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Előszó
Szövetségben a tisztább környezetért
Azért vállaltam el a Környezetvédelmi Minisztérium vezetését a piacgazdaságban meggyőződéssel hívő politikusként, mert mindig úgy
gondoltam, hogy a környezetvédelem és a gazdasági racionalitás nem
kell, hogy ellent mondjanak egymásnak. Sokan úgy fogják föl a környezet védelmét, mint a „gonosz kapitalisták” elleni küzdelmet. Miközben mi sem állhatna messzebb a valóságtól. Közép- és Kelet-Európa
a mai napig magán viseli az államszocialista nagyipar okozta nehezen
gyógyuló sebhelyeket. A demokratikus országokban azonban a piaci
szereplők és az állam szövetségesként tekintettek egymásra, és a civil
szervezetek, valamint a nyilvánosság ﬁgyelme és nyomása mellett az
elmúlt 30 évben áttörést értek el a zöldpolitikában.
A KÖVET-INEM Hungária évente megjelenő összeállításában, az „Ablakon bedobott pénzben” örömmel látom viszont ezt a gondolatot. Az immár hat éve elindított
kezdeményezés sikere bizonyítja, hogy a ma környezetvédelemre fordított pénz nem csak gyermekeinknek, unokáinknak fogja megérni, hanem nekünk is. Hiszen a környezetkárosítás nem pusztán
ökológiai, hanem rendkívüli társadalmi és gazdasági költségeket jelentő probléma. Egy elsőre költségesnek tűnő környezetvédelmi beruházással hatalmas, már középtávon is jelentkező kiadásokat
takaríthatunk meg, nem is beszélve azokról a pénzben nehezen kifejezhető természeti és emberi
katasztrófákról, amiket elkerülhetünk.
Ebben a füzetben minden évben számos kreatív, jó ötletet olvashatunk, melyekkel a kezdeményezésben résztvevő vállalatok egyszerre teszik környezetkímélőbbé és gazdaságosabbá működésüket.
Ezek az újítások konkrét előnyükön túl egyrészt példával szolgálnak a többi befektető számára, másrészt széles körben is népszerűsítik a „zöld gondolatot”, hiszen maguknak a füzetben szereplő vállalatoknak is az az érdekük, hogy reklámjaikban erre az előnyükre is felhívják a ﬁgyelmet, így tudatosítva
mind több és több emberben azt, hogy mindenki tud tenni a környezetért a saját területén.
Együttműködés és környezettudatos gondolkodásmód, ezek a modern környezetvédelem alappillérei, ezek jegyében gratulálok és kívánok további sikereket a KÖVET kezdeményezőinek és természetesen a résztvevő vállalatoknak.

A környezetkárosítás nem pusztán
ökológiai, hanem rendkívüli társadalmi és gazdasági költségeket
jelentő probléma. Egy elsőre költségesnek tűnő környezetvédelmi
beruházással hatalmas, már középtávon is jelentkező kiadásokat
takaríthatunk meg, nem is beszélve
azokról a pénzben nehezen kifejezhető természeti és emberi katasztrófákról, amiket elkerülhetünk.

Dr. Fodor Gábor
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Budapest, 2007. október 10.
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Összefoglaló

Keresse az interneten is!

Az

intézkedések

szokott

kötetek

a

már
mellett

mega

www.ablakonbedobottpenz.hu
internetes címen is elérhetőek. Az
oldalon az eddigi és jövőbeli kötetek
esettanulmányai kereshető, szűrhető adatbázis formájában találhatóak
meg, így a pozitív példák – reményeink szerint – még több érdeklődőhöz eljuthatnak.

