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Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület

Előszó
A világ élenjáró vállalatai az elmúlt évtizedekben nagy utat jártak 
be a fogyasztók, a piacok és a versenytársak által meghatározott 
versenystratégiáktól a környezeti, technológiai és gazdasági 
problémákra adott válaszokból kirajzolódó izgalmasabb és 
gazdagabb víziókig. Miközben a változás a legtöbbször nem 
forradalmi, az az átalakulás, amely a vállalati döntések hatásairól 
való vezetői gondolkodásban megfigyelhető, sokak szerint 
paradigmaváltást jelez. 
Nem újkeletű megfigyelés, hogy a szélesebb környezetet figyelembe 
vevő problémameghatározás és problémamegoldás gyakran vezet 

technológiai és/vagy szervezeti innovációhoz. Miközben a modern technológiákat gyakran 
okolják az életminőségünket károsító ökológiai és társadalmi nehézségekért, talán nem 
túlzott optimizmus abban reménykedni, hogy a világ fenntarthatóbbá válásához, a negatív 
következmények csökkentéséhez az innovatív technológiák és termékek is hozzájárulhatnak.
A kötetben bemutatott vállalati példák jó része egy magamfajta közgazdász számára akár 
abszurdnak is tekinthető. Ha az olvasó végigböngészi az esettanulmányok végére illesztett 
táblázatokat, láthatja, hogy a beruházások megtérülése jó néhány esetben „azonnali”, és 
nem ritka a néhány hetes-hónapos megtérülési idő sem. Ezeket az adatokat látva még a 
legújabb kori pénzpiacok csodáihoz szokott tőzsdei szakember is bizonyára csettintene 
egyet: „Ez ám az üzlet!” De nyilván nemcsak a gazdaságossági, hatékonysági logikához 
szokott szakemberben merül fel a kérdés, hogy amennyiben ilyen jó befektetés a környezeti 
technológiákba való beruházás, miért nem él ezzel minden vállalkozás. 
A témával foglalkozó szakértők régen hangoztatják, hogy sok esetben nemcsak 
méregdrága környezetvédelmi technológiáktól várható megtakarítás: ilyen nyereség 
származhat szellemes és kreatív ötletekből is. Természetesen nem szabad lebecsülni 
az élenjáró műszaki eljárások nyújtotta előnyöket: bizonyos problémákra nem található 
ötletes „sufni-megoldás”. De a kötetben szereplő példák is azt bizonyítják, hogy még 
mindig vannak tartalékok az odafigyelésben, az egyszerű, termék- vagy technológia 
áttervezésből fakadó spórolásban. 
Az előszó utolsó gondolataként szeretném felhívni a figyelmet arra az elkötelezettségre, 
amellyel a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület mindenkori munkatársai kutatják és 
adják közre a környezetvédelem és a környezeti károk elhárításának legjobb gyakorlatait. A 
KÖVET több mint egy évtizedes munkája is azt bizonyítja, hogy „projekthősök” nélkül nem 
képzelhető el sem lassú, sem forradalmi változás. A fejlődés ugyanis legtöbbször nem 
valamely technológiai áttörés, hanem gondolkodásunk terméke.

       
Radácsi László

közgazdász, CSR-szakértő   

Budapest, 2006. október 4.

A témával foglalkozó szakértők 

régen hangoztatják, hogy 

sok esetben nemcsak méreg-

drága környezetvédelmi 

technológiáktól várható 

megtakarítás: ilyen nyereség 

származhat szellemes és 

kreatív ötletekből is. Természe-

tesen nem szabad lebecsülni 

az élenjáró műszaki eljárások 

nyújtotta előnyöket: bizonyos 

problémákra nem található 

ötletes „sufni-megoldás”. De a 

kötetben szereplő példák is azt 

bizonyítják, hogy még mindig 

vannak tartalékok az odafigye-

lésben, az egyszerű, termék- 

vagy technológia áttervezésből 

fakadó spórolásban.

Ablakon bedobott pénz V. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2006.
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Az üzenet világos, eljött 
a cselekvés ideje
A 2001-ben elindított „Ablakon bedobott pénz” programunk idén elérkezett első 
jubileumához: immár ötödik éve adjuk ki esettanulmány-kötetünket. 
Mai gyorsan változó világunkban öt esztendő elég hosszú idő ahhoz, hogy bizonyos 
tendenciák éreztessék hatásukat, bizonyos gazdasági folyamatok kimossák medrüket. 
Ma már egy olyan üzenet, miszerint „az egyszer megvásárolt energia pénzbe kerül, ezért 
óvakodjunk pazarlásától”, egyenesen közhelyszámba megy. „Egy tisztább termelés jellegű 
intézkedés növeli a hatékonyságot, így az rövidebb-hosszabb távon belül megtérül” – ezt 

már talán senkinek nem kell magyarázni, jelen kötet esettanulmányaiban 
is rendre felbukkan a legjobb elérhető technika (BAT) fogalma1. 
Mi értelme van mégis Környezeti Megtakarítás Díjat osztani, és 
esettanulmány-kötet formájában népszerűsíteni az öko-hatékonyságot? 
Egyrészt azért, mert szeretnénk cselekvésre is buzdítani minden vállalati 
szakembert. Ugyanis a problémák és lehetőségek tudatosítása önmagában 
még nem vonja maga után a kötet szellemiségével egyező intézkedések 
tényleges végrehajtását. Emlékezzünk vissza Kerekes Sándor előszavára a 
III. kötetben: „A sikertörténetek mögött mindig ott van egy hős, aki kiharcolja 
a szervezet megváltoztatását. Ezek nélkül a „hősök” nélkül a kötetben 
szereplő esetek nem valósulhattak volna meg.” Ehhez kapcsolódik a 
kiadvánnyal kapcsolatos másik célunk: elismerni azon szakemberek 
munkáját, akik egyéni elkötelezettségükkel, profizmusukkal hozzájárultak 
cégük hatékonyabb, környezetet kevésbé terhelő működéséhez. Végül 

pedig reméljük, hogy a jó példa ragadós, motivál és tettekre 
sarkallja a magyar gazdaság egyre több szereplőjét.
Ha összevetjük a jelen kötetet a négy évvel ezelőtt megjelent első 
kötettel, akkor az intézkedések terén nem sok különbséget látunk: 
még mindig a leggyakoribb megoldások a hulladékkezelési 
koncepció megváltoztatása, vízfelhasználás csökkentése 
visszaforgatással, veszélyes anyagok kiváltása. Ez is azt támasztja 
alá, hogy a környezetvédelem napi diskurzusba lépésén tovább 
kell lépni a tettek irányába, és folytatni az „alacsonyan csüngő 
gyümölcsök” szüretét.
Az Ablakon bedobott pénz program elmúlt öt éve alatt egy másik, 
az olvasó számára kevésbé látható tendencia is megjelent: egyre 
könnyebb olyan vállalatot találni, ahol megvalósultak környezeti 
és gazdasági hasznot egyaránt hozó, gyorsan megtérülő 
intézkedések. Ma sem könnyű a kiadványt összehozni, de 
szerencsére nem kell olyan hatalmas erőfeszítéseket tennünk, 
melyről a második kötet összefoglalójában be kellett számolnunk. 

Az Ablakon bedobott pénz c. esettanulmány-kötetekben 
szereplő vállalatok

Az öt év alatt 48 különböző szervezet összesen 56 esettanulmánnyal pályázott a KÖVET 
Környezeti megtakarítás díjaira és került be az Ablakon bedobott pénz sorozatba. Az 
esettanulmányok összesen 211 olyan intézkedést mutatnak be, amik egyszerre járnak 
környezeti és gazdasági haszonnal. Az öt ABP kötetben szereplő 48 cég forgalma alapján 
a magyar ipar 2005-ös termelésének 24,6%-át adja és a foglalkoztatottak több mint 
10%-át alkalmazza.2 A táblázatból látható, hogy a legkülönbözőbb méretű és tevékenységű 
vállalatok mutatják be intézkedéseiket. Ez egyértelművé teszi, hogy minden szervezetnél 
lehetnek még olyan fejlesztési pontok, ahol összeegyeztethető a környezetvédelem és a 
gazdaságosság.

1 BAT – Best Available Technique, ennek alkalmazását közel 1100 hazai vállalat telephelyén kötelezővé is teszi az 
IPPC irányelv 2007. október 31-től.
2 A következtetés (jelentős a dokumentált cégek súlya) érvényes, de az adatok némileg csalnak: a szervezetek 
között több nem ipari tevékenységet folytató és egy minisztérium is található.

Az üzenet világos
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A korábbi négy kötet egyenlege: 39 cég, 160 intézkedés, 
9,3 milliárd forint megtakarítás
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Alkalma-
zottak (fő)

  Forgalom* 
(millió Ft) Termékek

2002
Audi Hungaria Motor Kft. 4 863 832 000 robbanómotor, jármű
BÁRCZY Környezetvédelmi Kft. 4 41 olaj- és vegyszerfelitató anyagok
Biokom Környezetgazdálkodási Kft. 175 2 000 települési szilárd hulladék gyűjtése
Csabai Konzervgyár Rt. 250 959 gyorsfagyasztott zöldségek
DENSO Gyártó Magyarország Kft. 600 13 700 ECD V5 dízeladagoló
Magyar Posta Rt. 43 664 108 857 postai szolgáltatás
Pécsi Vízmű Rt. 440 3 623 vízellátás, szennyvíztisztítás
Phoenix Rubber Gumiipari Kft. 705 15 000 gumitermékek
Printrex Bt. 43 476 lézerkazetták, tintapatronok, szervíz
Sony Hungária Kft. 652 70 000 DVD, lejátszó, mikro HiFi rendszer
Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 2 185 140 000 etilén, propilén, polietilén, poliprop.
Villeroy & Boch Magyarország Rt. 1 142 14 000 szaniter, fal- és padlóburkoló lap

2003
Alcoa-Köfém Kft. 2 550 105 300 alumínium termékek
Budapesti Erőmű Rt. 697 34 392 villamos energia, forró víz
DENSO Gyártó Magyarország Kft. 943 16 450 autóalkatrész gyártás
DREHER Sörgyárak Rt. 850 35 700 sör
Dunapack Rt. 1 200 50 000 hullámpapír, papírzsákok
Egyesült Vegyiművek Rt. 362 7 271 tisztítószerek, kozmetikumok
Egym Vital Center Kft. 18 130 tisztítószerek, kozmetikumok
Ericsson Kft. 600 28 591 távközlési rendszerek
Flextronics International Kft. 4 800 744 000 elektronikai termékek
Ganzair Kompresszortechnika Kft. 55 900 kompresszor, rendszerüzemeltetés
KEMÁK Kht. 159 895 közúthálózat üzemeltetése
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 380 5 900 államigazgatás
Legrand-Kontavill Rt. 490 7 000 villanyszerelési tartozékok
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 7 200 1 167 000 olajipar, vegyipari alapanyagok
Pécsi Vízmű Rt. 389 4 085 víz- és szennyvízszolgáltatás
Zalavíz Rt. 300 1 800 víz- és szennyvízszolgáltatás

2004
Flextronics International Kft. 10 000 81 6 400 eletronikai gyártás és disztribúció
Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt. 516 18 955 pulykahúsok, főtt, füstölt áruk
GE Hungary Rt. Fényforrásgyár 4 320 50 000 lámpák, fénycsövek
Hewlett-Packard Magyarország Kft.                          450 20 181 számítástechnika, nyomtatás
Pannon Power Holding Rt. 284 12 362 villamos energia, hőenergia
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. 800 20 137 kapcsolók és kapcsoló-modulok

2005
AES-Tisza Erőmű Kft. 190 25 767 villamos energia
BAT Kft. 848 93 775 dohányáru
Carriere Kft. (Mercure Budapest Korona) 130 2 000 szállodai szolgáltatás
Chinoin Rt. 1 811 87 187 gyógyszerek
DDGÁZ Rt. 495 46 073 földgáz, közüzemi szolgáltatás
GE Hungary Rt. Fényforrásgyár 4 456 50 000 lámpák, fénycsövek
Pécsi Vízmű Rt. 415 4 620 vízszolgáltatás, szennyvízkezelés
Phoenix Rubber Gumiipari Kft. 290 9 460 gumitermékek, -keverékek, -tömlők
Print Sisters Kft. 14 150 tintapatronok, lézerkazetták 
Solaris Trade Kft. 24 214 PET hulladék gyűjtés és bálázás
Somló Volán Rt. 481 2 110 személyszállítás, gépjárműjavítás
TIG-RAD System Kft. 90 300 hétvégi ház, kerti ház, kerti bútor

2006
Budapesti Erőmű Zrt. 426 38 600 villamos energia, forró víz, ipari gőz
Coca-Cola Beverages Magyarország Kft. 1 200 51 100 üdítőitalok, ásványvíz
DENSO Gyártó Magyarország Kft. 3 700 63 000 autóalkatrészek
Duna-Dráva Cement Kft. 537 32 100 cement, kőliszt
Falco Forgácslapgyártó Zrt. 423 14 500 forgácslap, munkalap
Holcim Hungária Zrt. 631 32 100 cement, beton, kavics
Linamar Hungary Nyrt. 1 636 23 500 gépek, autóipari alkatrészek, szerszámok
Miskolci Hőszolgáltató Kft. 346 6 200 távhőszolgáltatás, forróvíz-előállítás
Mondi Business Paper Hungary Zrt. 551 48 800 irodai papírok, ofszet papírok
PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. 168 2 600 városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés

Összesen: 98 054      4 570 698**

* A 2002. évi kötetnél a forgalmi adatok 2001. december 31-re vonatkoznak, s így tovább.

** Az összeadásban értelemszerűen csak egyszer vettük figyelembe a többször szereplő cégeket, a forgalmi adatoknál 2006-os árakon számoltunk, 
azaz az inflációval módosítottuk a korábbi évekből származó adatokat.

Ablakon bedobott pénz V. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2006.
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A 2002-től minden év őszén megjelenő esettanulmány-kötetben tehát összesen 56 
esettanulmányban írtak le a szerzők 211 olyan nagyobb fejlesztést vagy kisebb intézkedést, 
ahol kimutatható mind környezeti, mind gazdasági haszon. Hangsúlyozandó, hogy egy 
esettől eltekintve (Pécsi Vízmű, 2002.) a KÖVET nem vett részt a fejlesztésben, csak 
dokumentálta, megjelentette azt, segített a számításokban, valamint díjazta a legkiválóbb 
intézkedéseket és terjesztette a pozitív példákat.

Gazdasági hasznok
Már a második kötet után, a mérvadó esetek adatait felbecsülve a magyar ipar egészére, 
kiszámoltuk, hogy Magyarországon a gazdaságilag ésszerű környezeti fejlesztéssel 
két-háromszor többet lehetne megtakarítani körülbelül egy évtized alatt, mint amennyit 
környezetvédelemre kell fordítani a szigorodó jogszabályok, főleg az EU felzárkózás 
ürügyén. A dolog szépséghibája, hogy ezek a megtakarítások szerények az adott cégek 
forgalmához viszonyítva: ritkán haladják meg a 3-4%-ot, s tipikusan 1% alatt vannak.
A fenti táblázat érdekes tanulságokkal szolgál. A dokumentált intézkedések egyharmada 
semmilyen anyagi ráfordítással nem járt, ellenben átlagosan több mint 22 millió forint 
hasznot hozott az adott vállalatnak. Összességében tehát pusztán szervezési, viselkedési 
változtatással évente 1,4 milliárd forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 48 vállalat.
A program valódi célcsoportját a beruházással járó, de hamar megtérülő beruházások 
alkotják. Ezt a „hamar”-t kissé önkényesen három évben határoztuk meg. A dokumentált 211 
intézkedés közül 90 esik ebbe a kategóriába. Az ezeket alkalmazó – azaz az „alacsonyan 
csüngő gyümölcsök”-et leszüretelő – cégek átlagosan 45,2 millió forint beruházással 

Az üzenet világos

* A korábbi pénzügyi adatokat az inflációval módosítva 2005-ös árakon vettük figyelembe.

