint a KÖVET 2004-es programja a fenti témákról szól, a vállalatok fenntartható
fejlôdését állítva a központba az Ablakon bedobott pénz után.

Tóth Gergely
ügyvezetô igazgató

Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET-INEM Hungária)

13 Például alternatív energiahordozók kiaknázását javasoltuk egy olyan erômûnek, amelyik a fosszilis energiahordozókat tekintve 
valószínûleg a ma elérhetô legjobb technikát (a kogenerációt) alkalmazza.
14 Az általunk minôsített két jelentést nemzetközi szinten is elôkelô helyen jegyzik. A mértékadó GRI (Global Reporting Initiative
– Kezdeményezés a Fenntarthatósági Jelentések Egységesítésére) – amely az ISO 14000-es szabványcsaládhoz hasonlítható norma,
és több száz nagyvállalati alkalmazás ill. az érdekelt felek széleskörû bevonása hitelesíti – a honlapján felsorolt 313 fenn-
tarthatósági jelentés közül mindössze tizenhatot, köztük a két magyar jelentést tekinti 2002-es irányelveivel „összhangban álló-
nak“ (www.globalreporting.org – letöltés ideje: 2003. október).
15 Székely Mózes, Matolay Réka, Pataki György, Radácsi László. Az esettanulmányok készítésében diákjaik és a KÖVET munkatársai
vesznek részt.

Ablakon bedobott pénz II. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2003.
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A környezetvédelem…

…unokáink és a Föld érdeke:
Gyémántfokozat

„Vállalatunk érték alapú.
Célunk a közösség szolgálata,

a nyereség csak ennek eszköze.
Jót akarunk tenni a világgal.“

A jellemzôk

Mint az aranyfokozat, de a középpontban az értékek áll-
nak. Új, környezettudatos vállalatirányítási eszközöket fej-
lesztenek ki a cégnél. A környezetvédelem mellé a társa-
dalmi felelôsség és a helyi gazdaság iránti felelôsség is
felzárkózik – tettekkel alátámasztva. A cég a fen-
ntarthatóság érdekében befolyásolja a gazdasági környe-
zetet. Nemcsak az ágazatban, de bármely vállalathoz vi-
szonyítva élenjáró. „Ritka, mint a fehér holló.“
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8000 Székesfehérvár,

Verseci u. 1-15.

Kapcsolattartó: 

Joanelli Tiborné,

környezetvédelmi vezetô

(22) 531-581

(22) 531-507

tiborne.joanelli@alcoa.com

Alapítás éve:

1941

Alkalmazottak száma:

2550 fô

Éves forgalom:

105,3 milliárd Ft (2002)

Fô termékek:

öntött alumíniumtuskó,

sajtolt és hengerelt alumínium

félkész termékek, alumínium

keréktárcsák, jármûalkatrészek

és felépítmények,

acélcsavarok,

mûanyag zárókupakok

A cégrôl röviden
Az Alcoa-Köfém Kft. az Alcoa Inc. Pittsburgh (USA)
száz százalékos tulajdonú vállalata, melyet 1888-ban
alapítottak az USA-ban. Az Alcoa Inc. a világ legna-
gyobb primer alumínium, feldolgozott alumínium és
timföldgyártója, aki az alumíniumipar minden szeg-
mensében jelen van a bányászattól, timföldgyártás-
tól, kohászattól kezdve a gyártásig és a hulladék új-
rahasznosításáig. Az Alcoa vevôi a csomagolóipar, a
fogyasztási cikkek ipara, a gépjármûipar, a repülô-
gépgyártó ipar, az építôipar, valamint a forgalmazók
közül kerülnek ki. A multinacionális vállalat a világ 39
országában 450-nél több egységet mûködtet, alkal-
mazottainak létszáma meghaladja a 127 000 fôt. 
Az Alcoa-Köfém Kft. 2550 alkalmazottal összesen 7
üzletágat mûködtet. Ezek az Öntöde, a Hengermû,
a Présmû, az Automotive, a Keréktermék, a CSI (mû-
anyag kupak gyártó) és Fairchild (repülôgép anya-
csavar és menetjavító betét gyártó) üzletágak.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
Vállalatunk alapelve, hogy biztonságosan és oly mó-
don dolgozzunk, mellyel megóvjuk környezetünket,
dolgozóink egészségét és a vállalat környezetében la-
kó polgárok egészségét. A környezetvédelem jogi és
egyéb követelményeinek betartásán túlmenôen tö-
rekszünk környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos javítására és elköteleztük magunkat a
környezetszennyezés megelôzése és a jelenlegi környezetterhelés csökkentése mellett. Az

Alcoa-Köfém Kft. környezetvédelmi tevékenységét
1999 óta teljes mértékben az ISO 14001 nemzetközi
szabványnak megfelelôen, valamint az elfogadott vál-
lalati Környezetvédelmi Politika és a kitûzött Környezet-
védelmi Célok szerint végzi. 2003 februárjában vállala-
tunk újabb 3 évre megkapta az ISO 14001 tanúsítványt.
A vállalat az Alcoa hosszú távú környezetvédelmi cél-
kitûzéseivel összhangban a nitrogén-oxid csökken-
tés, az energiatakarékosság és a vízfelhasználás mini-
malizálásának érdekében az alábbi jelentôs gazdasá-
gi eredményeket is hozó beruházásokat hajtotta vég-
re az elmúlt években: 

1. Fûtésrekonstrukció
2. Regeneratív földgázégôk alkalmazása 

az öntödében
3. Csapadékvíz- és talajvíz-hasznosítás

Alumínium,
hôvisszanyerés,
esôvíz…

Alcoa-Köfém Kft.

Látkép az üzemrôl

Figyelünk az üzem udvarának parkosítására,
ennek közérzetjavító hatása is van

Csapadékvíz tisztítás virágos környezetben

Hôvisszanyerés az öntödei kemencék
füstgázaiból – nem mindegy hogyan…

A szervezet 2001 óta a KÖVET tagvállalata.
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Az Alcoa-Köfém Kft. környezetvé-

delmi tevékenységét 1999 óta

teljes mértékben az ISO 14001

nemzetközi szabványnak megfe-

lelôen, valamint az elfogadott vál-

lalati Környezetvédelmi Politika és

a kitûzött Környezetvédelmi Cé-

lok szerint végzi. 2003 februárjá-

ban vállalatunk újabb 3 évre meg-

kapta az ISO 14001 tanúsítványt.

Környezeti és gazdasági hatások

* Magyarázat: A rekuperatív tüzelésnél a füstgáz hôhasznosítása folyamatosan, egy hôcserélô segítségével valósul meg. Az égéslevegôt
ily módon 300-600 °C-ra lehet elômelegíteni. A regeneratív tüzelésnél minden esetben égôpárok üzemelnek. Az égôpárból mindig csak az
egyik ég, a másikon történik a füstgázelvezetés. A ciklusidô leteltével a mûködési mód változik. A távozó füstgáz elômelegíti a rendszerhez
tartozó regenerátor ágy hôtárolótöltetét, amin a következô ciklusban átvezetve az égéslevegôt azt kb. 900-1000 °C-ra fokra melegíti elô.
Ez egy bonyolultabb, eszközigényesebb tüzelési mód, de a hôhasznosítás mértéke 20-30 %-kal meghaladja a rekuperatív rendszerét.

Az öntött alumíniumra vetített földgáz
felhasználás 20%-al csökkent

Az egyedi kis kazánok hatékonyabbnak és
takarékosabbnak bizonyultak
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1996

1998

1998

Az intézkedés
megnevezése

A fûtésrekonstrukció kere-
tében a központi fûtés he-
lyett áttértünk az egyedi
kis kazánokra, melyek jóval
hatékonyabb és takaréko-
sabb fûtést és melegvíz el-
látást biztosítanak.

Az öntöde tüzeléstechnikai
átalakítása során 2002-ig 6
kemencében történt meg
a rekuperatív földgáztüze-
lési rendszer regeneratívvá
alakítása.*

A csapadékvíz és talajvíz
hasznosítását ipari hûtôvíz-
ként 1998-ban kezdtük,
melynek lényege, hogy
kavicsszûrôs és aktív szenes
tisztítás után a csapadékhá-
lózatban összegyûjtött vizet
fel tudjuk használni ipari
hûtôvíz pótlásaként.

Környezeti javulás

A fûtési célú földgázfelhasználás 
50 %-kal, míg az NOx-kibocsátás
60 %-kal csökkent. 1997-tôl 2002-vel
bezárólag összesen 49 109 562 m3-rel
kevesebb  gáz fogyott. A számított
NOx-csökkenés két részbôl tevôdik
össze: a gáz megtakarításból adódó
elmaradt NOx-kibocsátásból (189 t) és
a  korszerûbb, alacsonyabb NOx-okat
termelô égôk felszerelésébôl (117 t).

Az 1 tonna öntött alumíniumra vetí-
tett technológiai földgázfelhasználás
30 Nm3-rel lett kevesebb, mely kb.
20 %-os csökkenést jelent. Ezzel
együtt és a kiválasztott égô rekonst-
rukciós kialakításának köszönhetôen
az NOx és a CO kibocsátásunk is je-
lentôsen csökkent.

A beruházást követô évben 30%-kal
kevesebb nyersvizet kellett vásárol-
nunk az ipari hûtôvizeink pótlására, ez
1998-2002 között kb. 1,62 millió m3-
rel kevesebb nyersvíz vásárlást jelen-
tett. (Az éves esôzés függvényében
évente átlagosan 324 ezer m3 a
megtakarítás).

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

700 millió Ft

133 millió Ft

280 millió Ft

4 év 9 hónap

528 millió Ft

16 millió Ft

155 millió Ft

3 év 10 hónap

12,5 millió Ft

1,5 millió Ft

25 millió Ft

6 hónap
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1117 Budapest,

Budafoki út 52.

Kapcsolattartó: 

Urbán Katalin,

környezetvédelmi felelôs

(1) 203-0939 

(1) 204-4402

urban@bert.hu

Alapítás éve:

1991

Alkalmazottak száma:

697 fô

Éves forgalom:

34,4 milliárd Ft (2002)

Fô termékek:

forró víz,

villamos energia,

ipari gôz

A cégrôl röviden
A Budapesti Erômû Rt. (BE Rt.) a fôváros
legnagyobb energiatermelôje, erômûvei
(Kelenföldi Erômû, Kispesti Erômû, Kôbá-
nyai Erômû, Újpesti Erômû, Révész Fûtômû)
közel száz éve termelnek villamos energiát,
illetve az 1950-es évektôl kezdôdôen hô-
energiát. Fôbb beszállítóink a Fôvárosi Gáz-
mûvek Rt., a MOL Rt., valamint kb. 200 be-
szállító évente, fôbb vevôink az MVM Rt., a
FôTÁV Rt., az ELMÜ Rt. és csaknem 50 hô-
fogyasztó. A társaság többségi tulajdonosa,
Európa legnagyobb villamosipari vállalata,
az Electricité de France.
A 90-es években indult nagyszabású erô-
mû-korszerûsítési programunk hatására
mind a hôenergiatermelés, mind a villa-
mosenergia-termelés kedvezô hatásfokkal, gazdaságosan, a környezetvédelmi követelmé-
nyeknek megfelelôen valósul meg.
Erômûveink kapcsoltan termelnek villamos és hôenergiát, amely gazdaságossága mellett kör-
nyezetvédelmi szempontból is elônyösebb, mintha a két energiafajtát külön-külön folyamatban
állítanánk elô. Ez az elôny elsôsorban a kisebb fajlagos tüzelôanyag-felhasználásnak köszönhetô.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A BE Rt. tevékenységének környezetvédelmi szempontú szabályozása és környezeti teljesít-
ményének fejlesztése érdekében tanúsított környezetközpontú irányítási rendszert mûköd-
tet az ISO 14001 szabvány szerint.
A 90-es években indult erômû-korszerûsítési programunk, melynek eredményeképpen a je-
lenleg elérhetô legjobb technikát, a kombinált ciklusú, gáz-gôz körfolyamatú, a hôt és a vil-
lamos energiát kapcsoltan termelô erômûblokkokat létesítünk a régi berendezések helyett.
Elsôként a Kelenföldi Erômû gázturbinás blokkja kezdte meg mûködését 1995-ben, jelen-
leg folyamatban van az erômû további korszerûsítésének mûszaki elôkészítése. 
2002-ben kezdte meg kereskedelmi üzemét az Újpesti Erômû új, szintén kombinált ciklusú
kapcsolt villamos energia és hôtermelô gázturbinás blokkja.
2002-ben kezdôdött meg a Kispesti Erômûben az új erômûblokk kivitelezése. A szigorodó kör-
nyezetvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében, a fejlesztésekkel párhuzamosan

a megmaradó régi berende-
zéseket folyamatosan felújít-
juk. Az erômû korszerûsítések
kapcsán a BE Rt. leállítja az
elöregedett berendezéseit,
technológiai rendszereit.
Az új, valamint a felújításra ke-
rülô berendezések a legkor-
szerûbb, alacsony légszennye-
zô anyag kibocsátási paramé-
terekkel rendelkezô tüzelôbe-
rendezéssel vannak, illetve
lesznek ellátva, továbbá az
egyéb környezetvédelmi köve-
telményeknek is megfelelnek.

Korszerû vízelôkészítés –
kevesebb vegyszer és
szennyezô anyag

Budapesti Erômû Rt.

Kelenföld, Kispest, Kôbánya, Újpest

Balra: Díjnyertes környezeti jelentés és a
díj (Közép-Európai Környezetvédelmi
Jelentés Díj 2001, Deloitte & Touche)
Fent: Közép Európa elsô fenntarthatósági
jelentése

A szervezet 1999 óta a KÖVET tagvállalata.
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A kedvezô kezdeti tapasztala-

tok miatt a papírhulladék-gyûj-

tést még idén ôsszel tervezzük

kiterjeszteni a Kelenföldi Erômû

eddig a gyûjtésbe be nem vont

épületeire, mint például a rak-

tár, valamint a Kispesti és az Új-

pesti Erômûvekbe. Számításaink

szerint a megtérülési idô így

kedvezôbben fog alakulni, hi-

szen ezzel a Társaság dolgozói-

nak közel kétharmada bekap-

csolódik a szelektív papírhulla-

dék-gyûjtés folyamatába.

Az Újpesti Erômû környezeti

kármentesítése során gôzinjek-

tálásos technológiával a talajból

kinyert, valamint a talajvíz felszí-

nén összegyûlt és lefölözött pa-

kurát elégetjük. A kitermelt pa-

kura vegyi elemzése szerint an-

nak minôsége és szennyezô-

anyag tartalma a kereskedelmi

forgalomban levôével megegye-

zik, így az illetékes környezetvé-

delmi felügyelôség engedélyez-

te az újrahasznosítást. Ezzel a

megoldással, beruházás nélkül,

nagy mennyiségû veszélyes hul-

ladék keletkezését elôztük meg,

ennek ártalmatlanítási és szállí-

tási költségét, illetve a pakura,

mint alapanyag beszerzési költ-

ségét takarítottuk meg.

Korszerû vízelôkészítés – kevesebb vegyszer és szennyezô anyag
Az erômûprojektek keretében a vízelôkészítô
üzemek is teljesen felújításra kerülnek vagy
újak létesülnek.
A Kispesti Erômûben létesülô új vízelôkészítô
üzem ipari vízbôl, meszes elôlágyítással, szû-
rést követôen, ellenáramban mûködô ioncse-
rés technológiával állítja elô a megfelelô minô-
ségû kazán póttápvizet. Az új vízelôkészítô ala-
csonyabb fajlagos vegyszer felhasználást, ke-
vesebb vízveszteséget, és kevesebb kibocsá-
tásra kerülô szennyezô anyagot eredményez.

Újrahasznosítás
Törekszünk a keletkezô hulladék anyagok mi-
nél nagyobb arányú újrahasznosítására. A be-
rendezések bontásából, felújításából származó
fémhulladékokat már több éve értékesítjük
egy fémek újrahasznosításával foglalkozó cég-
nek. 2001-tôl a nyomtatópatronokat újratöltés
céljából értékesítjük. A kommunális hulladék
mennyiségének csökkentése érdekében 2002
novemberétôl a központi irodaházunkban a papírhulladékot szelektíven gyûjtjük. A gyûjtés
bevezetése óta 3,3 t papírhulladékot adtunk át újrahasznosítás céljából.

Környezeti és gazdasági hatások

Mióta mûködik?

2004. július 1.

Terv (2003. ôsz)

1995

2002

2001-2003

Az intézkedés
megnevezése

Új, korszerû vízelôkészítô
üzem a kazán póttápvíz
elôállítására

Szelektív papírhulladék-
gyûjtés kiterjesztése a Ke-
lenföldi, a Kispesti és az Új-
pesti Erômûvek épületeire.