Az Ablakon bedobott pénz program egyesületünk egyik legsikeresebb vállalkozása. 2002-ben határoztuk el, hogy bebizonyítjuk, hogy a környezetvédelemre fordított összeg nem “ablakon kidobott
pénz”, hanem legtöbb esetben rövid időn belül megtérül, és gazdasági haszonhoz, versenyelőnyhöz
juttatja a környezettudatos szervezeteket. Ennek alátámasztására olyan megvalósult intézkedéseket
kutattunk föl, amik egyszerre hoztak környezeti javulást és pénzügyi megtakarítást is. Próbálkozásunkat
siker koronázta, az első évben 12 vállalat 44 intézkedését dokumentáltuk, és az eseteket az Ablakon
bedobott pénz c. esettanulmány-kötetben jelentettük meg. A sikeren felbátorodva a hasonló jó példákat továbbra is keressük, és évről évre közzétesszük az Ablakon bedobott pénz sorozatban. A hat év
alatt 56 szervezet 262 beruházását, vagy beruházást nem igénylő fejlesztését gyűjtöttük össze, amik
összesen 14,7 milliárd forint megtakarítást hoztak! Ilyen intézkedések szinte minden vállalatnál fellelhetőek, csak kicsit utána kell járni.
A környezeti és gazdasági hasznot hozó intézkedések a már megszokott kötetek mellett a
www.ablakonbedobottpenz.hu internetes címen is elérhetőek. Az oldalon az eddigi és jövőbeli kötetek esettanulmányai kereshető, szűrhető adatbázis formájában találhatóak meg, így a pozitív példák
– reményeink szerint – még több érdeklődőhöz eljuthatnak.

Az Ablakon bedobott pénz c. esettanulmány-kötetekben szereplő vállalatok
A hat év alatt 56 különböző szervezet összesen 67 esettanulmánnyal pályázott a KÖVET Környezeti
Megtakarítás Díjaira, és került be az Ablakon bedobott pénz sorozatba. Az esettanulmányok összesen
262 olyan intézkedést mutatnak be, amik egyszerre járnak környezeti és gazdasági haszonnal. A hat
ABP kötetben szereplő 56 cég forgalma alapján a magyar ipar 2006-os termelésének 29,1%-át adja,
és a foglalkoztatottak több mint 10%-át alkalmazza. A táblázat jól példázza, hogy a legkülönbözőbb
méretű és tevékenységű vállalatoknál fellelhetőek olyan intézkedések, melyeknél összeegyeztethető a
környezetvédelem és a gazdaságosság.
Szervezet
2002
Audi Hungaria Motor Kft.
BÁRCZY Környezetvédelmi Kft.
Biokom Környezetgazdálkodási Kft.
Csabai Konzervgyár Rt.
DENSO Gyártó Magyarország Kft.
Magyar Posta Rt.
Pécsi Vízmű Rt.
Phoenix Rubber Gumiipari Kft.
Printrex Bt.
Sony Hungária Kft.
Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
Villeroy & Boch Magyarország Rt.
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Alkalmazottak (fő)
4 863
4
175
250
600
43 664
440
705
43
652
2 185
1 142

Forgalom*
(millió Ft)
832 000
41
2 000
959
13 700
108 857
3 623
15 000
476
70 000
140 000
14 000

Termékek
robbanómotor, jármű
olaj- és vegyszerfelitató anyagok
települési szilárd hulladék gyűjtése
gyorsfagyasztott zöldségek
ECD V5 dízeladagoló
postai szolgáltatás
vízellátás, szennyvíztisztítás
gumitermékek
lézerkazetták, tintapatronok, szervíz
DVD, lejátszó, mikro HiFi rendszer
etilén, propilén, polietilén, poliprop.
szaniter, fal- és padlóburkoló lap
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Szervezet
2003
Alcoa-Köfém Kft.
Budapesti Erőmű Rt.
DENSO Gyártó Magyarország Kft.
DREHER Sörgyárak Rt.
Dunapack Rt.
Egyesült Vegyiművek Rt.
Egym Vital Center Kft.
Ericsson Kft.
Flextronics International Kft.
Ganzair Kompresszortechnika Kft.
KEMÁK Kht.
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Legrand-Kontavill Rt.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Pécsi Vízmű Rt.
Zalavíz Rt.
2004
Flextronics International Kft.
Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt.
GE Hungary Rt. Fényforrásgyár
Hewlett-Packard Magyarország Kft.
Pannon Power Holding Rt.
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.
2005
AES-Tisza Erőmű Kft.
BAT Kft.
Carriere Kft. (Mercure Budapest Korona)
Chinoin Rt.
DDGÁZ Rt.
GE Hungary Rt. Fényforrásgyár
Pécsi Vízmű Rt.
Phoenix Rubber Gumiipari Kft.
Print Sisters Kft.
Solaris Trade Kft.
Somló Volán Rt.
TIG-RAD System Kft.
2006
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.
2007
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Audi Hungaria Motor Kft.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
Chinoin Zrt. (K+F)
Coca-Cola Beverages Magyarország Kft.
Coloplast Hungary Kft.
Holcim Hungária Zrt. – Pomázi Betonüzem
Kinnarps Hungary Kft.
Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolg. Üzletág
Print Sisters Kft.
Samsung SDI Magyarország Zrt.
Összesen:

Alkalmazottak (fő)

Forgalom*
(millió Ft)

Termékek

2 550
697
943
850
1 200
362
18
600
4 800
55
159
380
490
7 200
389
300

105 300
34 392
16 450
35 700
50 000
7 271
130
28 591
744 000
900
895
5 900
7 000
1 167 000
4 085
1 800

alumínium termékek
villamos energia, forró víz
autóalkatrész gyártás
sör
hullámpapír, papírzsákok
tisztítószerek, kozmetikumok
tisztítószerek, kozmetikumok
távközlési rendszerek
elektronikai termékek
kompresszor, rendszerüzemeltetés
közúthálózat üzemeltetése
államigazgatás
villanyszerelési tartozékok
olajipar, vegyipari alapanyagok
víz- és szennyvízszolgáltatás
víz- és szennyvízszolgáltatás

10 000
516
4 320
450
284
800

816 400
18 955
50 000
20 181
12 362
20 137

190
848
130
1 811
495
4 456
415
290
14
24
481
90

25 767
93 775
2 000
87 187
46 073
50 000
4 620
9 460
150
214
2 110
300

villamos energia
dohányáru
szállodai szolgáltatás
gyógyszerek
földgáz, közüzemi szolgáltatás
lámpák, fénycsövek
vízszolgáltatás, szennyvízkezelés
gumitermékek, -keverékek, -tömlők
tintapatronok, lézerkazetták
PET hulladék gyűjtés és bálázás
személyszállítás, gépjárműjavítás
hétvégi ház, kerti ház, kerti bútor

426
1 200
3 700
537
423
631
1 636
346
551
168

38 600
51 100
63 000
32 100
14 500
32 100
23 500
6 200
48 800
2 600

villamos energia, forró víz, ipari gőz
üdítőitalok, ásványvíz
autóalkatrészek
cement, kőliszt
forgácslap, munkalap
cement, beton, kavics
gépek, autóipari alkatrészek, szerszámok
távhőszolgáltatás, forróvíz-előállítás
irodai papírok, ofszet papírok
városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés

eletronikai gyártás és disztribúció
pulykahúsok, főtt, füstölt áruk
lámpák, fénycsövek
számítástechnika, nyomtatás
villamos energia, hőenergia
kapcsolók és kapcsoló-modulok

A hat év alatt 56 különböző szervezet összesen 67 esettanulmánynyal pályázott a KÖVET Környezeti
Megtakarítás Díjaira, és került be az
Ablakon bedobott pénz sorozatba.
Az esettanulmányok összesen 262
olyan intézkedést mutatnak be,
amik egyszerre járnak környezeti
és gazdasági haszonnal. A hat ABP
kötetben szereplő 56 cég forgalma alapján a magyar ipar 2006-os
termelésének 29,1%-át adja, és a
foglalkoztatottak több mint 10%-át

1 083
5 373
250
243
1 200
930
4
10
7 090
17
887
107 738

200 400
1 258 000
5 440
206 600
63 400
44 500
890
400
671 200
208
63 600
6 341 324**

alkalmazza. A táblázat jól példázza,
hogy a legkülönbözőbb méretű és
tevékenységű vállalatoknál fellelhetőek olyan intézkedések, melyeknél
összeegyeztethető a környezetvédelem és a gazdaságosság.