Az öt Ablakon bedobott pénz c. kötet intézkedéseinek összefoglaló táblázata

Intézkedések Mióta 
működik Környezeti javulás

   Összes beruházás*
   Összes éves működési költség*
   Összes éves megtakarítás*
   Átlagos megtérülési idő

211 intézkedés, 
amik egyszerre 
jártak környezeti 
és gazdasági 
haszonnal.

48 szervezettől 
(az azonos 
cégek más 
intézkedésekkel 
való többszöri 
szereplése miatt ez 
56 esetet jelent).

Az esettanul-
mányokat adó 
szervezeteknél
98 ezer 
alkalmazott 
dolgozik, és az
ipar 
termelésének 
24,6% -át adják.

Legkorábbi 
intézkedés: 
1991
Legutóbbi 
intézkedés: 
2006
Általában az 
utóbbi években 
kerültek 
bevezetésre.

Az intézkedések 
bevezetésével a 48 
szervezet évente 
legalább ennyivel 
kevesebb erőforrást 
használ fel:
ANYAGOK:
1 510 liter tisztítószer
474 ezer liter üzemanyag
5 tonna ammónia
438 tonna vegyszer
539 tonna lúg
162 tonna regeneráló só
ENERGIA:
489,2 GWh energia
53,9 millió m3 gáz
VÍZ:
19,5 millió m3 víz

Ezen felül legalább 
ennyivel kevesebb 
hulladék és szennyezés 
keletkezik:
HULLADÉK:
365 ezer tonna nem 
veszélyes hulladék
49 ezer tonna veszélyes 
hulladék
LÉGNEMŰ KIBOCSÁTÁS:
11,5 ezer tonna 
szénhidrogén
5 ezer tonna nitrogén-oxid
229 tonna szénmonoxid
475 ezer tonna széndioxid
18 ezer tonna kéndioxid
456 tonna por

69 „mosott gyümölcs tálban” 
– ezek az intézkedések egyáltalán 
nem igényeltek beruházást

 0 Ft, csak átszervezés
 49,3 millió Ft (átlag 664 ezer Ft)
 1,4 milliárd Ft (átlag 22,3 millió Ft)
 azonnali

90 „alacsonyan csüngő 
gyümölcs” – a megtérülési idő itt 3 
éven belüli

 4,03 milliárd Ft (átlag 45,2 millió Ft)
 441,1 millió Ft (átlag 4,1 millió Ft)
 4,28 milliárd Ft (átlag 45,1 millió Ft)
 1 év 1 hónap

52 „magasan csüngő gyümölcs” 
– gyakran százmilliós vagy milliárdos 
nagyságrendű beruházások, a 
megtérülési idő három év felett van

 40,7 milliárd Ft (átlag 860 millió Ft)
 521 millió Ft (átlag 6,7 millió Ft)
 5,61 milliárd Ft (átlag 113 millió Ft)
 8 év 1 hónap

Összesen 11,3 milliárd forint 
megtakarítás!

�

�

�

�

A szakirodalom a három 

éven belül megtérülő lé-

péseket „alacsonyan csüngő 

gyümölcsnek nevezi”. Korábbi 

olvasóink már tudják, hogy a 

gyümölcsfa hasonlatot kissé 

továbbfejlesztettük: a hosszan 

megtérülő beruházásokat 

„magasan csüngő gyümölcs-

ként”, míg a ráfordítást nem 

igénylőket „mosott gyümölcs 

tálban” névvel illetjük.
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Ablakon bedobott pénz V. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2006.

értek el 45,1 millió forint éves szintű megtakarítást. Ebből levonva az intézkedések átlagos 
működtetési költségét könnyen megkapjuk, hogy a kötetek gerincét adó beruházások 
átlagos megtérülési ideje 1 év 1 hónap, ami igen kedvezőnek számít. Az alacsonyan 
csüngő gyümölcsök leszedéséből eredő megtakarítás a bemutatott 48 cégnél megközelíti 
a 4,3 milliárd forintot.
Végül több mint félszáz „magasan csüngő gyümölcsöt” is feltártunk: itt már drámaian nő a 
beruházások összege és a megtérülési idő. A bemutatott vállalatok 52 olyan intézkedésről 
– pl. komplett technológiacseréről – számoltak be, melyek átlagosan 860 millió forint 
beruházással jártak. Ezt a másik oldalon 113 millió forint éves szintű megtakarítás 
egyensúlyozza, mintegy nyolc év átlagos megtérülési időt eredményezve.
Összességében 48 vállalatunk évi 11,3 milliárd forint megtakarítást ért el csak a bemutatott 
intézkedésekkel, 2006. évi árakon.

Sajtó
Érdemes megemlíteni a sajtó e műfajban komolynak számító érdeklődését: minden évben 
újabb médiumok érdeklődnek az Ablakon bedobott pénz program és a hozzá kapcsolódó 
éves konferencia iránt. Az öt év alatt három különböző TV-adó, több rádióadó és tucatnyi 
sajtóorgánum közel 90 alkalommal számolt be a programról és az eseteket adó cégekről.

A dokumentált intézkedések 

egyharmada semmilyen anyagi 

ráfordítással nem járt, ellenben 

átlagosan több mint 22 millió fo-

rint hasznot hozott az adott vál-

lalatnak. Összességében tehát 

pusztán szervezési, viselkedési 

változtatással évente 1,4 mil-

liárd forint tiszta hasznot ér el a 

bemutatott 48 vállalat.
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Környezeti hasznok
A forintosított megtakarítások után lássuk, hogy a megvalósított intézkedések hogyan járultak 
hozzá a környezet védelméhez. Az évente el nem füstölt 474 ezer liter üzemanyaggal 2840 
átlagos fogyasztású gépkocsi elmehetne Budapestről Brüsszelbe és vissza. A fejlesztések 
által az eseteket adó vállalatok 539 tonna lúg felhasználását váltották ki, ami 27 milliárd liter 
vizet tenne ihatatlanná. Ez a Velencei-tó háromnegyedének megfelelő vízmennyiség. Az öt 
Ablakon bedobott pénz kötetben szereplő vállalati intézkedések eredményeként 489,2 GWh 
energiát spóroltak meg a szervezetek, ez 245 ezer, lakótelepen élő család átlagos éves villamos 

energia igénye. Különböző intézkedésekkel sikerül megspórolni Magyarország 
éves vízfogyasztásának közel fél százalékát - a fel nem használt, azaz el nem 
szennyezett víz 19,5 millió m3. A vállalati hulladékgazdálkodási rendszerek 
fejlesztése és az anyagfelhasználás tökéletesítése eredményeként 174,5 
ezer tonna hulladék nem terheli a lerakókat. Ennyi szilárd hulladékot 820 ezer 
ember termel háztartásában évente. A veszélyes hulladékok keletkezésének 
csökkenése és a légszennyező anyagok (NOx, CO2, SO2) kibocsátásának 
megelőzése a teljes magyarországi mennyiség 0,5-1,5 százalékát teszi ki. A 
technológiai fejlesztéseknek köszönhetően 18 ezer tonna kéndioxid nem jut ki 
a levegőbe. Ennyi szennyezőanyaggal egész Budapestet be lehetne borítani 
37 méter vastagon. 14,5 hektár erdőt kellene ültetnünk ahhoz, hogy megkösse 
azt a 456 tonna port, ami a környezeti fejlesztési intézkedések miatt nem is jött 
létre az esettanulmányokat adó cégeknél.

A Környezeti megtakarítás díjak
2006-ban negyedszer osztottunk díjakat a legkiválóbb környezeti 
megtakarításokért. A díjakat a KÖVET Hotel Gellértben tartott éves 
konferenciáján immár hagyományszerűen Dr. Persányi Miklós 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter adja át. Az amazonit kövekkel díszített, 
fát ábrázoló díj azon túl, hogy magas erkölcsi elismeréssel jár, egyike 
azon hazai környezeti-vállalati elismeréseknek, amelyekkel a nyertesek 
továbbjuthatnak az Európai Bizottság European Business Awards for the 
Environment3 c. versenyére.
A Környezeti megtakarítás díjakat minden évben három kategóriában osztjuk ki. A 
kategóriák az intézkedések megtérülési ideje szerint vannak megkülönböztetve. 
Ezek alapján beszélhetünk azonnal megtérülő (beruházást nem igénylő) 
változtatásokról, három éven belül megtérülő, illetve három éven túl megtérülő 

beruházásokról. A szakirodalom a három éven belül megtérülő lépéseket „alacsonyan csüngő 
gyümölcsnek nevezi”. Korábbi olvasóink már tudják, hogy a gyümölcsfa hasonlatot kissé 
továbbfejlesztettük: a hosszan megtérülő beruházásokat „magasan csüngő gyümölcsként”, 
míg a ráfordítást nem igénylőket „mosott gyümölcs tálban” névvel illetjük.
Érdemes megemlítenünk, hogy mely cégek nyerték el (sokszor nagyon szoros versenyben) 
az elmúlt évek díjait:

3 További információ a díjról: http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm
A nemzeti zsűriről a KÖVET vagy a KSZGYSZ ad további felvilágosítást.

Az üzenet világos

Dr. Persányi Miklós visszatérő vendége az éves 
KÖVET konferenciáknak

2003

A legszebb mosott gyümölcs tálban – KEMÁK Kht.

A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs – Dreher Sörgyárak Rt.

A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs – Dunapack Rt.

2004

A legszebb mosott gyümölcs tálban – Flextronics International Kft.

A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs – GE Hungary Rt., Nagykanizsa

A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs – Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt.

2005

A legszebb mosott gyümölcs tálban – Chinoin Rt.

A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs – Phoenix Rubber Kft.

A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs – AES-Tisza Erőmű Kft.

A Környezeti megtakarítás 

díjakat minden évben három 

kategóriában osztjuk ki. A 

kategóriák az intézkedések 

megtérülési ideje szerint van-

nak megkülönböztetve. Ezek 

alapján beszélhetünk azonnal 

megtérülő (beruházást nem 

igénylő) változtatásokról, 

három éven belül megtérülő, 

illetve három éven túl megtérülő 

beruházásokról.
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Három díjazottunk 2006-ban a következő:

Mondi Business Paper Hungary Zrt.
- A legszebb mosott gyümölcs tálban

A Mondi Zrt. Magyarország legnagyobb irodai kommunikációs 
és ofszet papír gyártója. A Mondi csoportnak odaítélték a „Legjobb újító díjat” Ausztriában 
és a WWF-től a „Panda díjat”. Az azonnal megtérülő, azaz beruházást nem igénylő 
intézkedések kategóriájában a vállalat szolnoki telephelyén elvégzett fejlesztések és 
szabályozások kerültek díjazásra. A szennyvíztisztító működésének módosításai 
következtében a maradékanyag mennyiségét a 2003-as évhez képest több mint 
5000 tonnával sikerült csökkenteni. Fontos megemlíteni, hogy a fejlesztés nem 
áll meg ezen a szinten: a hulladék további 31%-os csökkentése érdekében a 
vállalat csigapréseket állít üzembe, amely 2007-ben további 2 000 tonnával növeli a 
hasznosítható hulladékok mennyiségét. A szennyvíztisztító optimalizálásán túl a három éve 
bevezetett szelektív hulladékgyűjtés eredményei is hozzájárultak a környezeti és gazdasági 
hasznokhoz. Az intézkedésekkel a vállalat összesen több mint 7 000 tonna hulladéktól 
kímélte meg a lerakókat (és annak költségével a saját kasszáját), és a hasznosítással 
évente 60-70 millió forintot nyert. A hulladékok kezeléséhez hozzátartozik, hogy a 
mennyiségi csökkentésen túl egy hulladéktömörítő berendezés üzembe helyezésével 
annak térfogata is csökkentésre kerül mintegy 6000 m3-rel.

 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyrt.
- A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs

A LINAMAR Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyrt. a LINAMAR 
CORPORATE CANADA  európai csoportjának legnagyobb tagja. Két telephelyen végez 
termelő tevékenységet: Orosházán és Békéscsabán. A társaság minden tevékenységi 
területén és telephelyén működteti az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú 
irányítási rendszert. Idén az alacsonyan csüngő gyümölcs – azaz a három éven belül 
megtérülő beruházások – kategóriájában nekik ítéltük a Környezeti Megtakarítás Díjat, 
miután egy forgácscentrifuga beállításával évi 120 tonna hűtő-kenő olajat nyernek 
vissza, és emellett értékesíthető fémhulladékot kapnak. Így az eddigi veszélyes 
hulladék részben visszavezetésre kerül a technológiába, részben pedig értékesíthetővé 
válik. Az intézkedés gazdaságilag is kiemelkedően megéri, hiszen a kétmillió forintos 
beruházásból évente több mint 60 millió forint nyereség származik, ami mintegy két hetes 
megtérülési időt jelent. A fenti intézkedés mellett kiemelendő, hogy a környezetvédelmi 
tevékenységet kiterjesztik a vállalat határain túlra is. Ezt mutatja, hogy egyik gyártmányuk 
esetében sikerült rávenniük a beszállítót a szabványostól eltérő, kisebb átmérőjű alapanyag 
gyártására, amivel évente 23,5 tonna acél árát (közel 6 millió forint) takarítják meg, és 
ugyanennyi hulladék sem keletkezik.

 Duna-Dráva Cement Kft.
- A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs

2006-ban a legnagyobb magasan csüngő gyümölcs, azaz 
a három éven túl megtérülő beruházások kategóriájának a 
díját a Duna-Dráva Cement Kft. érdemelte ki. A vállalat két 
cementgyártással foglalkozó gyárból, valamint számos építőipari tevékenységet végző 
kisebb cégből, cégcsoportból áll, éves cementtermelése több mint két millió tonna, ami a 
hazai piac legnagyobb gyártókapacitása. A cementgyártásról sokaknak a porszennyezés 
jut eszébe, de a különböző rekonstrukciók és környezetvédelmi beruházások következtében 
napjainkra ez elhanyagolhatóan alacsony szintre csökkent. A díjazás oka az elmúlt évek 
folyamatos, a környezetvédelem érdekében pénzt és energiát nem kímélő fejlesztései, 
kiemelve a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának kiváltását hulladékokkal, 
biomasszával, és a nyersanyag helyettesítését a Mátrai Erőműben keletkező 
technológiai maradékanyaggal. A két beruházás együtt mintegy 900 millió forintba 
került, megtérülési idejük több mint kilenc év. A környezet számára ugyanakkor 
mindenképpen jelentős hasznokkal jártak az intézkedések, hiszen összesen 
évente több mint százezer tonna hulladék válik így hasznosíthatóvá ahelyett, hogy 
a lerakókat terhelné.

A díj a nemes anyagokból 
készült “Megtakarítás fa”

Ablakon bedobott pénz V. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2006.

A díjakat a KÖVET Hotel Gellért-

ben tartott éves konferenciáján 

immár hagyományszerűen Dr. 