Fémhulladékok újrahasz-
nosítása

Tintapatronok átadása új-
ratöltésre

Olaj újrahasznosítása, ve-
szélyes hulladék keletkezé-
sének megelôzése

Környezeti javulás

322 tonnával kevesebb vegyszerfel-
használás, 7000 m3 vízmegtakarítás

Jelentôsebb mennyiségû újrahasz-
nosítható, és mintegy 35%-kal ke-
vesebb kommunális hulladék

Kb. 100-120 t/év fémhulladék érté-
kesítése, újrahasznosítása

Kb. 100kg/év tintapatron újratöltés
céljából történô értékesítése, ennyi-
vel kevesebb veszélyes hulladék

Az olaj újrahasznosítása által 30 t-val
kevesebb veszélyes hulladék, illetve
ennyivel kevesebb fûtôolaj vásárlása

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

600 millió Ft

kb. 25 millió Ft

65 millió Ft

15 év

22 ezer Ft

115 ezer Ft

130 ezer Ft

1,5 év

0 Ft

0 Ft

2,5 millió Ft

azonnali

0 Ft

0 Ft

kb. 80 ezer Ft

azonnali

0 Ft

15 ezer Ft

1,5 millió Ft

azonnali

Modern vízelôkészítés: kevesebb vegyszer
és víz – kissebb szennyezés

A szennyezett talajból fûtôanyagot sikerült
„elôcsalogatni“
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8000 Székesfehérvár,

Holland fasor 14.

Kapcsolattartó: 

Vizy Antal,

KEM-vezetô

(22) 332-000 / 4010

(22) 330-099 

a.vizy@denso.hu

Alapítás éve: 

1997

Alkalmazottak száma:

1300 fô

Éves forgalom:

16,45 milliárd Ft (2002)

Fô termékek:

- ECD V5 forgó, elosztó

rendszerû, elektronikus

dízeladagoló rendszer

- VCT vezérmôtengely idôzítô

- Common Rail gyûjtôcsöves

rendszerû elektronikus

dízeladagoló

- DVSV vákuumkapcsoló szelep

A cégrôl röviden
A DENSO Gyártó Magyarország Kft-t 1997 áprilisában alapí-
tották 75 millió euró befektetéssel Székesfehérváron, a Sós-
tói Ipari Parkban, amely 2001-ben további 75 millió Euró be-
fektetésével kibôvült. A gyár a DENSO Corporation tagja, fô részvényesei a DENSO
Corporation, és a DENSO International Europe B.V. 70-30%-ban.
A cég 1999 óta ECD-V5 típusú, forgó-
elosztó rendszerû adagolókat gyárt
turbó-dízel motorok számára, mely-
nek egyes alkotórészei kevesebb,
mint 1 mm tûréssel készülnek. Az ada-
goló az üzemanyagot juttatja az égés-
térbe a megfelelô idôben és mennyi-
ségben. A pumpa megfelel az Euro III.
károsanyag-kibocsátási szabványnak.
2002 júniusától kezdtük el gyártani a
rendszervezérlô egységek közé tartozó
változtatható vezérmûtengely idôzítôt
(VCT). Ez a szerkezet a szelepek nyitásának és zárásának idejét szabályozza, biztosítva így a
megfelelô teljesítményt (nyomatékot) és az optimális üzemanyag-felhasználást a motorban.
A DENSO Corporation 1997-ben kifejlesztette a gyûjtôcsöves rendszerû (Common Rail)

elektronikus dízeladagoló rendszert, amely
Japánban környezetbarát termékminôsí-
tést kapott, mivel mind a felhasznált anya-
gok, mind a használat során okozott kör-
nyezeti hatás kisebb, mint az elôzô gene-
rációs adagolók. 2003-tól már a székesfe-
hérvári gyárban történik ennek gyártása.
Szintén 2003 elején kezdtük el gyártani a
DVSV-t (vákuumkapcsoló szelep), amely
csökkenti a károsanyag-kibocsátást az
üzemanyagtartályban keletkezett benzin-
gôz újrahasznosításával.
A termékkörrel egyidejûleg vevôkörünk is bô-

vült. Korábbi legnagyobb vásárlónk mellett – ISUZU/POLSKA (a GM-csoport tagja) – vevônk között
tudhatjuk többek között a Toyota Motors UK-t és a Nissan-t, a Volkswagent, Fordot, és az Audit.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A DENSO Corporation annak érdekében,
hogy biztosítsa környezeti teljesítményének
folyamatos javítását és a környezeti irányítá-
sának áttekinthetôségét, a vállalati mûkö-
dés érintettjei számára, 1999 októbere óta,
az ISO 14001 nemzetközi szabványnak meg-
felelô környezetközpontú irányítási rend-
szert mûködtet. Az ISO 14001-es rendszer
kiegészítéseként pedig 2001 júniusában
bevezettük az ISO 14031 szerinti környeze-
ti teljesítményértékelô rendszerünket is.

Környezetbarát termékfejlesztés,
környezeti könyvelési rendszer,
fenntarthatósági jelentés

DENSO Gyártó Magyarország Kft.

Japán beruházás zöldmezôben – visszafelé is hatnak a
környezeti mintaprogramok?

A Denso Corporation vállalatai számos autó –
alkatrészt gyártanak szerte a világban

Az új dízeladagoló az európai piac „zöld terméke“

A szervezet 2000 óta a KÖVET tagvállalata.
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2002 tavaszán kezdtük el szer-

vezni a városi általános iskolai

programot. Kezdeményezésünk-

höz az Alcoa-Köfém is csatlako-

zott. Ôsszel így közösen indítot-

tuk el az általános iskolai progra-

mot, mely jelenleg nyolc székes-

fehérvári és öt környékbeli tele-

pülést foglal magában. Az isko-

lák részérôl az igény fôként kör-

nyezettudatosság-formáló anya-

gok támogatása, a környezetvé-

delmet oktatók számára gyakor-

lati tapasztalatok rendelkezésre

bocsátása és telephely-látogatá-

sok iránt jelentkezett. Végül, de

nem utolsó sorban 2003-ban je-

lentkeztünk a „Tiszta, virágos és

egészséges Székesfehérvá-

rért“ versenyre a szomszédos

Harmann-Becker Kft.-vel közö-

sen. Ennek kiértékelésére idén

novemberben kerül sor.

2001 januárjában az autóipari beszállí-
tók közül a világon másodikként tanú-
síttattuk munka-egészségügyi és biz-
tonságtechnikai menedzsment rend-
szerünket OHSAS 18001 szerint.
A tavalyi évben a folyamatos fejlôdés
jegyében áttértünk az ISO/TS 16949
szerinti rendszerre, amelynek 2002
kiadását a 2003-as évben bevezettük
és integráltuk a KIR- és MEBIR-rendszer-
rel, amely a világon elsôként a DMHU-
nak sikerült a DENSO csoporton belül.
A 2004-es évre pedig tervezzük a BS
7799 információs biztonság irányítási
rendszer bevezetését is.

Az idei évben a DMHU a külföldi DENSO vállalatok kö-
zül elsôként érte el a „nulla lerakott hulladék“ célt (an-
golul: „zero emission“).
Országos szinten, a kelet-közép európai régióban, illetve
autóipari beszállítók között világszinten kiemelkedô a
fenntarthatósági jelentés kiadása, mely ebben a régió-
ban a második auditált GRI-jelentés (www.globalreport-
ing.org) volt a Budapesti Erômû Rt. jelentése mellett. 
A tavalyi év szintén kiemelkedô eseménye volt a Magyar
Business Leader’s Fórum által meghirdetett „Üzleti élet a
környezetért“ elnevezésû díj elnyerése.  
A 2002. évtôl bevezettük környezeti könyvelési rendsze-
rünket, mely pontos kimutatást tesz lehetôvé a környe-
zeti ráfordítások/beruházások és bevételek területén.

Költségek, megtakarítások
Környezetvédelmi beruházásokra és mûködésre fordí-
tott költség: 13 millió Ft (50 980 Euro)
A környezetvédelmi intézkedések eredményeképpen
fellépô megtakarítások: 35,5 millió Ft (139 214 Euro)

Környezeti és gazdasági hatások

2003: a DMHU a külföldi DENSO vállalatok közül
elsôként érte el a kitûzött „nulla lerakott hulladék“ célt

Közép-Európa második, minôsített
fenntarthatósági jelentése

Mióta mûködik?

2002

2002

2002

2000-2002

Az intézkedés
megnevezése

Energetikai átvilágítás

Papírfelhasználás
csökkentése

Kutak fúrása

„Nulla lerakott hulladék"
program

Környezeti javulás

Széndioxid és ózonkárosító anyagok
kibocsátásának csökkentése (3565
MWh villamos energiát és 17 564 m3

gázt takarítottunk meg, ami 677,29
tonnával kevesebb CO2-kibocsátást
eredményezett)

A „zöld iroda“ program megvalósí-
tása, melynek során 2 500 kg-mal
azaz 500 000 ív A4-es lappal csök-
kentettük papírfelhasználásunkat.

A víz körforgásának rövidítése, a víz-
mû környezeti hatásainak csökken-
tése; ezáltal 3000 m3 vizet nyertünk.

Teljes körû (közvetett vagy közvet-
len) hulladékhasznosítás, azaz 1%
alatti hulladékmennyiség kerül lera-
kásra. A lerakásra nem kerülô hulla-
dék mennyisége 274 tonna.

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

26 millió Ft

0 millió Ft

38 millió Ft

8 hónap

1710 Ft (2 emberóra)

0 ezer Ft

268 ezer Ft

azonnali

2 millió Ft

240 ezer Ft

800 ezer Ft

3 év 7 hónap

0 Ft

7,8 millió Ft

28,2 millió Ft

azonnali

A környezeti fejlesztésben sze-
repet játszó tanácsadó, beszállí-
tó, támogató a KÖVET-en kívül:

Kisvegyész Bt. – Kisariné Kapuszta
Edit, aki folyamatosan koordinálja
környezetvédelmi és veszélyes
anyag kezelôi tevékenységeinket.

Budapesti Erômû Rt. – Urbán Ka-
talin, aki a fenntarthatósági jelenté-
sekkel és hozzá kapcsolódó indiká-
torokkal kapcsolatosan segédkezett.

Alcoa-Köfém – EHS bizottság.
Szakmai konzultációk, tapasztalat-
cserék útján segítették
fejlôdésünket.
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1106 Budapest,

Jászberényi út 7-11.

Kapcsolattartó:

Percsiné Bíró Kinga,

környezetvédelmi vezetô

(1) 432-9766

(1) 432-9713 

kinga.biro@dreher.sabmiller.com

Alapítás éve:

1854

Alkalmazottak száma:

850 fô

Éves forgalom:

35,7 milliárd Ft (2002)

Fô termékek:

Dreher Classic, Dreher Lager,

Dreher Bak,

Dreher Alkoholmentes,

Arany Ászok,

Arany Ászok Alkoholmentes,

Tuborg, Hofbräu München,

Kôbányai Sör,

Kanizsai Világos,

Kanizsai Korona 

Forgalmazott termékek:

Pilsner Urquell, Miller,

Guinness, Kilkenny

A cégrôl röviden
A magyar ipari sörfôzés bölcsôjének számító kôbá-
nyai sziklapincékre épült egykori Dreher tulajdont
1993-ban szerezte meg az SABMiller, a világ máso-
dik legnagyobb sörgyártó vállalkozása. A hatalmas
beruházások eredményeképpen megújult az egész
gyártási folyamat, amely zárt rendszerben mûködik.
A világszínvonalú technológia mellett modernizáltuk
a cég gazdasági rendszerét és szervezetét, s megújí-
tottuk az egykor méltán népszerû hazai sörmárkákat.
A 150 éves múltra visszatekintô vállalat kiemelt fi-
gyelmet szentel hagyományai megôrzésére: világ-
színvonalú berendezései az eredeti állapotban hely-

reállított, mûemlék jellegû épületekben mûködnek. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetôen a
gyár nemzetközi mércével is a legmodernebb és leghatékonyabb söripari szereplôk közé lépett.
A siker alapja a minden fogyasztói igénynek megfelelô, kiváló minôségû termékkínálatunkban,
elismert márkáinkban és valódi értéket, minôséget
jelentô szolgáltatásainkban rejlik. Partnereinkkel
kialakított, mindkét fél számára jövedelmezô
együttmûködés révén arra törekszünk, hogy a leg-
sikeresebb sörgyártók legyünk Magyarországon.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A környezetvédelem a Dreher cégkultúrájának
szerves részévé vált. Az ez iránti elkötelezettség
áthatja a Társaság minden tevékenységét. A fenn-
tartható fejlôdés irányelveivel azonosuló cég kör-
nyezetbarát megoldásokra törekszik termékeivel
éppúgy, mint a technológia révén. Kötelezettsé-
get vállal azért, hogy minden erôforrás biztosítva
legyen a környezetet befolyásoló technológiák ál-
landó fejlesztéséhez. A sör elôállításához használt
alap-, segéd-, illetve adalékanyagok kiválasztásánál és felhasználásánál fontos szempont az
ökológiailag veszélytelen anyagok alkalmazása. A Társaság a termeléshez kapcsolódó járulékos
tevékenységek terén is folyamatosan mérsékli a káros anyagok kibocsátását. Az elsôdleges ter-
mészeti erôforrásokkal takarékosan folytatott gazdálkodás kitüntetett figyelmet érdemel.
A részvénytársaság 1998-ban sikeresen tanúsíttatta budapesti gyárának környezetközpontú
irányítási rendszerét (KIR). Magyarországon az élelmiszeripari ágazatban – s így a söriparban
is – elsôként, az európai söriparban másodikként szerezte meg az ISO 14001 nemzetközi
szabvány szerinti minôsítést. Azóta összevontuk a környezetközpontú irányítási rendszert a
minôségirányítási és HACCP-rendszerrel, így integrált irányítási rendszert mûködtetünk.

A legfontosabb környezetvédelmi intézkedések:
• Jelentôs fajlagos áramfelhasználás-csökkenést eredményezett a hûtésrendszer rekonst-

rukciója, melynek során az elavult kádas párologtató hôcserélôket modern, lemezes hôcseré-
lôkre cseréltük. A rendszerben lévô ammónia mennyisége 25 tonnáról 12 tonnára csökkent.

• A földgáz fajlagos felhasználásának csökkenése jórészt az új környezetbarát kazánok 
beépítésének köszönhetô. A hatásfok növekedése (95-97% füstgázhasznosítással) mel-
lett mérséklôdött a kibocsátott füstgáz mennyisége és javult a minôsége (csökkent a CO,
ill. a NOx-tartalom). 
További fajlagos földgázfelhasználás-csökkenéshez vezetett a komlóforralásnál 
keletkezô páragôz felhasználása a cefrézô víz elômelegítése céljából.

• A víz fajlagos felhasználásának csökkenése több intézkedés következménye.  
Az üzemekben napi rendszerességgel figyeljük a vízfelhasználást, kiugró érték esetén azonnal

Hagyományôrzés
és fejlôdés

DREHER Sörgyárak Rt.

Lehet ugyanolyan jó sört, kisebb energiafel-
használással is fôzni

A modern irányítás és az ipari mûemlékek
jól megférnek egymással

A szervezet 1999 óta a KÖVET tagvállalata.
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A részvénytársaság 1998-ban si-

keresen tanúsíttatta budapesti

gyárának környezetközpontú irá-

nyítási rendszerét (KIR). Magyaror-

szágon az élelmiszeripari ágazat-

ban – s így a söriparban is – elsô-

ként, az európai söriparban máso-

dikként szerezte meg az ISO

14001 nemzetközi szabvány sze-

rinti minôsítést. Azóta összevon-

tuk a környezetközpontú irányítá-

si rendszert a minôségirányítási és

HACCP-rendszerrel, így integrált

irányítási rendszert mûködtetünk.

intézkedünk az ok megszüntetése érdekében. Törekszünk a víz lehetôség szerinti visszaforga-
tására, példa erre a mosógépbôl kijövô lúgos melegvíz felhasználása a ládák elômosására.
Az új doboztöltô gépsorral zárt rendszerû pillanat-pasztôrözô berendezést vásároltunk, mely-
nek üzeme kedvezôbb a régi gépsor
nagyobb víz- és energiaigényû alag-
út-pasztôrözôjével szemben.

• A Dreher-termékek döntô többsége 
visszaváltható, környezetbarát cso-
magolásban kerül forgalomba. A cso-
magoláskor képzôdô hulladékot sze-
lektíven gyûjtjük és hasznosítjuk. A
hulladékkezelô pályáztatásának kö-
szönhetôen a haszonanyagokért ka-
pott bevétel gyakorlatilag finanszíroz-
za az egyéb hulladékok (kovaföld, ve-
gyes hulladék, veszélyes hulladék)
szállítási, ártalmatlanítási költségét.

