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Ajánlás
A környezetvédelem, vagy ahogyan újabban, tágabb értelmezéssel
szívesebben mondjuk, a fenntartható fejlôdés érdekében a kormányok, a gazdálkodó szervezetek és az állampolgárok is jelentôs erôfeszítéseket tesznek. A fejlett világban a környezetvédelem súlypontja áthelyezôdött a termelési folyamatról a termékre és a fogyasztásra. Jelentôs eredményeket ért el a gazdaság a technológiák
dematerializálása és dekarbonizálása terén is. Számottevô mértékben
Kerekes Sándor
egyetemi tanár
javultak az úgynevezett ökohatékonysági mutatók. Ma már hazánkban is jelentôsen többet termel a gazdaság, és a nagyobb anyagi fogyasztást is relatíve kisebb
környezetterhelés kíséri. Az úgynevezett „faktor 4-et“, amit a tudósok jó tizenöt évvel ezelôtt célként megfogalmaztak (a társadalom jólétének a megduplázása, a környezetterhelés felezôdése
mellett), felváltotta a „faktor 10“ ambiciózus, de még reális célja.
Az ökohatékonyság növelésének tartalékai optimizmussal töltik el az üzleti világot, de
közben a fogyasztás az ökohatékonyság javulásánál is gyorsabban nô. A fogyasztás gyors
növekedése miatt a környezet állapota összességében nem javul, miközben az eredmények
az érzékelhetô, „látható“ környezetminôséget illetôen figyelemre méltóak. Tôlünk kissé
nyugatabbra lassan megoldják a hulladékgazdálkodás problémáit, a levegô is megtisztul a
karcinogén anyagoktól és a szennyvíz is tisztítottan kerül a felszíni vizekbe.
A kedvezô folyamatok ellenére a Föld globális rendszereit az egyre növekvô gazdaság
mégis túlterheli, aki mindezt végiggondolja, megadóan felteszi a kezét, hiszen a cselekvési tér meglehetôsen szûkre szabottnak tûnik az egyén és még a közepes méretû gazdasági
szereplôk számára is.
„Az ablakon bedobott pénz“ címû sorozat ötlete és megvalósítása is optimista szakemberek
együttmûködését sejteti. A vékonyka füzet azt próbálja elhitetni az olvasóval, hogy mindannyian tehetünk valamit a környezetünk megóvása érdekében, az apró, egyenként marginális hatásúnak látszó cselekvéseink eredôje akár a Föld megmentését is eredményezheti. Sôt a szerzôk tovább mennek, nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy a környezet védelme érdekében tett erôfeszítéseink nemhogy pénzbe nem kerülnének, hanem még ráadásul javítják vállalkozásunk gazdasági mutatóit, versenyképesebbek leszünk általuk, vagyis kettôs haszonnal
járnak. Javul az erôfeszítések hatására mind a környezeti, mind a gazdasági teljesítményünk.
A mostani harmadik kötet is vállalati esettanulmányok formájában terjeszti az élenjáró vállalkozások tapasztalatait. Ha másoknak sikerült, nekünk miért ne sikerülhetne? Teszik fel a kérdést a
kötet szerzôi. „Az ablakon bedobott pénz“ esettanulmányaiban a dolgok pofon egyszerûnek
tûnnek. A siker érdekében alig van szükség új beruházásokra, nem kell más, mint egy kis
odafigyelés és elszántság. A tapasztaltabbak azért tudják, hogy a legegyszerûbbnek látszó feladatok általában a legnehezebbek. Aki már próbálkozott egy minden részletében
ésszerû újítás megvalósításával, az tudja, hogy a szervezet általában ellenáll mindenféle változtatásnak. A változásra esély csak akkor van, ha a fennálló helyzettel kapcsolatos elégedetlenség
elég magas. Sajnos a környezeti problémák esetében, éppen azért, mert a látható környezeti
problémákat a gazdaság lassan megoldja, az „elégedetlenség“ nem számottevô a szervezeteknél. Ezért a szervezeti kultúrát jelentô apró beidegzôdések megváltoztatása érdekében a „szervezet ellenállásának leküzdése“ komoly erôfeszítéseket igényel. A sikertörténetek mögött
mindig ott van egy „hôs“, aki kiharcolja a szervezet megváltoztatását. Ezek nélkül a „hôsök“
nélkül a kötetben lévô esetek nem valósulhattak volna meg. A kötet esetei alapján van okunk
az optimizmusra, ezek ugyanis meggyôzôen bizonyítják, hogy a jó ügy érdekében mindig akadnak önként vállalkozók, akik átsegítik a rendszert az ellenállás képezte potenciálgáton.
A megelôzô szemléletû környezetvédelem az innovációnak tág teret biztosít. Az esettanulmányokban szereplô megoldások sem ismételhetôek meg másutt változtatás nélkül. Nincsenek kész
megoldások, minden kollektívának ki kell találnia a sajátját. Mások sikerébôl, vagy éppen kudarcából tanulhatunk és erôt meríthetünk. Ezért ajánlom a KÖVET harmadik füzetét azoknak, akik
már felismerték, és azoknak is, akik még nem ismerték fel a felelôsségüket „közös jövônkért“.

„Az ablakon bedobott pénz“ címû sorozat ötlete és megvalósítása is optimista szakemberek
együttmûködését sejteti. A vékonyka füzet azt próbálja elhitetni az olvasóval, hogy mindannyian tehetünk valamit a környezetünk megóvása érdekében, az
apró, egyenként marginális hatásúnak látszó cselekvéseink
eredôje akár a Föld megmentését is eredményezheti. Sôt a
szerzôk tovább mennek, nem
kevesebbet állítanak, mint azt,
hogy a környezet védelme érdekében tett erôfeszítéseink nemhogy pénzbe nem kerülnének,
hanem még ráadásul javítják vállalkozásunk gazdasági mutatóit,
versenyképesebbek leszünk általuk, vagyis kettôs haszonnal
járnak. Javul az erôfeszítések hatására mind a környezeti, mind a
gazdasági teljesítményünk.

Kerekes Sándor
egyetemi tanár
Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézete
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Elsô lépések a
fenntarthatóság felé
Gyümölcsfánkra gondolva mosott gyümölcs tálban névre kereszteltük el ezeket az anyagi ráfordítást nem igénylô intézkedéseket. Közös jellemzôjük, hogy
több ötlet és rugalmasság kell
hozzájuk, mint pénz: általában
csak egy nagy levegôt kell vennünk, hogy másképp csináljunk
valamit, amit korábban kézenfekvônek gondoltunk.

Egyesületünk harmadszor adja közre esettanulmány kötetét Ablakon bedobott pénz címmel. A szójáték azt érzékelteti, hogy szinte bármely vállalatnál találhatunk olyan javítási lehetôségeket, amelyek egyszerre csökkentik a
cég költségeit, s eredményeznek környezeti javulást.
Mire kell gondolni? Sok mindenre, az egészen banális intézkedésektôl a milliárdos beruházásokig. Az elsô két kötetben a Bárczy Környezetvédelmi Kft. arról számolt be,
hogyan váltották ki a feleslegesen elfolyó olaj felitatására
szolgáló fûrészport korszerû olajfelitató anyaggal (az addigi 2-6%-ára csökkentve az olajos hulladék mennyiségét),
míg a Magyar Olaj- és Gázipari Rt. esetének egyik intézkedése a Dunai Finomító tartályainak szénhidrogén emisszió
csökkentésérôl szólt. Az elsô esetben a beruházás 120 ezer
forint, a másodikban 10 milliárd. Az olajfelitatási intézkedés
megtérülési ideje 2 hónap, a finomító beruházásé 12,5 év.
A gyümölcsfa hasonlat
Mi a közös ebben a két lépésben? Ezt plasztikusan egy
gyümölcsfa hasonlattal szemléltettük. Mind a Bárczy Kft.,
mind a MOL Rt. egy olyan almafáról szedegeti a termést,
amin vannak alacsonyan és magasan csüngô gyümölcsök.
Az elôbbiek közé gyors (2-3 éven belüli) megtérülési idejû,
kisebb beruházással járó intézkedések tartoznak, míg az
Az 1-2. kötetben 28 cég 101
intézkedése szerepelt, összesen
utóbbiba komolyabb anyagi erôfeszítést jelentô, s lassab5,3 milliárd Ft megtakarítást
ban fialó beruházások. Az eseteket gyûjtögetve és olvashozva az eseteket adó vállalatoknak
gatva a fentieken kívül jó néhány olyan intézkedésre bukkantunk, amelyek egyáltalán nem igényeltek beruházást. Közgazdász nyelven szólva azonnal
megtérültek, a létrejövô anyagi és környezeti haszon mégis jelentôs volt. A Biokom Környezetgazdálkodási Kft. például a készített hulladék-bála méretét és súlyát változtatta meg, így havonta csak 13 teherautó-fordulóra volt szükség a korábbi 18 helyett. Tipikusan ilyen intézkedés még
egy-egy korábban jó pénzért ártalmatlaníttatott hulladék átadása újrahasznosításra, koncentráltabb tisztítószerek használata, a szállítási útvonal optimalizálása, a termék illetve a gyártási eljárás újratervezése, vagy – hogy a legtöbbek által ismert irodai környezetben maradjunk – a már
nem szükséges dokumentumok másik oldalára való nyomtatás. Gyümölcsfánkra gondolva mosott gyümölcs tálban névre kereszteltük el ezeket az anyagi ráfordítást nem igénylô intézkedéseket. Közös jellemzôjük, hogy több ötlet és rugalmasság kell hozzájuk, mint pénz: általában csak egy nagy levegôt kell vennünk, hogy másképp csináljunk valamit, amit korábban kézenfekvônek gondoltunk.
A mosott vagy alacsonyan csüngô gyümölcsök nem elôbbre valóak a nehezen elérhetôknél:
bár külsô szemlélô számára frappánsabb egy ilyen megoldás, bizonyos problémákat sosem
lehet beruházás nélkül megoldani. Nagy levegôt vehetünk, de ettôl sosem fog eltûnni például egy telephelyrôl a szennyezett talaj. Némi önmagyarázó képesség birtokában az elôbbiekkel
azt bizonyítjuk, hogy még a legtisztább, legmodernebb telephelyen is található pénzbe nem kerülô környezeti javítanivaló, az utóbbiak tanulsága pedig az, hogy hazánkban is mûködnek felelôs vállalatok, amelyek tovább látnak az év végi nyereségüknél.
Kellemesebb környezetvédelem
A sokszor fatálisnak gondolt gazdasági „törvényszerûségek“ ugyanakkor sokkal rugalmasabb képet mutatnak, mint gondolnánk. Aki kért már bármilyen árajánlatot vagy épített házat
kalákában, tudhatja, hogy valamit éppen úgy meg lehet oldani egy adott összegbôl, mint fele,
vagy ötször annyiból. Meg kell tanulnunk azt is, hogy megelégedjünk a jobbal, ha a tökéletes
nem elérhetô: jobb egy szennyezést 90%-ig megszüntetni a valóságban, mint elmagyarázni, miért is nem tudjuk teljesen megszüntetni (az elsô 90% és a maradék 10% gyakran ugyanannyiba
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kerül), jobb egy adatot megközelítô pontossággal megbecsülni, mint gyakorlatilag nullának venni, a pontos mérés hiányában. A
környezeti hasznokat általában sokkal nehezebb meghatározni, mint a kiadásokat.
Ezért sem sikerágazat a vállalatoknál a
környezetvédelem: a felelôsök – mûszaki
emberek lévén érthetôen – ódzkodnak a
környezeti intézkedések hasznainak számszerûsítésétôl. Az Ablakon bedobott pénz címû esettanulmányok összegyûjtése ezért évrôl-évre komoly nehézséget okoz. Márpedig
kimutatható haszon nélkül a felelôs vállalati
döntéshozóktól nehezen várható el, hogy tovább zöldítsenek a kötelezônél. Igaz ez akMi hiányzik, s mi nem hiányozna a képrôl?
kor is, ha könnyen belátható: a környezetszennyezés nem csak úgy a semmibôl keletkezik. Valójában drágán beszerzett erôforrásokat
alakítunk át hulladékká vagy szennyezéssé, pazarlás, emberi hiba, technikai hiányosság vagy
más ok miatt. A „más ok" még érdekes, szólunk róla ezen összefoglaló végén.
A második kötet nagy számú és kiváló esettanulmányától fellelkesítve – némileg ugyan spekulatív
módon, a meglévô és viszonylag teljes képet mutató esetek adatait felbecsülve a magyar ipar
egészére – kiszámoltuk, hogy Magyarországon a gazdaságilag ésszerû környezeti fejlesztéssel
többet lehetne megtakarítani egy évtized alatt, mint amennyit környezetvédelemre kell fordítani a szigorodó jogszabályok, fôleg az EU csatlakozás ürügyén. Ha szûkebb és távolabbi lakhelyünk
állapota, unokáink sorsa, azaz saját jól felfogott érdekünk vezérelne bennünket a felelôsebb viselkedésben, az gazdaságilag is hatékonyabb lenne, mint mérhetetlen számosságú és bonyolultságú EU jogszabálynak engedelmeskedni. S persze összehasonlíthatatlanul kellemesebb is. Mégis,
az utóbbi, sodródó gondolkodásmód jellemzi a történéseket, a környezet megóvása többnyire
kényszer marad. Ezért ütheti meg fülünket továbbra is az az évi 40-80 milliárd forint, amit a magyar iparnak a „környezeti modernizációra“ kell fordítania az „EU konformmá váláshoz“. Kevesebb szó esik arról a közel 100 milliárd forintról, amit megtakaríthatnánk, ha felvállalnánk a környezeti felelôsséget, és a tôlünk telhetô legjobban csinálnánk azt, amit amúgy is csinálunk. Az Ablakon bedobott pénz c. program (jelen kötet, évente egy nagy konferencia, díjak, elôadások, sajtónyilvánosság) célja az, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a kiaknázatlan lehetôségekre.