Persányi Miklós környezetvé-

delmi és vízügyi miniszter 

adja át. Az amazonit kövek-

kel díszített, fát ábrázoló díj 

azon túl, hogy magas erkölcsi 

elismeréssel jár egyike azon 

hazai környezeti-vállalati elis-

meréseknek, amelyekkel a 

nyertesek továbbjuthatnak az 

Európai Bizottság European 

Business Awards for the Envi-

ronment c. versenyére.
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Az öko-hatékonyság korlátai
Az elmúlt négy kötet hagyományait folytatva, ezúttal is fel kell hívnunk a figyelmet arra, 
hogy az öko-hatékonyság javítása önmagában még nem elegendő a fenntarthatatlan 
trendek megállításához. Ennek oka, hogy a növekvő gazdaság és fogyasztás „megeszi” 
a hatékonyabb működés által elért eredményeket. Nézzük meg, mi a helyzet például 
az energia terén: az európai uniós államok energiahatékonysága (másképp mondva 
energiaintenzitása) 1990 óta majdnem 15 százalékkal javult. A fenntartható fejlődés 
egyik szükséges, de nem elégséges feltétele teljesült: az energiafelhasználás (11%) elvált 
a gazdasági növekedéstől (29,4%)4, nem nőtt vele azonos módon. Az egyre nagyobb 
mértékű teljes energiafogyasztás azonban természetesen egy főre vetítve is folyamatosan 
növekszik, és éppen a leghatékonyabbnak mondott, legtisztábban termelő „fejlett” 
államokban a legmagasabb. További árnyékot vet a mutatókra az a tény, hogy 2001 óta 
csak hét tagállamban csökken folyamatosan az egységnyi GDP előállításához szükséges 
energia mennyisége, a legtöbb államban megállt ez a tendencia. Sőt, hogy a környezeti 
kérdések iránt kevésbé fogékonyak számára is szolgáljunk „érvvel”, megemlíthetjük, hogy 
az EU-25 államok importfüggése energia terén növekszik. Az elmúlt tíz év során az ún. 
energiafüggőségi ráta 44 %-ról 56 %-ra emelkedett.5

Mi áll a jelenség hátterében? Az okok a magasabb életszínvonalban, és az ezzel járó, sokak 
által „túlfogyasztásnak” nevezett fogyasztásban és közlekedési igényekben kereshetők. 
A közös piacban rejlő regionális előnyöket kihasználó vállalkozások százezrei bonyolítják 
áruszállításukat Európa közúthálózatán, autópályáin. Politikusok, „lobbi-szakemberek”, 
tanácsadók repülnek kontinensünk minden pontjáról Brüsszelbe, turisták százezrei 
ülnek fapadosra akár csak egy-egy rövid hétvégi kirándulás erejéig. Hiába csökkent az 
elmúlt 15 évben az ipar energiafelhasználása 5-10 százalékkal, ha a közlekedésé közel 25 
százalékkal, a háztartási fogyasztásé pedig 7 százalékkal nőtt. 
Önkéntelenül is felmerül az emberben a kérdés: miért kéne a háztartások és a 
közlekedés okozta környezeti terheket az iparnak vállára vennie? Meddig terjed a 

vállalatok felelőssége?
A gazdasági rendszert és 
folyamatokat a statisztikában 
könnyű szektorokra és számokra 
bontani. A valóságban azonban 
sokkal szorosabban összefügg 
az ipar, a szolgáltatások, a 
közlekedés és a háztartások. 
A közlekedés okozta 
környezetterhelés jelentős 
része a vállalatok működéséhez 
köthető, a háztartásban 
elfogyasztott termékeket az ipar 
állítja elő, és így tovább. Nehéz 
meghúzni azt a határt, ahol egy 
vállalat felelőssége véget ér. Azt, 
hogy ez nem a gyár kerítésével 
esik egybe, már régóta tudjuk.
Nézzük meg például a 
települési hulladékokkal 
kapcsolatos uniós mutatókat: 
az elmúlt tíz évben több mint 
20 százalékkal nagyobb 
mennyiségű kommunális 

hulladékot termeltek az európai társadalmak7. Ez azt jelenti, hogy a keletkezett hulladék 
mennyisége töretlenül nő, együtt mozog a gazdasági növekedéssel. Szépségtapasz a 
rendszeren, hogy a lerakott hulladékok aránya némileg csökkent, és az energetikai célból 
hasznosított és reciklált anyagok mennyisége jelentősen megnőtt. 

4 The European Environment – state and outlook 2005, EEA, Copenhagen, 2005.
5 Forrás: EU-statisztika. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/
               PGE_CAT_PREREL_YEAR_2006/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2006_MONTH_09/8-21092006-EN-AP1.PDF
6 Forrás: EU-statisztika. http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=1179
7 Forrás: EU-statisztika. http://ec.europa.eu/environment/statistics/pdf/leaflet_env_indic_2006.pdf

Az üzenet világos

Fenntarthatatlan trendek: az áruszállítás és a 
gazdasági növekedés nem válik szét egymástól6
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A gazdasági rendszert és 

folyamatokat a statisztikában 

könnyű szektorokra és szá-

mokra bontani. A valóságban 

azonban sokkal szorosabban 

összefügg az ipar, a szolgál-

tatások, a közlekedés és a 

háztartások. A közlekedés 

okozta környezetterhelés 

jelentős része a vállalatok 

működéséhez köthető, a 

háztartásban elfogyasztott 

termékeket az ipar állítja elő, és 

így tovább. Nehéz meghúzni 

azt a határt, ahol egy vállalat 

felelőssége véget ér. Azt, hogy 

ez nem a gyár kerítésével esik 

egybe, már régóta tudjuk.
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Bár a háztartásoknál keletkező hulladékokról beszélünk, helytelen volna megfeledkezni 
a valóság olyan összefüggéseiről, hogy a legtöbb hulladék valaha termék volt, melyet 
vállalatok állítottak elő. Továbbá az iparban dolgozó emberek is háztartásban élnek, 
termékeket fogyasztanak. Érdemes tehát elgondolkozni azon, hogy meddig húzódik az 
egyén és a szervezetetek felelőssége.
2003-ban még azt írtuk: a jövő a vállalati fenntarthatóság (corporate sustainability) eszméje 
lesz. A fenntartható fejlődés fogalma azonban egyrészt nehezen megragadható, másrészt 

könnyen félreértelmezhető. Elég csak arra gondolni, hogy politikusok hányszor használják 
a kifejezést a gazdaság fenntartható növekedése szinonimájaként. Talán mindenki számára 
könnyebben érthető, ha a fenntartható fejlődés iránti felelősség értelmében vett „vállalati 
fenntarthatóság” helyett a „vállalatok társadalmi felelősségéről”8 beszélünk. A felelősség 
fogalmának effajta újraértelmezése lefedi a (1) jövő nemzedékei (fenntartható fejlődés), 
(2) a helyi közösség (szociális felelősség, szűk értelemben vett CSR), és a (3) természet 
értékei (környezetvédelem) iránti morális kötelességeket is. Az „érintett felek” érdekeinek 
figyelembe vétele bonyolult és konfliktusokkal teli vállalkozás, de egy minőségileg 
magasabb rendű és fenntartható kapitalizmus kialakításához elengedhetetlen feltétel.
A „jövő piacgazdaságának” létrejöttéhez nagy szükség van a jelen kötetben szereplő 
intézkedésekre, de mindenki felelősségérzetének további növekedésére is.

 Kapusy Pál
 ügyvezető igazgató
 KÖVET-INEM Hungária

Települési hulladék keletkezése és kezelésük módja
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Ablakon bedobott pénz V. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2006.

8 CSR, Corporate Social Responsibility.
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számára könnyebben érthető, 

ha a fenntartható fejlődés 

iránti felelősség értelmében 

vett „vállalati fenntarthatóság” 

helyett a „vállalatok társadalmi 

felelősségéről” beszélünk.



12

Budapesti Erőmű Zrt. A KÖVET tagvállalata 1999 óta.

Erőműfejlesztés a 
környezetvédelemért

A cégről röviden
A Budapesti Erőmű Zrt. (BE Zrt.) a 
főváros legjelentősebb energiatermelője. 
Erőművei immár száz éve állnak a 
főváros szolgálatában. Ezek Budapest 
távhőigényének jelenleg 60%-át, míg az 
ország villamos energia igényének kb. 
3,5%-át biztosítják.
A társaság többségi tulajdonosa Európa 
egyik legnagyobb villamosipari vállalata, 
az Electricité de France (EDF). Főbb 
beszállítóink a Fővárosi Gázművek Zrt., 
a MOL Nyrt., főbb vevőink az MVM Zrt., a 
FŐTÁV Zrt. és az ELMŰ Nyrt. 
A folyamatosan megvalósuló erőmű-
fejlesztések hatására mind a hőenergia-, 
mind a villamosenergia-termelés kedvező 
hatásfokkal, egyre kisebb költségszinten, 
és a kapcsolt energiatermelés környezet-
védelmi előnyeivel valósul meg.

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A BE Zrt. tevékenységének környezet-
védelmi szempontú szabályozása és 
a környezeti teljesítmény fejlesztése 
– a magyarországi energiaiparban 
az elsők között, 2002-ben tanúsított 
– Környezetközpontú Irányítási Rendszer 
(KIR) keretén belül valósul meg. 
A közel egy évtizeden keresztül 
tartó kármentesítési program 2005-
ben fejeződött be. Ennek során öt 
telephelyünkön 14 396 m2 területet 
tisztítottunk meg, 22 805 m3 szennyezett 
talajt ártalmatlanítottunk, valamint 
20 000 m3 bontási törmeléket szállíttattunk el. Környezetvédelmi teljesítményünket 1998 óta 
környezetvédelmi jelentésben, 2002 óta fenntarthatósági jelentésben publikáljuk. 
Történetünk új szakasza indult meg a 90-es évek elején, amikor a régi, hagyományos 
erőművi blokkok helyett modern, gázturbinás egységeket létesítettünk Kelenföldön, 
Újpesten, végül Kispesten is. Pályázatunkban a Kispesti Erőmű fejlesztésének környezeti 
hatásait mutatjuk be.

A Kispesti Erőmű fejlesztése
Az MVM Zrt. által kiírt kapacitástender 
egyik győztese a Kispesti Erőmű volt 
1999-ben, így az erőmű technológiai 
fejlesztése 2002-ben indulhatott el. 
A Kispest-projektben a legkorszerűbb 
gáz-gőz körfolyamatot alkalmazó 110 
MW villamos teljesítményű, és 123 
MW hőteljesítményű új erőműrésszel 
párhuzamosan a megmaradó 
berendezések felújítási munkái is 
megtörténtek. Ezzel egyidejűleg 

1117 Budapest, 

Budafoki út 52.

Kapcsolattartó: 

Major Balázs,

környezetvédelmi felelős

(1) 577-8982 

(1) 577-8995 

balazs.major@bert.hu

Alapítás éve:

1991

Alkalmazottak száma:

426 fő

Éves forgalom:

38,6 milliárd Ft

Fő termékek:
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lehetőség nyílt a Kőbányai Erőmű elavult technológiájának végleges leállítására, 
így a fejlesztés egész Dél-Pesten érezteti kedvező hatását.  A 2004. augusztusában 
kereskedelmi üzembe állt erőmű rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel, és 
környezetvédelmi terhelése lényegesen alacsonyabb, mint a fejlesztés előttié. Az új erőmű 
összhatásfoka meghaladja a 80%-ot, energiatermelése pedig lényegesen kedvezőbb a 
korábbi erőműnél. 

Alacsony légszennyezőanyag-kibocsátás a Kispesti Erőmű fejlesztése után
A tüzelőberendezéseknél alkalmazott NOx szegény égők hatására jelentősen csökkent az 
éves NOx   kibocsátás. A tüzelőanyag politikánknak 
köszönhetően főként földgázt tüzelünk el, és a 
tartalék tüzelőanyagként alkalmazott könnyű 
fűtőolajról áttértünk az alacsonyabb kéntartalmú 
tüzelőolajra, ennek köszönhetően lényegesen 
alacsonyabb az SO2  kibocsátásunk. A kombinált 
ciklusú gázturbinás erőművek a levegőtisztaság-
védelmi előírásnak megfelelnek anélkül, hogy 
utólagos füstgáztisztításra lenne szükség. 

Hatékonyabb vízgazdálkodás, kevesebb 
vegyszerfelhasználás a Kispesti Erőműben
Az erőmű hatékonyságának növelése érdekében 
új vízelőkészítő üzemet is létesítettünk. Az ipari vízből meszes előlágyítással, szűrést 
követően, ellenáramban működő ioncserés technológiával állítjuk elő a megfelelő minőségű 
kazán póttápvizet. Az új vízelőkészítő alacsonyabb 
vegyszerfelhasználást, és kevesebb kibocsátásra 
kerülő szennyező anyagot eredményez.
A vízelőkészítő technológiája víztakarékos, a 
hulladékvizek jelentős részét visszavezetjük 
a technológiába. Továbbá azonosítottuk a 
vízfelhasználás legkritikusabb pontjait és szervezési 
intézkedésekkel (pl. vízvisszaforgatás, hűtési 
hatásfok optimalizálása) jelentős vízfelhasználás-
csökkentést sikerült elérni amellett, hogy a termelt 
energia jelentősen nőtt 2005-ben. A vízfelhasználás 
csökkenése természetesen maga után vonta a 
szennyvízkibocsátás csökkenését is.
A szennyvizek esetleges olajtartalmának tisztítására Purator rendszert létesítettünk, 
valamint az erőmű csatornarendszerébe zsilipeket építettünk be a városi csatornahálózat 
szennyezésének megelőzésére.  

Környezeti és gazdasági hatások

A kapcsolt energiatermelést 

végző erőmű egy technológiai 

rendszerben egyszerre állít 

elő villamos- és hőenergiát. 

Előnyei a nagy termikus ha-

tásfok, a magas rendelkezésre 

állás, a folyamatos energiater-

melési képesség, az alacsony 

szennyezőanyag-kibocsátás.

A kedvező környezetvédelmi és 

üzemeltetési szempontok miatt 

a kombinált ciklusú gázturbina 

legjobb elérhető technikának 

számít.
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Coca-Cola Beverages Magyarország Kft.

Újrahasznosított 
PET-pehely – és a 
hulladékkör bezárul
A cégről röviden
A Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft. 
dunaharaszti palackozó üzemén és a zalaszentgróti 
ásványvíz palackozón kívül 10 disztribúciós 
központot is üzemeltet, 1 200 dolgozót foglalkoztat. 
A teljes magyar piacot kiszolgáló üzem gyártó- és 
töltősorai 0,2 literes többutas üvegektől a 2 literes 
újratölthető és egyutas PET-palackokig a termékek, 
kiszerelések széles választékát állítják elő, beleértve 
az aszeptikus körülmények között palackozott, 
tartósítószer-mentes gyümölcsitalokat és teákat is. 
A töltősorok kapacitása eléri az évi 960 millió litert. 
A felhasznált nyersanyagok és alapanyagok 95%-
át magyar szállítók biztosítják. Mindkét palackozó 
üzem rendelkezik a minőségügyi rendszer ISO 9001 és a környezetirányítási rendszer 
ISO 14001-es tanúsítványokkal. A vállalat elkötelezett a hosszú távon fenntartható fejlődés 
mellett, részt kíván venni a környezet megóvásában, a társadalom fejlődésére is gondot 
fordítva, kormányzati és civil szervezetekkel karöltve.

Főbb környezetvédelmi intézkedések

Levegővédelem
A Coca-Cola régóta dolgozik a hűtési eljárások és hűtőberendezések környezeti hatásának 
csökkentésén. A hűtők karbantartása és újrahasznosítása összhangban van az ózonvédelemről 
szóló montreali ajánlással. A halogénezett hűtőközegek teljes körű megszűntetése zajlik az 
épületkarbantartás és a hidegital szervíz területén. A kapcsolt hő- és hidegenergia előállítására 
alkalmas erőmű révén lényegesen csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása is.

Erőforrások felhasználásának csökkentése
A termelés során több megoldást alkalmazunk a víz-, energia-, vegyszer- és csomagolóanyag-
felhasználás tervszerű csökkentésére. Felmértük vízfelhasználási és kibocsátási pontjainkat, 
és a gyártási folyamatokban felhasznált vízből kevesebbet, illetve azt többször használjuk fel. 
Jó példa erre a palacköblítés utáni víz felhasználása pályakenési célokra, illetve az előöblítő víz 
rekeszmosásra való újrahasználata. Más területeken is odafigyelünk a víztakarékosságra, pl. a 
mosdókban olyan tartályokat szereltünk fel, amelyek lehetővé teszik a rövidített öblítést.
Bevezettük üzemünkben a palack- és kupakkönnyítési eljárást. Ennek eredményeként 
éves szinten átlag 10%-kal csökkenthető a teljes csomagolóanyag-kibocsátás, beleértve a 
másodlagos csomagolóanyagok (köztes lapok, zsugorfóliák) használatának csökkentését 
is. Minden palack, amibe Coca-Cola termékeket töltenek, vagy újratölthető (többutas 
üveg vagy PET) vagy újrahasznosítható (egyutas üveg és PET). A 2 literes palackok 
előformáinak gyártásakor újrahasznosított PET-pelyhet is használunk. A kiürült palackokat 
az ÖKO-Pannon Kht. segítségével gyűjtik vissza és szállítják egy olyan üzembe, ahol az ún. 
Cleanaway eljárással újra felhasználható PET-pelyhet (CyclePET®) állítanak elő az egykori 
italcsomagolásból. Az egyutas csomagolás alapanyaga ezzel a módszerrel többször 
felhasználhatóvá válik (csomagolás-háztartás-szelektív 
hulladékgyűjtés-újrahasznosítás-csomagolás) a kör 
tehát bezárul. Jelenleg palackonként maximum 30% az 
újrahasznosítási arány, a vállalat célkitűzése az 50%-os 
arány elérése 2008-ig.
Az üzem alternatív energiaforrást is használ. Ezt a 
dunaharaszti telephelyen megépült trigenerációs, 
környezetkímélő technológiára épülő kapcsolt, hideg-, 
hő- és villamosenergia előállítására egyaránt alkalmas 
CHP erőmű szolgáltatja, amelynek hatékonysága 
kétszerese a hagyományos erőművekének. 