Környezeti és gazdasági hatások

Az új gépsornak komoly a
„környezeti ajándékhatása“

Mióta mûködik?

1997

1998

2000-2002

2002

Az intézkedés
megnevezése

Kazánház-rekonstrukció

Páragôz-hasznosítás – terv-
ben van a páragôz-haszno-
sító jobb kihasználása.

Hûtésrendszer-rekonstrukció

Új dobozfejtô gépsoron
pillanat-pasztôr beépítése

Környezeti javulás

Egy hektoliter termékre jutó földgáz
felhasználás csökkenése 1,85 Nm3

–rel, ez évente 4,07 millió Nm3 föld-
gáz megtakarítást jelent.

Energia-megtakarítás, fajlagos föld-
gázfelhasználás 1,14 Nm3-rel csök-
kent hektoliterenként. Éves szinten
ez 2,5 millió m3 földgáz megtakarí-
tást jelent.

Hektoliterenkénti 1 KWh energia -
megtakarítás, ez évente 2,2 GWh
megtakarítást jelent. Évente 5 tonna
ammónia megtakarítás a zárt rend-
szernek köszönhetôen.

10%-os fajlagos vízmegtakarítás,
ami évente 187 ezer m3 vízmegtaka-
rítást jelent

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

110 millió Ft

0 millió Ft

122,1 millió Ft

11 hónap

150 millió Ft 

0 Ft

85 millió Ft

1 év 10 hónap

130 millió Ft

0 Ft

40 millió Ft

3 év 3 hónap

100 millió Ft

0 Ft

27 millió Ft

3 év 8 hónap
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1215 Budapest,

Duna u. 42.

Kapcsolattartó:

Antalné Csôre Zsuzsanna,

fômunkatárs

(1) 278-8404

(1) 278-8402

antal@dunapack.hu

Alapítás éve:

1990

Alkalmazottak száma:

1200 fô

Éves forgalom:

50 milliárd Ft (2002)

Fô termékek:

hullám-alappapírok,

zsákpapírok,

hullámtermékek,

zsákok, zacskók

A cégrôl röviden
A Dunapack Rt. három papírgyár (Csepeli, Dunaújvárosi és Nyíregyházi)
egyesítésével létrejött társaság, amely ma Magyarország legnagyobb
papír- és csomagolóanyag-gyártással foglalkozó vállalata. Tulajdo-
nosa 100%-ban az osztrák Hamburger-csoport. A részvénytársa-
ság 1200 fôt foglalkoztat, évente 250 ezer tonna papírt és abból
150 ezer tonnányi csomagolóeszközt gyárt. Az általa gyártott cso-
magolóeszközöket részben leányvállalatán, a Duparec Kft.-n ke-
resztül visszagyûjti, és papírgyártó tevékenysége során újrahasz-
nosítja. A hazai termelôegységei mellett a vállalat számos leányvál-
lalattal rendelkezik a közép- és kelet-európai régióban (Románia,
Lengyelország, Ukrajna, Bulgária) is. A magyar és osztrák mû-
szaki-kereskedelmi ismereteket, gyártási tapasztalatokat és
környezetvédelmi kultúrát ötvözô vállalatcsoport olyan szol-
gáltatási rendszert mûködtet, amely a legmagasabb szinten
képes a piac kihívásainak megfelelni.

A környezettel való harmonikus együttélés
cégfilozófiánk. Kötelezônek érezzük a cég
környezetvédelmi tevékenységének folya-
matos javítását és a termelés környezeti ha-
tásainak csökkentését. Kitüntetett figyel-
met szentelünk annak, hogy az elsôdleges
természeti erôforrásokkal takarékosan bán-
junk, és a felhasznált alapanyagokat minél
nagyobb mértékben a belföldi papírhulla-
dék-bázisból biztosítsuk. Termékeink fej-
lesztésekor elsôdleges szempont a teljes
újrahasznosíthatóság.

Energiagazdálkodás: a környezetvédelmi
intézkedések egyik fókusza
Az energiafelhasználás csökkentése volt az

elmúlt években a környezetet érintô egyik fô célkitûzésünk. 1998-tól kezdôdôen ezzel
összefüggésben az alábbi fontosabb beruházásokat ill. racionalizálást végeztük:

• A dunaújvárosi 3. papírgépen a nedves-
prést nagyobb intenzitásúra cseréltük
A régi prés használatakor 1 kg papír gyár-
tása során 1,7 kg vizet kellett elpárologtat-
ni. 1,3 milliárd Ft-os beruházással új prést
építettünk a papírgépbe, és az új préssel a
párologtatandó víz mennyisége 1,3 kg-ra
csökkent. A megtakarított hô mennyisége
évente 220 000 GJ, értéke 320 millió Ft.

• A hôvisszanyerést korszerûsítettük a 
dunaújvárosi 3. papírgépen
A papírgyártás során a víz elpárologtatását
az érintett közeg hômérsékletének 100°C-ra
történô felfûtésével végzik. A 100°C hômér-
sékletû párás levegô hôjének egy része megfelelô berendezésben visszanyerhetô és a fel-
fûtésre használható. A mintegy 500 millió Ft-os beruházással létesült hôvisszanyerô beren-
dezéssel évente kb. 90 000 GJ-nyi hô takarítható meg, melynek értéke 130 millió Ft.

A hatékonyabb
termelés
százmilliókat hozhat

Dunapack Rt.

Könnyebb az újrahasznosítás,
ha a helykitöltô idomok is
hullámpapírból készülnek

Növekvô öko-hatékonyság – növekvô
termelés mellett

Ugyanolyan papír – 25%-kal kevesebb vízzel

A szervezet alapítótag: 1995 óta a KÖVET tagvállalata.
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A környezettel való harmonikus

együttélés cégfilozófiánk. Köte-

lezônek érezzük a cég környe-

zetvédelmi tevékenységének

folyamatos javítását és a terme-

lés környezeti hatásainak csök-

kentését. Kitüntetett figyelmet

szentelünk annak, hogy az el-

sôdleges természeti erôforrá-

sokkal takarékosan bánjunk, és

a felhasznált alapanyagokat mi-

nél nagyobb mértékben a bel-

földi papírhulladék-bázisból biz-

tosítsuk. Termékeink fejleszté-

sekor elsôdleges szempont a

teljes újrahasznosíthatóság.

• Fojtásos szabályozások helyett szivattyú- és 
ventilátor-fordulatszabályozásokat
valósítottunk meg
A papírgyártás során több száz ponton sza-
bályozni kell az áramló folyadéknak vagy le-
vegônek mennyiségét. Ezt a szabályozást ha-
gyományosan a csôvezeték vagy légcsatorna
keresztmetszetének, újabban viszont a szállí-
tószivattyú vagy ventilátor forgási sebességé-
nek a változtatásával végzik. A forgási sebes-
ségen keresztüli szabályozás esetén az ener-
giaigény lényegesen kisebb. Az elmúlt 4 év-
ben 150 millió Ft költségen 85 db fojtásos
szabályozást cseréltünk le fordulatszabályo-
zásra, és ezzel mintegy 7 GWh energiát takarí-
tunk meg évente, amelynek értéke 80 millió Ft.

• A termelést változatlan alapkapa-
citások mellett növeltük
Az alapgépek változtatása nélkül a
gyártás szûk keresztmetszeteinek
és a gyártási zavarok okainak meg-
szüntetésével a termelés mennyisé-
gét az 1998. évi 186 000 t-ról 2002-
re 246 000 t-ra növeltük. Az intéz-
kedés költségigénye kb. 2 milliárd
Ft volt. Az infrastruktúra és az alap-
gépek hatékonyabb kihasználása révén a fajlagos hôfogyasztás 0,6 GJ/t-val, a fajlagos áram-
fogyasztás pedig 80 kWh/t-val csökkent, melynek értéke évenként 400 millió Ft-ot tesz ki.

Környezeti és gazdasági hatások

A hôcserélô nem csak a hôt, de a pénzt is
„házon belül“ tartja

Mióta mûködik?

1999

2001

1998-2002

1998-2002

Az intézkedés
megnevezése

Nedvesprés csere a 3. pa-
pírgépen

Hôvisszanyerés korszerûsí-
tése a 3. papírgépen

Fojtásos szabályozások
helyett szivattyú-fordulat-
szabályozás használata

Hatékonyságnövelô intéz-
kedések révén termelés-
növelés

Környezeti javulás

Évente 220 000 GJ hômegtakarítás

Évente 90 000 GJ hômegtakarítás

Évente 7 GWh energiamegtakarítás

Fajlagos hôfogyasztás csökkenése évi
0,6 GJ/t-val. Fajlagos áramfogyasztás
csökkenése évi 80 kWh/t-val.

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

1,3 milliárd Ft

70 millió Ft

320 millió Ft

5 év 2 hónap

500 millió Ft 

20 millió Ft

130 millió Ft

4 év 6 hónap

150 millió Ft

10 millió Ft

80 millió Ft

2 év 2 hónap

2 milliárd Ft

0 Ft

400 millió Ft

5 év



26

8360 Keszthely,

Lippay Gáspár u. 3.

Kapcsolattartó:

Molnár Tibor,

termelési és kereskedelmi

igazgatóhelyettes

(83) 515-155

(83) 515-153

tibor.molnar@egym.hu

Alapítás éve:

1994

Alkalmazottak száma:

18 fô

Éves forgalom: 

130 millió Ft (2002)

Fô termékek:

– Golden Yacca természetes

étrendkiegészítôk,

– CHRISAL környezetbarát

tisztítószerek,

– Golden Yacca kozmetikumok

és terápiás eszközök,

– egyéb natúrtermékek

A cégrôl röviden
Az EGYM Vital Center Kft. nevében az
„EGYM“  a European Golden Yacca Marke-
ting rövidítése. Cégünk 90%-os német
többségi tulajdonban lévô vegyes vállalat.
Eredetileg az amerikai eredetû, hozzánk
német közvetítéssel eljutó Golden Yacca
természetes étrendkiegészítô termékcsalád
közép- és kelet-európai forgalmazására ala-
pult 1994-ben, akkor még balatonfenyvesi
székhellyel. A piac bôvülésével járó meg-
növekedett forgalom és feladatok eredmé-
nyeként a cég „kinôtte“ eredeti telephe-
lyét, és Keszthelyre költözött. 1997 végén
felépült az új multifunkciós cégközpont, a
termelési, kereskedelmi, adminisztratív, ok-
tatási, kutatási és szolgáltató tevékenysé-
geknek egyaránt otthont adó VITAL
FORUM. Ezzel párhuzamosan folyamatosan
bôvült a termékskála: az étrend-kiegészítôk
mellett megjelentek a biológiailag lebomló
CHRISAL tisztítószerek és a bioinformált
Golden Yacca kozmetikumok is. Ez utób-
biakhoz kapcsolódva Regenarium néven
wellness-szolgáltatóközpontot építettünk
ki. A magyarországi termékforgalmazás
mellett Szlovákiába, Csehországba, Hor-
vátországba, Romániába és Ukrajnába ex-
portál a cég – elsôsorban Golden Yacca
termékeket. Az alapanyagok és késztermé-
kek behozatala Németországból, Svájcból
és Belgiumból történik.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A környezettudatos gondolkodás és a fenn-
tartható fejlôdés iránti elkötelezettség a
kezdetektôl fogva a cégfilozófia központi
eleme volt. A tulajdonosi kör és a cég felsô
vezetése mindennemû gazdasági vagy tör-
vényi kényszer nélkül már a 90-es évek ele-
je óta azon munkálkodik, hogy az emberi élet minôségét és a környezet állapotát javító ter-

mékekkel, valamint – a rendelkezésünkre álló
technológiát optimálisan használva – az ökoló-
giai kockázatot csökkentô munkamódszerekkel
járuljon hozzá egy élhetôbb, kevésbé mérge-
zett világ kialakításához. Termelô tevékenysé-
günk energiatakarékos, és nem jár káros
emisszióval. A dolgozói állomány az évek során
komoly továbbképzésben részesült, hogy a ter-
melés és az irodai munka során a lehetô legke-
vesebb környezeti terhelést okozó hulladék ke-

Ahol a környezet-
védelem nem
gazdasági kényszer

EGYM Vital Center Kft.

V i t a l  C e n t e r  K f t .

A harmadik évezred üzem- és irodaépülete
Keszthelyen – nem csak takarékos, de vonzó is

80%-kal kevesebb tisztítószer-felhasználás
biológiailag lebomló vegyszerekkel

A szervezet 1998 óta a KÖVET tagvállalata.
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Kutatás-fejlesztés

Az EGYM Vital Center Kft. folyamato-

san keresi és fejleszti azokat a termé-

keket és szolgáltatásokat, melyek

összhangban vannak a cégfilozófiával.

A Golden Yacca termékcsaláddal kap-

csolatos kutatási-fejlesztési tevékeny-

séget az EGYM németországi köz-

pontja koordinálja. Magyarországon a

K+F feladatokat egy orvosokból álló

szellemi mûhely látja el: Prof. Dr. Rácz

Gábor, Prof. Dr. Rácz-Kotilla Erzsébet,

Dr. Mántó Ernô és Dr. Gelléri Julianna

a Golden Yacca étrend-kiegészítôk

élettani hatásait kutatja, és közösen

elemzik a fogyasztásukkal kapcsolatos

tapasztalatokat. A Rácz házaspár által

kifejlesztett teacsalád piaci bevezeté-

se folyamatban van.

A környezetbarát tisztítószerek újabb

generációinak fejlesztését a belga

CHRISAL NV végzi. A termékek ma-

gyarországi adaptációjában és a to-

vábbképzésekben jelentôs szerepe

van Harald Bergmannak, a cég euró-

pai vezetô tanácsadójának. Az utób-

bi években ígéretes szakmai kapcso-

lat alakult ki a szlovák BOOS céggel,

akik elsôsorban olajszennyezések kö-

vetkezményeinek felszámolásával

foglalkoznak. A Golden Yacca

Cosmetics termékcsaládot a zürichi

Institut für Bioinformation gyártja az

Alpine Herbs közremûködésével. A

VITAL FORUM tervezôje Sánta Gá-

bor, hévízi építész. Az energiatakaré-

kos építészeti és épületgépészeti

megoldásokat a kivitelezô keszthelyi

STEKE Kft. valósította meg. Jelenleg

a cég egyik utódszervezete, a

Kemendy Kft. látja el a fûtô- és villa-

mos berendezések karbantartását.

letkezzen. A különleges, navaho indián és magyar népi építészeti jegyeket felvonultató, ám
modern VITAL FORUM tervezése, illetve megépítése során olyan építészeti és épületgépé-
szeti megoldásokat alkalmaztak, melyeknek köszönhetôen az áram- és gázfogyasztás jóval
kevesebb, mint egy hasonló méretû, „hagyományosan“ kivitelezett épületben. Emellett er-
gonomikus munkakörnyezetet alakítottunk ki, amely segíti dolgozóinkat az eredményes
munkavégzésben. A belga CHRISAL NV által gyártott környezetbarát tisztítószereinket több
neves nyugat-európai intézet (CEBETOX, Genti Egyetem), valamint a Veszprémi Egyetem
és az 1998-ban még önálló Keszthelyi Egyetem is bevizsgálta, és igazolta nagyfokú bioló-
giai lebomlásukat, valamint azt, hogy nem mérgezôek. Az európai környezetbarát termék-
védjegy (Eco-Label) megszerzése a belga beszállító részérôl folyamatban van. 
Cégünk számára a környezetvédelem erkölcsi kérdés: csak akkor nézhetünk a világ szemébe
nyugodt lelkiismerettel, ha mindent megtettünk azért, hogy javítsunk környezetünk állapotán.

Környezeti és gazdasági hatások

* Az éves  mûködési költség döntô részét a több mint 6 millió forintos amortizáció és a 3 millió forintos vagyonvédel-
mi kiadás teszi ki.
**Az alkalmazott építészeti és épületgépészeti eljárások komplex jellege miatt nem számítható ki a ténylegesen ener-
giafelhasználást csökkentô megoldások mûködési költsége és megtérülési ideje, így kénytelenek voltunk az épület-
komplexum összesített adataival számolni. Éppen ezért a megtérülési idô sem számítható ki pontosan, bár az 1997-
tôl eltelt idô során nagy valószínûséggel megtérült már a beruházás.
*** A takarítás személyi költségei állandóak, és a felhasznált szerektôl függetlenek. A gyorsabb munkavégzés és a rit-
kább takarítás miatt felszabaduló munkaerô más munkaterületekre irányítható át. A megtakarítást a kiskereskedelmi
forgalomban kapható tisztítószerek és az önköltségi áron elszámolt CHRISAL termékek közötti árkülönbség, valamint
a saját termékek koncentrátum jellegébôl adódó gazdaságosabb felhasználhatóság eredményezi.
**** A régi (4-5 éves) és az új gépjármûvek üzemeltetési költsége – leszámítva a kulcsfontosságú fogyasztást – lénye-
gesen nem tér el egymástól. Az amortizáció megkerülhetetlen tényezô, így azt nem ennek az intézkedésnek a mûkö-
dési költségére terheljük. Amennyiben ez a beruházás extra mûködési költséggel járna, természetesen feltüntetnénk.