A környezeti hasznokat általában sokkal nehezebb meghatározni, mint a kiadásokat. Ezért
sem sikerágazat a vállalatoknál a
környezetvédelem: a felelôsök –
mûszaki emberek lévén érthetôen – ódzkodnak a környezeti intézkedések hasznainak számszerûsítésétôl. Az Ablakon bedobott pénz címû esettanulmányok összegyûjtése ezért évrôlévre komoly nehézséget okoz.
Márpedig kimutatható haszon
nélkül a felelôs vállalati döntéshozóktól nehezen várható el,
hogy tovább zöldítsenek a kötelezônél. Igaz ez akkor is, ha kön-

Az aprópénz azért nem elég
Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy ezek a megtakarítások kellôen nagy egységeket alapul véve ugyan impresszív összegekké állhatnak össze, de relatív nagyságuknál
fogva önmagukban nem késztetnek komolyabb változásra. Az egész mintát tekintve a
bemutatott cégek nagy része mindössze éves forgalmának 5-8 ezrelékét takarítja meg innovatív környezeti intézkedésekkel. Hétköznapi nyelvre fordítva: vajon ösztönözne-e egy minimálbéren élô embert havi 250-300 Ft megtakarítás arra, hogy mindig figyeljen a villany lekapcsolására, a takarékos vízhasználatra, a hulladék szelektív gyûjtésére? Önmagában nyilvánvalóan nem. A megtakarítás jól jön, de önmagában nem elég motiváló erô, szükség van
némi belsô indíttatásra, felelôsségvállalásra, elkötelezettségre.

nyen belátható: a környezet-

A bevont cégek
Idei esettanulmány-kötetünk szerényre sikerült: hat esetet tartalmaz a korábbi 12 illetve 16-tal
szemben. Ennek egyetlen pragmatikus oka van: ezúttal nem kezdeményeztünk közel 1200 telefonhívást és nem fektettünk 70 munkanapot arra, hogy meggyôzzük a cégeket a díj, a kötet
és a konferencia PR értékérôl. Kissé belefáradtunk az ügynöki munkába, felhívásunk pedig
idén is visszhang nélkül maradt: a belsô indíttatás még ritka madár. A KÖVET itt olyan ügynökhöz hasonlít aki, a minimálbéren élô vagy jobban elengedett, de szörnyen elfoglalt emberektôl akarja megtudni, pontosan hány száz forintot takarítanak meg havonta otthoni környezettudatos viselkedésükkel. Én sem válaszolnék egy ilyen ügynöknek, még ha díjat is kínál a
legsikeresebb takarékosoknak, legfeljebb ha jó barátom lenne.
Szerencsére – és persze a kisebb lélegzetû rábeszélô-kampánynak köszönhetôen – korábbi barátaink száma 2004-ben hattal bôvült, s az Ablakon bedobott pénz c. köteteket alapul véve legalább 31-re tehetô. S ha igaz a ’szerény’ jelzô az esettanulmányok számára, semmiképpen sem
igaz az eseteket szolgáltató cégekre vagy az esetek színvonalára.

más ok miatt. A „más ok“ még
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szennyezéssé, pazarlás, emberi
hiba, technikai hiányosság vagy

érdekes, szólunk róla ezen
összefoglaló végén.
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Az Ablakon bedobott pénz c. esettanulmány kötetekben szereplô vállalatok
Alkalmazottak

Forgalom*

(fô)

(millió Ft)

Termékek

2002
1. Audi Hungaria Motor Kft.

4 863

832 000

4

41

3. Biokom Környezetgazdálkodási Kft.

175

2 000

4. Csabai Konzervgyár Rt.

250

959

2. BÁRCZY Környezetvédelmi Kft.

…összesen 34 esettanulmányban írtak le a szerzôk 120 olyan

5. DENSO Manufacturing Hungary Kft.

600

13 700

43 664

108 857

nagyobb fejlesztést vagy kisebb

6. Magyar Posta Rt.

intézkedést, ahol kimutatható

7. Pécsi Vízmû Rt.

440

3 623

8. PHOENIX RUBBER Gumiipari Kft.

705

15 000

43

476

mind környezeti, mind gazdasági
haszon. Hangsúlyozandó, hogy

9. Printrex Bt.

olaj- és vegyszer felitató anyagok
települési szilárd hulladék gyûjtés
gyorsfagyasztott zöldségek
ECD V5 dízeladagoló
postai szolgáltatás
vízellátás, szennyvíztisztítás
gumitermékek
lézerkazetták, tintapatronok, szervíz

652

70 000

11. Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

2 185

140 000

12. Villeroy & Boch Magyarország Rt.

1 142

14 000

13. Alcoa-Köfém Kft.

2 550

105 300

14. Budapesti Erômû Rt.

697

34 392

villamos energia, forró víz

te azt, segített a számításokban,

15. DENSO Manufacturing Hungary Kft.

943

16 450

autóalkatrész gyártás

valamint díjazta a legkiválóbb

16. DREHER Sörgyárak Rt.

egy esettôl eltekintve a KÖVET

10. Sony Hungária Kft.

robbanómotor, jármû

nem vett részt a fejlesztésben,
csak dokumentálta, megjelentet-

intézkedéseket és terjesztette a
pozitív példákat.

DVD, lejátszó, mikro HiFi rendszer
etilén, propilén, polietilén, poliprop.
szaniter, fal- és padlóburkoló lap

2003

17. Dunapack Rt.
18. Egyesült Vegyimûvek Rt.
19. Egym Vital Center Kft.
20. Ericsson Kft.
21. Flextronics International Kft.
22. Ganzair Kompresszortechnika Kft.

alumínium termékek

850

35 700

sörgyártás

1 200

50 000

hullámpapír, papírzsákok

362

7 271

18

130

600

28 591

4 800

744 000

55

900

kompresszor, rendszerüzemeltetés
közúthálózat üzemeltetés

tisztítószerek, kozmetikumok
tisztítószerek, kozmetikumok
távközlési rendszerek
elektronikai termékek

23. KEMÁK Kht.

159

895

24. Környezetvéd. és Vízügyi Minisztérium

380

5 900

államigazgatás

25. Legrand-Kontavill Rt.

490

7 000

villanyszerelési tartozékok

26. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

7 200

1 167 000

27. Pécsi Vízmû Rt.

389

4 085

víz és szennyvíz szolgáltatás

olajipar, vegyipari alapanyagok

28. Zalavíz Rt.

300

1 800

víz és szennyvíz szolgáltatás

2004
29. Flextronics International Kft.

10 000

816 400

30. Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt.

516

18 955

31. GE Hungary Rt, Fényforrásgyár

4 320

50 000

lámpák, fénycsövek

450

20 181

számítástechnika, nyomtatás

32. Hewlett-Packard Magyarország Kft.

eletronikai gyártás és disztribúció
pulykahúsok, fôtt, füstölt áruk

33. Pannon Power Holding Rt.

284

12 362

villamos energia, hôenergia

34. Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.

800

20 137

kapcsolók és kapcsoló-modulok

Összesen:

86 246

3 820 887**

* A 2002. évi kötetnél a forgalmi adatok 2001. december 31-re vonatkoznak, s így tovább.
** Az összeadásban értelemszerûen csak egyszer vettük figyelembe a kétszer szereplô cégeket (Denso, Flextronics,
Pécsi Vízmû). A forgalmi adatoknál 2004-es árakon számoltunk, azaz az inflációval módosítottuk a korábbi évekbôl
származó adatokat.

A 2002, 2003, és 2004. ôszén megjelent esettanulmány kötetekben tehát összesen 34 esettanulmányban írtak le a szerzôk 120 olyan nagyobb fejlesztést vagy kisebb intézkedést, ahol kimutatható mind környezeti, mind gazdasági haszon. Hangsúlyozandó, hogy egy esettôl eltekintve a
KÖVET nem vett részt a fejlesztésben, csak dokumentálta, megjelentette azt, segített a számításokban, valamint díjazta a legkiválóbb intézkedéseket és terjesztette a pozitív példákat.
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A három Ablakon bedobott pénz c. kötet intézkedéseinek összefoglaló táblázata
Összes beruházás2
Intézkedések

Mióta mûködik?

Környezeti javulás

Összes mûködési költség2
Összes megtakarítás2
Átlagos megtérülési idô

Összesen
120
intézkedés,
amik egyszerre
jártak
környezeti és
gazdasági haszonnal, 31
szervezettôl
(30 kis-, közép
és nagyvállalat, valamint
egy államigazgatási szerv)

Legkorábbi
intézkedés:
1991
Legutóbbi
intézkedés:
2004
Általában az
utóbbi években
kerültek
bevezetésre.