2330 Dunaharaszti, 

Némedi út 104.

Kapcsolattartó: 

Varga Viktória, 

környezetvédelmi vezető
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viktoria.varga@cchbc.com
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Ugyanolyan minőségű termék gyártása 
anyag- és energiatakarékos módon

CyclePET® – és a kör bezárul Színes italválaszték zöld energiával 
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Alkalmazásával csökken a felhasznált földgáz mennyisége és az üvegházhatású gázok 
kibocsátása. 

Hulladékgazdálkodás az üzemben és az irodákban
Telephelyeinken kialakítottuk a teljes körű szelektív hulladékgyűjtést. A hulladékká 
váló anyagokat szelektíven gyűjtjük és újrahasznosíttatjuk, beleértve elektromos 
berendezéseinket, fém hulladékainkat is. Az irodákban bevezettük a kétoldalas nyomtatást és 
irodai papír hulladékainkat is külön gyűjtjük. Bevezettük a kézi palacktömörítők használatát, 
segítve a dolgozók környezettudatos viselkedését és a szállítási kapacitás kihasználtságát. 
A kommunális hulladék mennyiségét is csökkentjük és gondoskodunk a hőtermelési 
célú hasznosításról. Veszélyes hulladékaink mennyiségét a fénycsövek, kompresszorok, 
elektronikai alkatrészek és festékpatronok hasznosíttatásával csökkentjük.

Szennyvíztisztítás, talajvízmegóvás
A Coca-Cola 1995-ben zöldmezős, egy napi ötezer köbméter kapacitású szennyvíztisztító 
művet is építtetett Dunaharasztiban, amely azóta a város tulajdona, és a lakosság 
szennyvizét is tisztítja. A Coca-Cola Beverages Magyarország Kft. szennyvízkibocsátása 
minden paraméterét tekintve megfelel a jogszabályi követelményeknek. Berendezéseink 
mosására 100%-ban biológiailag lebomló tisztítószert használunk. Az üzemi és raktárrészek 
területén a járművekből elcsöpögő olaj csapadékvízbe kerülését megakadályozzuk, 
folyamatos méréssel ellenőrizzük.

Környezeti és gazdasági hatások

Minden palack, amibe Coca-

Cola termékeket töltenek, 

vagy újratölthető (többutas 

üveg vagy PET) vagy újra-

hasznosítható (egyutas üveg 

és PET). A 2 literes palackok 

előformáinak gyártásakor 

újrahasznosított PET-pelyhet is 

használunk. A kiürült palacko-

kat az ÖKO-Pannon Kht. segít-

ségével gyűjtik vissza és szál-

lítják egy olyan üzembe, ahol 

az ún. Cleanaway eljárással 

újra felhasználható PET-pelyhet 

(CyclePET®) állítanak elő az 

egykori italcsomagolásból.

Az intézkedés 
megnevezése

Mióta 
működik? Környezeti javulás

 Beruházás
 Működési költség (éves)
 Megtakarítás (éves)
 Megtérülési idő

Energia-felhasználás 
csökkentése, CHP 
beüzemelése és 
működése

2006. 
január

Kevesebb földgáz-felhasználás: 
0,32 MJ/l helyett 0,06 MJ/l, 
1 856 406 m3 földgáz 
megtakarítása évente

 2,16 milliárd Ft
 0 Ft
 111,6 millió Ft
 azonnali *

Vízfelhasználás 
csökkentése

2006. 
július

172 275 m3-rel kevesebb 
vízfelhasználás, azaz 3,2 l/l 
helyett 2,5 l/l vízfelhasználási 
arány 

 24,7 millió Ft
 0 Ft
 133,4 millió Ft
 2 hónap

Egyutas PET-palackok 
(2 literes és 
0,5 literes), kupakok 
tömegcsökkentése

2006 6-14%-kal kevesebb palack és 
kupak anyagfelhasználás és 
409,2 tonnával kevesebb hulladék 
kibocsátása évente

 0 Ft
 0 Ft
 93,08 millió Ft
 azonnali

Visszaforgatott, 
kezelt PET-pehely 
felhasználása

2005 PET alapanyag 25%-kal 
(691 tonnával) való csökkentése 
éves szinten

 35 millió Ft
 0 Ft
 32,6 millió Ft
 1 év 1 hónap

Nyomtatók átállítása 
kétoldalas nyomtatásra 
Dunaharasztiban

2005 10 200 kg-al kevesebb A4-es 
papírfelhasználás évente

 0 Ft
 0 Ft
 1,95 millió Ft
 azonnali

Szelektív 
hulladékgyűjtési 
rendszer fejlesztése 
Dunaharasztiban

2004. 
október

Kommunális hulladék 
csökkenése 514 548 kg/év, 
ami a hasznosítható hulladék 
mennyiségét növelte meg

 640 ezer Ft
 0 Ft
 21,6 millió Ft
 1,5 hét

Szelektív 
hulladékgyűjtés 
kialakítása vidéki 
telephelyeken

2006. 
augusztus

A hasznosítható hulladékok 
mennyiségének 20%-kal 
(61,5 tonnával) való növekedése

 900 ezer Ft
 0 millió Ft
 752 ezer Ft
 1 év 2 nónap

Irodai papírhulladék 
újrahasznosítása

2006. 
június

Hasznosítható hulladékok 
mennyisége 18 tonnával több 
évente

 187 ezer Ft
 35 ezer Ft
 416,6 ezer Ft
 6 hónap

Fénycsövek, 
kompresszorok, 
leselejtezett 
italautomata, hűtő és 
egyéb berendezések 
újrahasznosítása 

2006. 
január

Hasznosítható hulladékok 
mennyisége 87,5 tonnával több 
évente

 0 Ft
 150 ezer Ft 
 5,88 millió Ft
 azonnali

* A megtérülése a Coca-Cola számára azért azonnali, mert a CHP-t a Greenergy Kft. beruházásával hozták létre, az üzemeltetést és 
a karbantartást is ők végzik.

�
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DENSO Gyártó Magyarország Kft. A KÖVET tagvállalata 2000 óta.

Növekvő kapacitás, kevesebb 
energiafelhasználás 
– Újabb környezettudatos fejlesztések a Denso-nál

A cégről röviden
A DENSO Gyártó Magyarország 
Kft-t 1997. áprilisában alapították 
75 millió euró befektetéssel 
Székesfehérváron, a Sóstói Ipari 
Parkban, amely 2001-ben további 
75 millió euró befektetésével 
kibővült. A gyár a DENSO 
Corporation tagja, fő tulajdonosai 
a DENSO Corporation és a 
DENSO International Europe B.V. 
70-30% arányban. A telephelyen 
autóalkatrészek gyártása folyik. 
Az üzemet két fő részlegre lehet 
osztani, az egyik területen a 
dízeladagoló rendszer (Common 
Rail) alkatrészeit készítik, a másik 
területen olyan rendszervezérlő 
eszközöket (SCC) gyártanak, melyeket benzinnel működő személygépkocsikba építenek 
be, ezzel csökkentve annak üzemanyag fogyasztását, és párhuzamosan a káros anyag 
kibocsátását is. Legújabb termékük az UC injektor, amit benzinnel üzemelő gépkocsikba 
szerelnek be. A termékkörrel egyidejűleg vevőkörük is bővült. Korábbi legnagyobb vásárlójuk 
mellett – ISUZU/POLSKA (GM csoport tagja) – vevőik között tudhatják többek között a Toyota 
Motors UK-t, a Nissant, a Volkswagent, a Fordot, és az Audit.

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A DENSO 1999 óta nagy gondot fordít a 
környezetvédelemre. Bevezette és tanúsíttatta az 
ISO 14001 rendszert. A környezetvédelmi rendszer 
fejlesztése érdekében számos intézkedést valósított 
meg, így például bevezetésre került az ISO 14031 
szerinti környezeti teljesítményértékelés. 2000-ben 
megjelentette első környezeti jelentését, amely azóta 
kibővítve gazdasági számításokkal és társadalmi 
szerepvállalással, fenntarthatósági jelentéssé 
bővült. Ezekben a jelentésekben helyet kapnak a 
környezetvédelmi rendszer fejlesztésére irányuló 
programok és intézkedések. A 2004-es év a gyár 
bővítése miatt elsősorban hatósági feladatokat 
(vízkárelhárítási terv, hulladékgazdálkodási terv, építési 
engedélyek) jelentett a környezetvédelmi részleg 
számára. 2005-ben viszont sikerült ismét néhány olyan intézkedést megvalósítani, ami 
mind a környezet, mind a gazdaság oldaláról egyaránt kedvezőbb helyzetet teremtett a cég 
számára. 
Az üzembővítés újabb kihívást jelentett a környezetvédelmi osztály számára, a mintegy 
30%-kal megnőtt kapacitás tovább fokozta az energiafelhasználást és a már így is magas 
kibocsátást. Az Energiabizottság segítségével kidolgozásra kerültek olyan intézkedések, 
amelyek nem csak a költségeket, hanem a környezeti hatásokat is csökkentik. A folyamatos 
működés biztosításához növelni kellett a dolgozók létszámát is. Az egyik intézkedés arra 
irányult, hogy a felhasznált villamos energia mennyisége csökkenjen. Jó ötletnek bizonyult, 
hogy az öltözők világítását időkapcsolók segítségével lehet programozni. Így a lámpatestek 
csak a műszakváltások ideje alatt világítanak. Ezzel évente 1 millió Ft-ot takarít meg a 
vállalat. A másik fontos energiahordozó a földgáz, amiből 2005-ben 3,3 millió m3-t használt 
el a cég. Ilyen volumennél már érdemes akár olyan beruházást is megvalósítani, amelynek 

8000 Székesfehérvár, 

Holland fasor 14.

Kapcsolattartó: 

Vizy Antal,

KEM-vezető

(22) 552-000/4010 

(22) 552-095 

a.vizy@denso.hu

Alapítás éve:

1997

Alkalmazottak száma:

3 700 fő

Éves forgalom:

63 milliárd Ft

Fő termékek:

Autóalkatrészek (Common 

Rail, SCC termékek, UC injek-

tor)

Az épület alapterülete az utolsó bővítés után elérte az öt 
focipályányit

3 másodperc alatt készül el legújabb 
termékünk, az UC injektor
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hosszabb a megtérülési ideje. A 
közel 11 millió Ft-os beruházás 
során a levegő hűtéséből keletkező 
hőtöbblet, valamint a kazánokból 
távozó füstgáz energiatartalma 
került hasznosításra. A vállalat 
saját szennyvíztisztító-berendezést 
üzemeltet, tehát már a tisztított, kezelt 
víz kerül a közcsatornába. A pH érték 
beállítása gyakran gondot okozott, 
ami csak kénsav hozzáadásával volt 
megoldható, viszont ettől jelentősen 
megnőtt a szulfátkibocsátás. 
A termelés megnövekedése 
miatt ez csak tovább fokozódott, 
sürgősen be kellett avatkozni. Két új 
szennyvízkezelő szer bevezetésével 
sikerült megoldani ezt a problémát 
is. Vas-klorid adagolásával egyszerre megoldottá vált a savasabb pH kialakítása és az 
olajszennyeződések kicsapatása, polielektrolit hozzáadásával pedig hatékonyabbá vált a 
szűrés és centrifugálás. 

Környezeti és gazdasági hatások

2000-ben megjelentette első 

környezeti jelentését, amely 

azóta kibővítve gazdasági 

számításokkal és társadalmi 

szerepvállalással, fenntart-

hatósági jelentéssé bővült. 

Ezekben a jelentésekben he-

lyet kapnak a környezetvédelmi 

rendszer fejlesztésére irányuló 

programok és intézkedések.

Az intézkedés 
megnevezése

Mióta 
működik? Környezeti javulás

 Beruházás
 Működési költség (éves)
 Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Szennyvízkezeléshez 
használt kénsav 
mennyiségének 
csökkentése 
új vegyszerek 
bevezetésével

2005 53 200 liter kénsav megtakarí-
tása, 27 225 kg-mal kevesebb 
szulfátkibocsátás

 0 Ft
 0 Ft
 500 ezer Ft
 azonnali

Öltözők világításának 
vezérlése időkapcsolók 
segítségével

2005 Az öltözők világításának 
költsége 50%-kal csökkent. 
58 000 kWh villamos energiát 
takarítottak meg, ami 38,66 
tonnával kevesebb  CO2 
kibocsátást eredményezett

 350 ezer Ft
 0 Ft
 1 millió Ft
 4 hónap

Kompresszor 
hűtőlevegőjének 
hőhasznosítása 
melegvíz készítésére 

2005 64 700 m3 földgázt takarítot-
tak meg, ami 15,24 tonnával 
kevesebb CO2  kibocsátást 
eredményezett

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

Kazánok füstgáz 
energia tartalmának 
hőhasznosítása. 
A kinyert energiát 
a tápvíz  
előmelegítésére 
hasznosítják

2005 63 300 m3 földgázt takarítot-
tak meg, ami 14,9 tonnával 
kevesebb CO2  kibocsátást 
eredményezett

 8,7 millió Ft
 0 Ft
 4,5 millió Ft
 1 év 11 hónap

�

Hőcserélő alkalmazásával nem hagyjuk, 
hogy veszendőbe menjen a kompresszor hőenergiája

�

�

�

�
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Duna-Dráva Cement Kft.

Cementgyártás a 
környezetterhelés 
csökkentésével
A cégről röviden
A Duna-Dráva Cement Kft. két 
cementgyártással foglalkozó gyárból, 
valamint számos építőipari tevékenységet 
végző kisebb cégből, cégcsoportból 
áll. A váci gyár az ország északi részén, 
Budapesttől mintegy 34 km távolságra, 
északra található. A cégcsoport másik 
gyára az ország déli felén, Pécstől 56 km-
re helyezkedik el Beremenden.
A két gyár 1993-ban került két német 
szakmai befektető tulajdonába, és ezzel 
részévé vált a világ egyik legnagyobb 
cementelőállító konzorciumának. A Duna-Dráva Cement Kft. több mint kétmillió tonna 
kitűnő minőségű, a vevői igényeket maximálisan figyelembe vevő cementet gyárt évente. 
Ez a hazai piac legnagyobb gyártókapacitása. A folyamatos beruházások és fejlesztések 
eredményeként a cementgyártásban elérhető legjobb technikát, technológiát alkalmazza 
mindkét gyáregység, melynek sajátos jellemzője a magas energia-hatásfok, alacsony fajlagos 
energiafelhasználás, zárt technológia és a hatósági előírásoknak megfelelő emissziós 
határértékek maradéktalan betartása. Mindezt az integrált irányítási rendszer segítségével 
(ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999) érjük el.