Mióta mûködik?

1997. december

1998. január

2003. február

1996 május

2004. január

Az intézkedés
megnevezése

A VITAL FORUM épület-
együttesének megépítése;
multifunkciós cégközpont
kialakítása, energiafelhasz-
nálást csökkentô megoldá-
sokkal (világító ablakok,
szeparált fûtési rendszerek).

Környezetbarát irodai
megoldások bevezetése
(papírfelhasználás csök-
kentése, kiürült nyomtató-
patronok és szárazelemek
szelektív gyûjtése).

Logisztikai tervezés; opti-
malizált útvonalú gyûjtôfu-
varok; gépkocsifutás
csökkentése.

Takarítás saját gyártású
CHRISAL környezetbarát
tisztítószerekkel.

Benzinüzemû gépjármû-
vek cseréje alacsony fo-
gyasztású, EURO-3-as és
4-es dízelmotorral ellátott
gépjármûvekre.

Környezeti javulás

60% villamosenergia-megtakarítás,
összesen évi kb. 300 kWh, 40%
gázmegtakarítás, összesen évi
kb. 1100 m3

Kb. 25%-kal kevesebb papírfelhasz-
nálás és nyomtatási költség, kb. évi
100 ezer forint megtakarítás 

Kb. havi 5000 km-rel kevesebb
gépkocsifutás, kb. havi 400 literrel
kevesebb üzemanyag-fogyasztás
(dízel)

Több mint 70%-os idômegtakarítás
és kb. évi 400 literrel kevesebb tisz-
títószer felhasználás a szerek
hatékonyságának köszönhetôen

Kb. évi 3000 literrel kevesebb
üzemanyag-fogyasztás, az olcsóbb
üzemanyag révén kb. évi 300 ezer
forint megtakarítás

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

250 millió Ft

10 millió Ft*

1 millió Ft

nem értelmezhetô**

0 Ft 

0 Ft

100 ezer Ft

azonnali

0 Ft

0 Ft

1 millió Ft

azonnali

0 milliárd Ft

0 Ft***

100 ezer Ft

azonnali

6 millió Ft

0 Ft****

1 millió Ft

6 év
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1037 Budapest,

Laborc u. 1. 

Kapcsolattartó:

Gyönyör Éva,

minôségügyi és környezeti

vezetô

(1) 437-7167

(1) 437-7715

eva.gyonyor@ericsson.com

Alapítás éve:

1991

Alkalmazottak száma:

600 fô 

Éves forgalom:

28,59 milliárd Ft (2002)

Fô termékek:

nyilvános, illetve zártcélú mobil

és vezetékes távközlôrend-

szerek,

digitális telefonközpontok

tervezése, szállítása,

üzemeltetésének támogatása;

kutatás-fejlesztés;

távközléstechnikai

szoftverfejlesztés;

szakemberképzés;

hálózatépítés,

internet megoldások,

rendszerintegráció,

tanácsadás

A cégrôl röviden
A svéd Ericsson több mint 125 éve
szerte a világon a távközlés meghatá-
rozó szereplôje. Az elsô 1911-ben Bu-
dapesten alapított majd megszûnt
Ericsson-érdekeltség után másodszor
1991-ben jött létre magyarországi
leányvállalat, amely rohamosan fejlôd-
ve a magyar távközlési piac meghatá-
rozó tényezôjévé vált. A dolgozók
(600 fô) közel hetede közvetlenül a hazai távközlési piacra dolgozik. A nemzetközi hírnévre
szert tett kutató-fejlesztô bázis létszáma közel 350 fô. 
Az Ericsson Magyarország munkatársai állították fel az elsô hazai mobiltelefon-hálózatot a
Westel vállalatai részére. A Pannon GSM és a Westel Rt. GPRS-rendszere is az Ericsson tech-
nológiáján alapszik. Az Ericsson és a Westel 2002 tavaszán világelsôként indította el teljes kö-
rû kereskedelmi multimédiás üzenetközvetítési szolgáltatását, az MMS-t. Mára a magyaror-
szági telefonelôfizetôk fele valamelyik vezetékes vagy mobil Ericsson központhoz csatlakozik.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
Az Ericsson arra törekszik, hogy termékei és eljárásai az egész világon, így Magyarországon is
megfeleljenek a legszigorúbb követelményeknek. Ez a törekvés jellemzôen a termékekre és a
velük kapcsolatos eljárásokra vonatkozik „a bölcsôtôl a sírig“: a tervezéstôl, a beszerzéstôl, a
gyártáson, a disztribúción és hasznosításon át, a használatból való kivonás utáni teendôkig.
Az Ericsson Magyarország kidolgozott eljárásokkal rendelkezik e bonyolult folyamat Ma-
gyarországon zajló szakaszaira. Szerzôdésünk van több céggel, akik a használatból kivont
elektronikai berendezések szállítására és szakszerû kezelésére szakosodtak. 
Az Ericsson Magyarország minden jogszabályt betart, így természetszerûleg a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos elôírásokat is. A jogi megfelelés cégünk mûködésének alapvetô feltétele.
Vevôink (pl. Matáv, Westel, Pannon, Vodafone stb.) a környezeti elkötelezettségen túl, igen ma-
gas követelményekkel állnak elô minden egyes termékre, illetve szolgáltatásra vonatkozóan.

Az Ericsson Magyarország környezeti politikája
Az Ericsson Magyarország olyan kivá-
ló környezeti teljesítményû termékek
és szolgáltatások fejlesztésével, elôál-
lításával és értékesítésével járul hozzá
a fenntartható fejlôdéshez, amelyek
megteremtik megrendelôink számára
a lehetôséget, hogy saját üzleti tevé-
kenységük során a lehetô legalacso-
nyabb szinten tartsák a környezeti ter-
helést. Ezt a célt úgy érjük el, hogy:
• Olyan szintû oktatásban részesít-

jük alkalmazottainkat a környezeti
kérdésekkel kapcsolatban, amely
kellô alapot nyújt ahhoz, hogy a környezeti szemlélet mindennapi munkánk szerves részé-
vé, a folyamatos fejlôdés és a környezeti teljesítmény javításának fô hajtóerejévé váljon.

• Törekszünk az életciklus-elemzés szemlélet elsajátítására annak érdekében, hogy a lé-
nyeges környezeti hatások meghatározását, valamint folyamataink, termékeink és szol-
gáltatásaink környezeti teljesítményét ilyen szemlélettel értékelhessük.

• Teljesítjük a környezet védelmére vonatkozó jogi és egyéb elôírásokat.
• Külön gondot fordítunk munkavállalóink egészségének megôrzésére, különös tekintettel 

a meghatározó mértékben megjelenô számítógépes munkahelyekre.

Nyomtatott
megtakarítás

Ericsson Magyarország Kft.

Irodaház a természet lágy ölén

Zöld hozzáállás: központban a termék életciklus elmélet
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Az Ericsson Magyarország Kft.

által használt irodarendszerek

beszállítója a Ricoh Hungary Kft.

A környezetvédelmi szempontok fon-

tos szerepet játszanak az irodarend-

szerek (nyomtató, másoló, fax) kivá-

lasztásánál is. Multifunkciós berende-

zéseink beszállítója a Ricoh Hungary

Kft. Választásunkat segítette többek

között az a tény is, hogy a Ricoh – mint

a világ- és hazai piac egyik vezetô iro-

datechnikai vállalata – világszerte

nagy hangsúlyt fektet a környezetvé-

delemre. A vállalat törekszik arra,

hogy termékei és szolgáltatásai teljes

életciklusuk alatt a lehetô legkeve-

sebb kárt okozzák környezetükben,

vagyis legyenek tiszták és takaréko-

sak. E kettôs elvet követve épülnek fel

az általunk használt Ricoh gépek is. 

Tiszták, mert: alacsony ózon- és zajki-

bocsátásúak, minimális mennyiségû

veszélyes anyagokat tartalmaznak, a

gépekben újrafelhasználható mûanya-

gokkal találkozhatunk. Takarékosak,

mert: energiatakarékos üzemmódban

mûködnek (gyors felmelegedés, auto-

matikus kikapcsolás), a papírpazarlás

megelôzésére és az elrontott másola-

tok kiküszöbölésre több hasznos funk-

cióval rendelkeznek, illetve a kapcso-

lódó szoftverek kényelmes megol-

dást jelentenek az elektronikus do-

kumentumkezelésre. Új gépek vásár-

lása esetén a Ricoh gondoskodik a

csomagolóanyag megfelelô meg-

semmisítésérôl, illetve a használt ké-

szülékek visszavásárlásáról.

A Ricoh-berendezések és -gyárak világ-

szerte számos környezetvédelmi díjat kap-

tak, termékjelet szereztek meg és több

környezetvédelmi programjuk is fut.

Az általunk használt gépek Energy

Star, Blue Angel és Nordic Swan ter-

mékejelekkel rendelkeznek.

A Ricoh számunkra is olyan korszerû

és versenyképes megoldásokat kínál,

amik figyelembe veszik a környezetvé-

delmi követelményeket.

• Környezetszempontú tervezési és 
beruházási eljárásokat használunk
új, javított környezetvédelmi telje-
sítményû folyamataink, termékeink
és szolgáltatásaink bevezetésére.

• Beszállítóink kiválasztásánál és érté-
kelésénél figyelembe vesszük kör-
nyezeti teljesítményüket és szorgal-
mazzuk azok folyamatos javítását.

• Aktív kommunikációs munkával is-
mertetjük meg termékeink környe-
zeti hatásait és a környezetvédelmi
tevékenységünk eredményét vala-
mennyi érintettel a vállalaton belül
és kívül egyaránt.

• Kiváló környezet központú irányítási rendszert hozunk létre, fenntartjuk, és folyamatosan 
fejlesztjük, megerôsítve egyúttal piaci pozíciónkat is.

• Az Ericsson Magyarország Kft. nem folytat gyártási tevékenységet. Mûködésünk irodákban
zajlik, így a környezeti tényezôk az irodai tevékenységbôl adódókra korlátozódnak.

• Az Ericsson nagyvállalati környezeti politikája az életciklus elemzésre épül, minden 
Ericsson vállalat, így az Ericsson Magyarország is ebbe a mederbe törekszik terelni a kör-
nyezeti munkáját.

2000-ben, az ISO 14001 szerinti mûködésünket a BSI minôsítette.

Környezeti és gazdasági hatások

* A gépek tartós bérleti szerzôdés keretében kerültek az Ericsson Kft.-hez
** Az új gépek kedvezô bérleti konstrukciójának és hatékony mûködésének köszönhetôen évente 8,4 millió forinttal
kevesebb a teljes mûködési költség az intézkedést megelôzô helyzethez viszonyítva, de ennek csak töredékét tüntet-
tük fel környezeti meg-
takarításként.

A szervezet 2001 óta a KÖVET tagvállalata.

Ericsson Zöld Napok már hatodik éve – a dolgozók
a parkot és a kis tavat gondozzák

Mióta mûködik?

2003 eleje

Az intézkedés
megnevezése

19 régi nyomtató és fény-
másoló lecserélése kör-
nyezetbarát multifunkciós
irodagépekre

Környezeti javulás

Havonta 500 kWh energiamegtaka-
rítás, 30%–kal kevesebb papírfel-
használás a kétoldalas nyomtatás ill.
füzet formátumba kicsinyítés lehe-
tôsége miatt, ennek következtében
540 kg papírmegtakarítás

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

0 Ft*

0 Ft**

250 ezer Ft

azonnali
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1172 Budapest,

Cinkotai út 26.

Kapcsolattartó:

Hermesz Péter,

környezetvédelmi felelôs

(1) 253-1536

(1) 257-1671

phermesz@evmrt.hu

Alapítás éve:

1957

Alkalmazottak száma:

362 fô

Éves forgalom:

7,27 milliárd Ft (2002)

Fô termékek:

mosó- és mosogatószerek,

öblítôk, padló- és

bútorápoló szerek,

habfürdôk, samponok,

kozmetikumok, és

különféle ipari segédanyagok

A cégrôl röviden
Az Egyesült Vegyimûvek több vegyipari terüle-
ten tevékenykedô cég összevonásával jött létre
1957-ben. 1992. július 1-én az állami vállalat
részvénytársasággá alakult egy telephellyel. Az
EVM Rt. telephelye Budapest régi peremkerüle-
tében, Rákosligeten, a XVII. kerületben helyez-
kedik el. A villamos energia, illetve -hô termelé-
sére egy gôzturbinát üzemeltetünk.
Cégünknél 1995-tôl minôségbiztosítási rend-
szer, 2000-tôl pedig az MSZ EN ISO 14001:1997
szabvány szerint kialakított környezetirányítási
rendszert is magában foglaló integrált minôség-
és környezetirányítási rendszert mûködik. Kör-
nyezeti politikánkban többek között célul tûztük ki a környezetkímélô termékek fejlesztését,
a keletkezô hulladékok mennyiségének csökkentését és megfelelô kezelését, a hatékony
energiagazdálkodást és a szennyvíz minôségi paramétereinek javítását, mely kitûzött felada-
tok jól tükrözik a felsô vezetés környezetvédelmi elkötelezettségét.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
Az elmúlt években számos kisebb forrásigényû beruházás, illetve javító-intézkedés történt
környezetvédelmi tevékenységünkben. A környezetvédelmi intézkedések célja a természe-
tes és épített környezet védelmén túlmenôen a gazdasági megtakarítások elérése volt. En-
nek függvényében került sor elsôsorban olyan környezetvédelmi intézkedések meghozata-
lára, melyek kis forrásigényû beruházás megvalósításával az EVM Rt. gazdasági helyzetét
pozitívan befolyásolják. Ezek közül a legjelentôsebbeket emeljük ki:

Szelektív hulladékgyûjtés (hulladékok anyagukban történô újrahasznosítása)
Az üzemekben, valamint iro-
dahelyiségekben keletkezô
papír, illetve mûanyag anya-
gú hulladékokat, akkumulá-
torokat, festéktónereket és
-patronokat elkülönülten gyûj-
tik a szervezeti egységeknél.
A másodnyersanyagokat vál-
lalkozók számára értékesítjük.
Így a hulladéklerakás, illetve
veszélyes hulladék ártalmat-
laníttatásának költsége is
megtakarítható.

Fûtési rendszer átalakítása, valamint a gôzszol-
gáltatás optimalizálása
A gôzzel mûködô fûtési rendszert melegvizes rend-
szerré alakítottuk át, valamint az üzemek termelé-
séhez igazítottuk a gôztermelést, ezáltal jelentôs
megtakarításokat értünk el (csökkent a felhasznált
gázmennyiség).

Megtakarítások motiválta
környezetvédelmi
intézkedések

Egyesült Vegyimûvek Rt.

A termékcsoportok termékeinek egymás
után gyártása miatt kevesebb a vesztesség

Papír, hulladék, pép, újrapapír

A melegvizes fûtési rendszer
takarékosabbnak bizonyult a gôznél
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A környezetvédelmi intézkedé-

sek célja a természetes és épí-

tett környezet védelmén túlme-

nôen a gazdasági megtakarítá-

sok elérése volt. Ennek függvé-

nyében került sor elsôsorban

olyan környezetvédelmi intéz-

kedések meghozatalára, me-

lyek kis forrásigényû beruházás

megvalósításával az EVM Rt.

gazdasági helyzetét pozitívan

befolyásolják. 

Termékcsoport termékeinek egymás után gyártása
A termelési folyamatokban gyártott termékeket termékcsaládok szerint csoportosítottuk, így
a termékcsaládon belüli termékek egymás után gyártásával lecsökkent a készülékmosások
száma. Jelentôs mennyiségû ipari és ivóvizet takarítottunk meg, illetve kisebb mennyiségû
termék folyt el a mosóvízzel.

Kisebb kapacitású vízlágyító (anioncserélô) berendezés beépítése
A 4 m3-es anioncserélô oszlopot 2 m3-es anioncserélô oszlopra váltottuk ki, mely által keve-
sebb lúgot kellett felhasználni a mosások során. A mosások gyakorisága nem változott, a víz-
lágyító ugyanolyan minôségû sótalan vizet gyártott, mint korábban.