úthálózat üzemeltetése
motorok, személygépjárművek
gyógyszerek
gyógyszerek
üdítőitalok, ásványvíz
orvosi eszközök, termékek
beton, kavics
irodabútor, irodai kiegészítők
mobiltávközlés, Internet
tintapatronok, lézerkazetták
képcső, plazma modul

* 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 2007-os
árakon számoltunk, azaz az inﬂációval módosítottuk a korábbi évekből származó adatokat.
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Összefoglaló
A 2002-től minden év őszén megjelent esettanulmány-kötetekben tehát összesen 67 esettanulmányban írtak le a szerzők 262 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.
A hat Ablakon bedobott pénz c. kötet intézkedéseinek összefoglaló táblázata

Már a második kötet után, a mérv-

Intézkedések

adó 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 fenti táblázat érdekes tanulságokkal szolgál. A dokumentált
intézkedések egyharmada semmilyen anyagi ráfordítással nem járt,
ellenben átlagosan 33,5 millió forint
hasznot hozott az adott vállalatnak.
Összességében tehát pusztán szervezési,

viselkedési

változtatással

évente 3,2 milliárd forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 56 vállalat.

262 intézkedés,
amik egyszerre
jártak környezeti
és gazdasági
haszonnal;
56 szervezettől
(az azonos cégek
más intézkedésekkel való többszöri
szereplése miatt ez
67 esetet jelent);
az esettanulmányokat adó szervezeteknél 108 ezer
alkalmazott dolgozik, és az ipar
termelésének
29,1%-át adják.

Mióta
működik?

Környezeti javulás

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

Az intézkedések bevezetésével az
95 „mosott gyümölcs tálban”
56 szervezet évente legalább ennyi– ezek az intézkedések egyáltalán
vel kevesebb erőforrást használ fel:
nem igényeltek beruházást
Anyagok:
0 Ft, csak átszervezés
1 510 liter tisztítószer
53,3 millió Ft (átlag 717 ezer Ft)
503 ezer liter üzemanyag
3,2
milliárd Ft (átlag 33,5 millió Ft)
5 tonna ammónia
azonnali
788 tonna vegyszer
539 tonna lúg
106 „alacsonyan csüngő gyümölcs”
162 tonna regeneráló só
Legkorábbi intéz– a megtérülési idő itt 3 éven belüli
Energia:
kedés: 1991
5,15 milliárd Ft (átlag 49 millió Ft)
668,4 GWh energia
56 millió m3 gáz
498,5 millió Ft (átlag 3,9 millió Ft)
Legutóbbi intézVíz:
5,07
milliárd Ft (átlag 45,2 millió Ft)
kedés: 2007
19,7 millió m3 víz
1 év 2 hónap
Általában az
Ezen felül legalább ennyivel
61 „magasan csüngő gyümölcs”
utóbbi években
kevesebb hulladék és szennyezés
– gyakran százmilliós vagy milliárdos
kerültek bevezekeletkezik:
nagyságrendű beruházások, a megtétésre.
Hulladék:
rülési idő három év felett van
410 ezer tonna nem veszélyes
44,4 milliárd Ft (átlag 782 millió Ft)
hulladék
582 millió Ft (átlag 6,4 millió Ft)
51 ezer tonna veszélyes hulladék
6,1 milliárd Ft (átlag 103 millió Ft)
Légnemű kibocsátás:
8 év 1 hónap
11,5 ezer tonna szénhidrogén
5 ezer tonna nitrogén-oxid
229 tonna szénmonoxid
Összesen
475 ezer tonna széndioxid
14,7 milliárd forint
18 ezer tonna kéndioxid
megtakarítás!
456 tonna por