Főbb környezetvédelmi intézkedések

Levegőtisztaság-védelem
A múltban a cementgyártás hagyományos környezetterhelése a poremisszió volt. 
A különböző rekonstrukciók és környezetvédelmi beruházások, intézkedések következtében 
napjainkra ez az érték elhanyagolhatóan alacsony szintre csökkent. A technológiaváltást 
megelőzően jelentős volt a környezetre, növényzetre gyakorolt hatás, napjainkra már a 
gyárak közvetlen környezete is tükrözi a fejlesztések sikerességét.
A kibocsátás mennyiségének és minőségének ellenőrzése folyamatos, a kibocsátott 
anyagok koncentrációját emissziómérő-rendszer figyeli. 2005-ben megépítettük az SNCR 
rendszert, amely oldott karbamid befecskendezéssel a kibocsátott NOx mennyiségét 
tovább csökkenti. 2004-től kezdve az alapanyag és nyersanyagtárolókat fedetté tettük, 
így megszűntek a porkibocsátó diffúz források. 2005-ben a kemence vonalon működő 
kavicságyas szűrőt a legjobb hatásfokú zsákos porszűrőre cseréltük, az elektrofilterek 
hatásfokát megnöveltük, melynek eredményeképp tovább csökkent a kibocsátás mértéke. 

Zaj
A 2004. évi beruházásoknak köszönhetően (kemence-kéményrendszer hangtompítása 
(félhullámhosszú zajkioltása), zajvédő falak építése, különböző rendszerek burkolása) 
zajkibocsátásunk tekintetében biztosítani tudjuk a gyárak környezetében a határértékek 
alatti megfelelést. 

Alapanyag kiváltása
A 2001-es évig természetes gipszkövet használtak fel a Duna-Dráva Cement Kft. gyárai a 
cement kötésidejének szabályozására. A jelenlegi időszakban a gipszkő kiváltására a Mátrai 
Erőműben létesített meszes gázmosóban keletkező úgynevezett REA-gipszet alkalmazzuk, 
ami az ottani technológiában a felhasználás után már feleslegként jelenik meg. REA-gipsz 
cementgyári alkalmazásával egy fontos ásványkincs megóvása volt elérhető oly módon, 
hogy az erőmű elhelyezési gondját is megoldotta közben. A REA-gipsz, valamint a többi 
kiváló cementgyártási adalékanyag speciális tulajdonságú cementek gyártására ad módot.
További lehetőség a különleges tulajdonságú cementek gyártására alkalmas erőművi pernye 
felhasználása, amely energiamegtakarítást tesz lehetővé a környezetvédelmi előnyök mellett. 
A bányai termelés során a vasművek hulladékának számító kohósalakot keverünk az 
őrleménybe, ezáltal csökkentve a nyersanyag-felhasználást, valamint a CO2-kibocsátást.

2600 Vác, 

Kőhídpart dűlő 2.

Kapcsolattartó: 

Zvekanovics László,  

környezetvédelmi vezető

(27) 511-600/1544 

(27) 511-760 

zvekanovicsl@duna-drava.hu

Alapítás éve:

1963

Alkalmazottak száma:

537 fő

Éves forgalom:

32,1 milliárd Ft

Fő termékek:

cement, kőliszt

A rendezett beremendi gyáregység mindenben 
megfelel a kor követelményeinek
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Tüzelőanyag kiváltása
Egyetlen cementgyár energiaigénye meghaladja egy negyvenezer lakosú városét. 
Ennek a hatalmas energiamennyiségnek a kielégítésére számos alternatív megoldás 
létezik a fosszilis energiahordozók alkalmazásán túl. Egyik ilyen lehetőség a növényi 
és állati eredetű biomassza alkalmazása, ezáltal csökkentve az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, valamint az egyéb energiahordozók mennyiségét. A Duna-Dráva Cement Kft. 
gyáraiban alkalmazott biomassza tüzelőanyagok – mint például a szalma, húsliszt, maghéj 
– mindig újratermelhetők, és jóval kevésbé szennyezik a környezetet, mint a kifogyóban 
lévő fosszilis energiahordozók. 
A másik lehetőség az újrafeldolgozás céljára alkalmatlan 
hulladékok energetikai célú felhasználása. Mind az ipari, 
mind a lakossági felhasználás során mértéktelenül nő a 
hulladéktermelés. Ezeknek az anyagoknak az elhelyezése 
is komoly gondokkal jár azon kívül, hogy szennyezhetik a 
környezetet. Erre kínál megoldást a Duna-Dráva Cement 
Kft. gyárai által alkalmazott technológia, ami alkalmas 
az ilyen hulladékok energiatartalmának kinyerésére. A 
máshol már nem hasznosítható anyagok cementgyári 
felhasználása, a környezet „tisztulását” és a fosszilis energiahordozók felhasználásának 
csökkenését eredményezi. A jelenlegi csomagolási műanyagok, gumik, gumiabroncsok, 
textil és olajipari iszapok köre még lényegesen bővíthető.  Ezentúl számos olyan terméket 
használunk fel, ami gyártási maradékanyagokból készült. Ilyen például az olajiparban 
gyártási melléktermékből előállított petrolkoksz, vagy más néven olajipari műszén. 
Beremendi gyárunkban szennyvíziszap haszno-
sítását is megkezdtük ebben az évben, mely 
anyag az alapanyag egy részének a kiváltását 
eredményezi.

Környezetvédelmi kutatás, fejlesztés
2005-ben a modern berendezésekkel felszerelt 
környezetvédelmi laboratóriumunk megkezdte 
működését, melyben a gyártott cement mutatóit, 
valamint a beérkező nyers- és tüzelőanyagokat 
vizsgálják kollégáink. Az előzetes vizsgálatok 
biztosítják a környezettudatos termelést, amely 
cégünk egyik alapelve.

Környezeti és gazdasági hatások

A múltban a cementgyártás 

hagyományos környezetter-

helése a poremisszió volt. 

A különböző rekonstrukciók és 

környezetvédelmi beruházá-

sok, intézkedések következ-

tében napjainkra ez az érték 

elhanyagolhatóan alacsony 

szintre csökkent. A tech-

nológiaváltást megelőzően 

jelentős volt a környezetre, 

növényzetre gyakorolt hatás, 

napjainkra már a gyárak köz-

vetlen környezete is tükrözi 

a fejlesztések sikerességét.

Tegnap gyártási gumihulladék, 
ma tüzelőanyag

Az intézkedés 
megnevezése

Mióta 
működik?

Környezeti javulás

 Beruházás
 Működési költség (éves)
 Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Nyersanyag 
helyettesítése

2001 Természetes gipszkő kiváltása REA-
gipsszel, évi 60 000 tonna.
Innovatív kompozitcement fejlesztés 
erőművi pernye felhasználásával,
évi 12 900 tonna.

 373 millió Ft
 15 millió Ft
 56,6 millió Ft
 8 év 11 hónap

Levegőtisztaság-
védelmi 
beruházások

2004 Emisszió csökkenése:
por: 70,9% 
NOx: 32,5% 

 328 millió Ft
 8 millió Ft
 26 millió Ft
 18 év 3 hónap

Meg nem újuló 
energiaforrások 
helyettesítése 
hulladékokkal, 
biomasszával 

2005 Fosszilis tüzelőanyagok felhaszná-
lásának csökkenése, az elmúlt 
időszakban 30 000 tonna alternatív 
anyag felhasználása.
CO2-kibocsátás csökkenése  

 528 millió Ft
 20 millió Ft
 75 millió Ft
 9 év 7 hónap
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Falco Forgácslapgyártó Zrt.

Ahol a bútor kezdődik – 
a fa anyagában történő 
újrahasznosítása
A cégről röviden
Szombathelyen egy háromkeretes fűrészüzem 
beépítésével kezdődött meg a faipari tevékenység 
1939-ben, majd közel húsz évig ez volt az elsődleges 
profil. A forgácslapok gyártása 1959-ben kezdődött 
meg, az éves kapacitás 6 000 m3 volt, ami később 
folyamatosan bővült.
1976-ban 1 millió m2/év kapacitással megkezdődött 
a felületkezelt faforgácslap termelése, majd a 80-as 
és 90-es évek során a kornak megfelelő modern 
sorok kerültek beüzemelésre, aminek köszönhetően 
a forgácslap-termelés 50%-a felületkezelt formában, 
mintegy százféle színben került forgalomba hozatalra.
A jelenleg is működő forgácslapgyártósor üzembe 
helyezésével a névleges kapacitás éves szinten 300 000 m3 lett, ezt azonban az üzem még 
nem tudja teljes mértékben kihasználni. 1998-ban cégünk megkapta a TÜV Rheinland auditáló 
cégtől az ISO 9002 minősítést. 2002-ben megkezdődött a tervezett új gyártósor beruházása, 
melynek első lépéseként új szárító és elektrofilter került beépítésre, ezáltal a porkibocsátás 
az ötödére csökkent, mely a 2012-re előirányzott  határértékeknek is megfelel.

Főbb környezetvédelmi intézkedések

Hulladék begyűjtése, anyagában történő újrahasznosítása
Cégünk a 80-es évek végéig tisztán forgácsfából, az erdőgazdálkodás előhasználataiból, 
illetve véghasználatokból kikerülő, mintegy az értékesebb faanyag melléktermékeként 
megjelenő faanyagból állított elő forgácslapot.
A 90-es évek elején kezdődött el a fűrésziparban 
keletkező, akkor még csak szó szerint hulladékként 
kezelt, melléktermékek beszerzése.
A fahulladékok beszerzésénél a legtöbb probléma 
a szállíthatóság milyenségéből fakadt. Míg a 
szálas léchulladék esetében a fűrészüzemek 
odafigyelésével viszonylag gyorsan gépi 
rakodásra alkalmas formába lehetett hozni a 
korábban kazalként tárolt hulladékot, addig 
az ömlesztett anyagok (fűrészpor, apríték) 
esetében ez összetettebb gondot jelentett. 
Ennek a problémának a feloldására született 
1995-ben az ötlet, hogy a cég egyenként 30 m3-es konténereket vásárolt, és ezeket azon 
fűrészüzemekbe telepítette le, ahol a szükséges feltételek biztosítottak voltak.
Jelenleg ma már közel 70 db konténerrel oldjuk meg a fűrészüzemekkel közösen az 
ömlesztett anyagok egy részének a beszállítását.
A fajlagos fuvarköltség csökkentését és a nagyobb 
távolságról való gazdaságos beszállítást további 
speciális eszközök üzembe állításával oldotta meg 
a cég. A 90-es évek végén 75-80 m3-es, használt, 
nyerges utánfutók álltak üzembe, melyek megrakásáról 
természetesen a fűrészüzemeknek kellet gondoskodni.
Az elmúlt években ez a kocsipark tovább fejlődött, 
fiatalodott és olyan nyerges szerelvények álltak be 
a sorba, amikkel már készterméket – forgácslapot, 
bútorlapot – és visszfuvarban ömlesztett anyagot is 
tudtunk szállítani, megoldva így a még messzebb 
lévő helyek elérését is.

9700 Szombathely, 

Zanati u. 26.

Kapcsolattartó: 

Fekete Szabolcs,

üzletkötő

(94)516-671 

(94)314-891 

feketesz@falco.hu

Alapítás éve:

1939

Alkalmazottak száma:

423 fő

Éves forgalom:

14,5 milliárd Ft

Fő termékek:

laminált forgácslap, munkalap, 

cementkötésű forgácslap

A faipari tevékenység közel hetven éve 
működik

Az előaprítás a nagyobb vasak 
kivétele és a gazdaságosan szállítható 

mennyiség elérése miatt szükséges

A forgácsfa mellett jelentős mennyiségű 
hulladékfát is felhasználunk a gyártáshoz
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Ablakon bedobott pénz V. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2006.

A 2000-es év újabb áttörést jelentett a hulladékbeszerzés életében, ugyanis a 60 cm-nél 
rövidebb fahulladékok felaprítására előtte nem állt rendelkezésre megfelelő berendezés. 
Ezt a hiányt pótolta egy kalapácsos aprítógép, amely 
az aprítást követően 98%-os biztonsággal a fémet is 
leválasztja az aprítékról, ezáltal a szeges, fémciklopánttal 
kötözött, kalodás anyagot is biztonsággal lehet kezelni.

Fa csomagolási hulladék begyűjtése és anyagában 
történő hasznosítása
2002-ben a Falco megkezdte a fa csomagolási hulladék 
begyűjtését és feldolgozását. Kezdetben Szombathelyről 
és annak 30 km-es körzetéből kerültek beszállításra 
elsősorban használt raklapok, majd 2002. októberében 
munkába állt az első mobil géplánc (vontató + rakodógép + 
aprítógép), amivel a távolabb lévő, betárolt fa-raklapokat fel 
tudtuk dolgozni és gazdaságosan be tudtuk Szombathelyre 
szállítani. Az igény azonban egyre növekedett, és újabb beruházással 2005. júniusában 
beüzemeltük a második mobil gépláncot. Ezzel a beruházással a Falco Rt. a fa csomagolási 
hulladék területén bármilyen anyagot fel tud 
dolgozni a kábeldoboktól egészen a nagyméretű 
ládákig. Ugyanebben az évben a 2000-ben 
üzembe állt mobilgépet egy telepített utánaprító 
váltotta le, melyhez egyéb tisztító berendezések 
is párosultak.
A Falco Rt. 2004-től jelentős partnere az 
Öko-Pack, valamint az Öko-Pannon Kht-
nek. E koordináló szervezetek keretein belül 
mintegy 15 000 tonna fa csomagolási hulladék 
kerül begyűjtésre, illetve egyéb begyűjtő 
cégekkel közösen mintegy 23-24 000 tonna fa 
csomagolási hulladék kerül anyagában történő 
újrahasznosításra. Az elmúlt öt évben a fahulladék felhasználása 18%-ról 55%-ra emelkedett, 
ami azt jelenti, hogy 2005-ben kb. 88 000 m3 többlet fahulladék került anyagában történő 
újrahasznosításra (amibe bele értendő a fűrészpor, apríték, léchulladék fa csomagolási 
hulladék is), mint 2000-ben, ami mind ökonómiailag, mind ökológiailag jelentős eredmény.

Környezeti és gazdasági hatások

A fahulladékok beszerzésénél 

a legtöbb probléma a szál-

líthatóság milyenségéből 

fakadt. Míg a szálas léchulla-

dék esetében a fűrészüzemek 

odafigyelésével viszonylag 

gyorsan gépi rakodásra alkal-

mas formába lehetett hozni a 

korábban kazalként tárolt hul-

ladékot, addig az ömlesztett 

anyagok (fűrészpor, apríték) 

esetében ez összetettebb 

gondot jelentett. Ennek a prob-

lémának a feloldására született 

1995-ben az ötlet, hogy a cég 

egyenként 30 m3-es konténe-

reket vásárolt.

Az intézkedés 
megnevezése

Mióta 
működik? Környezeti javulás

 Beruházás
 Működési költség (éves)
 Megtakarítás (éves)
 Megtérülési idő

AK-600 mobil 
aprítógép
A 60 cm-nél rövidebb, 
szeges anyag aprítása 
céljából

2000. 
november

Hengeres forgácsfa kiváltása
Évente 20 000 m3-rel, kb. 
15 000 tonnával több fa 
hulladék anyagában történő 
újrahasznosítása 

 70 millió Ft
 40 millió Ft
 60 millió Ft
 3 év 6 hónap

AK-230 mobil 
aprítógép
A 150 km-nél távolabbi 
fa hulladékok 
szállíthatósága 
céljából

2002. 
október

Hengeres forgácsfa kiváltása
Évente 20 000 m3-rel, kb. 
15 000 tonnával több fa 
hulladék anyagában történő 
újrahasznosítása

 35 millió Ft
 18 millió Ft
 25 millió Ft
 5 év

DW-3060 mobil előtörő
Segítségével a 
nagyméretű fa 
csomagolási 
hulladékok is 
hasznosíthatók

2005. 
június

Hengeres forgácsfa kiváltása
Évente 35 000 m3-rel, kb. 
23 000 tonnával több fa 
hulladék anyagában történő 
újrahasznosítása

 65 millió Ft
 27 millió Ft
 40 millió Ft
 5 év

AK-430 E telepített 
aprítógép + tisztító 
berendezések
Utánaprítás, az 
AK-600-as mobil gép 
lecserélése

2005. 
október

80 000 liter/év üzemanyag 
megtakarítása, 
anyagmozgatásból, illetve 
a korábbi mobil gép (dízel 
meghajtású) kiváltása
Alapanyag jobb előkészítése

 100 millió Ft
 20 millió Ft
 87 millió Ft
 1 év 6 hónap
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A telepített utánaprítóval az 
előaprított anyagot tovább aprítjuk 

és a maradék kisebb fémeket is 
kiválasztjuk

A speciális szerelvényeket kész 
bútorlappal rakjuk meg, 

melyek visszfuvarban szállítják 
be az ömlesztett fa hulladékot

A fa csomagolási hulladékok újrahasznosítása 
ugrásszerűen nőtt az elmúlt években
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Holcim Hungária Zrt.