Zárt szelvényû szennyvízmennyiség-mérô beépítése
Az önkontroll bevezetésével párhuzamosan a
felhasznált vízmennyiség és a kibocsátott
szennyvízmennyiség becslése között jelentôs
eltéréseket találtunk a napi adatok elemzése
után. Egyértelmû volt, hogy zárt szelvényû
szennyvízmennyiség-mérô beépítésével je-
lentôsen csökkenthetô a kifizetett csatornadíj.
A szennyvízmennyiség-mérô beépítése után
azonban már az is kiderült, hogy az ivóvíz-vé-
telezés nagyobb az indokoltnál. Az ivóvízhá-
lózat ellenôrzése után számos helyen talál-
tunk csôtörést, melyek megszüntetésével
csökkent az ivóvíz-felhasználás is.

Környezeti és gazdasági hatások
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A szennyvízmennyiség-mérô
áprilisban lett beépítve

Mióta mûködik?

2001

2001

2001

2002

2003

Az intézkedés
megnevezése

Szelektív hulladékgyûjtés
(hulladékok anyagukban
történô újrahasznosítása);
környezetbarát irodai
megoldások bevezetése
(papírfelhasználás csök-
kentése, kiürült nyomtató-
patronok és szárazelemek
szelektív gyûjtése).

Fûtési rendszer átalakítása,
valamint a gôzszolgáltatás
optimalizálása

Termékcsoport termékei-
nek egymás után gyártása

Kisebb kapacitású vízlágyí-
tó (anioncserélô) berende-
zés beépítése

Zárt szelvényû szennyvíz-
mennyiség-mérô beépítése

Környezeti javulás

A keletkezô hulladékok megsemmi-
sítése, illetve deponálása helyett
azokból termékek készülnek
(kb. 40 t/év).

Kisebb energiafelhasználással bizto-
sítható ugyanazon minôségû szol-
gáltatás (fûtés, üzemi gôzellátás)
(kb. 600 ezer m3 földgáz/év) 

Csökkent a csatornába mosott ter-
mékek mennyisége, csökkent a víz-
felhasználás (kb. 3-3,5 t termék/év
és 900 m3 víz/év).

Csökkentett lúgfelhasználás
(25 000 kg/év)

Elsôsorban gazdasági haszon (felfe-
dezhetô a vételezett ivó- ill. ipari víz
és a kibocsátott szennyvíz mennyi-
ség közötti különbség; (kb. 18 000
m3 ivóvízfelhasználás/év).

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

0 Ft

0 Ft

1 millió Ft

azonnali

7,2 millió Ft 

0 Ft

20 millió Ft

4,3 hónap

0 Ft

0 Ft

1 millió Ft

azonnali

4 millió Ft

0 Ft

1,5 millió Ft

2 év 8 hónap

7,5 millió Ft

0 Ft

8 millió Ft

11 hónap
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Zalaegerszegi Ipari Park,

8900 Zalaegerszeg,

Posta u. 63.

Kapcsolattartó:

Molnár Katalin,

KIR-vezetô

(92) 507-120

(92) 550-475

katalin.domotor@hu.flextronics.com

Alapítás éve:

1994

Alkalmazottak száma:

közel 5000 fô

Éves forgalom:

744 milliárd Ft

(2002, Magyarország – a 2003.

március 30.-án zárult pénzügyi év)

Fô termékek: híradástechnikai,

háztartási telekommunikációs

eszközök gyártása és elosztása

A cégrôl röviden
A singapouri székhelyû
Flextronics az elektronikai
ipar gyártó, beszállító cé-
ge. Erôfeszítéseinek kö-
szönhetôen az innovatív
termék- és folyamatfej-
lesztés, gyártás, továbbá
a logisztikai szolgáltatá-
sok terén a cég ma veze-
tô szerepet tölt be az
elektronikai eszközöket
gyártó vállalatok között.
Öt kontinens 29 országá-
ban van jelen, összforgal-
ma 13,4 milliárd dollár
volt a március 31-ével záródó pénzügyi évben.
Ez a kiterjedt háttér lehetôvé teszi, hogy egy
gördülékenyen mûködô ellátási láncot kiépítve
a kulcsfontosságú piacokon hozzá tudunk járul-
ni vásárlóink hatékony mûködéséhez. A
Flextronics Magyarországon Tabon, Sárváron,
Nyíregyházán és Zalaegerszegen van jelen.
A cég a Zalaegerszegi Ipari Parkban három
gyáregységben közel ötezer embert foglalkoz-
tat. Két gyáregységben, a legfejlettebb tech-
nológiákkal szerel össze nyomtatott áramköri
lapokat, modulokat, késztermékeket az elektro-
nikai ipar számos neves képviselôjének. Egy
gyáregység ún. termékbefejezést és logisztikai
szolgáltatást nyújt vevôinknek. 

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A Flextronics, mint a világ egyik legnagyobb
elektronikai gyártó cége a Föld négy kontinen-
sén több mint 100 gyártóüzemet mûködtet.
Mint nemzetközi nagyvállalat felelôsnek érez-
zük magunkat a környezetünk védelméért. 
A Flextronics világszerte stratégiai fontosságú
feladatának tartja, hogy az összes telephelyen ISO 14001 szerinti környezet központú irányí-
tási rendszert mûködtessen. 

Több elektronikai
termék kevesebb
hulladékkal

Flextronics International Kft., Zalaegerszeg

3 gyáregység egy helyen a Zalaegerszegi Ipari
Parkban – közel 5 000 alkalmazott, csak

Zalaegerszegen

Csúcstechnológia
a vevô szolgálatában
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A Flextronics világszerte straté-

giai fontosságú feladatának tart-

ja, hogy az összes telephelyen

ISO 14001 szerinti környezet

központú irányítási rendszert

mûködtessen. 

A folyamatos fejlôdésben csak a

vonatkozó szabályok betartásával,

a környezetszennyezés megelôzé-

sével és neveléssel, kommuniká-

cióval érhetünk el sikereket.

A folyamatos fejlôdésben csak a vonatkozó szabályok betartásával, a kör-
nyezetszennyezés megelôzésével és neveléssel, kommunikációval ér-

hetünk el sikereket.
A Flextronics International Kft. zalaegerszegi telephelyén 1999 óta került

elôtérbe a környezetvédelem. A legnagyobb kihívást a termelés során
keletkezô nagy mennyiségû hulladékok kezelése jelenti. A veszélyes

hulladékok kezelésénél a szigorú jogszabályi követelményeknek kell
megfelelni – törekedve a folyamatos csökkentésre, és ahol lehet, az
anyag- és energia-hasznosításra. A nem veszélyes hulladékoknál a
lehetô legnagyobb mértékû újrahasznosítás a fô célunk. Az elekt-
ronikai ipar változó igényeit követve a termelési volumen ingado-
zásával a hulladékok mennyisége is szélsôségesen változik. Az el-

sô feladatok között volt a hulladék jó minô-
ségben történô szelektív gyûjtése. Ez alapot
adott egy ártárgyalásra, mely elônyösen be-
folyásolta a környezetvédelmi árbevételt.
A hulladékválogatási mutatókat rendre
nyomon követi a vezetôség, ez szintén a
folyamatos fejlesztésre ösztönzi a szerve-
zetet. A gyorsan változó termékskála vál-
tozó jellegû csomagolási hulladékokhoz
vezet, melyhez folyamatosan igazítani kell
a hulladékgyûjtést és hasznosítást. 

Környezeti és gazdasági hatások

A híres Deming-hurok
új verziója

Ekkora mennyiségû hulladéknál kis
változtatások is sokat jelentenek

Hulladék-logisztika

Anyag beérkezése

Termelés

Késztermék

Mióta mûködik?

1999-2000

2003. július

2003. augusztus

Az intézkedés
megnevezése

Szelektív hulladékgyûjtés
fejlesztése

IC-tároló tálcák szelektív
gyûjtése újrahasználatra

Egyutas fa raklap hulladé-
kok újrahasznosítása

Környezeti javulás

Kb. 200 tonnával több újrahaszno-
sítható hulladék

Havi 2500 kg-mal több újrahaszná-
latra kerülô hulladék. Csökken a le-
rakásra kerülô nem veszélyes hulla-
dék mennyisége, kevesebb csoma-
golóanyagot kell elôállítani.

Kb. 30 tonna újrahasznosítható hulla-
dék. Csökken a lerakásra kerülô nem
veszélyes hulladék mennyisége.

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

500 ezer Ft

0 Ft

1 millió Ft

6 hónap

7,2 millió Ft 

0 Ft

20 millió Ft

4,3 hónap

0 Ft

0 Ft

7,2 millió Ft

azonnali
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6400 Kiskunhalas,

Szénás u. 15.

Kapcsolattartó:

Tóth Tibor,

igazgatóhelyettes,

minôségügyi és

környezetirányítási vezetô

(77) 423-259

(77) 423-348

ttibor@ganzair.hu

Alapítás éve:

1990

Alkalmazottak száma:

55 fô

Éves forgalom:

900 millió Ft (2002)

Fô termékek:

kompresszor,

szárító, szûrô,

nitrogéngenerátor,

fúvó, vákuumszivattyú,

sûrített levegôs rendsze-

rek felülvizsgálata,

rendszerszállítás, -bérlet,

-üzemeltetés

A cégrôl röviden
A Ganzair Kompresszortechnika Kft. a nagy múltú
magyar Ganz gyárak hagyományainak egyik foly-
tatójaként sûrített levegôt és gázokat elôállító és
kezelô berendezésekre szakosodott. 1990-es
megalakulása óta forgalmát megtízszerezte. Nye-
reségesen mûködik, és szakterületén a magyar
piac egyik vezetô cége. Kompresszorok, komp-
resszorrendszerek tervezése, gyártása, technoló-
giai szerelése, szervize, üzemeltetése és a kap-
csolódó szolgáltatások a fô tevékenysége. Vevôi
elsôsorban a gép- és elektromos ipar, a vegyipar,
az élelmiszeripar, az energiaszektor, a környezeti
ipar területén mûködnek, de partnere az egész-
ségügy és más szolgáltató területek is. Piacveze-
tô a jármûipari fékkompresszor-rendszerek beszállítójaként, fôbb vevôi az IKARUSBUS, a
BKV, a MÁV, a Ganz Transelektro. 1997 februárjában megszerezte az ISO 9001 szerinti tanú-
sítást, 2000 májusában az ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerét is tanúsíttatta.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések

A Ganzair Kft. környezetirányítási rendszerének kiépítését a vezetôi-emberi elkötelezettség
mellett piaci érdek is motiválta, hogy a cég elébe mehessen a vevôi környezeti elvárások-
nak. Amellett, hogy hatékonyan mûködteti saját környezetirányítási rendszerét, kiemelt fi-
gyelmet fordít olyan termékek kifejlesztésére, amelyek segítséget nyújtanak vevôi környeze-
ti céljainak teljesítéséhez. Ezek közül nem is egy, közvetlen gazdasági hasznot is hoz igen
rövid megtérülési idôvel, ami a legtöbb környezetvédelmi beruházásról nem mondható el.
Kínál olajos kondenzátumokból olajat leválasztó készülékeket, akár steril, légzési minôségû
sûrített levegôt biztosító szûrôket, energiatakarékos berendezéseket. Ezekkel akár 20-30%
energia is megtakarítható a hagyományos megoldásokhoz képest. Így egy átlagos ipari
üzemben a teljes villamos energia-fogyasztás 3-5%-a is megtakarítható. A Ganzair szolgál-
tatásaiba beletartozik, hogy a termékei üzemeltetése során keletkezô veszélyes hulladéko-
kat visszagyûjti és kontrollált körülmények között kezeli. 
A legrövidebb megtérülési idôvel (6-18 hónap) rendelkezô megoldása azonban a meglévô
kompresszorokra utólag is ráépíthetô, „ingyen“ mûködô melegvíz-elôállító rendszere,
amely a kompresszorok veszteséghôjébôl állítja elô a használati vagy fûtési melegvizet. Ter-
mészetesen ez a hô technológiai célokra is használható.

Földgáz-megtakarítás
hôvisszanyeréssel

GANZAIR Kompresszortechnika Kft.

A meglévô kompresszorokra utólag is
ráépíthetô az „ingyen“ mûködô melegvíz

elôállító rendszer

Elôremenô és visszatérô víz – a különbség magáért beszél



Ablakon bedobott pénz II. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2003.

35
KÖVET-INEM Hungária
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület

A legrövidebb megtérülési idôvel

(6-18 hónap) rendelkezô megol-

dás a meglévô kompresszorokra

utólag is ráépíthetô, „ingyen“

mûködô melegvíz elôállító rend-

szere, amely a kompresszorok

veszteséghôjébôl állítja elô a

használati vagy fûtési melegvizet.

Természetesen ez a hô technoló-

giai célokra is használható.

A Ganzair saját maga is ezzel a berendezéssel állítja elô tel-
jes melegvíz igényét, de a Siemens Erômûtechnika Kft. Bu-
dapesten és az ST Glass Salgótarjáni Öblösüveggyár Rt. na-
gyobb léptékben is tapasztalta a hôvisszanyerô rendszer
hatékonyságát. Az összes melegvizet a kompresszorok
veszteséghôjébôl fedezik. Gyakorlatilag nyáron a gáz- illet-
ve a gôz vásárlását teljesen meg lehet szüntetni. Havonta
4000-4500 m3 gázt illetve 500 000 forint értékû gôzt takarí-
tanak meg ezzel a megoldással. A kompresszorok mindkét
helyen ennél több hôt termelnek, ezért elemzik a lehetôsé-
get, hogy ne csak a melegvíz ellátást biztosítsák, hanem az
irodaépületet is a kompresszorok veszteséghôjével fûtsék.
Ez a rendszer bármely üzemben, nemcsak új de meglévô
kompresszoroknál utólag is bevezethetô. Átlagosan az ipar-
ban a villamos energiaigény 10-15%-t fordítják komp-
resszorok hajtására. Ez gyakorlatilag teljes mértékben hô-
veszteséggé alakul és kis beruházással visszanyerhetô.

Környezeti és gazdasági hatások

* Lekötési díj megtakarítást nem számolva és kb. 50% kihasználás mellett.

Kompresszorok hôvisszanyerése két mûszakos üzem mellett

Kompresszor motorteljesítménye (kWh) Éves hôtermelés (MJ)
30 432 000
37 532 800
45 648 000
55 792 000
75 1 080 000
90 1 296 000

110 1 584 000

Munkában a hôcserélô

Mióta mûködik?

2002

2003

Az intézkedés
megnevezése

Siemens Erômûtechnika
Kompresszorok hulladék-
hôjének hasznosítása;
HMV-gázfûtés kiváltása.

ST Glass Öblösüveggyár
Kompresszorok hulladék-
hôjének hasznosítása;
HMV-gôzfûtés kiváltása.

Környezeti javulás

50 000 m3 gázmegtakarítás, vala-
mint az ennek megfelelô füstgáz-ki-
bocsátás csökkenés

500 GJ/hó gôzmegtakarítás

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

2 millió Ft

50 ezer Ft

1,5 millió Ft*

1 év 5 hónap

3,4 millió Ft 

50 ezer Ft

4 millió Ft

10 hónap

nyáron a
szabadba

csarnokba,
raktárba,
szárítóba

meleg levegô
hasznosítása

Hôvisszanyerô
vízhûtéssel
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2800 Tatabánya,

Táncsics Mihály u. 1/c.

Kapcsolattartó:

Kanyicska Rita,

üzemeltetési mérnök

(34) 513-358, 513-350

(34) 513-351 

kanyicska@mail.kemkozut.hu

Alapítás éve:

1996

Alkalmazottak száma:

159 fô 

Éves forgalom:

895,3 millió Ft (2002)

Fô termékek:

Komárom-Esztergom megyei

országos közúthálózat fejleszté-

se, fenntartása, üzemeltetése.

A cégrôl röviden
A Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútke-
zelô Kht. 1996. június elsején alakult a KEM
Közúti Igazgatóság jogutódjaként.
Feladatunk Komárom-Esztergom megye 831
km-es országos közúthálózatának fejlesztése, ke-
zelése, üzemeltetése és fenntartása. Ezt a
feladatot megfelelô felkészültségû szakember-
gárdával, kellô tapasztalattal, korszerû informati-
kai eszközökkel és a rendelkezésünkre álló gép-
park segítségével látjuk el.
A megye országos közútjainak állapota, használ-
hatósága, forgalombiztonsága, a közúthaszná-
lók kényelme nagymértékben függ Társaságunk minôségi szolgáltatásaitól. Legfôbb célunk
ezért olyan közúthálózat létrehozása, fenntartása, kezelése és mûködtetése mely az úthasz-
nálók számára hatékony, gazdaságos és fôképp biztonságos közlekedést tesz lehetôvé. 