Az intézkedések bevezetése óta
a 31 szervezet legalább ennyivel
kevesebb erôforrást használt fel1:
Anyagok:
3,2 ezer liter tisztítószer
161 ezer liter üzemanyag
18,8 tonna ammónia
94,9 tonna oldószer és lakk
43,8 tonna lúg
Energia:
490,2 GWh energia
112,7 millió m3 gáz
Víz:
20,6 millió m3 víz
Ezen felül ennyivel kevesebb
hulladék és szennyezés
keletkezett:
Hulladék:
168,2 ezer tonna nem
veszélyes hulladék,
48,4 ezer tonna veszélyes
hulladék
Légnemû kibocsátás:
129 ezer tonna szénhidrogén
1104 tonna nitrogén-oxid
229 tonna szénmonoxid
475 ezer széndioxid
5993 kéndioxid
314 tonna por

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

A program valódi célcsoportját a

0 Ft, csak átszervezés
47,4 millió Ft (átlag 3,2 millió Ft)

beruházással járó, de hamar

625,8 millió Ft (átlag 57,6 millió Ft)

megtérülô beruházások alkot-

azonnali

ták. Ezt a „hamar“-t három év52 „alacsonyan csüngô gyümölcs“
a megtérülési idô itt 3 éven belüli
1,28 milliárd Ft (átlag 61,1 millió Ft)

ben határoztuk meg. Végül a
120 intézkedés közül 52 esett

253,9 millió Ft (átlag 11 millió Ft)
2,02 milliárd Ft (átlag 95,2 millió Ft)

ebbe a kategóriába. Az ezeket

kevesebb mint 9 hónap

alkalmazó – azaz az „alacsonyan

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

csüngô gyümölcsök“-et leszüre-

34,7 milliárd Ft (átlag 3,8 milliárd Ft)

lió forint beruházással értek el

0,3 milliárd Ft (átlag 20,4 millió Ft)
4,7 milliárd Ft (átlag 500,1 millió Ft)
közel 8 év

Összesen
7,4 milliárd forint megtakarítás!

telô – cégek átlagosan 61,1 mil-

95,2 millió forint éves szintû megtakarítást. Ebbôl levonva az intézkedések átlagos mûködtetési
költségét könnyen megkapjuk,
hogy a kötetek gerincét adó be-

1
2

Az adott intézkedés bevezetésétôl addig az idôpontig, amíg az adott esettanulmány megjelent (2002, 2003 vagy
2004 ôsze). A környezeti javulásnál mindig ahhoz az állapothoz hasonlítottunk, ha nem lett volna intézkedés.
A korábbi pénzügyi adatokat az inflációval módosítva 2004-es árakon vettük figyelembe.

ruházások átlagos megtérülési
ideje kevesebb mint 9 hónap volt,

Megtakarítások forintban
A fenti táblázat érdekes tanulságokkal szolgál. A dokumentált intézkedések közel egyharmada
semmilyen anyagi ráfordítással nem járt, ellenben átlagosan 57,6 millió forint hasznot hozott az
adott vállalatnak. Összességében tehát pusztán szervezési, viselkedési változtatással évente
578,4 millió forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 31 vállalat.
A program valódi célcsoportját a beruházással járó, de hamar megtérülô beruházások alkották.
Ezt a „hamar“-t három évben határoztuk meg. Végül a 120 intézkedés közül 52 esett ebbe a kategóriába. Az ezeket alkalmazó – azaz az „alacsonyan csüngô gyümölcsök“-et leszüretelô –
cégek átlagosan 61,1 millió forint beruházással értek el 95,2 millió forint éves szintû megtakarítást. Ebbôl levonva az intézkedések átlagos mûködtetési költségét könnyen megkapjuk,
hogy a kötetek gerincét adó beruházások átlagos megtérülési ideje kevesebb mint 9 hónap volt,
ami igen kedvezônek számít. Az alacsonyan csüngô gyümölcsök leszedésébôl eredô megtakarítás a bemutatott 31 cégnél meghaladja a kétmilliárd forintot.
Végül magunk is a költség/haszon görbe meredeken emelkedô részére kerültünk: itt már drámaian nô a beruházások összege és a megtérülési idô. A bemutatott vállalatok 29 olyan
intézkedésrôl – pl. komplett technológia csere – számoltak be, melyek összesen 34,7 milliárd forint beruházással jártak. Ezt a másik oldalon 4,7 milliárd forint éves szintû megtakarítás
egyensúlyozza, közel nyolc év átlagos megtérülési idôt eredményezve.
Összesen 31 vállalatunk évi 7,4 milliárd forint megtakarítást ért el csak a bemutatott intézkedésekkel, 2004. évi árakon.
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ami igen kedvezônek számít.
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A KÖVET Megtakarítás díja
egyike azon hazai környezetivállalati elismeréseknek, amelyekkel a nyertesek továbbjuthatnak az Európai Bizottság European Business Awards for the
Environment . c. versenyére. A
díjat négy kategóriában az EU
tagállamok egy-egy legjobbnak
ítélt vállalata veheti át kétévente Brüsszelben. 2004-ben a
Denso Magyarország Gyártó
Kft. közös KÖVET-MBLF2 díja-

Megtakarítások természetbôl, természetbe
A környezeti javulás ugyancsak nagy. A megtakarított 161 ezer liter üzemanyaggal 966 átlagos fogyasztású gépkocsi elmehetne Budapestrôl Brüsszelbe és vissza. A fel nem használt – így
a környezetbe részben ki nem kerülô – 18,8 tonna ammónia 940 millió liter vizet tenne ihatatlanná. Ezt egy 10-10 méteres vízoszlopként
képzelhetjük el, ami 9,4 kilométer magas. Az
Ablakon bedobott pénz címû esettanulmány
kötetekben szereplô vállalati intézkedések miatt
490,2 GWh energiát nem kellett felhasználni, ez
245 ezer, lakótelepen élô család átlagos éves
villamos energia igénye. A fel nem használt, azaz el nem szennyezett víz 20,6 millió m3, az ország vízfogyasztásának majdnem fél százaléka.
Az újrafelhasználás vagy technológiai újítás miatt nem keletkezô hulladék mennyiség 168,2
ezer tonna, 400 ezer ember termel háztartásában ennyi szilárd hulladékot egy év alatt. A nem
keletkezô veszélyes hulladék és légszennyezô
Már Magyarországon sem szorul magyarázatra,
anyagok (NOx, CO2, SO2) a teljes magyarorszáhogy a víz értéke hatalmas
gi mennyiség 0,5-1,5 százalékára rúgnak. A kéforrás: HVG
ményeken ki nem eregetett kéndioxid 12 köbkilométernyi levegôt szennyezne a határértéknél jobban. Ez annyi, mintha 120 négyzetkilométeres területet (a fél Csepel-szigetet, a Kiskunsági Nemzeti Park kétszeresét, vagy a
Balaton egyötödét) száz méter vastagon mérgezô kén-dioxid felhô fedne. Tíz hektár erdôt kellene ültetnünk ahhoz, hogy megkösse azt a 314 tonna port, ami a környezeti fejlesztési intézkedések miatt nem is jött létre az esettanulmányokat adó cégeknél.

zottként továbbjutva nyerte el a
régióból egyetlenként az EU díjat. A kötetekben szereplô vállalatokról

és

a

programról

összesen legalább 40 cikk, interjú, riport jelent meg (Népszabadság, Világgazdaság, Figyelô, MTV, HírTV). A hír megjelenése után több riporter is
kért interjút a nyertes cégektôl.
A Dreher esetében a díj a környezetvédelmi miniszter figyelmét is ráirányította a cégre,
ezért a környezeti jelentés kiadásának hírére látogatást tett
a vállalatnál, amelynek további
média-visszhangja volt.

A megtakarítási díjak
2003-ban elôször osztottunk díjakat a legkiválóbb
környezeti megtakarításokért. A díjakat a KÖVET
VIII. éves Konferenciáján Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter adta át. A díjakat a Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelô Kht., a Dreher Sörgyárak Rt., és a Dunapack Rt. kapta meg. Az amazonit kövekkel díszített, fát ábrázoló díj magas erkölcsi elismeréssel
jár. A KÖVET Megtakarítás díja egyike azon hazai
környezeti-vállalati elismeréseknek, amelyekkel a
nyertesek továbbjuthatnak az Európai Bizottság
European Business Awards for the Environment 2
A 2003. évi Megtakarítás díjakat Dr. Persányi
címû versenyére. A díjat négy kategóriában az EU
Miklós miniszter adta át a Gellért Szállóban
tagállamok egy-egy legjobbnak ítélt vállalata veheti át kétévente Brüsszelben. 2004-ben a Denso Magyarország Gyártó Kft. közös KÖVETMBLF3 díjazottként továbbjutva nyerte el a régióból egyetlenként az EU díjat. A kötetekben szereplô vállalatokról és a programról összesen legalább 40 cikk, interjú, riport jelent meg (Népszabadság, Világgazdaság, Figyelô, MTV, HírTV). A hír megjelenése után több riporter is kért interjút a nyertes cégektôl. A Dreher esetében a díj a környezetvédelmi miniszter figyelmét is ráirányította a cégre, ezért a környezeti jelentés kiadásának hírére látogatást tett a vállalatnál,
amelynek további média-visszhangja volt. Ez azért is nagyon fontos, mert ha a Dreher korábban
környezetvédelemmel kapcsolatos témában megjelent a médiában, az inkább negatív kicsengésû volt. Gyakran pont az ilyen kitüntetések miatt érzékeli a cégvezetés a környezetvédelmi kommunikáció és intézkedések jelentôségét.
Ebben az évben azt gondoltuk, a jelentkezô cégek alacsonyabb száma miatt talán ki sem
tudjuk adni a három díjat. Ez a félelmünk nem igazolódott be, sôt, nehézséget okozott a három nyertes kiválasztása.
2
3
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További információ a díjról: http://www.eu-environment-awards.org/ A nemzeti zsûrirôl a KÖVET vagy a
KSZGYSZ ad további felvilágosítást.
Magyar Business Leaders Fórum, http://www.blf.hu
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Három díjazottunk 2004-ben végül a következô:
Flextronics International Kft., Nyugat Magyarországi Ipari Park
– A legszebb mosott gyümölcs tálban
A singapouri székhelyû Flextronics csak Zalaegerszegen és
Sárvárott tízezer embert foglalkoztat. Az elektronikai gyár forgalma alapján Magyarország harmadik legnagyobb iparvállalata. A KÖVET által díjazott intézkedésük a termelésiselejt-visszaforgatási program volt. Központi kezeléssel és óránkénti ellenôrzéssel lehetôvé tették, hogy a még használható alkatrészek – esetleg kisebb javítás után – újból a termékbe kerülhessenek. A Six Sigma módszerrel indított programhoz nem volt szükség
beruházásra, illetve új személyzetre sem, csupán a meglévô munkaerô átszervezésére. Az intézkedés következtében létrejövô környezeti és gazdasági haszon – még a Flextronics méretének ismeretében is – hatalmas. Egyfelôl 3,5 mázsa elektronikai hulladék és 700 tonna mûanyag hulladék
keletkezését kerülte el a cég, másfelôl 130 millió forint azonnali megtakarítás éves szinten. Ez idei
gyûjteményünkben a legnagyobb, három év távlatában pedig a második legnagyobb beruházás
nélküli megtakarítás. A cég környezeti vezetôjét és munkáját képzéseinkrôl és egyéb programjainkból régebbrôl ismerjük, ez alapján meggyôzôdésünk, hogy a kiváló környezeti teljesítmény
nem véletlen, hanem sok évi tervszerû fejlesztés eredménye. Ezt bizonyítja a Flextronics által korábban elnyert Üzleti Élet a Környezetért díj is (MBLF). Végül, de nem utolsó sorban az intézkedés
önkéntes jellegét díjaztuk, mivel az két szempontból is megelôzi a direktívát. Egyrészt idôben,
másrészt gyáron belül nem kötelezô az elektronikai hulladék visszaforgatása.

A Six Sigma módszerrel indított
programhoz nem volt szükség
beruházásra, illetve új személyzetre sem, csupán a meglévô munkaerô átszervezésére. Az intézkedés következtében létrejövô környezeti és gazdasági haszon –
még a Flextronics méretének ismeretében is – hatalmas. Egyfelôl