Több legyet egy 
csapásra

A cégről röviden
A Holcim a világ vezető cement-,
kavics- és betongyártó vállalata-
inak egyike. A nagy múltra vissza-
tekintő vállalkozás több mint 70 
országban képviselteti magát. 
A Holcim Hungária Zrt. a Holcim 
vállalatcsoport kelet-európai 
divíziójának része. Társaságunk 
központja Budapesten, cement-
gyáraink Hejőcsabán és 
Lábatlanban találhatóak. A gyárak 
fő profilja a cementgyártás, ahol 
jelenleg öt, illetve hét cementfajtát 
készítenek. Termelőegységeinken kívül 23 betonüzemünkön keresztül országos 
lefedettséggel kínáljuk termékeinket és szolgáltatásainkat.
A Holcim Hungária Zrt. büszke arra, hogy a magyar cementipar szereplői közül elsőként 
építette ki minőségbiztosítási rendszerét: cégünk az 
ISO 9002, az ISO 14001, valamint az OHSAS 18001 
szerint tanúsított rendszerekkel rendelkezik.

Főbb környezetvédelmi intézkedések

A természetet, mint minden élet alapját, óvni kell!
A Holcim Hungária Zrt. filozófiájának megfelelően 
olyan környezetvédelmi tevékenységet folytat, amely 
a hatékony és eredményes üzleti irányítás részeként 
hozzájárul a környezet védelméhez és fejlesztéséhez. 
Vállalatunk arra törekszik, hogy a gyártelepeket 
körülölelő települések lakói számára élhető 
környezetet teremtsen, ezért évről évre a zaj 
és porkibocsátás minimalizálására irányuló 
beruházásokat hajtunk végre. 
A zajforrások megfelelő szigetelésével és a hatékony 
porelszívás megoldásával sikerült jó eredményeket 
elérnünk.
Mivel a cementgyártás igen magas energia-
felhasználással járó folyamat, vállalatunk számára fontos 
célkitűzés mind villamos energia, mind pedig hőenergia 
felhasználásunk optimalizálása. Ennek megfelelően 
beruházásaink során különösen odafigyelünk 
a megtakarítási lehetőségekre (pl. termelési 
malmok meghajtásának modernizációja, új 
generációs szélosztályozó telepítése). 
Számos, kifejezetten az energiafelhasználás 
csökkentésére irányuló beruházást 
is végrehajtottunk (pl. térvilágítás 
modernizálása, alternatív tüzelőanyagok 
felhasználása). Előnyben részesítjük a 
hulladékból előállított alternatív tüzelő- és 
nyersanyag használatát. Ezzel közvetve nem 
csak a CO2-kibocsátás csökkentését, hanem 
a meg nem újuló, hagyományos fűtőanyagok 
felhasználási arányát is redukálni tudtuk.

1037 Budapest, 

Montevideo u. 2/c

3508 Miskolc, 

Fogarasi u. 6., Pf.:21.

2541 Lábatlan, 

Rákóczi u. 60., Pf.:17.

Kapcsolattartó: 

Márta Irén, 

kommunikációs igazgató

(1) 398-6000

(1) 398-6013 

iren.marta@holcim.com

Alapítás éve:

1990

Alkalmazottak száma:

631 fő

Éves forgalom:

32,1 milliárd Ft

Fő termékek:

cement, beton, kavics

A jó cement titka: kiváló alapanyag és 
elkötelezett szakemberek 

A hatékony szűrő jótékony hatása 
szemmel látható a környezeten

Egyszerű, de mégis nagyszerűen működő 
megoldás a gumiadagoló
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Ablakon bedobott pénz V. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2006.

Fejlesztéseinknek köszönhetően fáradt olaj, 
papírhulladék, műanyag hulladék és gumiabroncsok 
tüzelőanyagként történő újrahasznosítását 
végezzük. A rendszer révén nem csak a hulladékok 
újrahasznosításáról gondoskodunk, hanem a 
környezetet is tehermentesítjük.
Szeretnénk a következő öt évben Európa 
legmodernebb és egyben legkörnyezetkímélőbb 
cementgyárát felépíteni, majd a lassan 140 éve 
működő Lábatlani Cementgyár bezárása után, annak 
területét rekultiválni. Korábbiakban már rekultiváltuk 
három nem használatos bányánkat, és jelenleg is 
folyik ilyen irányú tevékenység. A bányák területére 
több száz fát és cserjét telepítettünk.
Annak ellenére, hogy eredményeink fokozatosan javulnak, folyamatosan vizsgáljuk a 
termelési folyamatban rejlő korszerűsítési lehetőségeket, amelyekkel tovább csökkenthetjük 
a környezetre gyakorolt hatást.

Környezeti és gazdasági hatások

Mivel a cementgyártás igen 

magas energia-felhasználás-

sal járó folyamat, vállalatunk 

számára fontos célkitűzés 

mind villamos energia, mind 

pedig hőenergia felhasználá-

sunk optimalizálása. Ennek 

megfelelően beruházásaink 

során különösen odafigyelünk 

a megtakarítási lehetőségekre 

(pl. termelési malmok meghaj-

tásának modernizációja, új 

generációs szélosztályozó 

telepítése). 

 A használaton kívüli bányát visszaadtuk 
a természetnek

Az intézkedés megnevezése Mióta 
működik?

Környezeti javulás

  Beruházás
  Működési költség (éves)
  Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Hulladékolaj adagolása 2001-2003 Két darab 40 m3-es, dupla baleset-
védelemmel ellátott olajtartályból 
adagoljuk a víz-olaj emulziót a 
kemencékbe. A víz lehűti a lángot, 
így kisebb az NOx képződés 
(100 mg/Nm3), 50 tonna/év

 43 millió Ft
 3 millió Ft
 5 millió Ft
 21 év 6 hónap

Gumiabroncs adagolása a kettes és 
ötös kemencékbe

2005-2006 A gumi fűtőértékének 
köszönhetően csökkentettük a 
fosszilis tüzelőanyag felhasználását 
és a kemence más pontján való 
adagolása miatt csökkent az NOx 
képződés is (400 mg/Nm3), 
200 tonna/év

 232 millió Ft
 20 millió Ft
 70 millió Ft
 4 év 8 hónap

Papíriszap felhasználása 2002 Közelről történő szállítás, CO2-
csökkentés, a városunkban 
működő papírgyár – számára 
értéktelen – 4 ezer tonna 
melléktermékét felhasználjuk 

 1 millió Ft
 4 millió Ft
 5 millió Ft
 1 év

Térvilágítás modernizálása. 
A gyártelepen belüli közvilágítási 
lámpatestek cseréje energiatakarékos 
kivitelűre

2005 90 db lámpatest cseréjével 
a korábbi éves 104,7 MWh 
fogyasztás helyett éves 22,8 MWh 
fogyasztás érhető el. Ez 81,9 
MWh/év megtakarítást jelent

 4,56 millió Ft
 0 Ft
 1,04 millió Ft
 4 év 5 hónap

3. generációs szélosztályozók 
telepítése a II. és III. cementmalmokon

2002, 2005 Először a III. majd a II. számú 
cementmalom szélosztályozó 
berendezése került cserére. 
A csere legfőbb oka a 
cementminőség javítása volt, 
minek eredményeképpen 90 000 
tonna plusz cement gyártására 
nyílt lehetőség. További előnye 
a beruházásnak a fajlagos 
elektromos energia felhasználás 
csökkentése 3,8 kWh/t cement 
(250 000 tonna cement termelését 
érinti – kb. 1 GWh/év). 

 570 millió Ft
 0 Ft
 50 millió Ft
 11 év 5 hónap

Kemence elektrofilter cseréje zsákos 
szűrőre

2003 Porkibocsátás csökkentése, illetve 
az elégtelen égés miatti közvetlen 
(filter nélküli, szabadkéményes) 
porkibocsátási helyzetek 
megszüntetése. A porkibocsátást a 
kb. 40-50 mg/Nm3 értékről sikerült 
10mg/Nm3 értékre (17 tonna/év) 
csökkenteni.

 500 millió Ft
 0 Ft
 1,5 millió Ft
 333 év 4 hónap*

�

�

�

�

�

�

�

* Klasszikus értelemben nem térül meg a projekt belátható időn belül, de a filtercsere nélkül nem lenne lehetőségünk alternatív 
tüzelőanyagok használatára.
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Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyrt.

Környezetvédelem + 
munkavállalói részvétel 
= környezeti megtakarítás
A cégről röviden
A LINAMAR Hungary Autóipari 
és Gépgyártó Nyrt. a LINAMAR 
CORPORATE CANADA  európai 
csoportjának legnagyobb tagja. 
Társaságunk Békés-megye és az Alföld 
egyik legnagyobb mezőgazdasági 
gépgyártó vállalata, melyet még 
ismertebbé tesz erőteljesen növekvő 
autóipari ágazata. Két telephelyen 
végzünk termelő tevékenységet: 
Orosházán és Békéscsabán. Az 
OROS Division a világszerte elismert 
saját fejlesztésű OROS kukorica- és 
napraforgó-adapterek mellett az 
építőipari szegmens számára is gyárt 
különböző komplett gépeket, berendezéseket, ezáltal biztosítva a gyáregység dinamikus 
fejlődését. Az LPD és a PPM Division az autóipar és a precíziós gépgyártás területén 
a legkorszerűbb technikát képviselő gépparkkal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy 
termékeinek minősége az autóipar területén a világszínvonalat képviselje. A társaság 
saját programot működtet Vision 2020 néven a vevői és dolgozói megelégedettség, 
valamint a pénzügyi megfelelőség fenntartására. Évente négy alkalommal szervezünk 
összejöveteleket, ahová a hozzátartozókat is meghívjuk.

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A társaság tudatában van annak a 
társadalommal szembeni felelősségnek, 
amely az egészséges környezet megőrzése 
érdekében reá hárul, ezért fokozott 
figyelmet fordít a környezet védelmére 
az ipari tevékenység végzése mellett. A 
társaság minden tevékenységi területén 
és telephelyén működteti az MSZ EN 
ISO 14001:2005 szabvány szerinti 
környezetközpontú irányítási rendszert. A 
dolgozói megelégedettség mérőszámának 
meghatározó eleme az ISO 14001 
tanúsítvány megléte. Az intézkedések 
ötletadói a motivált munkavállalók.
Kiemelt figyelmet fordítunk a természeti 
erőforrásokkal és energiával való takarékos 
gazdálkodásra. Az indukciós hőkezelő 
berendezések hűtése átfolyó rendszerrel 
működött, melynek vízszükségletét a 
telephelyi kút biztosította. Ez évente mintegy 
10-14 ezer köbméter vízhasználatot jelentett, 
amely után csatornadíjat is kellett fizetni. 
Hűtőtorony kiépítésével a hűtővíz igényt 
csak a párolgási veszteség jelentette, amely 
maximum 100 m3 évente. Így nem volt szükség 
a kút kapacitásának növelésére, továbbá 
csatornadíj megtakarítást is eredményezett. 
A felületkezelő kádak párolgási és kihordási 

5900 Orosháza, 

Csorvási út 27.

Kapcsolattartó: 

Szabóné Litauszki Judit, 

környezetvédelmi megbízott, 

KIR vezető

(68) 514-600 

(68) 514-690 

judit.litauszki@linamar.com

Alapítás éve:

1948 

(1992-től a Linamar Co. tagja)

Alkalmazottak száma:

1 636 fő

Éves forgalom:

23,5 milliárd Ft

Fő termékek:

mezőgazdasági és általá-

nos gépgyártás, autóipari 

alkatrészgyártás, precíziós 

megmunkálás

A családbarát Linamar 
– egy emlékezetes program képe

Vízfelhasználásunk csökkentésére több 
intézkedést is megvalósítottunk

“... és sikerült rávennünk a beszállítót a kisebb 
átmérőjű alapanyag legyártására”
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Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület

Ablakon bedobott pénz V. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2006.

veszteségét korábban friss vízzel pótoltuk, és minden kád elhasználódott vize szennyvízként 
lett elvezetve. Az intézkedés következtében a „tiszta” öblítővizeket visszavezetjük a 
technológiába a veszteségek pótlására, valamint egyes kádak fürdőjének frissítésére. Így 
mintegy 2 400 m3-rel csökken a vízfelhasználás, és kevesebb a szennyvízkibocsátás is. 
Mivel nincs „teljes” fürdőcsere (21 m3), nem volt szükség szennyvíz-póttartály beállítására.
Az irodaház természetes fényt biztosító ablakain beáramló hőség ellensúlyozása érdekében 
jelentős mennyiségű energiát fogyasztunk; ennek csökkentése érdekében fóliákat tettünk 
fel. A nap ellen védő tükröző fóliák kiszűrik a nap 
káros hőhatását és vakító sugarait, beengedik 
azonban a fényt és a világosságot, ezáltal hűvösebbé 
teszik épületünket, és jobb munkára serkentik az ott 
dolgozókat. 
Kiemelt figyelmet fordítunk a keletkező hulladékok 
szelektív gyűjtésére, mennyiségének csökkentésére, 
az újrahasznosítás mértékének növelésére. A 
telephelyeken teljes körű szelektív hulladékgyűjtés 
folyik, melyet a csomagolási hulladékok korszerűbb 
gyűjtésével kívánunk továbbfejleszteni. Minden 
hasznosítható hulladékot begyűjtő szervezetnek, 
vagy közvetlen hasznosítónak adunk át. Jelentős 
mennyiségi csökkenést értünk el a fémmegmunkálási 
technológiában keletkező olajos emulzió hulladékok 
tekintetében egy vákuumdesztilláló berendezés 
üzembe állításával. A berendezés 87%-kal csökkenti 
a hulladék mennyiségét, miközben energetikailag 
jól hasznosítható hulladékot és vizet „termel”. Az 
olajhűtésű forgácsoló gépekből összegyűjtött forgács 
jelentős mennyiségű olajat tartalmaz, amely így nem 
volt értékesíthető, továbbá az igen drága olajat folyamatosan pótolni kellett. Forgácscentrifuga 
beállításával az olaj jelentős részét kinyerjük, amelyet visszavezetünk a technológiába és a 
forgács is hasznosítható. Egyik gyártmányunk alapanyagánál a szabványos átmérőtől 
eltérő kisebb átmérőjű alapanyag gyártására sikerült rávennünk a beszállítót, így évi 
23,5 tonna ötvözött acél árát takarítjuk meg, amellyel egyúttal a keletkező hulladék 
mennyiségét is csökkentjük.

Környezeti és gazdasági hatások

A társaság tudatában van an-

nak a társadalommal szembeni 

felelősségnek, amely az egész-

séges környezet megőrzése 

érdekében reá hárul, ezért foko-

zott figyelmet fordít a környezet 

védelmére az ipari tevékenység 

végzése mellett. A társaság 

minden tevékenységi terüle-

tén és telephelyén működteti 

az MSZ EN ISO 14001:2005 

szabvány szerinti környezet-

központú irányítási rendszert. 

A dolgozói megelégedettség 

mérőszámának meghatározó 

eleme az ISO 14001 tanúsít-

vány megléte. Az intézkedések 

ötletadói a motivált munkavál-

lalók.