Fôbb környezetvédelmi intézkedéseink
Martaszfalt újrahasznosítása
Komárom-Esztergom me-
gye állami közúthálózatának
felújítása során elsô ízben az
1997. évben keletkezett na-
gyobb mennyiségû „mart-
aszfalt“, az útpálya kopó ré-
tegének felmarásából.
Az akkor érvényben lévô
rendeletek értelmében a
martaszfalt veszélyes hulla-
déknak számított (2002. ja-
nuár 1-ig). Jelenleg hulladék, amelynek tárolását magas költséggel lehetett megoldani.
Ugyanakkor fokozott problémát jelentett több alsóbbrendû út folyamatos tönkremenetele.
Kínálta magát a lehetôség, hogy a még kedvezô kötôanyag-tartalommal rendelkezô martasz-
faltot a megsüllyedt, kátyúsodott utak javítására használjuk. A megye közúthálózatán több
helyen nagy felületû javításokat végeztünk martaszfalt felhasználásával.

A martaszfalt hasznosítás változatai:
• hideg aszfaltkeverék gyártás (a hasznosított martaszfalt aránya 1 tonnában 70-80%,

de akár 100% is lehet);
• meleg aszfaltkeverék gyártás (ua. 10-30%);
• közvetlen beépítés:

pályaszerkezet erôsítésnél,
pályaszerkezet profiljavításánál,
hideg remix eljárásoknál,
új pályaszerkezet építéseknél;

• felületi bevonatok készítésénél:
gépben kevert hideg felületi bevonat,
szórásos technológiájú egy- vagy kétrétegû felületi bevonat.

2001-ben, az M1 autópálya Komárom-Esztergom megyét érintô szakaszának felújítása so-
rán keletkezett martaszfaltból a KEMÁK Kht. 20 ezer tonnát átvett az Állami Autópálya Ke-
zelô Rt.-tôl, melybôl 10 ezer tonnát a megyei országos közúthálózat egyetlen földútjának
kiépítésére használt fel. 

Martaszfalt
újrahasznosítása
útépítésre

KEMÁK Kht.

Elkerülô út – elkerült környezeti és társadalmi
költségek, elkerülhetô árvíz

Több mint 20 ezer tonna martaszfalt került vissza
az útburkolatba – larekás helyett
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A megtakarítás az állami közúthá-

lózat üzemeltetôi számára úgy je-

lentkezik, hogy a Gazdasági és

Közlekedési Minisztérium Út-híd

felújítási célelôirányzata által biz-

tosított forrásból fajlagosan na-

gyobb útszakaszokon tudnak

beavatkozni. A kincstári vagyont

képezô állami közúthálózatból

nyert martaszfalt, megfelelô tech-

nológia felhasználásával visszake-

rül az állami közutakra.

Közgazdasági értelemben plusz

bevétellel tehát nem lehet szá-

molni, a beruházási költség

azonban esetenként az eredeti

ötödére csökkent.

A martaszfalt-újrahasznosítás a

közútkezelôk esetében régebben

is elôfordult kis mennyiségben,

padkafeltöltések, kátyúzások ese-

tében. A KEMÁK Kht.-nál alkal-

mazott nagyságrendekkel na-

gyobb mennyiségû, a burkolat-

és pályaszerkezet építések során

történô alkalmazása azonban

nem fordult elô. Így a példánk, to-

vábbá az ÁKMI (Állami Közúti Mû-

szaki és Információs Kht.) hozzájá-

rulásának megkérése, hozzájárult

és járul a martaszfalt-újrahasznosí-

tás elterjedéséhez.

2002-ben a Kht. további 10 ezer tonnát használt fel hidegaszfalt-gyártáshoz, melybôl 59 ezer m2

útszakasz került megerôsítésre. A 2002. évben átvett 50 ezer tonna martaszfaltból közvet-
len (osztályozatlan) formában 8 820 m2 útszakasz került felújításra.
A megerôsítésekkel egyidejûleg további felhasználási lehetôséget kutatva, a martaszfalt át-
rostálásával nyert különbözô funkciójú „bitumenes zúzalék“ felhasználásával négyféle felü-
leti bevonat készült 8 400 m2 felületen.
A Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelô Kht. az útépítési „hulladékból“ 114,6
ezer m2 felújítást valósított meg különbözô technológiák alkalmazásával.

A közvetlen martaszfalt-felhasználás elônyei:
• Környezetkímélô. A martaszfalt-hulladék 100%-ban újrahasznosítható, ezáltal csökken a 

környezetterhelés, a természeti vagyon (kôvagyon) felhasználása.
• Energiatakarékos, a bedolgozáshoz nem kell felmelegíteni és megkeverni.
• Költségkímélô. A martaszfalt-hulladék hosszú távú tárolásának költségével nem kell 

számolni (megtakarítás). Mellékúthálózat, önkormányzati utak, mezôgazdasági utak ke-
rékpárutak, járdák kiépítési, fenntartási költsége lényegesen csökken.

• Martaszfalt-tulajdonosok (közútkezelôk) az anyag felhasználásával vállalkozhatnak 
kedvezô ajánlati feltételekkel (bevétel).

• Egyidejûleg jelen van az anyagban az aszfalt összes összetevôje
(töltôanyag, homok, kôváz, kötôanyag).

• Széles felhasználási lehetôség
(teljes pályaszerkezet építés, profilozás, burkolaterôsítés, felületi kezelés).

Településeket elkerülô útszakaszok megépítése
A 10. sz. fôút tehermentesítô Tokod-Tát elkerülô út 2002. évi megépítése a lakott belterü-
leti szakasz elkerülésével számos környezetvédelmi elônyt biztosít. A lakott területeken
csökkenti a közvetlen levegôterhelést, a zajterhelést, valamint a rezgési ártalmakat, esetle-
ges vízszennyezéseket is megelôz, jelentôs mértékben javítva ezáltal a lakosok életkörülmé-
nyeit. A Tokod-Tát elkerülô út mindemellett árvíz- és belvízmentesítést biztosít, hiszen árvíz-
védelmi töltést képez, bel- és csapadékvizet vezet el.
A beruházás gazdasági értelemben vett bevételt nem eredményez, a megtakarítás az elke-
rülô út megépítése nélkül a belterületi szakaszon szükségessé váló környezetvédelmi intéz-
kedések költségeit jelenti.

Környezeti és gazdasági hatások

* A beruházási költség a teljes projektre vonatkozott, nem a környezetkímélôbb megoldás plusz beruházása volt, sôt
ez utóbbi került néhol 80%-kal is kevesebbe (ld. következô jegyzet).
** Megtakarítás: a hagyományos technológia alkalmazása esetén felmerülô költségekhez képest jelentkezô megta-
karítás. Pl.: Martaszfaltos pályaszerkezet 21 431 m2 = 37,23 millió Ft, hagyományos pályaszerkezet 21 431m2 = 179,7
millió Ft.  Megtakarítás: 142,4 millió Ft.

Mióta mûködik?

2001

1997-2002

2002

Az intézkedés
megnevezése

Martaszfalt felhasználásá-
val teljes pályaszerkezet
építés

Profiljavítás, burkolaterôsí-
tés martaszfalt
felhasználásával

Felületi bevonat készítése
martaszfalt felhasználásával

Környezeti javulás

10 000 tonna martaszfalt újrahasz-
nosítása, egyben 9400 tonna a kô-
vagyon felhasználásának csökkenté-
se, energia-megtakarítás

11 500 tonna martaszfalt újrahasz-
nosítása, kôvagyon felhasználás
csökkentése, energia-megtakarítás

120 tonna martaszfalt újrahasznosí-
tása, kôvagyon felhasználásának
csökkentése, energia-megtakarítás

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

37,23 millió Ft*

0 Ft

124,4 millió Ft**

azonnali

70,2 millió Ft* 

0 Ft

7,1 millió Ft**

azonnali

75 ezer Ft*

0 Ft

345 ezer Ft**

azonnali
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1011 Budapest,

Fô u. 44-50.

KvVM Kapcsolattartó:

Vincze Lajosné,

biztonságtechnikai vezetô

(KvVM);

Nagy Tamás

programkoordinátor

(HuMuSz)

(1) 457-3300

(1) 457-3354

info@mail.ktm.hu

Alapítás éve:

1988. április

Alkalmazottak száma:

380 fô (Fô utcai épület) 

A tárcáról röviden
A Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumának küldetése az egészséges és szép
környezet megôrzése, a környezeti károk megelôzése,
az életminôség tudatos javítása a jelen és a jövô nem-
zedékeinek jóléte és biztonsága érdekében. A termé-
szeti és az épített környezet harmóniájának megte-
remtése céljából kiszámítható és nyílt együttmûködés-
re törekszik hazai és nemzetközi partnereivel. 
A Minisztérium a környezetvédelmi, természetvédelmi,
vízgazdálkodási, meteorológiai szakterületek ágazati,
szakmai irányítási - szabályozási teendôit látja el. A szak-
területi politikák kialakítása, a kormányzati munkához
kapcsolódó tennivalók és az egyre szerteágazóbb nem-
zetközi együttmûködés folytatása szintén a tárca felada-
ta. A Minisztérium területi szervezetei - a környezetvé-
delmi felügyelôségek, nemzeti park igazgatóságok és
vízügyi igazgatóságok - elsôfokú hatósági feladatokat
látnak el. A másodfokú hatóságok szerepét a Környe-
zet- és Természetvédelmi Fôfelügyelôség, valamint az
Országos Vízügyi Fôigazgatóság tölti be. A minisztérium operatív munkáját a Környezetgaz-
dálkodási Intézet, az Országos Meteorológiai Szolgálat, a KvVM Fejlesztési Igazgatóság, mint
háttérintézmény segíti. A miniszter szakmai felügyeletet lát el a Regionális Vízmûvek, a Horto-
bágyi Halgazdaság Rt., a Hortobágyi Génmegôrzô Kht. és a VITUKI Rt. felett is.

Környezeti és
gazdasági  hatások
A Minisztérium feladatának el-
látása során fontosnak tartja a
szemléletformálást és a példa-
mutatást a környezetkímélô
üzemvitel terén is. Ennek ér-
dekében 2001. márciusában
miniszteri utasítás intézkedett
a Minisztériumban és az irányí-
tása alatt mûködô területi
szerveknél a szelektív hulla-
dékgyûjtés bevezetésérôl. A
program keretében a Fô utcai
épületben és a Budapesten
mûködô háttérintézményekben a 2001. év második felétôl beindult a
papír, a mûanyag és a veszélyes hulladékok szervezett és átfogó sze-
lektív gyûjtése, majd fokozatosan bôvült a területi szervek területére. 2002-ben bevezették az

üveg szelektív gyûjtését is. A gyûjtés feltételeinek
megteremtésével és szakcégek bevonásával lehetôvé
vált nagy mennyiségû szelektált hulladék hasznosítása,
illetve a veszélyes hulladékok szakszerû ártalmatlanítá-
sa. Ezzel párhuzamosan jelentôsen csökkent a vegye-
sen, települési hulladékként elszállítandó hulladék
mennyisége. (A veszélyes hulladékok kezelésében
megvalósított elôrelépés eredményeit az esettanul-

Példamutató
hulladékgazdálkodás

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Az irodaházban jelentôs a
papírhulladék mennyisége

Szelektív gyûjtôk a folyosón…

…és az irodákban
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A KvVM Fô utcai központi

irodaépületben mûködô

szelektív hulladékgyûjtési

program koordinátora:

Hulladék Munkaszövetség

(HuMuSz),

1111 Budapest,

Saru u. 11.

Kapcsolattartó:

Nagy Tamás,

programkoordinátor 

(1) 386-2648

humusz@humusz.hu

mány nem részletezi, hiszen ennek biztosítása minden szervezetnek jogszabályban elôírt köte-
lezettsége.) A Minisztérium és intézményeinek dolgozói egy aktív környezetvédelmi program
részesévé váltak, mely elônyösen hat a munkahelyi környezeti kultúra fejlôdésére. Emellett kö-
vetendô példaként szolgálhat mind a lakossági szelektív hulladékgyûjtés megszervezése terü-
letén, mind a környezettudatos irodai és beszerzési tevékenysége fejlesztése során.

Környezeti és gazdasági hatások

* A veszélyes hulladék kezelésének költségét nem tartalmazza.
** 940 ezer forint megtakarítás a szeméttárolók számának csökkenésébôl, 1,2 millió forint megtakarítás a kevesebb
papírbeszerzésbôl.

A HuMuSz koordinátori feladata:
A program hosszú távú hatékony és eredményes mûködésének biztosítása:
• a program mûködtetése során felmerülô, azt érintô változások (költözés, felújítás, 

létesülô, vagy megszûnô munkahelyek) követése;
• esetleges problémák kezelése, fennakadások elhárítása;
• fejlesztési igények (további munkahelyek gyûjtésbe vonása, kiterjesztés egyéb házon 

belüli helyiségekre stb.) kielégítése;
• a gyûjtôeszközök kezelése, karbantartása;
• az elkülönített házon belüli kezelés biztosítása, felügyelete, ellenôrzése:

– az elkülönített kezeléshez szükséges eszközök teljes körének biztosítása;
– kapcsolattartás a takarítócéggel és személyzetével, munkájuk ellenôrzése;

• a szelektíven gyûjtött hulladék rendszeres elszállításával kapcsolatos szervezési munkák 
ellátása;

• nyilvántartási, információs és ellenôrzô rendszer mûködtetése, elszámolások, kimutatá-
sok készítése;

• a gyûjtésben résztvevôk folyamatos tájékoztatása különbözô kommunikációs 
csatornákon;

• teljes körû felelôsségvállalás
– a program mûködése terén;
– a szelektíven gyûjtött hulladék környezetkímélô kezelése kapcsán.

A Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) – mely egy 18 környezetvédô munkacsoportot
tömörítô „non-profit“ társadalmi szervezet – legfontosabb feladatát a környezetkímélô hul-
ladékgazdálkodási szemlélet és gyakorlat kialakításában, valamint az ehhez kapcsolódó pro-
gramszervezésben és környezeti nevelésben látja.

A HuMuSz által kidolgozott intézményi szelektív programcsomag a szelektív hulladékgyûjtés
szervezése során szerzett tapasztalatokra, szakmai ismeretekre, valamint egy olyan információs
bázisra épül, ami több száz hulladékátvétellel, hasznosítással, hulladékkezelô eszközök és beren-
dezések gyártásával, forgalmazásával foglalkozó cég adatait és szolgáltatásait tartalmazza.

Mióta mûködik?

2001. július

Az intézkedés
megnevezése

Intézményi papír, mûanyag-
hulladék, üveghulladék sze-
lektív hulladékgyûjtési prog-
ram bevezetése

Környezeti javulás

40%-kal csökkent a vegyes telepü-
lési hulladékként elszállítandó hulla-
dék mennyisége.
Szelektíven gyûjtött és újrahasznosított
hulladékok mennyisége (2002-ben):
• papírhulladék: 14,3 t (kb. 160 m3);
• mûanyaghulladék: 0.48 tonna

(kb. 29 m3);
• üveghulladék 110 kg.

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

700 ezer Ft

900 ezer Ft*

2,14 millió Ft**

17 év 6 hónap
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6600 Szentes,

Ipartelepi út 14. 

6601 Szentes, Pf.10

Kapcsolattartó:

Berényi K. József,

környezetvédelmi mérnök

(63) 510-235

(63) 510-240 

jozsef.berenyi@legrand.hu

Alapítás éve:

1919

Alkalmazottak száma:

490 fô

Éves forgalom:

7 milliárd Ft (2002)

Fô termékek:

kapcsolók, dugaljak,

biztosítók,

villamos rendszerek,

informatikai hálózatok

A cégrôl röviden
Cégünk a magyar villamosszerelési piacon
vezetô. Székhelyünk 1961 óta Szentes,
amely 1992-tôl a Legrand csoport ma-
gyarországi központja. Árbevételünk
a 2002. évben 7 milliárd forint volt,
ebbôl 5 milliárd forint belföldön, míg
a fennmaradó rész a világ 18 országá-
ban kerül értékesítésre. Kínálatunkat
6000 különféle, évi 18 millió darab
eladott termék alkotja, amelyeket
professzionális partnereken keresztül
értékesítünk, országos lefedettséggel. A
Legrand Kontavill Rt. jogelôdjei révén több
mint 80 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik
a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása
és forgalmazása terén. Elektromos-ipari szakembe-
rek generációi dolgoztak sikerén és tapasztalataikat
átadva, most a fiatal szakemberek friss lendülete
garantálja a korszerûséget, a dinamikus fejlôdést.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
Cégünk 1994 szeptembere óta rendelkezik ISO
9001-es minôségtanúsítással, mely garantálja a
gyártás magas színvonalát. 2000-ben szereztük meg
a szigorú környezetvédelmi politikánk talaján az ISO
14001-es minôsítést, jelenleg dolgozunk az OHSAS
18001 szabvány szerinti munkabiztonsági rendszer-
tanúsítás megszerzéséért is. Több éves ipari minô-
ségfejlesztési munkánkért 2000-ben IIASA-SHIBA
díjat kaptunk, és elnyertük a 2002 évi Nemzeti Mi-
nôségi Díjat a középvállalati kategóriában.
A környezetirányítási rendszer bevezetésérôl már
1998-ban döntöttünk, és módszeresen megkezd-
tük a felkészülést. A vállat épületei, berendezései,
technológiái és kibocsátása kielégítették a jogsza-

bályi elôírásokat, de hosszabb távra tervezve, összhang-
ban a környezetirányítási szabvány elveivel, egy maga-
sabb szintre törekedtünk. Ebben a munkában az anyavál-
lat, a Legrand kiváló partnernek bizonyult. A vállalatcso-
port is elkezdte a felkészülést, és 2003-ra minden euró-
pai leányvállalat (41) megkapta az ISO 14001 tanúsítást.