GE Hungary Rt., Fényforrásgyár Nagykanizsa
– A legízletesebb alacsonyan csüngô gyümölcs
A három éven belül megtérülô beruházások kategóriájában a General Electric
fényforrásgyára nyerte el megtakarítás díjunkat. Nagykanizsán 1965-ben épült
meg a világ legnagyobb fényforrásgyára, amit a cég 1993-ban vásárolt meg a
Tungsram Rt.-tôl. Ma az üzem 4000 embernek biztosít megélhetést. A cég több
környezetvédelmi és veszélyeshulladék-csökkentési technológiája világszabadalom (kompaktfénycsô-hulladék feldolgozás, szennyvíztisztítás). Díjazott intézkedésük éves szinten 362 MWh energia megtakarítását hozta: a sûrített levegôt kevesebb helyen és optimalizálva használták. A termékeket például helyenként újra futószalagon továbbítják és nem levegôvel. A 18 millió forintos beruházás évi 41 millió forint tiszta megtakarítást hozva másfél-kétszeresen felülmúlja az alacsonyan csüngô gyümölcsök között a második legjobb intézkedést. A
jó öt hónapos megtérülési idôt mindössze a Gallicoop két intézkedése múlja alul. E kategóriában a GE energiatakarékossági intézkedésének vetélytársa a fentiek mellett a Gallicoop 12 millió forintos beruházással megépített hôhasznosítója, amely óránként 15 m3 60 ºC-os melegvíz
elôállítására képes. A GE saját maga versenytársa is (lenne, ha ezt nem pozitívumként vennénk
figyelembe): a szerves oldószer tartalmú készítmények újrahasznosításával 3970 l oldószer megtakarítást értek el évente. Az alkoholtartalmú hulladék 68%-a, a butilacetát tartalmú hulladék
38%-a, a metil- etil- keton tartalmú hígító 50%-a visszaforgathatóvá vált.
Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt.
– A legnagyobb magasan csüngô gyümölcs
Az ország egyik meghatározó pulyka-feldolgozójának számító Gallicoopnál a zöldülés fô motivációja az EU felzárkózás és a megtakarítások voltak. Ez utóbbiak sikerét mutatja, hogy a cégnek ítéltük az adott vállalat számára nagy terhet, azaz relatíve nagy beruházást és hosszú megtérülési idôt jelentô legnagyobb magasan csüngô gyümölcs díjat. A két „nyerô“ intézkedés nagyarányú vízmegtakarítást eredményezett: a közepes nyomású takarítórendszer kiépítése például
napi 56 köbmétert. A saját kutak fúrása és a víztisztító berendezés kiépítése következtében a kevésbé jó minôségû rétegvizeket használja a cég, megôrizve az ivóvízbázist. A
városi ivóvízkészletbôl évi 128 ezer m3 vízzel kevesebbet használnak. A 4,5 illetve 128 millió
forintos beruházások megtérülési ideje 4,5 – 6,7 év. A cég ezzel éves forgalmának 2,4 ezrelékét takarítja meg, ami egy nagyságrenddel nagyobb, mint az összes többi cég hasonló
arányszáma. Ez alól csak a Pannon Power Pécsi Erômûve kivétel, amely még esélyesnek számított a díjra, de két fô okból végül is nem kapta meg. Az egyik ok, hogy számára nem annyira önkéntes, mint egzisztenciális kérdés volt a fejlesztés – így a bezárandó szenes erômû biomasszára és gázra való átállítása kevésbé fér bele az Ablakon bedobott pénz önkéntes intézkedéseinek filozófiájába. A másik érv a Gallicoop mellett, hogy a cég az alacsonyan csüngô
gyümölcsök közül is tudott felmutatni néhány igencsak kedvezô mutatókkal bírókat.
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3,5 mázsa elektronika hulladék és
700 tonna mûanyag hulladék keletkezését kerülte el a cég, másfelôl 130 millió forint azonnali megtakarítás éves szinten. Ez idei
gyûjteményünkben a legnagyobb, három év távlatában pedig a második legnagyobb beruházás nélküli megtakarítás.

A díj a nemes anyagokból
készült úgynevezett
„szerencsefa“
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Elsô lépések a fenntarthatóság felé

A kérdés itt mûszakiból etikaivá
alakul: szükség van-e egy 2 g súlyú mikroprocesszorra, ha ahhoz
2100 g anyagot használtunk fel?
Ha az asztalnál egy gyerek túr fel
és dobál földre több fazéknyi finom ételt azért, hogy megkeresse a legcsábítóbb falatot, min-

Hogyan tovább?
A negyedik bekezdés végén utaltunk rá, hogy van még az ott felsoroltakon kívül is egy másik ok,
ami miatt nagyon sok értékes anyagot és energiát alakítunk át hulladékká, szennyezéssé. Ez a
másik ok szigorúbb, mint ahogy hangzik: teljes technológiai fegyelemmel, a legjobb elérhetô
technika birtokában sem termelhetünk veszteség nélkül. Ha elfogadjuk, hogy szükség van bizonyos gyógyszerekre, azt is el kell fogadnunk, hogy a bemenô anyag akár 95%-a hulladékká válik. A kérdés itt mûszakiból etikaivá alakul: szükség van-e egy 2 g súlyú mikroprocesszorra, ha ahhoz 2100 g anyagot használtunk fel? Ha az asztalnál egy gyerek túr fel és dobál földre több
fazéknyi finom ételt azért, hogy megkeresse a legcsábítóbb falatot, minden egészséges érzelmû szülô felhorkan. Miért nem zavar az eljárás bennünket az elektronikus morzsa esetében?
A mikrochip „intelligenciájánál" és modern voltánál fogva tisztának tûnik – s az is, ha nem vesszük
figyelembe az útját övezô szemétdombokat. A másik ok röviden tehát a társadalmi felelôsség
hiánya. Míg azt a kérdést, hogy hogyan termelnek, mûködnek, a legtöbb magára adó vállalat
már kezdi felelôsen kezelni (környezetvédelmi elôírásoknak és szabványoknak való megfelelés),
azt hogy mi is a fô termék, alaptevékenység, senki sem kérdôjelezi meg. A vállalatok társadalmi
felelôssége tehát csíráiban már megjelent, de még igencsak gyerekcipôben jár. Ha valóban
nagyra akar nôni, az még igencsak fájdalmas fejlôdést jelent.
A „mit“ és „hogyan“ dilemmájára utalva választottuk az Ablakon bedobott pénz c. program harmadik szakaszának mottójául ezt a mondatot: Öko-hatékonyság, ISO 14001, vállalatok társadalmi felelôssége (CSR) és fenntarthatósága – mielôtt elkezdjük szaporázni lépteinket, nézzük meg, merre is megyünk.

den egészséges érzelmû szülô
felhorkan. Miért nem zavar az eljárás bennünket az elektronikus
morzsa esetében? A mikrochip
„intelligenciájánál“ és modern
voltánál fogva tisztának tûnik – s
az is, ha nem vesszük figyelembe
az útját övezô szemétdombokat.
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Flextronix International Kft.

Folyamatos
fejlesztés
H-8900 Zalaegerszeg,
Posta u. 63.
Kapcsolattartó:
Molnár Katalin,
környezetvédelmi vezetô
(92) 507 050;
(92) 550 4527
katalin.domotor@hu.flextronics.com

A cégrôl röviden
A szingapúri székhelyû Flextronics az elektronikai ipar gyártó, beszállító cége. Erôfeszítéseinek
köszönhetôen az innovatív termék- és folyamatfejlesztés, gyártás, és a logisztikai szolgáltatások terén a cég ma vezetô szerepet tölt be az elektronikai eszközöket gyártó vállalatok között.
Öt kontinens 29 országában van jelen, összforgalma 14.5 milliárd dollár volt a 2004 március
31-ével záródó pénzügyi évben. Ez a kiterjedt háttér lehetôvé teszi, hogy egy gördülékenyen
mûködô ellátási láncot kiépítve a kulcsfontosságú piacokon hozzá tudunk járulni vásárlóink
hatékony mûködéséhez. Magyarországon Tabon, Sárváron, Nyíregyházán és Zalaegerszegen
van jelen. A Nyugat Magyarországi Ipari Park (WHIP) a sárvári és a zalaegerszegi parkok egyesítésével komplex szolgáltatást nyújt a vevôinknek a mûanyagipari mûveletektôl a nyomtatott
áramköri lapok összeszerelésén keresztül a termékbefejezés és logisztikai szolgáltatásig. Az 5
gyáregységet magába foglaló Ipari park közel 10 ezer embert foglalkoztat.

Alapítás éve:
1994
Alkalmazottak száma:
10 000 (WHIP)
Éves forgalom (2003): 816,4
milliárd Ft (Magyarország)
Fô termékek:
híradástechnikai,
háztartási telekommunikációs
eszközök gyártása
és disztribúciója,
mûanyagipari
termékek gyártása

Tízezer ember csak Zalaegerszegen és Sárvárott – Az ország harmadik legnagyobb iparvállalatának csarnokai

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A gyáregységeinkben az elmúlt év legfontosabb intézkedései a termelési hatékonyságot és
költségeket csökkentô projektek voltak. A leghatékonyabb és legeredményesebb intézkedések kiválasztásához a projektvezetôk a Six Sigma módszert alkalmazták. A költségcsökkentési és optimalizálási programok gyakran pozitív környezeti hatással járnak. Az alábbiakban
felsorolt intézkedések csak példák azok közül, melyek megvalósulása már részben vagy teljes mértékben anyagi megtérüléshez vezetett.
A költségmegtakarítás illetve a pozitív környezeti hatás tekintetében a legsikeresebb
projektünk a termelésiselejt-visszaforgatási program volt. Termelési tevékenységünk során
keletkezô nagy mennyiségû elektronikai selejtet korábban kevesebb frakcióra válogatva gyûjtöttük és külsô hasznosításra adtuk át. Az elektronikaiselejt-visszaforgatás programjának keretén belül a selejtek központi kezelése lehetôvé tette, hogy a még használható alkatrészek –
esetleg kisebb javítás után – újból a termékbe kerülhessenek. A program része továbbá az
anyagkezelés óránkénti ellenôrzése a termelôsorokon. A programhoz nem volt szükség beruházásra, illetve új személyzetre sem, csupán a meglévô munkaerô átszervezésére.
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A sárvári Enclosures (mûanyagipari) részlegünk a múlt évben a lakkozási technológia
fejlesztését irányozta elô. A kézi lakkozáshoz
felhasznált lakk mennyiségének csökkentését
megcélozva a felsô tartályos szórópisztolyokat
nyomótartályos pisztolyokra cseréltük. A beruházás eredményeképpen a lakkfogyás nem
változott jelentôsen, viszont a lakkozási minôség javulása – a selejtek mennyiségének csökkenése – visszaigazolta a beruházás jogosságát. A lakkozás másik környezeti problémája a
Itt csak a láthatatlan hiba csúszik át – a lakkozás
lakkozó kabinok oldalára kerülô lakkréteg eltáminôségének vizsgálata vizuális ellenôrzéssel
volítása. Ezt korábban halogén tartamú tépôlakkal oldottuk meg, mely használat után veszélyes hulladékként jelentkezett. A próbák és
számítások alapján a halogénezett szerves oldószer alapú tépôlakkot kenôzsír-réteggel helyettesítettük. Ennek alkalmazása egyrészt anyagköltségben kedvezôbb, eltávolítása könnyebb, mint a tépôlakké, a tisztítási, karbantartási idô a felére csökkent, másrészt használata
nem jár káros légszennyezô-anyag kibocsátással.

A próbák és számítások alapján
a halogénezett szerves oldószer
alapú tépôlakkot kenôzsír-réteggel helyettesítettük. Ennek
az alkalmazása egyrészt anyagköltségben kedvezôbb, eltávolítása könnyebb, mint a tépô-

Tamponfestési technológia – klisé mosás fejlesztése szintén jelentôs pozitív anyagi megtérüléssel járt Sárváron, mely példán keresztül a zalaegerszegi gyáregység már a hatékonyabb
technológiába ruházott be. A Tamponfestési technológia kiszolgáló tevékenysége a klisék tisztítása, melyet korábban szerves oldószerrel, kézzel végeztek. A technológiából légszennyezô
pontforráson keresztül távozott a mosófolyadék oldószere a mosási folyamatok során. Ultrahangos mosóberendezés vásárlásával lehetôség nyílt a mosófolyadék lecserélésére. Mivel a kézi erô
kiiktatásra került, a korábbi nyitott rendszer kvázi zárt rendszerûvé vált. A légszennyezô-anyag kibocsátás megszûnt, valamint a használt mosófolyadék mennyisége is 50%-kal csökkent.

lakké, a tisztítási, karbantartási
idô a felére csökkent, másrészt
használata nem jár káros légszennyezô-anyag kibocsátással.

Vállalatunk kreatív munkatársaink segítségével folyamatosan keresi és megvalósítja a fejlôdési lehetôségeket. Környezeti programjaink megalkotásakor igyekszünk egyensúlyt tartani
a jogszabályi megfelelést, a környezeti hatást csökkentô, illetve a környezettudatos gondolkodásmódot fejlesztô programok között.
A társadalomra és a környezetre gyakorolt pozitív hatásunk elismeréseként 2004-ben a
Flextronics Magyarországi gyárai vehették át a Magyar Business Leaders Fórum „Üzleti Élet
a Környezetért“ nevû díját.

Környezeti és gazdasági hatások
Beruházás
Az intézkedés
megnevezése

Mûködési költség (éves)

Mióta mûködik?