A termelésbe integrált 
környezetvédelem – LOFT 

vákuumdesztilláló

Az intézkedés 
megnevezése

Mióta 
működik? Környezeti javulás

 Beruházás
 Működési költség (éves)
 Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Hűtőtornyok 
alkalmazása az 
átfolyó rendszerű 
hűtés helyett

2001. 
október

10-14 ezer m3 vízzel kevesebb 
felhasználás, csatornadíj 
megtakarítása

 3,1 millió Ft
 100 ezer Ft
 1,6 millió Ft
 2 év 1 hónap

A veszteségek 
pótlása és a kádak 
frissítése használt 
vízzel, frissvíz helyett

2005 Fajlagosan 0,4-0,5 m3/óra, évi 
2 400 m3 víz megtakarítása, 
2 000 m3-rel kevesebb 
technológiai szennyvíz

 0 Ft
 0 Ft
 900 ezer Ft
 azonnali

Vákuumdesztilláló 
berendezés üzembe 
állítása

2005.
szeptember

Évente 696 tonnával kevesebb 
veszélyes hulladék, ártalmat-
lanítási díj csökkentése

 14,94 millió Ft
 400 ezer Ft
 14,5 millió Ft
 1 év 1 hónap

Forgácscentrifuga 
alkalmazása

2002 Évente 120 tonna hűtő-
kenő olaj visszanyerése, 
értékesíthető fémhulladék

 1,93 millió Ft
 1,08 millió Ft
 62,84 millió Ft
 11 nap

Nem szabványos 
méretű alapanyag 
alkalmazása

2005 23,5 tonnával kevesebb 
alapanyag felhasználása és 
23,5 tonnával kevesebb 
hulladék képződése

 0 Ft
 0 Ft
 5,92 millió Ft
 azonnali

�

�

�

�

�

�



26

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Hogyan tehető 
környezetbaráttá a 
távhőszolgáltatás?
A cégről röviden
A Miskolci Hőszolgáltató Kft. tevékenységi köre 
– fűtés és használati melegvíz ellátás, és az ezzel 
kapcsolatos, jogszabályokban előírt feladatok 
ellátása – Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 
területére terjed ki. Lakossági felhasználóik száma 
31 253, míg a közületi felhasználó 982. Lekötött 
hőteljesítményünk 218,94 MW. Szolgáltatott 
melegvíz mennyiségünk 1 131 157 m3/év, míg 
termelt hőmennyiségünk 1 790 995 GJ (2005).
Társaságunk elődjeivel együtt – az elérhető 
legjobb technika lehetőségeinek alkalmazásával 
– folyamatos fejlődésen ment keresztül. A 80-as 
években megindultak az energiaracionalizálási 
programok, elképzelések megvalósításai a 
környezetet károsító tüzelőanyagok kiváltására (szén, fűtőolaj), a környezetet kevésbé 
károsító tüzelőanyag, a földgáz használatára. A 90-es években a környezetvédelmi és 
energiacsökkentési tevékenységekre – a korszerű, energiatakarékos nitrogén-oxid szegény 
égők alkalmazására – irányul a cég versenyképességének fenntartása.
Napjainkban fokozottan előtérbe kerül az automatizált folyamatok, valamint a megújuló 
energiaforrások alternatíváinak kiaknázása az olcsó, kényelmes, biztonságos, s nem 
utolsósorban környezetbarát tüzelési módokat illetően. Társaságunk Miskolc Megyei Jogú 
Város stratégiai működésének meghatározó részese.

Főbb környezetvédelmi intézkedések

Mit tesz a Mihő Kft. a füstmentes városért?
Társaságunk a fenntartható fejlődés szellemében már jogelődjeit tekintve is élen járt 
a környezetbarát távhőszolgáltatás megvalósításában (pl.: Borsodtávhő (Putnok, 
Sárospatak) – faapríték tüzelése), melynek a továbbiakban is kiemelt szerepet szán a 
megújuló energiaforrások felhasználásával.
Futó utcai kazánházunkban – 319 db házgyári technológiával épült lakást ellátó – egész évben 
üzemelő kazánokat alkalmazunk fűtés és használati melegvíz előállítására. Ezek mellett 
napkollektorok segítségével előmelegítjük a használati melegvizet (HMV; napi igény 40-60 m3). 
Ez a beruházásunk a Központi Környezetvédelmi Alap támogatásával valósult meg 1999-ben.
1994/95-től folyamatosan átalakításra kerültek az állandó tömegáramú hőközpontjaink 
változó tömegáramúvá. Állandó tömegáram esetén igénytől függetlenül azonos 
vízmennyiség forog, míg változó tömegáramnál csak a kívánatos mennyiség halad át 
a hőközponton. Ezzel elektromos energiát spórolunk meg. Az energia-megtakarításból 
adódó kevesebb eltüzelt földgáz kevesebb füstgáz kibocsátását vonja maga után.
A grafikonon társaságuk hőtermelő üzemének villamos energia fogyasztását szemléltetjük 
napi szinten 2000. január és 2006. június között. Látható, hogy 2002. augusztusig állandó 
tömegárammal működött az üzem, utána elindult a változó tömegáram kialakítása az egyik 

rendszeren. Mindkét rendszeren 
(Avas, Belváros) 2003. júliustól 
működik a változó tömegáram. A 
görbe pontosan illusztrálja az üzem 
energiafelhasználásának csökkenését. 
A megtakarítás 2002. bázisévre 
vonatkoztatva 45,1 millió Ft. A változó 
tömegáram segítségével a teljesítmény 
lekötése is csökkenhetett, mely további 
megtakarítást eredményezett.
Társaságunk 11 kazánházából 
háromban – Hőtermelő üzem, 

3534 Miskolc, 

Gagarin u. 52.

Kapcsolattartó: 

Torma Tímea, 

minőség- és 

környezetirányítási vezető

(46) 533-120 

(46) 533-121 

miho@miho.hu

Alapítás éve:

1992

Alkalmazottak száma:

346 fő

Éves forgalom:

6,2 milliárd Ft

Fő szolgáltatások:

távhőszolgáltatás, forróvíz-

előállítás

Villamosenergia-fogyasztás csökkenése (kWh)
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Központi telephely: a környezetbarát 
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Ablakon bedobott pénz V. – megtakarítások környezetvédelemmel, 2006.

Diósgyőri kazánház, Bulgárföldi kazánház – a hagyományos energia-előállítási módszerek 
(gázkazánok) mellett – egy külső cég által telepített – gázmotorokkal kapcsolt energiatermelés 
is történik. A kapcsolt energiatermelésből származó hulladékhő megvételével a Mihő Kft. 
nyáron a teljes HMV-t elő tudja állítani a felhasználók részére, míg télen szolgáltatásunk 
mintegy 35-40%-át fedezi. A kazánok károsanyag-kibocsátása a nyári időszakra gyakorlatilag 
nullára csökken.
Társaságunk két telephelyével az emisszió-kereskedelem aktív részese. A számunkra 
megszabott kvótához képest kevesebb a kibocsátásunk, ezzel kereskedve kb. 100 millió 
forint hasznot tudunk elérni, melyet további környezetvédelmi célú fejlesztésekre fordítunk.

Bükki karsztvíz? – NEM!
Tevékenységünk jelentős vízfelhasz-
nálással jár, melyet részben ivóvíz 
minőségű vízből kell kielégítenünk. 
A hőforrásaink döntő többségét biztosító 
hőtermelő üzemünkben a technológiai 
vízigény kielégítése céljából – az ivóvizet 
mellőzve – saját vízbázist alakítottunk ki, 
melynek során a keringető rendszerbe 
– megfelelő vízelőkészítést követően 
– talajvíz, rétegvíz kerül. Így természeti 
kincsünket, Miskolc vízellátását biztosító 
bükki karsztvizet kíméljük.

Hulladékgazdálkodás: csináljuk szelektíven!
„Melléktevékenységként” jelenik meg a Mihő Kft. életében a hulladékgazdálkodás, gondot 
fordítva a hulladékok szakszerű kezelésére a megelőzés, minimalizálás, újrahasználat, 
újrafeldolgozás, energia-visszanyerés, deponálás sorrendjében. Kommunális, veszélyes 
és építési hulladékainkat szelektíven gyűjtjük, és adjuk át másodnyersanyag hasznosításra, 
amellyel nemcsak költségeinket csökkentjük.
„Az elégedett felhasználó és a megóvott környezet” szellemében gondolkodva tanúsíttatta 
társaságunk integrált irányítási rendszerét (ISO 9001:2000; ISO 14001:2004), amely biztosítja 
a folyamatos fejlesztés lehetőségeit, jövőképünk megvalósítását, a kombinált ciklusú 
erőmű beindítását, valamint a biogáz, hulladék hasznosítását a távhőszolgáltatásban.

Környezeti és gazdasági hatások

A 80-as években megindultak 

az energiaracionalizálási pro-

gramok, elképzelések megvaló-

sításai a környezetet károsító 

tüzelőanyagok kiváltására 

(szén, fűtőolaj), a környezetet 

kevésbé károsító tüzelőanyag, 

a földgáz használatára. 

A 90-es években a környezetvé-

delmi és energiacsökkentési 

tevékenységekre – a korszerű, 

energiatakarékos nitrogén-oxid 

szegény égők alkalmazására 

– irányul a cég versenyképes-

ségének fenntartása.

Az intézkedés 
megnevezése

Mióta 
működik?

Környezeti javulás

 Beruházás
 Működési költség (éves)
 Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Napkollektor 
alkalmazása 
használati melegvíz 
előállításához

1999. 
március

Éves szinten 2,1% földgáz (kb. 
10 241 m3, 14,79 tonna CO2) 
megtakarítása

 13 millió Ft
 5 ezer Ft
 348 ezer Ft
 38 év

Hőhasznosítás 
(gázmotorok)

2003. 
november

A hulladékhő hasznosításával 
kb. 13 millió m3 
gázfelhasználást váltunk ki 
évente

 342 millió Ft
 114 millió Ft
 371 millió Ft
 1 év 4 hónap

Hőközpontok változó 
tömegáramúvá 
alakítása
(Hőtermelő üzem)

2001 50%-os villamos energia 
megtakarítás (éves szinten 
átlag 2 760 087 kWh), lekötött 
teljesítmény csökkenése

 28 millió Ft
 0 Ft
 5, 84 millió Ft
 4 év 10 hónap

Hulladékgazdálkodás 
racionalizálása 
(szelektív 
hulladékgyűjtés)

2004 Szelektív hulladékgyűjtés: 
papír, műanyag, fémhulladék 
értékesítés 2004-től 2006 
júliusig 72 023 kg, építési 
törmelék szelektálása, 
újrahasznosításra történő 
átadása

 131 ezer Ft
 0 Ft
 1,46 millió Ft
 1 hónap

Saját vízbázis 
kialakítása

2001. 
szeptember

A technológiában felhasznált 
ivóvíz mennyiségének 
csökkentése 2005. évben 
115 307 m3

 198 millió Ft
 5 millió Ft
 19 millió Ft
 14 év 2 hónap

j f m á m j j a sz o n d

20%
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Napkollektor segítségével előállított energia 
2002-2005 évek átlaga alapján a földgáz megta-

karítás százalékában kifejezve
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 Mondi Business Paper Hungary Zrt.

Cél: a fenntartható 
fejlődés

A cégről röviden
A Mondi Business Paper Hungary Zrt. 
(MBPHU) Magyarország legnagyobb 
irodai kommunikációs és ofszet papír  
gyártója. Éves nettó termelés a Szolnoki és 
Dunaújvárosi papírgyárakban összesen több 
mint 200 ezer tonna papír, magyarországi 
piaci részesedése 50% fölötti. Exportja az 
értékesítési hálózatán keresztül a világ összes 
országába irányul.  Csoporton belül fontos 
szerepet kap a környezetbarát termékek 
fejlesztése. Környezetvédelmi szempontból 
a legújabb fejlesztés a biológiailag lebomló 
csomagolás bevezetése. A termékekről 
bővebb információ a www.mondibp.com 
weboldalon található. A csoportnak 
odaítélték a „Legjobb újító díjat” Ausztriában 
és a WWF-től a „Panda díjat”. Az első a 
kutató-fejlesztő csapatok teljesítményét, 
az utóbbi a fenntarthatósági és erdészeti 
csoportok munkáját dicséri. 

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A fenntartható fejlődés kihívás minden gyártó számára, beleértve a Mondi Business Paper 
Hungary Zrt-t is. A fenntartható fejlődés biztosítására a cég a következő menedzsment 
rendszereket működteti: MIR, KIR és MEBIR. Ezeket a rendszereket használva folyamatosan 
figyeli és ellenőrzi a minőségi, környezetvédelmi, valamint a munka- és egészségbiztonsági 
hatásokat. Éves és hosszabb távú programokkal rendelkezik a folyamatos javítás érdekében, 
amelyekhez megfelelő anyagi támogatást biztosít. Hangsúlyt helyez a környezetvédelmi 
teljesítmény javítását szolgáló innovációra, az új projekteknél a „rendelkezésre álló 
legmagasabb szintű technika” (BAT) 
szabványait alkalmazza.  Az utóbbi négy 
év eredményeit a teljesség igénye nélkül 
az alábbiakban lehet összefoglalni.
Mindkét gyárban a frissvíz-felhasználás 
csökkentésének érdekében végrehajtott 
projektek eredményeképpen négy év 
alatt a termeléshez felhasznált fajlagos 
frissvíz felhasználás több mint 50%-kal 
csökkent. A szennyvízkibocsátás szintjei 
is hasonlóan alakultak, melyet a mellékelt 
diagram szemléltet. Mindkét papírgyár 
szennyvize mechanikai, fizikai és kémiai tisztítás után biológiai szennyvíztisztítóra kerül. A 
szennyvíz szerves anyag tartalma a biológiai lebomlás után a befogadó területi határértékét és 
a BAT technológiai kibocsátási határértékét egyaránt teljesíti.

A szilárd hulladékok jelentős csökkenéséről is be lehet számolni. 
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a kommunális 
hulladék mennyiségének és költségének csökkenését 
eredményezte.
A szolnoki papírgyár szennyvíz-tisztítóján keletkező primer iszap, 
maradékanyag mennyiségének csökkentése környezetvédelmi 
és gazdasági szempontból is fontos. A gyártástechnológiában 
elvégzett módosítások következtében, a rostvisszanyerő 
működésének szabályozásával és az üzemelés fejlesztésével 

5000 Szolnok, 

Tószegi út 2.

Kapcsolattartó: 

Koncz Péterné, 

környezetvédelmi megbízott

(56) 501-158 

(56) 501-205 

maria.koncz@mondibp.com

Alapítás éve:

1995

Alkalmazottak száma:

551 fő

Éves forgalom:

48,8 milliárd Ft

Fő termékek:

irodai kommunikációs papírok, 

ofszet papírok

A két gyárban több mint 200 ezer tonna papír 
gyártása folyik évente
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a maradékanyag mennyiségét 
gyakorlatilag a 2003. évhez képest 
mintegy 5 000 tonnával sikerült 
csökkenteni. Ennek az anyagnak a 
további csökkentésére csigapréseket 
szándékozunk üzembe állítani, amely 
a hulladék mennyiségét további 
31%-kal fogja csökkenteni, valamint 
lehetővé teszi a hulladék hasznosítását, 
amely környezetvédelmi és gazdasági 
haszonnal jár.

A környezetközpontú irányítási rendszer 
megköveteli a környezetre gyakorolt hatások 
ismeretét és folyamatos csökkentését. Az MBPHU 
az ún. BUWAL módszert választotta a környezeti 
teljesítményének mérésére. Ez a módszer 
figyelembe veszi a jelentős környezeti hatásokat, 
és tájékoztatást ad a környezetre gyakorolt 
hatásról. Az MBPHU környezeti teljesítményét a 
fenti módszer alapján a mellékelt diagram mutatja.

Környezeti és gazdasági hatások

A fenntartható fejlődés biz-

tosítására a cég a következő 

menedzsment rendszereket 

működteti: MIR, KIR és ME-

BIR. Ezeket a rendszereket 

használva folyamatosan fi-

gyeli és ellenőrzi a minőségi, 

környezetvédelmi, valamint a 

munka- és egészségbiztonsági 

hatásokat. Éves és hosszabb 

távú programokkal rendelkezik 

a folyamatos javítás érdekében, 

melyekhez megfelelő anyagi 

támogatást biztosít.