Minden, ami
villanyszerelés

Legrand Kontavill Rt.

Díjnyertes termékünk:
IISA-SHIBA díj 2000-ben,
Nemzeti Minôségi Díj 2002-ben.

Bálázással a papír és mûanyag csomagolási
hulladék kezelhetôvé válik

Maximális védelem a környezetet
veszélyeztetô anyagoknak
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A felületkezelésnél alkalmazott

nikkelezési eljárásnál kettôs ta-

karéköblítôt alkalmazunk, me-

lyet hulladék-energiával fûtünk.

A koncentrált elektrolitot vissza-

táplálva a nikkelsók felhasználá-

sa 70%-kal csökkent.

Néhány gazdasági elônyt
jelentô környezetvédelmi
intézkedésünk:
Az 1978-ban épített fémhulladék-
tárolónkat, mely ömlesztett hulla-
dék tárolására készült, lefedtük és
bevezettük a konténeres tárolást.
Ezzel évente jelentôs mennyiségû
olajjal szennyezett esôvíz keletke-
zését akadályozzuk meg.
Termékeink jelentôs mennyiségû
rézötvözetet tartalmaznak. Konst-
rukciós tervezéssel, a kenési tech-
nológia módosításával a salét-
romsavas pácolás (sárgítási tech-
nológia) szükségtelenné vált.

A felületkezelésnél alkalmazott nikkelezési eljá-
rásnál kettôs takaréköblítôt alkalmazunk, me-
lyet hulladék-energiával fûtünk. A koncentrált
elektrolitot visszatáplálva a nikkelsók felhaszná-
lása 70%-kal csökkent.
A gyár kommunális hulladékai igen alacsony térfo-
gatsúlyúak, a lerakás költsége így magas. Öntömö-
rítô konténer alkalmazásával kulturáltabb szemét-
gyûjtést és jelentôs költség-megtakarítást érünk el.

Környezeti és gazdasági hatások

A magyar villamosszerelési piac vezetô cége Szentesen

A fémhulladék nagy érték, és évente 100 tonná-
val kevesebb az olajjal szennyezett víz

Mióta mûködik?

1995

1999

1999

bevezetés alatt
(2003. október)

Az intézkedés
megnevezése

Fémhulladék-tároló csapa-
dékvíz elleni védelme

Terméktervezéssel a ké-
miai maratási technológia
megszüntetése

Felületkezelési öblítés-
technika módosítása

Kommunális hulladék tér-
fogat csökkentése tömörí-
téssel

Környezeti javulás

Évi 100-130 tonna veszélyes hulla-
dék (olajjal szennyezett víz)

Nincs NOX-kibocsátás; 500 kg/év
nehézfém tartalmú hulladékcsökke-
nés (összesen 1,7 t); munkakörül-
mény javulása.

Évente 1,1 tonna vegyi anyag meg-
takarítása; 1 tonna veszélyes hulla-
dék csökkenés.

80%-kal kisebb kommunális hulla-
déktérfogat. Átlag 2400 m3/év és
600 fuvar helyett várhatóan 4-500
m3 és 50-60 fuvar.

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

2,9 millió Ft

0 Ft

1,3 millió Ft

2 év 2 hónap

0 Ft 

0 Ft

400 ezer Ft

azonnali

300 ezer Ft

0 Ft

500 ezer Ft

7 hónap

240 ezer Ft

2,2 millió Ft

4,1 millió Ft

1,5 hónap
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1117 Budapest,

Október huszonharmadika út 18.

Kapcsolattartó: 

Erdôs Péterné dr.,

EBK-igazgató

(1) 209-0000 / 21601

(1) 464-1354

merdos@mol.hu

Alapítás éve:

1991

Alkalmazottak száma:

7200 fô

Éves forgalom:

1167 milliárd Ft (2002)

Fô termékek:

motorhajtó-anyagok,

kenôanyagok,

tüzelôanyagok,

vegyipari alapanyagok

A cégrôl röviden
A MOL Közép-Európa vezetô integrált
olaj- és gázipari csoportja, egyúttal net-
tó árbevétele alapján Magyarország
legnagyobb vállalata.

A csoport fô tevékenysége a következô
területeket foglalja magába:
• kôolaj-, földgáz- és gáztermékek 

kutatása és termelése;
• kôolajfeldogozás, -szállítás és 

-tárolás, kôolajtermékek szállítása, 
tárolása, disztribúciója, kis- és 
nagykereskedelme;

• földgáz és egyéb gáztermékek 
importja, szállítása, tárolása 
és nagykereskedelme.

A MOL-csoport valamennyi alaptevékenységét illetôen piacvezetô Magyarországon. Fô cél-
kitûzése a részvényesek értékének és hozamának folyamatos növelése a meglévô, illetve új
piaci lehetôségek minél teljesebb kihasználásával, dinamikus fejlesztési és terjeszkedési
stratégia követésével, valamint a belsô hatékonysági tartalékok feltárásával, versenyképes-
ségük további növelésével.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A MOL Rt. állítja elô a hazai energetikai termékek túlnyomó hányadát, termékeinek minôsége
ezáltal jelentôs mértékben befolyásolja az ország levegôminôségét, környezeti állapotát. Az Rt.-
nél a környezetvédelem stratégiai kérdés: „Tevékenységünket a természeti környezet megóvá-
sával kívánjuk végezni, szem elôtt tartva termékeink és szolgáltatásaink környezetkímélô voltát.“
A Társaság 1994-ben, hazánkban az elsôk között kezdte meg az ISO 14001 szerinti
környezetközpontú irányítási rendszerek kialakítását. Környezetvédelmi politikánk híven tükrözi
legfontosabb törekvéseinket, ennek alapgondolata: „A MOL Rt. tudatában van annak, hogy
hosszú távú üzleti fejlôdésének alapvetô feltétele a környezeti elemek ésszerû igénybevétele és
az indokolatlan környezetterhelés révén a környezethasználattal járó kockázat folyamatos csök-
kentése.“ Cégünk törekszik a megelôzésre, a fenntartható fejlôdésre, a környezetbarát termé-
kek kifejlesztésére és a vállalat eredményeinek közzétételére jelentések formájában.
A társaság környezet megóvása iránti elkötelezettsége a konkrét beruházások megvalósítá-
sakor is megnyilvánul, erre csak egy példa a szénhidrogén-forgalmazás zárttá tétele.

Az illékony szerves vegyületek (VOC)
kategóriába tartozó szénhidrogéngô-
zök emissziójának csökkentésére nagy-
szabású program indult el 1990-ben a
MOL Rt.-nél, melynek befejezése 2006-
ban várható.
• 70-nél több merevtetôs tartályba 

építettünk be belsô úszótetôt. Ezzel
a korábbi szénhidrogén emisszió 95-
98%-át, évi több ezer tonna szén-
hidrogéngôzt sikerült visszatartani.

• Zárttá tettük a töltô és lefejtô- 
rendszereket, valamint kialakítottuk
a szénhidrogén-visszanyerô rendsze-
reiket. Ezzel lehetôvé vált a vasúti, közúti és uszálytöltôk, valamint a töltôállomások szén-
hidrogén-emissziójának megakadályozása, illetve a visszatartott gôzök visszanyerése.

Kiforrott víz- és
levegôvédelem
– elsô lépések az alternatív energiahordozók felé

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Automatikus vízvisszaforgató rendszer 150 töltôállomás
mosójánál: 1,5 millió köbméter víz megtakarítása

Egyedi hûtôvízkörök, úszótetôk, zárt töltô- és
lefejtôrendszerek

A szervezet alapítótag: 1995 óta a KÖVET tagvállalata.
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Globális környezetvédelmi célo-

kat szolgál a társaság kezdemé-

nyezése a megújuló energiafor-

rások alkalmazására. Ez magá-

ban foglalja a jelen és a jövô ter-

mészeti kincseivel való gazdál-

kodást, a fenntartható fejlôdés

követelményeinek megfelelôen.

Ezek a megfontolások vezették

a társaságot az M1-es autópá-

lya Gyôr irányába vezetô olda-

lán, a 22,5 km-nél található

MOL napelemes benzinkút

kialakításakor. Magyarországon

itt alkalmaznak elsôként napele-

meket töltôállomás energia-el-

látására, mintegy 25 millió fo-

rint költségû beruházással.

Ezzel a programmal a MOL Rt. jelentôsen hozzájárul az ország nemzetközi kötelezettségvál-
lalásának teljesítéséhez is (Genfi jegyzôkönyv).
A MOL 2000 töltôállomások technológiai rendszereinek kialakításakor kiemelten fontos cél a
környezeti kockázatok minimálisra csökkentése. Ezért minden töltôállomás a megelôzés alapel-
vének figyelembevételével, a legkorszerûbb környezetvédelmi elôírások alkalmazásával épül.
A töltés és lefejtés során keletkezô üzemanyaggôzök nem kerülnek ki a légtérbe. A gázin-
gás zárt szénhidrogén-visszavezetô rendszer segítségével ezek bejutnak a földalatti üzem-
anyag-tároló tartályba, innen az üzemanyagot szállító tankautó tartályterébe, végül a közúti
töltôk szénhidrogén-visszanyerô rendszerében alakul-
nak vissza értékes termékké.
A jármûvek tankolása során, gázvisszavezetôvel felsze-
relt töltôpisztolyok segítségével akadályozzák meg a
benzingôzök szabadba kerülését.
Ugyancsak környezetbarát megoldás a töltôállomáso-
kon alkalmazott vízkímélô szennyvízkezelô rendszer.
A kezelôépületben és a gépkocsimosóban keletkezô
szennyvizeket, illetve csapadékvizeket egymástól elvá-
lasztott csatornarendszerek gyûjtik és vezetik el. A
szennyvizek és az olajjal szennyezett csapadékvizek elô-
tisztítása a legkorszerûbb technológiák alkalmazásával
történik, a vonatkozó határértékek betartásával. Az auto-
matikus gépkocsimosók vízvisszaforgató rendszerrel üze-
melnek, amelyek minimálisra csökkentik a frissvíz-igényt
és a környezetterhelô hatást. Az alkalmazott mosó- és
tisztítószerek szintén környezetbarát termékek. A felhasz-
nált víz – vízvisszaforgatóval – 90%-kal csökkenthetô.
Globális környezetvédelmi célokat szolgál a társaság
kezdeményezése a megújuló energiaforrások alkalma-
zására. Ez magában foglalja a jelen és a jövô ter-
mészeti kincseivel való gazdálkodást, a fenntartható
fejlôdés követelményeinek megfelelôen. Ezek a meg-
fontolások vezették a társaságot az M1-es autópálya
Gyôr irányába vezetô oldalán, a 22,5 km-nél található
MOL napelemes benzinkút kialakításakor.
Magyarországon itt alkalmaznak elsôként napeleme-
ket töltôállomás energia-ellátására, mintegy 25 millió
forint költségû beruházással.

Környezeti és gazdasági hatások

A környezetvédelmi intézkedéseinknek
köszönhetôen évrôl-évre csökken

a szénhidrogén kibocsátása

Mióta mûködik?

1996

2001

1991

Az intézkedés
megnevezése

Az automatikus gépkocsi-
mosók vízvisszaforgató
tisztító rendszerének
beüzemelése 
150 töltôállomásnál

Finomító pótvíztisztító
mûvének korszerûsítése,
egyedi hûtôvízkörök 
alkalmazása

Tartályok szénhidrogén-
emissziójának csökkentése
a Dunai Finomítóban

Környezeti javulás

Frissvíz megtakarítása (135 liter víz-
megtakarítás mosásonként. Egy
nap átlagosan 27 mosás van kutan-
ként, a vízdíj átlaga 350 Ft/m3.)

A szennyvíz mennyisége 
16 millió m3-rel csökkent.

Évente 10 ezer tonna szénhidrogén
visszatartása

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

1,12 milliárd Ft

9 millió Ft

69,7 millió Ft

18 év 6 hónap

940,6 millió Ft 

0 Ft

312,2 millió Ft

3 év

10 milliárd Ft

0 Ft

800 millió Ft

12 év 6 hónap
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7634 Pécs,

Nyugati ipari út 8.

Kapcsolattartó:

Csomor Miklósné,

MKIR-vezetô

(72) 504-546

(72) 251-684

vera.csomor@pvrt.hu

Alapítás éve:

1892

Alkalmazottak száma:

389 fô 

Éves forgalom:

4,08 milliárd Ft (2002)

Fô termékek:

vízszolgáltatás,

szennyvízkezelés

A cégrôl röviden
A Pécsi Vízmû Rt. (PV Rt.) tulajdonosai a Pécsi
Önkormányzat: 50,05%, a francia SUEZ Environ-
ment Local Services (SELS): 48,05% és a környe-
zô települések önkormányzatai: 1,9%. Nap-
jainkban mintegy 790 km vízvezetékrendszeren
és 371 km csatornahálózaton keresztül, magas
szinten elégítjük ki a fogyasztói igényeket (197
ezer fô számára: 8,4 millió m3/év). Szükségle-
tünk közel 20 %-át a Dunántúli Regionális Vízmû
Rt.-tôl (DRV Rt.) vásároljuk.
A közel 200 ezres lakosság mellett jelentôsebb
nem lakossági fogyasztóink: Új MiZo Rt., Pécsi
Sörfôzde Rt., Pécsi Tudományegyetem, kórházak és rendelôintézetek.
Árbevételünk dinamikusan nô, a fogyasztás csökkenésének hatását a hatékonyság növelésével
fokoztuk (pl. a hálózati veszteség csökkentése: 1995-ben 5,4 millió m3, 2002-ben 2,25 millió m3).

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A PV Rt. a víz- és csatornaszolgáltatásra létrehozott
„kéttermékes vállalat“. Mindkét alapfeladatunk hang-
súlyozottan a környezetvédelemre épül, hiszen egész-
séges ivóvizet a vízbázis védelme nélkül nem lehet
szolgáltatni, míg a szennyvízelvezetés és tisztítás alap-
jaiban környezetvédelmi tevékenység.
Teljes mûködési területünkre bevezettük, és 2000-
ben sikeresen tanúsíttattuk az ISO 9001:2000 és az
ISO 14001:1996-os szabványokon alapuló irányítá-
si rendszerünket.
Ha Georg Winter esernyô-szimbólumát tekintjük, el-
mondható, hogy tevékenységeink túlmutatnak a

technológiáknál alkalmazott klasszikus környezetvédelmi tevékenységeken, valamint az ISO
14001 közvetlen elôírásain. Jó néhány cikkely „vásznazott“ már végrehajtott programjainkkal: pl.
Iskola-sarok, társadalmi hatásfelmérés, külsô-belsô képzések, külsô-belsô kommunikáció a környe-
zet (föld, víz) értékeinek megôrzése érdekében, KIR-jelentés készítése, Öko-térképezés, Öko-láb-
nyomozás, Környezetbarát iroda megvalósítása, Környezeti megtakarítások azonosítása. A  PV Rt.
számára stratégiai kérdés a munkavégzés során a minôség, a környezet védelme, a gazdasági-,
társadalmi- és környezeti kérdések megoldásának egyensúlyban tartása, azaz a fenntarthatóság.

A Környezeti megtakarítások azonosítása program
Úttörô munkának tekinthetô kezdeményezés a
program, melyet a KÖVET szakértôi a középveze-
tés és a folyamatgazdák számára környezeti tudat-
formáló képzéssel (megelôzô környezetvédelem,
gondos bánásmód, tisztább termelés) indítottak. 
A program célja az „alacsonyan csüngô gyümöl-
csök“ leszedése volt, azaz igen egyszerû tevé-
kenységek azonosítása, összegyûjtése, megvalósí-
tása, mely nagyon rövid megtérülési idôvel (hisz
beruházást általában nem igényelt) a jelentôs kör-
nyezeti elônyök mellett gazdasági hasznot is hoz. 

A napi program során a szakértôk (moderátorként) helyszíni bejárással, felméréssel és a dol-
gozói ötletek (54 db) alapján környezeti intézkedések megfogalmazásával, a késôbbiekben
pedig a kivitelezés megvalósíthatóságához szükséges adatok és információk meghatározá-
sával járultak hozzá a munkához.