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

Elektronikai selejt visszaforgatás program

2003. december

350 kg-mal kevesebb elektronikai
hulladék, 700 tonnával kevesebb
mûanyag hulladék
Hatékonyabb újrahasznosítás

0 Ft
0 millió Ft
130 millió Ft
azonnali

Lakkozási technológia
fejlesztése

Tamponfestés- klisémosás

2003. április

2003. június

Kevesebb lakkozási selejt (0,18% javulás), évi 1 tonna halogén tartalmú
tépôlakk használatának kiváltása,
munkakörülmények javultak, könynyebben kézben tartható folyamat

2,8 millió Ft

50%-al kevesebb mosófolyadék,
évi 200 literrel kevesebb veszélyes
hulladék, nincs szennyezôanyagemisszió (kb 25 kg/év), csökkentett
elektromosenergia-fogyasztás

3 millió Ft

KÖVET-INEM Hungária
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0 Ft
4,1 millió Ft
8 hónap

0 Ft
0,8 millió Ft
3 év 9 hónap
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Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt.

Környezetvédelmünk és
gazdasági céljaink
közös nevezôn
5540, Szarvas,
Ipartelep u. 531/1
Kapcsolattartók:
Majzik Vilmos,
környezetvédelmi felelôs
(395-ös mellék)
Mácsár Eszter,
elemzô közgazdász
(321-es mellék)
(66) 312-395; (66) 311-722
(66) 312-398
majzik.vilmos@gallicoop.hu

A cégrôl röviden
Cégünk, a Gallicoop Rt. a magyar pulykaágazat egyik meghatározó vállalkozásaként évente 2,4-2,5 millió pulyka integrált termelését,
termeltetését, feldolgozását és kereskedelmét szervezi. A tavalyi 31 ezer tonnás termelésünk eddigi legnagyobb teljesítményünk,
mellyel a 2. helyet foglaljuk el belföldön.
A feldolgozott pulyka nagyobb hányadát darabolt pulykahúsként értékesítjük, korszerû csoAz ország 2. legnagyobb pulykafeldolgozójánál
magolási technológiával, elsôsorban elôhûtött
a zöldülés fô motívációja az EU és
formában. Tovább feldolgozott termékeket
a megtakarítások
1995 óta, panírozott termékeket pedig 1999tôl gyártunk. 2001-ben az új panírozóüzem a beruházás eredményeként a legmagasabb minôségi és higiéniai elôírásoknak megfelelô panírozott termékek elôállítására vált alkalmassá.
Üzleti stratégiánkban fontos, sôt kiemelt helyet foglal el az EU-s normáknak is megfelelô minôségû, valamint a magas feldolgozottságú termékek kibocsátásának növelése, az ehhez kapcsolódó termékfejlesztés, illetve egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az állatvédelem, élelmiszerhigiénia és élelmiszerbiztonság, a visszakövethetôség, valamint a környezetvédelem kérdéseire.

macsar.eszter@gallicoop.hu

Alapítás éve:
1989
Alkalmazottak száma:
516 fô
Éves forgalom (2003):
18 955 millió Ft

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
Mûködésünk célja a modern, egészséges táplálkozási kultúrának megfelelô pulykahús termékek elôállítása biztonságosan, környezetkímélô módon és versenyképes áron. Ezt a törekvésünket a termelési folyamatban ISO 9001:2000 minôségirányítási, HACCP élelmiszer-higiéniai
és ISO 14001:1997 környezetirányítási rendszerek integrált alkalmazásával kívánjuk elérni.
Cégünk a környezetkímélô termelés elôsegítése érdekében vezette be környezetközpontú
irányítási rendszerét, amit az SGS Hungária Kft. 2003.02.19-én tanúsított. Alábbi beruházásaink, környezetvédelmi intézkedéseink ösztönzô erôi között említhetjük az európai uniós elvárásoknak való megfelelést, a gazdasági hasznot és megtakarítási lehetôségeket.

Fô termékek:
darabolt pulykahúsok, fôtt,
füstölt áruk, panírozott és grill
termékek (konyhai félkész- és
késztermékek)

A hôcserélô a korábban elvesztett
hôvel melegíti például a
forrázó-kádat

Hôhasznosító, hôcserélô berendezés
beépítése a hûtôrendszerbe
A lemezes hôcserélôbôl kialakított hôhasznosító hôcserélô
a felsô fokozati kompresszorok által szállított túlhevített
gôz visszahûtésére szolgál. A hôhasznosító berendezés
óránként 15 m3 60ºC-os melegvíz elôállítására képes, enynyivel kevesebb termál hômennyiség megvásárlására van
szükség. A melegvíz sokoldalúan felhasználható a pulykafeldolgozás során, például forrázó-kád elômelegítésére. A
berendezés elônye még, hogy csökkenti a hûtôkondenzátorok és a környezet hôterhelését, ezzel elôsegítve a hatékonyabb mûködést. Ezzel a beruházással napi 6 MWh hômennyiséget takarítunk meg. A berendezés bôvítését tervezzük, amivel további megtakarítást érhetünk el.
Közepes nyomású takarítórendszer kiépítése
A Gallicoop Rt. a takarítás-fertôtlenítés minôségének további javítása, valamint vízmegtakarítás és a vegyszerfelhasználás optimalizálása érdekében a Vágóhíd és Továbbfeldolgozó területén központi középnyomású telepített takarítórendszert épített ki. A takarítóberendezés
vízhálózatába fogyasztásmérô órát építettünk be. Ennek segítségével folyamatosan ellenôrizhetô a vízfelhasználás alakulása. Napi 56 m3 vízzel kevesebbet használunk fel takarításra,
mint elôtte, ami nem kis környezeti javulást jelent. A vegyszerfelhasználás is hatékonyabbá
vált, mivel a rendszerben pontosan beállítható az adagolt fertôtlenítôszer mennyisége. A
rendszer karbantartásáról szakcég gondoskodik.
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Saját kutak fúrása és víztisztító berendezés kiépítése
Cégünk dinamikusan fejlôdô termelése egyre nagyobb vízfelhasználással, s így egyre nagyobb költségekkel is jár. Ennek csökkentésére saját kutak és a hozzájuk tartozó tisztítóberendezés létesítését határoztuk
el. A cél a gazdasági haszon volt, de a beruházás környezeti jelentôségû is, hiszen – bár vízbôl, mint környezeti erôforrásból összességében nem használunk kevesebbet –, a kevésbé jó minôségû rétegvizeket használva és tisztítva az ivóvízbázist jóval kisebb mértékben
Növekvô vízdíjak mellett már
terheljük, a városi ivóvízkészletbôl évi 128 ezer m3 vízmegéri saját kutat fúrni
zel kevesebbet használunk. A víztisztítás feladatát is a
Gallicoop Rt. végzi. Erre azért van szükség, mert egyrészt a kutakból vételezett víz közvetlenül nem ivóvíz-minôségû, másrészt nem az élelmiszeriparban elôírtaknak megfelelô. Víztisztítás után azonban a víz minôsége megfelel a legszigorúbb Európai Uniós elvárásoknak is.

Környezetvédelmi jelentôségét
abban látjuk, hogy pontosan
mérhetôvé vált a csatornaterhelés, elsôsorban azonban a gazdasági haszon a jelentôs, hiszen

Szennyvízmennyiség-mérô beépítése a szennyvízhálózatba
A szennyvízkibocsátás ellenôrzése érdekében kiépítésre került 2002-ben a szennyvízhálózatban egy ultrahangos mérôfejjel ellátott, kalibrált szennyvízmennyiség-mérô berendezés.
Környezetvédelmi jelentôségét abban látjuk, hogy pontosan mérhetôvé vált a csatornaterhelés, elsôsorban azonban a gazdasági haszon a jelentôs, hiszen a vételezett ivóvíz csupán
77%-a után kell szennyvízdíjat fizetnünk a korábbi 100% helyett (2003-ban mért 358 465 m3
ivóvíz-felhasználás és 275 724 m3 szennyvízkibocsátás).
Nyomtató festékkazetták újragyártatása
A Gallicoop Rt. irodaháza nagy mennyiségben használ fel számítástechnikai eszközeihez
nyomtató kazettákat és festékpatronokat. A kazetták újragyártatásával anyagi és környezeti
hasznot érünk el. Utóbbit úgy, hogy a kazettákat nem kell veszélyes hulladékként ártalmatlanítani, és így kevesebb hulladék képzôdik. Elônye még a cég számára, hogy az újragyártatással jobb minôségû tónerhez jutunk, mint a hagyományos utántöltési módszerrel.

a vételezett ivóvíz csupán 77%a után kell szennyvízdíjat fizetnünk a korábbi 100% helyett
(2003-ban mért 358 465 m3 ivóvíz-felhasználás és 275 724 m3
szennyvízkibocsátás).

Környezeti és gazdasági hatások
Beruházás
Az intézkedés
megnevezése

Mióta mûködik?

Környezeti javulás

Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

Hôhasznosító beépítése a
hûtôgépházban.

2004. március

Napi 6MWh, eddig összesen 1062
MWh termál hômennyiség megtakarítása

11,9 millió Ft
0 Ft
4,4 millió Ft
2 év 8 hónap

Közepes nyomású
takarítórendszer kiépítése
az üzemekben.

2003. március

Napi 56 m3, eddig összesen 20608
m3 vízmegtakarítás; és vegyszerfelhasználás optimalizálása.

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

Saját kutak (5 db) fúrása
és víztisztító berendezés
kiépítése

2003.

Kisebb környezetterhelés, mivel jóval kevesebb ivóvíz-minôségû vizet
használunk, 2003-ban 128 269 m3el kevesebbet

Az üzemben tisztított rétegvíz
miatt kevésbé terheljük a jobb
minôségû ivóvíz bázist

128 millió Ft
2,1 Ft
21,2 millió Ft
6 év 8 hónap

Szennyvízmennyiség-mérô
beépítése

Újragyártatott lézernyomtató tonerek használata

2002. augusztus

2003.

Pontosan mérhetôvé vált a környezetterhelés, hiszen kimutatható a vételezett ivóvíz (2003-ban 358 465 m3)
és a kibocsátott szennyvíz mennyisége (2003-ban 275 724 m3) közötti
különbség.
Évi 153 db toner újrahasználata, az
új tonerek vásárlása csökkent, így
évente kb. 107 kilogrammal
kevesebb az elszállítandó
veszélyes hulladék.

KÖVET-INEM Hungária
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület

1,9 millió Ft
0 Ft
16,2 millió Ft
1,4 hónap
0 Ft
0 Ft
442 ezer Ft
azonnali
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GE Hungary Rt.

Környezetvédelemben is
a világ élvonalában
8800 Nagykanizsa
Kinizsi u.97
Kapcsolattartó:
Felde Istvánné
KEM vezetô
(93) 504-174
(93) 504-292
ildiko.felde@lighting.ge.com

Alapítás éve:
1965
Alkalmazottak száma:
4320 fô
Éves forgalom (2003):
50 milliárd Ft
Fô termékek:
Normál és dekorációs lámpák,
autó segédvilágítási lámpák,
kompakt fénycsövek, üvegolvasztás-üvegbúragyártás