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 33,5 millió forint hasznot hozott az adott vállalatnak. Összességében tehát pusztán szervezési, viselkedési változtatással évente 3,2 milliárd forint tiszta
hasznot ér el a bemutatott 56 vállalat.
A program valódi célcsoportját a beruházással járó, de hamar megtérülő beruházások alkotják. Ezt
a „hamar”-t három évben határoztuk meg, a legtöbb cég a 2-3 éven belül megtérülő beruházásokat
ugyanis támogatja. A dokumentált 262 intézkedés közül 106 esik ebbe a kategóriába. Az ezeket alkalmazó – azaz az „alacsonyan csüngő gyümölcsök”-et leszüretelő – cégek átlagosan 49 millió forint
beruházással értek el 45,2 millió forint éves szintű megtakarítást. Ebből levonva az intézkedések átlagos működtetési költségét könnyen megkapjuk, hogy a kötetek nagy részét adó beruházások átlagos
megtérülési ideje 1 év 2 hónap, ami igen kedvezőnek számít. Az alacsonyan csüngő gyümölcsök leszedéséből eredő megtakarítás a bemutatott 56 cégnél meghaladja az 5 milliárd forintot.
Végül hosszabb megtérülési idejű, ún. „magasan csüngő gyümölcsöt” is feltártunk: itt már drámaian nő a beruházások összege és a megtérülési idő. A bemutatott vállalatok 61 olyan intézkedésről
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– pl. komplett technológiacseréről – számoltak be, melyek átlagosan 782 millió forint beruházással
jártak. Ezt a másik oldalon 103 millió forint éves szintű megtakarítás egyensúlyozza, 8 év 1 hónapos
átlagos megtérülési időt eredményezve.
Összességében 56 vállalatunk évi 14,7 milliárd forint megtakarítást ért el csak a bemutatott intézkedésekkel 2007. 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 több mint 100
alkalommal számolt be a programról és az eseteket adó cégekről.
Környezeti hasznok
A forintosított megtakarítások után lássuk, hogy a megvalósított intézkedések hogyan járultak hozzá a
környezet védelméhez. Az évente el nem füstölt 503 ezer liter üzemanyaggal 3 000 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. A hat Ablakon bedobott pénz kötetben szereplő vállalati
intézkedések eredményeként 668,4 GWh energiát spórolnak meg a szervezetek, ez 335 ezer, lakótelepen élő család átlagos éves villamos energia igénye. Különböző intézkedésekkel sikerült megspórolni
Magyarország éves vízfogyasztásának közel fél százalékát - a fel nem használt, azaz el nem szennyezett
víz 19,7 millió m3. A vállalati hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése és az anyagfelhasználás tökéletesítése eredményeként 461 ezer tonna hulladék nem terheli a lerakókat. Ennyi szilárd hulladékot
920 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.

2007-ben ötödször osztottunk díjakat a legkiválóbb környezeti megtakarításokért. A díjakat a KÖVET
Hotel Gellértben tartott éves konferenciáján immár hagyományszerűen a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter, ezúttal Fodor Gábor adta
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
Environment c. versenyére.