Elsô fecske a Környezeti
megtakarítások
azonosítása programban

Pécsi Vízmû Rt.

197 ezer fô ellátása vízzel,
szennyvizük elvezetése és kezelése

Patyomkin és valódi KIR
(forrás: Winter: Zölden és nyereségesen, 1997)

Gépkocsi helyett mopeddel
járnak a vízóra-leolvasók

A szervezet 2001 óta a KÖVET tagvállalata.
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A program a vállalat környezeti

vezetôjének is segítséget nyúj-

tott a KIR-be beépíthetô környe-

zeti célok, programok és intéz-

kedések azonosításában és

számszerûsítésében, a vállalat

számára pedig konkrét, gazda-

sági haszonnal járt.

Elôzetes számítások alapján a ja-

vasolt intézkedések megvalósí-

tása során minden egyes befek-

tetett forint közel 7 forint hasz-

not hozhat a vállalat részére.

A javasolt intézkedéseket csoportosítottuk megvalósíthatóság, környezeti haszon, gazdasá-
gi haszon szempontjából.
Az összesített pontszámok alapján a cég közép- és felsô vezetése kivitelezhetôségi szem-
pontból elemezte a feltárt lehetôségeket, a javaslatokból 45 db elfogadásra került, és rövid,
közép-, valamint hosszú távú intézkedési tervek készültek belôlük.
Ezután újabb mûhelygyakorlat következett, ahol sor került a mûvezetôk, dolgozók tájékoztatásá-
ra egyrészt a megfogalmazott környezeti intézkedésekrôl, másrészt az intézkedésekhez kötôdô
feladatokról és a várható eredményekrôl.
A külsô szakértôk közremûködése során munkatársaink számos javaslattal rukkoltak elô. A
vezetés nagy örömmel fogadta a dolgozók aktív részvételét, vélemény-nyilvánítását, melyek
a megvalósítást követôen viszonylag rövid megtérülési idôvel a környezetterhelés csökken-
tésén túl gazdasági hasznot is hoznak.

Környezeti és gazdasági hatások

* A 2,2 millió forintos fénymásoló beszerzési költsége alapján azt feltételeztük, hogy ennek 10%-a környezeti vonatko-
zású, azaz „ennyit ér“ az energiatakarékosabb mûködés és a kétoldali nyomtatást lehetôvé tévô duplex egység.
** Nem számolunk plusz beruházási költséggel, mivel a külsô szigetelés és a nyílászárók cseréje mindenképpen szüksé-
ges volt, a környezeti szempontoktól függetlenül is.

Mióta mûködik?

2002. aug.

2002. aug.

2002. július

2002. július

2002. május,
illetve 2003

2002

Az intézkedés
megnevezése

A rácsszemét víztelenítése
(használaton kívüli prés
üzembe helyezésével)

A vízóra-leolvasók részére
moped beszerzése (kis
gépkocsi helyett)

A felhasznált irodai papír
mennyiségének a csökken-
tése kétoldalas fénymáso-
lással, nyomtatással, doku-
mentum-kezelô szoftver
bevezetése (levelek, szám-
la, szerzôdés-szkennelés),
nyomtatás minimalizálása.

Hagyományos izzók he-
lyett energiatakarékos vilá-
gítótestek használata.
1000 W-os reflektorok cse-
réje 500 vagy 2x250 W-os-
ra, ezenkívül mozgás-
érzékelô lámpák, valamint
100 esetben kompakt
fénycsövek alkalmazása.

Nagynyomású autómosónál
vegyszeradagoló beépítése
és koncentrátum alkalma-
zása. Az adagoló alkalmazá-
sával 50 %-ra csökkent az
anyagfelhasználás. 2003-tól
a Netra Truck Cleaner kon-
centrátum helyettesíti az au-
tósampont, a rovar-eltávolí-
tót, és a brigiciolt.

Épület-felújítás során (köz-
vetett hozadék) nyílászárók
cseréje, és két szinten kül-
sô hôszigetelés, 1700 m2

alapterületen.

Környezeti javulás

Szállítások számának csökkenése
harmadával, azaz 1400 km/év-re ju-
tó levegôszennyezés és üzem-
anyag-felhasználás csökkenése, ke-
vesebb lerakott hulladék.

Levegôszennyezés csökkenése,
üzemanyag-felhasználás csökkenés
a harmadára, összesen 1600 liter
benzin megtakarítása.

2%-os papírfelhasználás-, illetve
hulladékcsökkenés (összesen kb.
400 kg), 7%-os festékpatron azaz
veszélyes hulladék csökkenés.
Csökkent a csatornába mosott ter-
mékek mennyisége, csökkent a víz-
felhasználás (kb. 3-3,5 t termék/év
és 900 m3 víz/év)

Villamos energia felhasználás csök-
kenése 19 000 kWh-val, veszélyes
hulladék mennyiség csökkenése

Anyagfelhasználás-csökkenés 200 li-
terrôl 100 literre az adagolónak kö-
szönhetôen. További 50%-os csök-
kenés a koncentrátumra való átállás
után; az alkalmazott adalékanyag
környezetbarát.

Földgázfelhasználás-csökkenés (kb.
5000 m3).

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

0 Ft

200 ezerFt

500 ezer Ft

azonnali

0 Ft 

0 Ft

5,2 millió Ft

azonnali

220 ezer Ft*

0 Ft

120 ezer Ft

azonnali

980 ezer Ft

0 Ft

260 ezer Ft

3 év 9 hónap

0 Ft

0 Ft

180 ezer Ft

azonnali

0 Ft**

0 Ft

150 ezer Ft

azonnali
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8900 Zalaegerszeg,

Balatoni u. 8.

Kapcsolattartó:

Bánhegyi Miklós,

minôség- és

környezetirányítási vezetô

(92) 500-300

(92) 500-303

zalaviz@axelero.hu

Alapítás éve:

1951

Alkalmazottak száma:

300 fô 

Nettó árbevétel:

1,8 milliárd Ft (2002)

Fô termékek:

ivóvízkezelés,

szennyvízszolgáltatás

A cégrôl röviden
Az Észak-zalai Víz- és Csatornamû Részvénytársaság
(röviden ZALAVÍZ Rt.) Zala megye északi és középsô
részének 129 településén végzi szolgáltató tevé-
kenységét. Alaptevékenységei a víztermelés, -kezelés
és -elosztás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztí-
tás. Emellett a következô szolgáltatásokkal állunk az
ügyfelek rendelkezésére:
• ivóvíz és szennyvíz mintavétele, fizikai, kémiai, bakteriológiai vizsgálata akkreditált 

laboratóriumban;
• vízmérô-hitelesítés;
• csatornatisztítás;
• csô- és szerelvényértékesítés;
• kútjavítás, -felújítás;
• szivattyújavítás;
• GRUNDFOS márkaszerviz.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A Részvénytársaság mind az ivóvízminôség, mind a korszerû mûszaki technológia tekinteté-
ben arra törekszik, hogy a területén élô embereknek és az itt mûködô vállalkozásoknak eu-
rópai színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani. Erre vállal garanciát a részvénytársaság veze-
tôsége és szakembergárdája.
Részvénytársaságunk felismerte, hogy kiemelten fontos a környezeti teljesítés, ezért tevé-
kenységeinket a továbbiakban a „fenntartható fejlôdés“ szem elôtt tartásával végezzük.
Ezért integrált minôségirányítási rendszert vezettünk be. Az ISO 9001:2001 és az ISO
14001:1996 szabványok bevezetésével segítséget kapunk a jobb minôség elérésére, fenn-
tartására és a folyamatos fejlesztés lehetôségére. Környezetvédelmi elkötelezettségünk je-
gyében a következôk betartására helyezünk nagy hangsúlyt: 
• jogszabályi követelmények és hatósági elôírások betartása;
• a környezetszennyezés megelôzése és a környezeti teljesítményünk folyamatos javítása, 

a keletkezett hulladékok mennyiségének csökkentése, a veszélyes hulladékok megfele-
lô begyûjtése és tárolása, a szennyvíziszap-elhelyezés hosszú távú megoldására való tö-
rekvés, az energiafelhasználást csökkentô fejlesztések megvalósítása;

• környezetvédelmi célok és követelmények megfogalmazása, azok teljesülésének 
folyamatos figyelése, évente értékelése és errôl rendszeresen tájékoztatás a fogyasztók,
a tulajdonosok és az illetékes hatóságok részére;

• a környezetvédelmi szakmai ismeretek folyamatos fejlesztése.
A környezetvédelmi intézkedéseink közül három olyan példát mutatunk be, amelyek e kiad-
vány alapelvének megfelelnek:

Ablakcsere
A 2001-es évben pályáztunk a rossz minôségû, erôsen rongálódott nyílászáróink cseréjére.
A Széchenyi terven támogatást nyertünk a csere megvalósítására. A 2001. évben  befejezô-
dött a rekonstrukció. Az elsô évben 2002 decemberéig 316,5 GJ energiát takarítottunk meg
ezzel a beruházással.

Kevesebbet fûtünk –
mégse fázunk

Zalavíz Rt.

Hôfényképek ablakcsere elôtt és után:
316 GJ energia-megtakarítás az elsô évben

A szervezet 2000 óta a KÖVET tagvállalata.
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Nyomtatópatronok, tónerek szelektív gyûjtése és elszállíttatása
Ezen irodai veszélyes hulladékokat 2001 novemberétôl szállítja el egy helyi vállalkozó. Cége
a nyomtatópatronok újrahasznosításával foglalkozik. A beruházási költség abból adódott,
hogy a különbözô telephelyekre hulladékgyûjtôket kellet vásárolnunk, amelyek alkalmasak e
hulladékok szelektív gyûjtésére. Ezekbôl a háromrekeszes hulladékgyûjtôkbôl kilenc darabot
vásároltunk, mivel a festékpatronokon és a fénymásoló tónereken kívül a szárazelemek is
ezekben kerülnek begyûjtésre. A gyûjtôket a különbözô osztályokon helyeztük el, és minden-
hol kijelöltünk egy kollégát, aki a nyilvántartásért és a hulladékok leadásáért felelôs.

Olajos hulladékok
Ilyen hulladékainkat a MOL Rt. által megbízott szállító szállítja el. Az olajos hulladékok egy
részét újrahasznosítja (fáradt olaj), más részét pedig környezetvédelmi elôírásoknak megfe-
lelô ártalmatlanításra elszállítja.

Környezeti és gazdasági hatások

Ablakon bedobott pénz II. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2003.
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Mióta mûködik?

2001. dec.

2001

1999

Az intézkedés
megnevezése

Ablakcsere

Nyomtatópatronok, tóne-
rek szelektív gyûjtése és
elszállíttatása

Olajos veszélyes hulladé-
kok elszállíttatása a kenô-
anyag-szállítóval

Környezeti javulás

Az energia- (földgáz) felhasználás
316 GJ-lal csökkent (becsült adat)

Évente 20-25 kg-mal kevesebb az
elszállítandó veszélyes hulladék

Kevesebb az elszállítandó veszélyes
hulladék

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

8,36 millió Ft

0 Ft (garanciák miatt)

799 ezer Ft

10 év 6 hónap

71 ezer Ft 

0 Ft

25 ezer Ft

3 hónap

10 ezer Ft

0 Ft

50 ezer Ft

2,4 hónap



Megtakarítások környezetvédelmi intézkedésekkel
A környezetvédelemrôl az a hír járja, hogy sokba kerül. Egyes felmérések szerint nagyságrendileg 500 milliárd forintba, ami a magyar ipar
és néhány mezôgazdasági ágazat teljes technikai korszerûsítését foglalja magában. Ez a korszerûsítés egyben az EU-környezetvédelmi
elôírásainak (fôleg az IPPC-rendeletnek) való megfelelést is garantálná.
A jó vállalatvezetô ekkora költséget látva egybôl a másik oldalt kezdi el mérlegelni: milyen bevétel vagy költségcsökkenés adja a mérleg pozi-
tív oldalát? A jelen kötet nem kevesebbet állít, mint hogy az EU-felzárkózás környezetvédelmi költségeivel szemben azokat legalább elérô, de
akár háromszorosan is meghaladó megtakarítások állnak. Ezeket az eredményeket úgy kaptuk, hogy az elôzô és a jelen kötetben szereplô,
összesen 28 eset eredményeit vetítettük ki a magyar gazdaság egészére. Természetszerûleg számos feltételezéssel éltünk, az éves szintû ada-
tokat pedig 12 évre extrapoláltuk (2003-as árakon).
De valóban az EU-felzárkózás – sokat hangoztatott – környezetvédelmi költségeit vizsgáljuk-e, az egyik oldalon, s a mégis elérhetô – ritkán
említett – hatékonyság javításban rejlô hasznokat a másikon? E kötet szerint ez csak akkor van így, ha átengedjük magunkat a sodródónak
keresztelt gondolkodásmódnak a tudatos helyett.

A kötet lényegi részét 16 szervezet esettanulmánya adja, összesen 56 olyan intézkedést bemutatva, amelyek egyszerre hoztak környezeti és
gazdasági hasznot. A II. kötetben szereplô szervezetek a következôk:
Alcoa-Köfém Kft. Flextronics International Kft., Zalaegerszeg
Budapesti Erômû Rt. Ganzair Kompresszortechnika Kft.
DENSO Gyártó Magyarország Kft. Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelô Kht.
DREHER Sörgyárak Rt. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Dunapack Rt. Legrand-Kontavill Rt. 
Egyesült Vegyimûvek Rt. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
EGYM Vital Center Kft. Pécsi Vízmû Rt.
Ericsson Kft. Zalavíz Rt.

Hozzáadva ezt a tavalyi 12 cég 45 intézkedéséhez, tekintélyes mintát kapunk. De mit is mutat ez a minta? Egy hasonlattal élve, olyan fát,
aminek gyümölcsei ízletesek is (gazdaságilag ésszerûek), egészségesek is (környezeti javulással járnak). Különböznek ugyanakkor azon erô-
feszítésben, ami leszedésükhöz kell. Három csoportot különíthetünk el:
• „Mosott gyümölcsök tálban“: Olyan intézkedéseket sorolunk ide, amelyek egyáltalán nem igényeltek beruházást, csak egy probléma 

végiggondolását, egy folyamat átszervezését. A két kötet eseteit összesítve az intézkedések harmada (34 db) sorolható ide, összesen
450 millió forint megtakarítást eredményezve.

• „Alacsonyan csüngô gyümölcsök“: Az ekként megjelenô intézkedések immár igényeltek némi anyagi áldozatot is a cégektôl (legtöbb-
ször néhány millió forinttól 10-20 millió forintig terjedô összegben), ám megtérülésük gyors, három éven belüli. Az átlagos megtérülési idô kilenc
hónap, az éves szintû megtakarítás 1,74 milliárd forint (1,13 milliárd forint beruházással). A 101 intézkedés túlnyomó része (44 db) ide tartozik.

• „Magasan csüngô gyümölcsök“: Nagy számban találtunk hosszú megtérülésû, akár milliárdos nagyságrendû 
beruházásokat is (23 db). Ez a tény azt bizonyítja, hogy néhány vállalat környezeti felelôssége túlmutat a holnap készpénzre váltható,
rövid távú profit-érdekeken. Ezen intézkedések mögött összesen 19,6 milliárd forint beruházás áll, ez évente 3,1 milliárdot „hoz vissza“.
A beruházás megtérülése így átlagosan hét évet várat magára.

A környezeti javulást mutató adatok szintén meggyôzôek: többek között 143 ezer literrel kevesebb üzemanyag, 488 GWh-val kevesebb
energia, 20,3 millió köbméterrel kevesebb víz ment veszendôbe, 24,6 tonnával kevesebb hulladék és 48,3 tonnával kevesebb veszélyes hul-
ladék keletkezett, 129 ezer tonnával kevesebb szénhidrogén került a levegôbe.

Az Ablakon bedobott pénz kapcsán még egy dolog hangsúlyozandó: a környezeti és gazdasági hasznot hozó intézkedéseket nem a vállala-
ti fenntarthatóság felé vezetô út végállomásaként, csak elsô lépéseként kell látnunk. Annál is sürgetôbb tehát, hogy elinduljunk ezen az úton.

Végezetül szeretnénk mély köszönetet mondani az eseteket adó cégeknek, valamint a kötet megjelenését és a hozzá kapcsolódó konferen-
cia megrendezését lehetôvé tévô támogatóknak.

Kiemelt támogató:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 

További támogatók:

Alcoa-Köfém Kft. Világgazdaság gazdasági napilap

CrewPrint Kft. Bársonykalapács Marketing Kft.

Ipar Mûszaki Fejlesztéséért Alapítvány 