A cégrôl röviden
Magyarország nagy hagyományokkal rendelkezô, a nemzetközi piacokon is legismertebb iparvállalatát, az 1896-ban alapított Tungsram Rt-t, 1993-ban megvette a General Electric, az
Egyesült Államok egyik legnagyobb multinacionális vállalata.
Nagykanizsán 1965-ben épült
meg a világ legnagyobb fényforrásgyára, amely több száz különbözô típusú fényforrásból évente
közel 1 milliárd darabot állít elô,
üvegburából pedig 800 millió darabot gyárt.
A közel 40 éve alapított üzem ma
már több mint 4000 embernek ad
biztos megélhetést, emberközpontú, világszínvonalú munkahelyet, ahol a környezet védelme és
a munkabiztonság kiemelt fontosságú. A termék- és technológiaA világ legnagyobb fényforrásgyárában
fejlesztéssel egyidejûleg teremtmûködô energiafigyelô rendszer
jük meg a környezetvédelem elérhetô feltételeit. Mindezekre jó példa az energiatakarékos kompakt fénycsô termékek és
technológiájuk folyamatos korszerûsítése; a Genura lámpa kifejlesztése, mely világszabadalom. A Genura lámpa a világ elsô fogyasztói piacra szánt indukciós lámpája, fémalkatrészt nem tartalmaz. Az indukciós elven
alapuló lámpák közül ez az elsô, amely alkalmas az izzólámpák
helyettesítésére az emberek otthonában, fénye ötöd akkora
teljesítményfelvétel mellett azonos egy
100 W-os reflektor típusú lámpával, élettartama 10 db izzólámpáéval azonos.
Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A Nagykanizsai Fényforrásgyár KEM (Környezet – Egészség – Munkabiztonság) Politikája a General Electric Magatartási kódexének 20.3 pontjában meghatározott irányelvekre épül, melyek alapján a gyár elkötelezett a környezet- egészség- és munkavédelmi kiválóság elérésére. A GE belsô elôírásainak és az ISO 14001-es szabvány elvárásainak megfelelôen alvállalkozóinktól is megköveteljük a KEM elôíráTermékeink –
soknak való megfelelést, a KEM irányelveink elfogadását és ezek több világosságot
betartását. Rendszeres auditokkal biztosítjuk környezetközpontú kevesebb energiával
irányítási rendszerünk fenntartását, melyet elôször 1999-ben majd
2002-ben tanúsított az SGS, és a Lloyd’s Register. Az elmúlt 13 évben mintegy 12 millió USD
értékû beruházás történt a környezet terhelésének csökkentésére és megelôzésre.
Némelyik környezetvédelmi és veszélyeshulladék-csökkentési technológiánk világszabadalom (kompakt fénycsô-hulladék feldolgozás, szennyvíztisztítás).
A termelés során keletkezô üveghulladékot saját üveggyárunk újrahasznosítja, és fô törekvés minden egyéb gyártási anyag visszanyerése.
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Energia megtakarítás
Cél volt a sûrített levegô felhasználás csökkentése. A csökkentést a levegôvel történô terméktovábbítás szállítószalagos kiváltásával, illetve a levegô impulzusszerû vezérlésével, valamint a Mechman munkahengerek méretének felülvizsgálatával és optimalizálásával értük el.
A hálózati préslevegô nyomását 5,2-rôl 4,5 bar-ra tudtuk csökkenteni. A Shivanet adatgyûjtô szoftver valamennyi energiafajta adatgyûjtésére, elemzésére alkalmas. Alkalmazásával biztosított a folyamatos adatgyûjtés, nyomon követés, analizálás. A folyamatos figyelô rendszer
hiba esetén jelzést ad, így azonnali beavatkozással a fajlagos felhasználás limittôl való eltérése megszüntethetô.
Szerves oldószer újrahasznosítása
Az izzólámpák gyártásához felhasznált ún. getter (etilalakohol és vörösfoszfor szuszpenzió) bélyegzô festék hígítójának
újrafelhasználása megoldódott a Farmecco oldószer-visszanyerô berendezéssel. Az alkohol tartalmú oldószert a gyártási technológiában, a tisztított hígítót alkatrész-mosáshoz
lehet felhasználni.

Némelyik környezetvédelmi és
veszélyeshulladék-csökkentési
technológiánk világszabadalom
(kompakt fénycsô-hulladék feldolgozás, szennyvíztisztítás).

Veszélyeshulladék-csökkentés
A kittmassza (a fényforrás üvegtestének és fémfejének kötéOldószer-hasznosítás –
sét biztosító vegyitermék) hulladék mennyiségét visszaszoríévi 650 ezer Ft megtakarítás
tottuk szervezési és mûszaki intézkedésekkel. A gyártósorokra optimalizáltuk a kittmassza rendelését, gyártásprogramozást hajtottunk végre, növeltük a
felhasználási idôt, az alsó tartályos fejkenôgépeket kiváltottuk felsô tartályosra. Így nem használunk PE zsákot, tehát nem keletkezik veszélyes hulladék sem. Az alsó tartályos gépben a
fóliazsákból egy pneumatikus henger préselte ki a kittmasszát, melynek következtében kb. 5
kg „kittmassza-pogácsa“ maradt a fólia-zsákba gyûrve, amely veszélyes hulladékká vált.

Felsô tartályos fejkenôgép

Alsó tartályos fejkenôgép

Környezeti és gazdasági hatások
Beruházás
Az intézkedés
megnevezése

Mióta mûködik?

Környezeti javulás

Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

Az energiaüzem által szolgáltatott sûrített levegô
nyomásának csökkentése,
villamosenergia-megtakarítás, energia-felhasználás figyelô rendszer telepítés.

Szerves oldószer tartalmú
készítmények újrahasznosítása

Veszélyeshulladék csökkentés

2001

Évente 362,22 MWh villamosenergiacsökkentés
5% villamosenergia-megtakarítás

18 millió Ft
0 Ft
41 millió Ft
5,3 hónap

2002

2000. november

3970 l oldószer megtakarítás évente. Az alkoholtartalmú hulladék 68%ának, és a butilacetát tartalmú hulladék 38%-ának visszaforgatása, ill. a
metil- etil- keton tartalmú hígító
50%-ának visszaforgatása. (Évi 1741
l/év hulladékmennyiség-csökkenés.)

1,2 millió Ft

17,6 %-kal (2003. augusztusig
összesen 95 tonnával) csökkent a
veszélyes hulladéknak számító
kittmassza-maradék az elsô évben

0 Ft

130 ezer Ft
650 ezer Ft
2 év 4 hónap

0 Ft
2,6 millió Ft
azonnali
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Hewlett-Packard Magyarország Kft.

Környezettudatos
információtechnológia
1117 Budapest,
INFOPARK, Neumann J. u.1.
Kapcsolattartó:
Malik Adrienn
Programmenedzser
229-9999
adrienn.malik@hp.com
Alapítás éve:
1991
Alkalmazottak száma:

A cégrôl röviden
A HP az üzleti és magánfelhasználói életben
nélkülözhetetlen technológiák szállítója. A vállalat egyéni felhasználók, nagy-, közép- és
kisvállalatok számára kínált megoldásai az informatikai infrastruktúra, a személyi számítástechnika, a perifériák, a globális szolgáltatások, valamint a képalkotás és a nyomtatás területeire terjednek ki. A HP fô üzleti célkitûzése olyan korszerû informatikai termékek elôállítása, amelyek elôsegítik az ismeretek bôvítését, és nagymértékben hozzájárulnak mind
az egyéni, mind a szervezetben végzett munka hatékonyságának növeléséhez, mindemellett üzleti és társadalmi értéket teremtenek. A cég elsôsorban termékei magas mûszaki színvonaláról, kiváló minôségérôl és teljes körû támogatásáról, valamint innovatív megoldásairól ismert a felhasználók körében.

450 fô
Éves forgalom (2003):
20 181 millió Ft
Fô termékek:
informatikai infrastruktúra,
személyi számítástechnika,
perifériák, globális szolgáltatások, képalkotás, nyomtatás

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A HP tevékenysége minden területén kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre – innovatív,
környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat fejleszt ki, ügyel létesítményei, valamint disztribúciós és mûködési folyamatai környezetkímélô jellegére. Szorosan kézben tartja ellátási láncát,
visszavételi és újrahasznosítási szolgáltatásokat nyújt lejárt élettartamú termékeihez. A HP környezetvédelmi irányelveirôl a www.hp.com/environment címen olvasható bôvebb tájékoztatás.
Monokróm festékkazetta-alkatrészek számának csökkentése
A HP több mint tíz évvel ezelôtt indította el a termékei és szolgáltatásai környezetre gyakorolt hatásának mérséklését szolgáló Design for Environment (DfE) programot. A program keretében kétharmadára csökkentették az alkatrészek számát a monokróm festékkazettákban.
Mûanyagfelhasználás csökkentése, újrahasznosított anyag arányának növelése
A Design for Environment program keretében kisebb anyagigényû, energiatakarékosabb,
egyszerûbben újrahasznosítható és általánosságban véve magasabb üzleti értéket képviselô termékek kialakítására törekszik. A HP eddigi újrafeldolgozási tapasztalatait kamatoztatva
próbál egyszerûbben újrahasznosítható termékeket elôállítani. A HP külön szakemberhálózatot hozott létre a DfE program megvalósítására.
Egyes termékeknél például a HP ragasztás helyett mechanikusan összepattintható egységeket alkalmaz. Ez a kialakításbeli változtatás a tintasugaras nyomtatópatronok esetében 25
százalékkal növelte az újrahasznosíthatóságot. A folyamatok mûanyag-felhasználása 55%-kal
csökkent, a HP fóliákban az újrahasznosított anyag aránya 45%-ra, a HP LaserJet nyomtatókazetták külsô csomagolásában 30%-ra nôtt.
Monokróm nyomtatókazetták telepítési útmutatójának a kazettára történô nyomtatása
Ezzel az intézkedéssel globálisan évi 350 t-val csökkentették papírfelhasználásukat.
Take Back Program
A HP 2002. január 1-jével Magyarországon is beindította környezetvédelmi programját a kiürült lézer festékkazetták begyûjtésére és újrahasznosítására, amit 2003-ban kiterjesztett a tintasugaras festékkazetták körére is. A program pontgyûjtô akcióként mûködik a végfelhasználók számára, hogy a környezettudatos magatartást minél inkább elômozdítsa. A Take Back Program néven ismertté vált projekt során a hulladékokat 47 gyûjtôhelyen, országos hálózatban, begyûjtô körutak
szervezésével, a szerzôdött hulladékgazdálkodó cég – az ország teljes
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A HP megadja az
elsôbbséget a
környezetnek
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területére kiterjedô engedélyek birtokában – begyûjti, majd saját telephelyén idôszakosan
tárolja, ill. exportálásra elôkészíti. Általános hulladékoknál magyar szállítmányozó vállalat,
veszélyes hulladékoknál a gyártó cég megbízott hulladékhasznosítója végzi a Németországba történô szállítást, ahol a gyártó egységekhez kerülnek vissza a festékkazetták, így megvalósulhat a szakszerû szétszerelés és újrahasznosítás. A nemzetközi program során ugyanis
a hulladékokat megtisztítják a szennyezôanyagoktól, szétszerelik, majd mind a számítástechnikai, mind más iparágak termékeinek (pl. microchip-elôállítás kellékei, rézhuzalok, elektronikai és elektromos alkatrészek, nyomtatók alkatrészei, autóalkatrészek) elôállításában eredeti formájukban újrahasznosítják ill. nyersanyagként használják fel. Ily módon a termékek
összetevôinek 95%-a, míg összsúlyuknak kb. 65%-a folyamatosan újrahasznosítható, ezzel
sikerült elérni az eddig tapasztalt legmagasabb újrahasznosítási arányt a HP festékkazetták
esetében. A fennmaradó rész semlegesítésérôl és környezettudatos elhelyezésérôl szintén
gondoskodik a HP; – pl. termikus energiát nyer belôle.
További programinformáció: www.hp.hu/takeback
Egyéni begyûjtés
A Take Back Program keretében megvalósuló projekt festékkazettái egyéni begyûjtésének
megszervezésével további megtakarításokat értek el. A megtakarítások a kevesebb gépkocsifutással, kevesebb üzemanyag-fogyasztással összefüggésben jelentkeztek.

A nemzetközi program során a hulladékokat megtisztítják a szenynyezôanyagoktól, szétszerelik,
majd mind a számítástechnikai,
mind más iparágak termékeinek
elôállításában eredeti formájukban újrahasznosítják ill. nyersanyagként továbbhasznosítják.

Környezeti és gazdasági hatások
Beruházás
Mióta mûködik?

Az intézkedés
megnevezése

Környezeti javulás

Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

A HP LaserJet monokróm
nyomtatókazetták telepítési útmutatóját a kazetták
külsô csomagolására
nyomtatja, nem helyez el
a csomagban telepítési
útmutatót

2001

Take Back Program megszervezése 47 gyûjtôhellyel, nagyfelhasználói
program (logisztikai rendszer átdolgozása, webfelület kialakítása)

2002 január

Egyéni begyûjtés bevezetése (web-fejlesztés, tréning, logisztika)

2003 július

B.A.U.M.

3,2 tonna papír-megtakarítás
0 Ft
0 Ft
738 ezer Ft
azonnali

Kb. havi 1000 km-rel kevesebb
gépkocsifutás, kb. havi 300 literrel
kevesebb dízel üzemanyagfogyasztás (kb. 50 nagyfelhasználóra
kalkulálva). Több mint 70%-os
idômegtakarítás.