A környezeti megtakarítás díjak
2007-ben ötödször osztottunk díjakat a legkiválóbb környezeti megtakarításokért. A díjakat a KÖVET
Hotel Gellértben tartott éves konferenciáján immár hagyományszerűen a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, ezúttal Fodor Gábor adta 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 Environment c.
versenyére.
A legjobb intézkedéseket 2007-ben négy kategóriában díjazzuk
• Legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs: 3 éven belül megtérülő beruházás
• Legnagyobb magasan csüngő gyümölcs: 3 éven túl megtérülő beruházás
• Kisvállalat kategória
• Innovációs különdíj
A díjazásnál ﬁgyelembe vett szempontok
• Az intézkedésnek környezeti és gazdasági haszna egyaránt kell, hogy legyen.
• Nem a vállalatot, hanem az adott intézkedést díjazzuk.
• Minél nagyobb a környezeti és a gazdasági haszon a vállalat egészéhez viszonyítva, annál esélyesebb a díjra az intézkedés.
• Előnyt jelent, ha egy vállalat a technológiai optimalizálás mellett a tudatformálásra is gondot
fordít, pl. irodai intézkedéseket is bevezet.
• Szoros eredmény esetén a vállalat összességében vett környezetvédelmi erőfeszítései is számítanak.
A beérkezett pályázatokat öt főből álló zsűri értékelte, melynek tagjai:
• Jóri Zoltán, Contitech Rubber Industrial Kft., munkabiztonsági és KIR vezető
• Szabó Gábor, HVG
• Vrannai Katalin, Figyelő
• Kapusy Pál, KÖVET, ügyvezető igazgató
• Tóth Gergely, KÖVET, főtitkár
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Összefoglaló
Érdemes megemlítenünk, hogy mely cégek nyerték el (sokszor nagyon szoros versenyben) az elmúlt
évek díjait:
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.
2006
A legszebb mosott gyümölcs tálban – Mondi Zrt.
A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs – Linamar Nyrt.
A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs – Duna-Dráva Cement Kft.

Négy díjazottunk 2007-ben a következő:
A díj a nemes anyagokból készült
„Megtakarítás fa”

Print Sisters Kft.
- Kisvállalat kategória
A Print Sisters Kft. 17 főt foglalkoztató kisvállalat. Tevékenységének célja a kiürült nyomtató kellékanyag átvétele és környezetbarát újrahasznosítása. A folyamatos fejlesztések és beruházások következtében mára a kellékanyagokat felújító piac egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát, 2006ban 30 000 darab környezetbarát tintapatron és lézerkazetta hagyta el a gyártósoraikat. A MATUSZ
(Magyar Tonerkazetta és Tintapatron Újrahasznosítók Szövetsége) alapító tagjaként elkötelezettek a
legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelő termék előállítása mellett. Tevékenységük következtében évi 80 tonnával kevesebb veszélyes hulladék keletkezik. A díjazás szempontjából a
kellékanyagok újratöltése mellett fontos kiemelni, hogy ha az üres kellékanyag felújításra már alkalmatlan (pl. sérült, hiányos), alkatrészeit lehetőség szerint más kellékek felújításához még hasznosítják,
ezzel további 2 tonna anyagot hasznosítanak újra. Az alaptevékenység környezettudatos végzése
mellett ﬁgyelmet fordítanak az irodai és a teszteléshez használt papír takarékos használatára, a csomagolóanyagok újrahasznosítására és a gyártógépek energiatakarékos üzemeltetésére.