Az intézkedés 
megnevezése

Mióta 
működik? Környezeti javulás

 Beruházás
 Működési költség (éves)
 Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Frissvíz-felhasználás 
csökkentése a körvíz jobb 
kihasználásával

2005 A fajlagos szennyvíz-
kibocsátás 15,1 m3/tonnáról 
9,0 m3/tonnára, az összes 
szennyvízkibocsátás 
1,1 millió m3-rel csökkent

 210 millió Ft
 0 Ft
 74 millió Ft
 2 év 10 hónap

Szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése

2002 A kommunális hulladék 
mennyisége 2002-ben 
1 281 tonnával csökkent 
2001-hez képest, 2003-ban 
további 805 tonnával csökkent

 0 Ft
 0 Ft
 55,6 millió Ft
 azonnali

Hulladéktömörítő prés 
üzembe helyezése

2003 A kommunális hulladék tér-
fogata 2003-ban 4 406 m3-rel 
csökkent 2002. évhez képest, 
2004-ben további 1 661 m3-rel 
csökkent

 2,5 millió Ft
 25 ezer Ft
 16,6 millió Ft
 1,8 hónap

Szennyvíztisztítón 
keletkező maradékanyag 
mennyiségének csökkentése 
tisztítófokozatok és 
a vákuumszivattyú 
működésének 
optimalizálásával; 
rostvisszanyerés 
szabályozásának kiépítése

2005 Lerakásra kerülő maradék-
anyag mennyisége 
5 094 tonnával csökkent 
a 2003. évhez képest, amely 
egyben ugyanennyi anyag-
megtakarítást eredményezett

 0 Ft
 0 Ft
 11,4 millió Ft
 azonnali

Szennyvíztisztítón 
keletkező maradékanyag 
hasznosíthatóságának 
lehetővé tétele csigaprések 
alkalmazásával

2006 A hulladék hasznosíthatóvá 
válik, 2007-ben 2 000 tonnával 
csökken a lerakott hulladék 
mennyisége

 40 millió Ft
 400 ezer Ft
 12 millió Ft
 3 év 5 hónap

Zsugorfóliázó kemence 
lecserélése új fóliázó 
berendezésre

2005. 
december

2006-ban 60 tonna fólia,
65 100 m3 földgázfelhasználás 
és 124 tonna CO2 kibocsátás 
csökkenést eredményezett

 60 millió Ft
 0 Ft
 25,8 millió Ft
 2 év 4 hónap
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BUWAL-analízis: fajlagos hatás 
[103 UBP/t papír]
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PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. A KÖVET tagvállalata 2005 óta.

Kis, energikus 
lépésekkel az 
élhetőbb jövő felé
A cégről röviden
A PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő 
Zrt. 2000 óta végzi a tulajdonában lévő 
ingatlanok, illetve az épített környezet 
folyamatos fejlesztését, ápolását, a város 
úthálózatának, járdáinak, hídjainak kezelését, 
a nyílt és zárt csapadékvízelvezető-rendszerek, 
a tavak, a parkerdők üzemeltetését, a vásár- és 
piacüzemeltetést. Felügyeli a zöldterületek 
gondozását és a közterületek tisztítását.
A társaság 2003 óta integrált minőség és 
környezetközpontú irányítási rendszert működtet. 
Ennek keretén belül a vállalat az ügyfelek 
minőségi, gyors és hatékony kiszolgálását, illetve 
a takarékos anyag- és energiafelhasználást, 
a hulladékok keletkezésének megelőzését, 
mennyiségének csökkentését tűzte ki céljául, és valósítja meg. Ezek elérése érdekében 
az elmúlt két és fél év alatt saját telephelyein és működésében kb. 20 millió forint értékben 
valósított meg környezetvédelmi beruházásokat és hozott intézkedéseket. 

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A környezetközpontú irányítási rendszer kiépítését és működtetését megelőző és javító 
programok megfogalmazásával és végrehajtásával végezzük. Már az első évben 
megvalósítottuk a szelektív hulladékgyűjtést, amely a társaság működéséből származó 
kommunális hulladék mennyiségének 10%-os csökkentését eredményezte. Megszerveztük 
a veszélyes hulladékok elszállítását, és a veszélyes anyagok jogszabály szerinti tárolását. 
Alvállalkozói és bérlői szerződéseinket környezetvédelmi elvárásainkkal egészítettük ki, 
amelyekben a munkahelyi környezet megóvásán túl a 
hulladékok elszállításának, a zaj-, a por-, a vízvédelemnek 
és a veszélyes anyagok felhasználásának általános 
feltételeit határoztuk meg. Az egyes szakágak éves 
terveikben meghatározott programokat állítottak be, 
amelyek elsősorban a környezetkárosítás felszámolását, 
a környezetszennyezés megakadályozását, a 
hulladékkeletkezés és az energiafelhasználás 
csökkentését szolgálják. A 2005. évben társaságunk 
önkormányzati kezdeményezésre részt vett az ÖKO 
PROFIT International programban. Ennek keretén belül 
15 olyan környezetvédelmi intézkedést valósított meg, 
amelynek gazdasági haszna kimutatható volt. 2005. 
júniusában négy önkormányzati bérlakásba szereltettünk 
fel illemhelyet, ezzel megszüntetve a közös használatot. 
Az intézkedés jelentős vízfogyasztás csökkentést, illetve 
a karbantartási költségek elmaradását eredményezte. 
Az energiafelhasználást optimalizáló intézkedéseket 
elsősorban saját telephelyeinken, a Vásárcsarnokban 
és a Vásártéren foganatosítottunk. A csarnokban a 
fázisjavító kondenzátorok beépítését a szolgáltató 
fizetési feltételeinek megváltozása, illetve a korszerű gépek alkalmazása tette szükségessé.
A világítás felújításával a csarnoki árusoknak minőségileg jobb feltételeket biztosítottunk. Az 
áramfelhasználás csökkentése érdekében a központi épület ügyfélterében energiatakarékos 
égőket alkalmaztunk, amellyel szintén költségeket takarítunk meg.
A Közmű Alagút Folyosó üzemeltetési költségében megtakarítást sikerült elérni azzal, hogy a 
szellőztető ventillátorok üzemeltetéséhez lekötött villamos energiát csökkentettük.

7626 Pécs

Búza tér 8/b.

Kapcsolattartó: 

Szalai Lászlóné,

környezetvédelmi megbízott

(72) 801-831 

(72) 801-851

szalaine@pvvrt.hu

Alapítás éve:

2000

Alkalmazottak száma:

168 fő

Éves forgalom:

2,6 milliárd Ft

Fő szolgáltatások:

városüzemeltetés, vásár- és 

piacüzemeltetés, ingatlan-

gazdálkodás, ingatlanfejlesztés

A PVV Zrt. központi irodaépületéből irányítják a 
környezetvédelmi tevékenységet is

Energiatakarékos világítással százezrek 
spórolhatók meg
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A városüzemeltetés egyik fő feladata az útburkolatok javítása 
és felújítása, amely nagy mennyiségű aszfalthulladékot 
eredményezett. 2006-ban közterület bontási engedélyben 
rögzítettük azt, hogy a bontásból származó aszfalt 
hulladékot újrahasznosításra kijelölt telephelyre kell 
szállítani. A telephelyi feldolgozás után a melegaszfalt-
keverék a városi alsóbbrendű utak kátyúmentesítésénél és 
burkolaterősítésénél kerül felhasználásra. 

Környezeti és gazdasági hatások
Az egyes szakágak éves ter-

veikben meghatározott prog-

ramokat állítottak be, amelyek 

elsősorban a környezetkárosí-

tás felszámolását, a környezet-

szennyezés megakadályozását, 

a hulladék keletkezés és az 

energiafelhasználás csökkenté-

sét szolgálják.

A mart aszfalt hulladéklerakó 
helyett újra az utakba kerül

Az intézkedés 
megnevezése

Mióta 
működik?

Környezeti javulás

 Beruházás
 Működési költség (éves)
 Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Szelektív 
hulladékgyűjtés 
megszervezése

2003 1,2 tonna papírhulladék 
ingyenes elszállítása 
újrahasznosításra, a társaság 
működéséből származó 
13 tonna/év kommunális  
hulladék mennyiségének 
10%-os csökkentése

 0 Ft
 0 Ft
 104 ezer Ft
 azonnali

Fázisjavító 
kondenzátorok 
beépítésével a 
meddőteljesítmény 
csökkentése a 
Vásárcsarnokban

2005. 
június

Energiafelhasználás 
optimalizálása, 176 000 kvar 
meddőteljesítmény csökkenés, 
50% költség megtakarítás

 661 ezer Ft
 0 Ft
 720 ezer Ft
 11 hónap

Illemhelyek kialakítása 
az önkormányzati 
lakásokban, a közös 
használatú illemhelyek 
felszámolása

2005 A lakások mért vízellátó 
rendszeréről működő illem-
helyek kialakításával évi 
400 m3  (a csőtörésekből 
és egyéb hibákból eredő 
fogyasztás) vízmegtakarítást 
sikerült elérni. Ez 200 ezer Ft/év 
vízdíj illetve kb. 50 ezer Ft/év 
karbantartási díj csökkenést 
jelent

 800 ezer Ft
 0 Ft
 250 ezer Ft
 3 év 2 hónap

Világítás korszerűsítése 
a vásárcsarnok 
árkádján

2005. 
augusztus

A vásárcsarnok külső-
belső környezetében az 
áramfelhasználás 
4 333 kWh/év csökkentése

 317 ezer Ft
 0 Ft
 130 ezer Ft
 2 év 5 hónap

Világítás korszerűsítése 
az irodaház 
ügyfélterében

2006. 
január

Napi 12 órát működő, 
83 db hagyományos 
égő energiatakarékosra 
cserélésével 10 400 kWh/év 
energia-megtakarítás érhető el

 125 ezer Ft
 0 Ft
 302 ezer Ft
 5 hónap

Közterületbontásból 
származó mart aszfalt 
újrahasznosítása városi 
alsóbbrendű utak 
kötőrétegében

2006. 
március

22 270 tonna mart aszfalt 
újrahasznosítása történik meg.  
Elsődleges környezeti hatás a 
hulladékcsökkentés, mellette 
azonban nem elenyésző a 
kb. 16 000 tonna kővagyon-
felhasználás csökkenése sem 

 0 Ft
 0 Ft
 2,5 millió Ft
 azonnali

�

�

�

�

�

�

�



A kiadványról
A KÖVET fő célja jelen kiadvánnyal, hogy bebizonyítsa: a „több környezetvédelem” nem feltétlenül kerül több pénzbe, sőt… 
Egyesületünk ötödször adja közre esettanulmány-kötetét Ablakon bedobott pénz címmel. Az esetek sora idén tízzel gazdagodott, 
így az öt kötetben összesen 48 szervezet számol be 211 olyan intézkedésről (beruházásról vagy költséggel nem járó változtatásról), 
amely egyszerre csökkentette a cég költségeit, s hozott környezeti javulást.

Az idei kötetben szereplő vállalatok:

Budapesti Erőmű Zrt.
Coca-Cola Beverages Magyarország Kft.
Denso Gyártó Magyarország Kft.
Duna-Dráva Cement Kft.
Falco Forgácslapgyártó Zrt.

Holcim Hungária Zrt.
Linamar Hungary Nyrt.
Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Mondi Business Paper Hungary Zrt.
PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt.

Az öt év összesített adatait tartalmazó 
táblázatból látható, hogy egyre 
vigasztalóbb az el nem pazarolt 
természeti erőforrások mennyisége. 
Például az eseteket adó vállalatok 
legalább 539 tonna lúg felhasználását 
váltották ki, ami 27 milliárd liter vizet 
tenne ihatatlanná. Ez a Velencei-tó 
háromnegyedének megfelelő víz-
mennyiség. Az öt Ablakon bedobott 
pénz kötetben szereplő vállalati 
intézkedések eredményeként 
489,2 GWh energiát spórolnak meg a 
szervezetek, ez 245 ezer, lakótelepen 
élő család átlagos éves villamos 
energia igénye. Ezen felül naponta 
1000 tonna hulladékkal kevesebb 
keletkezik a tevékenységből kifolyóan. 
A technológiai fejlesztéseknek 
köszönhetően 14,6 ezer tonna 
kéndioxid nem jut ki a levegőbe. Ez 
a mérgező kéndioxid felhő 37 méter 
vastagon borítaná be Budapestet.
A táblázatból az is látható, hogy 
a dokumentált intézkedések 
egyharmada semmilyen anyagi 
ráfordítással nem járt, ellenben 
átlagosan több mint 22 millió forint 
hasznot hoz egy vállalatnak évente. 
Összességében tehát pusztán 
szervezési, viselkedési változtatással 
évente 1,4 milliárd forint tiszta hasznot 
ér el a bemutatott 48 vállalat. A három 
éven belül megtérülő beruházások 

(alacsonyan csüngő gyümölcsök), és a lassabban hasznot hozó intézkedések (magasan csüngő gyümölcsök) szintén tanulságosak.
A kötetben szereplő szervezetek kétoldalas esetei reményeink szerint gondolatébresztőnek bizonyulnak vállalatok műszaki és 
környezeti vezetőinek, s talán néhány újabb felsővezetőt is meggyőznek arról, hogy érdemes foglalkozni a tisztább termeléssel. 
A kötetből az is kiderül, ki nyerte el 2006-ban a KÖVET Környezeti Megtakarítás Díjait, amelyeket immár hagyományszerűen a 
környezetvédelmi miniszter ad át a Hotel Gellértben.

Küldje el a KÖVET címére Ön is esettanulmányát, 
a legjobb pályázatokat díjjal jutalmazzuk! 

Korábbi példányok megrendelhetők, illetve további információ:
KÖVET-INEM Hungária

1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.
473-2290 l info@kovet.hu

www.kovet.hu

Intézkedések Mióta 
működik? Környezeti javulás

   Összes beruházás*
   Összes éves működési költség*
   Összes éves megtakarítás*
   Átlagos megtérülési idő

211 intézkedés, 
amik egyszerre 
jártak környezeti 
és gazdasági 
haszonnal.

48 szervezettől 
(az azonos 
cégek más 
intézkedésekkel 
való többszöri 
szereplése miatt ez 
56 esetet jelent).

Az esettanul-
mányokat adó 
szervezeteknél
98 ezer 
alkalmazott 
dolgozik, és az
ipar 
termelésének 
24,6% -át adják.

Legkorábbi 
intézkedés: 
1991
Legutóbbi 
intézkedés: 
2006
Általában az 
utóbbi években 
kerültek 
bevezetésre.

Az intézkedések 
bevezetésével a 
következő főbb környezeti 
megtakarítások valósulnak 
meg:

474 ezer liter üzemanyag
ez 2900 gépkocsi útja 
Budapestről Brüsszelbe és 
vissza

539 tonna lúg
a Velencei-tó 
háromnegyedét tenné 
ihatatlanná

489,2 GWh energia
ami 245 ezer család 
éves villamos energia 
fogyasztása

365 ezer tonna nem 
veszélyes hulladék
820 ezer ember termel 
ennyit háztartásában 
évente

18 ezer tonna kéndioxid
ami 37 méter vastagon 
borítaná be Budapestet

456 tonna por
amit 14,5 hektár erdő kötne 
meg

69 „mosott gyümölcs tálban” 
– ezek az intézkedések egyáltalán 
nem igényeltek beruházást

 0 Ft, csak átszervezés
 49,3 millió Ft (átlag 664 ezer Ft)
 1,4 milliárd Ft (átlag 22,3 millió Ft)
 azonnali

90 „alacsonyan csüngő 
gyümölcs” – a megtérülési idő itt 3 
éven belüli

 4,03 milliárd Ft (átlag 45,2 millió Ft)
 441,1 millió Ft (átlag 4,1 millió Ft)
 4,28 milliárd Ft (átlag 45,1 millió Ft)
 1 év 1 hónap

52 „magasan csüngő gyümölcs” 
– gyakran százmilliós vagy milliárdos 
nagyságrendű beruházások, a 
megtérülési idő három év felett van

 40,7 milliárd Ft (átlag 860 millió Ft)
 521 millió Ft (átlag 6,7 millió Ft)
 5,61 milliárd Ft (átlag 113 millió Ft)
 8 év 1 hónap

Összesen 11,3 milliárd 
forint megtakarítás!
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Támogatók: Médiatámogatók: 