3,2 millió Ft

Kb. havi 3000 km-rel kevesebb
gépkocsifutás, kb. évi 10800 literrel
kevesebb üzemanyagfogyasztás
(47 gyûjtôhelyre, kb. 1200 egyéni
felhasználóra kalkulálva)

355 ezer Ft

Kék angyal

U.S. EPA

EPA
Energy Star

2,6 millió Ft
4,4 millió Ft
1 év 9 hónap

288 ezer Ft
485 ezer Ft
1 év 9 hónap

OEKOM

A HP tagja a környezettudatos vállalatirányítás német egyesületének (B.A.U.M.) és a fenti nemzetközi elismerések büszke birtokosa.
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Pannonpower Holding Rt.

Energiát
természetesen!
7630, Pécs Edison u.1.
Kapcsolattartó:
Meixner Barna,
környezetvédelmi mérnök
(72) 534-359
(72) 534-205
meixnerb@pannonpower.hu

Alapítás éve:
1958
Alkalmazottak száma:

A Pannon Hôerômû bemutatása
A Pécsett mûködô erômû a Dél-Dunántúl
(ezen belül kiemelten Baranya megye és
Pécs) villamos energia ellátására, valamint
Pécs város ipari üzemeinek gôzzel, illetve 30
ezer lakásának és intézményeinek távhôvel
való ellátására létesült. Az építési munkálatok
1958-ban kezdôdtek, és 1965-ben fejezôdtek
be, amikoris az erômû elérte a 214,6 MWe
beépített teljesítôképességét. A következô
jelentôs állomás a létesítmény életében a 70-es évekre tehetô, ekkor létesültek, az országban
elsôként, Pécsett a füstgáz portartalmának csökkentésére alkalmas elektrofilterek. A villamos-,
és hôenergiatermelés alapja a mecseki feketeszén és hulladékszenek voltak. 2004-ben a magas kéntartalma miatt környezetterhelô szén alapú energiatermelést felváltotta a jóval környezetkímélôbb, mintegy 70 MWe teljesítményû földgáz-, illetve az Európai Unió által is támogatott 50 MWe teljesítményû, megújuló energiaforráson alapuló biomassza-tüzelés.

284 fô
Éves forgalom (2003):
12 362 millió Ft
Fô termékek:
villamos energia,
hôenergia (forró víz, ipari gôz)

Új tüzelôanyag, tisztább levegô
A helyi környezet szempontjából korszakos változást jelent, hogy 2004 nyarán Közép-Európa legnagyobb biomassza tüzelésû energiatermelô egysége kezdte meg mûködését Pécsett. Az új tüzelôanyag – amely egyéb felhasználásra nem alkalmas, rossz minôségû fára és
egyéb erdészeti hulladékokra korlátozódik – számos elônnyel rendelkezik a szén alapú technológiával szemben. A legfontosabb, hogy a múlt technológiájához képest szinte teljesen
megszûnik a kén-dioxid és por kibocsátás, de felére csökken a nitrogén-oxidok emittált
mennyisége is, így a környezet állapotában számottevô minôségi javulást érzékelhetnek
majd a Pécsett és a környéken lakók. Nem kevésbé fontos, hogy az üvegházhatást kiváltó
szén-dioxid kibocsátás gyakorlatilag megszûnik1, hiszen míg a fosszilisok eltüzelésekor az évmilliók alatt felhalmozódott CO2 kerül a légkörbe, addig a növények elégetésekor csak az
életük során megkötött CO2 jut vissza oda.
Mindezek mellett azonban sokunkban felmerül a kérdés, hogy jelent-e a beruházás valamilyen
veszélyt erdeinkre. Hogy kérdésünkre választ kapjunk, vizsgáljuk meg a témát közelebbrôl a
számok tükrében. Hazánk erdôsültsége 1925 óta folyamatosan nô, egy óra alatt 300 család fûtési energiájához szükséges fa képzôdik. Az éves produktum 12 millió m3, ebbôl 9 millió m3
termelhetô, illetve lett volna kitermelhetô évente. Ezzel szemben kb. 7 millió m3 fa kitermelésére
volt az erdészeteknek felvevôpiacuk, tehát mintegy 2 millió m3 maradt bent és halmozódott fel
évente erdeinkben. A hazai energetika éves tüzelôanyag szükséglete kb. 900 ezer –1 millió m3-re
tehetô. Ha tehát 2 millió m3 plusz kitermelhetô potenciál van erdeinkben, akkor az 1 millió m3
tüzelôanyag biztosítása, gondos és odafigyelô erdôgazdálkodás mellett semmilyen gondot
nem okozhat az erdészeteknek, így hazánk erdôsültségében semmilyen észrevehetô változás
nem várható. Mindezek ismeretében az erômû vezetése úgy döntött, hogy a megújuló energiahordozók irányába nyit, így 2004. augusztusban csatlakozhatott az 50 MWe zöldáram termelésre képes erômûvi blokk a hazai villamosenergia-rendszerhez.
A jelenlegi technológia két kisebb, 160 t/h gôz elôállítására képes kazánja is tüzelôanyagot vált.
Ezen berendezések esetében a szén tüzelôanyagot földgáz váltja fel, amely szintén jelentôs környezetvédelmi beruházásnak értékelhetô. Ez esetben nem megújuló energiahordozóról van
szó, de a földgáz életciklusa alatt jóval kisebb környezetszennyezést eredményez, mint a szén
alapú technológia. Ennek leginkább kézzelfogható bizonyítéka, hogy a károsanyag-emisszió tekintetében csakúgy, mint a biokazán esetében, igen alacsony kibocsátási értékek várhatók.
Ugyanilyen kedvezô javulás várható a hulladékgazdálkodás terén is. A szén eltüzelése során
jelentôs mennyiségû, mintegy 500 ezer tonna salak és pernye hulladék keletkezett évente,
amely ez idáig az erômû zagykazettáiban lerakással ártalmatlanításra, illetve a pernye egy része
értékesítésre került. Ezzel szemben a biomassza alapú energiatermelés során összesen csak
mintegy 5 ezer tonna fahamu képzôdésével kell számolnunk, amit azonban nem tekinthetünk
1 A 272/2004 (IX. 29.) kormányrendelet értelmében a biomassza égetésébôl származó CO2 kibocsátási tényezôje nulla.
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hulladéknak, hiszen a növényzet számára hasznos tápanyagról van szó.
Gáztüzelés során hulladék gyakorlatilag egyáltalán nem keletkezik. Végül
a bányaterületek és a zagyterek rekultivációjával begyógyulnak azok a
tájsebek is, amelyek a régi technológiával keletkeztek.
A környezettel való harmonikus

Apríték és a biomassza-tárolótér

együttélés cégfilozófiánk. KöteA károsanyag-kibocsátások alakulása a beruházások elôtt és után:
Gáztüzelés (II.sz. kémény)

lezônek érezzük a cég környe-

Biomassza tüzelés (III.sz. kémény)

2002.

2005.

2002.

2005.

szén

gáz

szén

biomassza

zetvédelmi tevékenységének
folyamatos javítását és a terme-

Relatív értékek
3

SO2 [mg/Nm ]

6400

35

5900

200

NOx [mg/Nm3]

640

350

670

300

CO [mg/Nm3]

102

100

105

250

kentését. Kitüntetett figyelmet

Por [mg/Nm3]

180

5

220

30

szentelünk annak, hogy az elsôdleges természeti erôforrá-

lés környezeti hatásainak csök-

Abszolúlt értékek
SO2 [t]

16300

678

6440

176

NOx [t]

1643

1019

597

264

CO [t]

242

210

129

267

Por [t]

742

105

564

67

CO2 [t]

1,4 x 106

0,3 x 106

6*105

0*

sokkal takarékosan bánjunk, és
* A 272/2004 (IX. 29.)
kormányrendelet
értelmében a biomassza
égetésébôl származó CO2
kibocsátási tényezôje nulla.

a felhasznált alapanyagokat minél nagyobb mértékben a belföldi papírhulladék-bázisból biztosítsuk. Termékeink fejlesztésekor elsôdleges szempont a
teljes újrahasznosíthatóság.

Környezeti és gazdasági hatások
Beruházás
Az intézkedés
megnevezése

Mióta mûködik?

Környezeti javulás

Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

A környezetterhelô szenes
technológiát felváltotta a
megújuló biomassza alapú energiatermelés

A környezetterhelô szenes
technológiát felváltotta a
jóval környezetkímélôbb
gáztüzelés.

Három részrendszerbôl álló, tanúsított integrált irányítási rendszer bevezetése, melynek része az ISO
14001 alapú környezetközpontú irányítási rendszer*

2004.
augusztus

2004.
szeptember

2003.
december

Határérték alatti kibocsátások:
SO2: 5900-ról 200 mg/Nm3 alá csökkent
NOx: 670-rôl 300 mg/Nm3 alá csökkent
Por: 220-ról 30 mg/Nm3 alá csökkent
A CO2-kibocsátás megszûnt, az évi
200.000 tonna salak-pernye hulladék
képzôdése megszûnt.

9 milliárd Ft
0 Ft
0,9 milliárd Ft
10 év

Határérték alatti kibocsátások:
SO2: 6400-ról 35 mg/Nm3 alá csökkent
NOx: 640-rôl 350 mg/Nm3 alá csökkent
Por: 180-ról 5 mg/Nm3 alá csökkent
Az évi 300.000 tonna salak-pernye hulladék képzôdése megszûnt.

4,6 milliárd Ft

Szelektíven gyûjtött, újrahasznosítható*:
Bontási fém-, és kábelhulladékok: 488 t
Üzemi fém-, és kábelhulladékok: 153 t
Papír hulladék: 5 t

1 millió Ft

KÖVET-INEM Hungária
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület

0 Ft
0,5 milliárd Ft
9 év 2 hónap

1 millió Ft
20 millió Ft
2,5 hét

* Az Integrált Irányítási Rendszer bevezetése és
annak intézkedései már rövidtávon is éreztették
hatásaikat, mind a környezetvédelem, mind a
megtakarítások terén. Erre példa többek között az
ipari hulladékok szelektív gyûjtésének bevezetése,
amely azok újrahasznosítását tette lehetôvé, és
igen jelentôs megtakarítást eredményezett a bontott berendezések hulladékainak estében. Az olajfogó rendszer felújításával, az olajszennyezések
kialakulásának kockázatát, a környezeti tudatosság
jegyében pedig a környezeti erôforrások
használatát sikerült csökkentenünk.
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Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.

Zöld vállalat
a zöldben
8200 Veszprém,
Piramis u. 1.
Kapcsolattartó:
Markó Gabriella, Környezetvédelmi,
KIR&IP rendszer felelôs
(88) 540-529
(88) 540-589
gabriella.marko@valeo.com

Alapítás éve:
2000
Alkalmazottak száma:

A cégrôl röviden
Cégünk, a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. a Valeo csoport Kapcsolók és Érzékelô Rendszerek üzletágán belül a Közép-európai divízióhoz tartozik, központja Németországban, Stuttgart mellett található
(Bietigheim-Bissingen). A Valeo Magyarországon hivatalosan 1998 óta
létezik, a gyár azonban jóval gazdagabb hagyományokat ápol. 1993ban az ITT Automotive MagyarorA gyár környezete tükrözi a vállalat értékrendjét
szág Kft. indította el a gyártást
Veszprémben, 1998-ban megtörtént a Valeo magyarországi bejegyzése, elkezdtük kiépíteni a
K+F részlegünket és kialakítani a mai termelési struktúrát, amivel együtt járt egy új gyártócsarnok
felépítése. A 2000. októberi átadás óta egy új és modern épületben dolgozik együtt a csapat.
Vállalatunk ma a Valeo egyik legmodernebb gyártóhelye. Több mint 10.000 m2-es épülete
78.000 m2-es telken helyezkedik el, itt gyártjuk a személy-, haszon- ill. különleges jármûvekhez a csúcsminôségû kapcsolók széles skáláját.

800 fô
Éves forgalom (2003):
20 137 millió Ft
Fô termékek:
kormányoszlop-kapcsolók,
egyedi kapcsolók és
kapcsoló-modulok,
érintkezô-spirálok

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
A környezet fokozott védelmére irányuló, rendszerszemléletû törekvéseinket
igazolja az ISO 14001 szabvány szerint
mûködô környezetközpontú irányítási
rendszerünk.
Már a kezdetekkor fontosnak tartottuk,
hogy minden munkavállaló magáénak
érezze a környezettudatos mûködést, a
célokat közösen, lépésrôl lépésre valósítjuk meg.
Vállalatunk különbözô szervezeti egységeit egy ún. KIR bizottság fogja össze,
melynek tagjai felelôsséggel tartoznak a
saját területükön a KIR mûködéséért.
A legjelentôsebb környezeti tényezôk a
hulladékaink, ezért különös gondot kellett fordítanunk a hulladékgazdálkodáHulladékaink nem égetôbe vagy lerakóra kerülnek,
sunkra. A rendszer építése elôtt a szeleknagyobb hányadukat újrahasznosíttatjuk.
tív hulladékgyûjtés mindössze az olajoszsíros hulladék és a kartonpapír elkülönítését jelentette a többi hulladékfajtától.
Többféle gyûjtôedényt helyeztünk ki a vállalatunkon belül a különféle hulladékoknak. A
gyûjtôedények hulladékait lefényképeztük, így mindenki számára egyértelmûvé vált, hogy
az adott gyûjtôedényben mit kell elhelyezni. Ez a jelölési módszer egyszerû, könnyen reprodukálható, nem igényel nagyobb ráfordítást, s mint azt a gyakorlat is igazolja: jól mûködik. Ma már több mint 20 fajta hulladékot gyûjtünk szelektíven. Ezzel sikerült elérnünk azt,
hogy a hulladékaink mennyiségének közel 75%-a újrahasznosításra kerül.
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Fontos lépés volt a tömörítô berendezéseink kihasználásának optimalizálása. Sikerült megvalósítanunk azt, hogy a kartonpapír mellett a darált irodai papírt, a fóliát és a pántolószalagot is tömörítsük. Így jelentôs mértékben lecsökkent a tárolandó hulladékok térfogata: az
irodai papírdarálék térfogatát ötödére, a fólia térfogatát felére, a pántolószalag térfogatát
pedig közel harmadára csökkentettük. Jelentôs költségcsökkenést értünk el ezzel a hulladékok elszállíttatása terén is: éves szinten kb. 15 szállítást takarítunk így meg.
A természeti erôforrásokkal való környezettudatos gazdálkodás megkívánja, hogy a felhasznált energia mennyiségét minimalizáljuk, a pazarlást megszüntessük. Ennek optimalizálásán
jelenleg „energia-csoportunk“ dolgozik.
A folyamatos fejlôdés lehetôségét szem elôtt tartva további céljaink között szerepel az energiaracionalizálás, a hulladékok csökkentése, a veszélyes anyagok kiváltása és a kommunikáció erôsítése mind a külsô felek, mind a társadalom felé.
Büszkék vagyunk arra, hogy a KIR-t alig 10 hónap alatt sikerült kiépítenünk, a tanúsító audit
nem tárt fel lényeges vagy enyhe nem-megfelelôségeket, kizárólag javító szándékú és pozitív észrevételeket tett a tanúsító cég. Ezt az eredményt sikerült megismételnünk a következô két nyomon követô auditon is!

Sikerült megvalósítanunk azt,
hogy a kartonpapír mellett a
darált irodai papírt, a fóliát és a
pántolószalagot is tömörítsük.
Így jelentôs mértékben lecsökkent a tárolandó hulladékok térfogata: az irodai papírdarálék
térfogatát ötödére, a fólia térfogatát felére, a pántolószalag
térfogatát pedig közel harma-

Új vendégek a
tömörítôben: darált irodai
papír, fólia és
pántolószalag

dára csökkentettük. Jelentôs
költségcsökkenést értünk el ezzel a hulladékok elszállíttatása
terén is: éves szinten kb. 15

A gyûjtôk legyenek könnyen elérhetôek,
de ne akadályozzák a mozgást

szállítást takarítunk így meg.

Környezeti és gazdasági hatások
Beruházás
Az intézkedés
megnevezése

Mióta mûködik?

Környezeti javulás

Mûködési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idô

A különbözô nem veszélyes
hulladékok újrahasznosítási
lehetôségeinek, átvevô piacainak felkutatása

2001-2003

Települési hulladék mennyisége 66 %kal csökkent, ami az összes hulladék
függvényében 42,2 %-os részarány
csökkenést ereményezett (2001-ben:
154,3 tonna 2003-ban: 52,9 tonna)
Azaz (154,3-52,9)*3= 304,2 tonnával
kevesebb hulladék került a lerakóra

2 millió Ft
1,81 millió Ft

Új hulladékgazdálkodási
koncepció bevezetése szelektív hulladékgyûjtés
kialakítása

Tömörítô és bálázógép
kihasználásának optimalizálása – hulladékok térfogatának csökkentése,
tárolás és szállítás optimalizálása

2001-2003

2002

Az újrahasznosítható hulladék mennyisége 108%-kal nôtt, ami az öszszes hulladék függvényében 40,7 %os részarány növekedést eredményezett (2001-ben: 74,9 tonna;
2003-ban: 156,3 tonnára) Azaz
(156,3-74,9)*3= 235,2 tonnával több
hulladék került újrahasznosításra
A tárolandó hulladékok térfogata
lecsökkent (az irodai papírdarálék
térfogatát ötödére, a fólia térfogatát felére, a pántolószalag térfogatát pedig közel harmadára sikerült csökkenteni)

2,3 millió Ft
4 év

0 Ft
0 Ft
236 ezer Ft
azonnali
0 Ft

525 literrel kevesebb gázolaj fogy,
valamint kipufogógáz-emisszió
csökkenést eredményez a kb. 15
forduló megtakarítása

KÖVET-INEM Hungária
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület

0 Ft
120 ezer Ft
azonnali
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A kiadványról
A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület harmadszor adja közre esettanulmány kötetét Ablakon bedobott pénz
címmel. A szójáték azt érzékelteti, hogy gyakorlatilag bármely vállalatnál találhatunk olyan javítási lehetôségeket, amelyek
egyszerre csökkentik a cég költségeit, s eredményeznek környezeti javulást. Szinte minden hulladék vagy szennyezés egyszer
pénzért beszerzett alapanyag vagy energia volt, azaz nem a környezetvédelem, hanem a környezetszennyezés igazán költséges. A 2002, 2003, és 2004. ôszén megjelent esettanulmány kötetekben összesen 34 vállalati esettanulmányban írtak le a
szerzôk 120 olyan nagyobb fejlesztést vagy kisebb intézkedést, ahol kimutatható mind környezeti, mind gazdasági haszon.
Idei új vállalataink:
Flextronics International Kft.
GE Hungary Rt. Fényforrásgyár
Pannon Power Holding Rt.
Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt.
Hewlett-Packard Magyarország Kft.
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.
A megtakarított 161 ezer liter üzemanyaggal 966 átlagos fogyasztású gépkocsi elmehetne Budapestrôl Brüsszelbe és vissza.
A fel nem használt – így a környezetbe részben ki nem kerülô – 18,8 tonna ammónia 940 millió liter vizet tenne ihatatlanná.
Ezt egy 10-10 méteres vízoszlopként képzelhetjük el, ami 9,4 kilométer magas.
A táblázat más érdekes tanulsáÖsszes beruházás
gokkal szolgál. A dokumentált
Összes mûködési költség
Környezeti javulás
Intézkedések Mióta mûködik?
intézkedések közel egyharmaÖsszes megtakarítás
da semmilyen anyagi ráfordításÁtlagos megtérülési idô
sal nem járt, ellenben átlagosan
57,6 millió forint hasznot hozott
39 „mosott gyümölcs tálban“
Az intézkedések bevezetése óta
az adott vállalatnak. Összesséezek
az
intézkedések
egyáltalán
nem
a 31 szervezet legalább ennyivel
gében tehát pusztán szervezési,
igényeltek
beruházást
kevesebb erôforrást használt fel :
viselkedési változtatással évenAnyagok:
0 Ft, csak átszervezés
3,2 ezer liter tisztítószer
te 578,4 millió forint tiszta hasz47,4 millió Ft (átlag 3,2 millió Ft)
161 ezer liter üzemanyag
not ér el a bemutatott 31 válla625,8 millió Ft (átlag 57,6 millió Ft)
18,8 tonna ammónia
Összesen
lat. Az átlagosan 9 hónap meg94,9
tonna
oldószer
és
lakk
120
Legkorábbi
azonnali
43,8 tonna lúg
térülési idejû „alacsonyan csünintézkedés,
intézkedés:
Energia:
amik egyszerre 1991
52 „alacsonyan csüngô gyümölcs“
gô gyümölcsök“ leszedésébôl
490,2 GWh energia
jártak
a megtérülési idô itt 3 éven belüli
eredô megtakarítás a bemuta112,7 millió m gáz
környezeti és
Legutóbbi
1,28 milliárd Ft (átlag 61,1 millió Ft)
tott 31 cégnél meghaladja a
Víz:
gazdasági has- intézkedés:
253,9 millió Ft (átlag 11 millió Ft)
20,6 millió m víz
zonnal, 30
kétmilliárd forintot.
2004
szervezettôl
2,02 milliárd Ft (átlag 95,2 millió Ft)
Kerekes Sándor egyetemi tanár
Ezen felül ennyivel kevesebb
(25 kis-, közép Általában az
így ír a bevezetôben: „Az ablakevesebb mint 9 hónap
hulladék
és
szennyezés
és nagyválutóbbi években
keletkezett:
kon bedobott pénz címû sorolalat, valamint kerültek
29 „magasan csüngô gyümölcs“ gyakHulladék:
egy államigaz- bevezetésre.
zat ötlete és megvalósítása is
ran százmilliós vagy milliárdos nagyság168,2 ezer tonna nem
gatási szerv)
optimista szakemberek együttrendû
beruházások,
a
megtérülési
idô
veszélyes hulladék,
három év felett van
mûködését sejteti. A vékonyka
48,4 ezer tonna veszélyes
hulladék
füzet azt próbálja elhitetni az ol34,7 milliárd Ft (átlag 3,8 milliárd Ft)
Légnemû kibocsátás:
vasóval, hogy mindannyian te0,3 milliárd Ft (átlag 20,4 millió Ft)
129 ezer tonna szénhidrogén
hetünk valamit a környezetünk
4,7 milliárd Ft (átlag 500,1 millió Ft)
1104 tonna nitrogén-oxid
megóvása érdekében, az apró,
229 tonna szénmonoxid
közel 8 év
475 ezer széndioxid
egyenként marginális hatású5993 kéndioxid
Összesen
nak látszó cselekvéseink eredô314 tonna por
7,4 milliárd forint megtakarítás! je akár a Föld megmentését is
eredményezheti.“
Távolabbra tekintve ugyanakkor azt is be kell látnunk, hogy nem minden intézkedés ablakon bedobott pénz, ezek csak az
elsô lépések a fenntarthatóság felé. Nem lehet ugyanakkor elégszer hangsúlyozni, hogy a könnyen megtehetô (angolul: no
regret) intézkedések ideje egyszer véget ér, s valahol itt kezdôdik a valódi társadalmi felelôsség (CSR), amire ideje egyre
nagyobb figyelmet fordítanunk.
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Támogatók:

Médiatámogatók:

Küldje el nekünk Ön is a cégénél foganasított, gazdasági elônyöket is eredményezô környezetvédelmi
intézkedésekkel kapcsolatos pályázatát! Egyesületünk a legjobb esettanulmányokat rangos díjjal jutalmazza,
illetve az Ablakon bedobott pénz IV. címû kiadványban publikálja.
A díjakat a KÖVET éves konferenciáján, nagy nyílvánosság elôtt adjuk át a nyerteseknek.
További példányok, illetve az elsô két kötet megrendeléséért, valamint további információért
az Ablakon bedobott pénz programunkról, kérjük, keressen minket az alábbi elérhetôségek valamelyikén:
H-1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.
Telefon: 1 473 2290 • Fax: 1 473 2291 • Drótposta: info@kovet.hu • Honlap: www.kovet.hu