Samsung SDI Magyarország Zrt.
- A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs
Az 1938-ban, a dél-koreai Taegu városában alapított Samsung
vállalkozás mára a világ egyik vezető elektronikai vállalatcsoportjává
vált. A mintegy 322 ezer m2-en elterülő gödi gyár építésekor ﬁgyelmet fordítottak a környezetvédelemre, a vállalat 2005-ben sikeresen bevezette és tanúsíttatta az ISO 14001-es környezetközpontú
irányítási rendszert. Idén az alacsonyan csüngő gyümölcs – azaz a három éven belül megtérülő beruházások – kategóriájában nekik ítélte a zsűri a Környezeti Megtakarítás Díjat. A díjazásban a zsűri
pozitívumként vette ﬁgyelembe, hogy a vállalat sok területen egyszerre ért el környezetvédelmi
szempontból jelentős javulást, amelyek abszolút mértékben nagy mértékű csökkenést jelentenek
a környezetterhelésben (jelentős a megtakarított víz, vegyszer, alapanyag és hulladék mennyisége).
Az egyik leglátványosabb eredményt a többször is felhasználható csomagolóanyagokkal tudták elérni. Több beszállítóval megegyeztek, hogy a csomagolóanyagait visszajuttatják hozzájuk, így abban
újra küldhetik számunkra termékeiket. Ezzel a keletkezett papírhulladék mennyiségét éves szinten
2 600 tonnával, a fa hulladék mennyiségét 960 tonnával, míg a vegyszeres göngyölegeket 8
tonnával sikerült csökkenteni.
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Holcim Hungária Zrt. – Pomázi Betonüzem
- A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs
2007-ban a legnagyobb magasan csüngő gyümölcs, azaz a három éven
túl megtérülő beruházások kategóriájának a díját a Holcim Hungária Zrt. Pomázi Betonüzemének intézkedései érdemelték ki. A Pomázi Betonüzem, amely összesen mintegy 250 féle recept alapján
gyárt betont, fontos szerepet játszik Budapest és környéke betonellátásban. Az üzemből szállítják a
betont – többek között – az M0 Duna híd és az M0 keleti szektor építéséhez. A korszerű üzem a természeti erőforrásokkal történő okos gazdálkodással és a fel nem használt beton újrahasznosításával
hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez. A fel nem használt és a keverőautók tartályából kinyert
maradék betont egy 10 m3/óra kapacitású rendszerben szétválasztják, és az anyagokat az újonnan készülő betonhoz adagolják. Ezzel éves szinten 600-700 m3 visszamosott anyagot forgatnak
vissza a termelésbe, amit egyébként veszélyes hulladékként kellene kezelni. Az esővízgyűjtés és az
üzem területén fúrt kút segítségével csapvizet nem használnak a termeléshez, ezzel évi 11 500 m3
vizet takarítanak meg a városi hálózatból.

Az elmúlt évek során összegyűjtött intézkedéseket az interneten is
megtalálja, ahol a kereshető, szűrhető adatbázis segítségével saját igényeinek megfelelően kaphat ötleteket, amikkel vállalatának környezeti

Állami Autópálya Kezelő Zrt.
- Innovációs különdíj

teljesítményét gazdaságos módon
javíthatja.

Idén különdíj kiadásával jutalmazzuk a zsűri által leginnovatívabbnak ítélt
intézkedést. Az innovációs különdíjat a zsűri döntése alapján az Állami Autópálya Kezelő Zrt. kapja az M1-es autópálya lébényi szakaszának felújítási munkálatában bevezetett
újításaiért. Az ÁAK Zrt. jelenleg mintegy 648 km autópálya, 129 km autóút és főút, 300 km hosszú
csomóponti ág és pihenőhelyi út, valamint 107 pihenőhely kezelését látja el. Az M1-es autópálya kétszer 15 km-es lébényi szakasza remix technológiával került felújításra. A remix eljárás lényege,
hogy a célgép a felmart aszfalthoz 20-30%-os új aszfaltot és bitument adagol, miközben a gép nagyon
kis sebességgel halad előre. A melegen felmart aszfalt újrakeverésének köszönhetően 13 100 tonna
kőanyaggal és 550 tonna bitumennel kevesebbet kellett használni, ami egyben 68 millió forint
megtakarítást is hozott. További újítás, hogy mivel a tehergépkocsi-közlekedés 90%-a a haladósávban bonyolódik le, ezért a kötőréteg csak itt került felmarásra és újraaszfaltozásra, az előzősáv csak
egy új rögzítő kopóréteget kapott. Ezzel az újítással további 25 200 tonna aszfaltot és 324 millió
forintot takarítottak meg.

„Monitoron bedobott pénz”
Az elmúlt évek során összegyűjtött intézkedéseket az interneten is megtalálja, ahol a kereshető, szűrhető adatbázis segítségével saját igényeinek megfelelően kaphat ötleteket, amikkel vállalatának környezeti teljesítményét gazdaságos módon javíthatja.
Takarítson meg Ön is, látogasson el a www.ablakonbedobottpenz.hu oldalra.
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Állami Autópálya Kezelő Zrt.

2002 óta a KÖVET tagvállalata

A zöldebb
autópályáért
1134 Budapest, Váci út 45.
B épület
Kapcsolattartó:
Hermann Ágnes,
környezetvédelmi mérnök
(1) 436-8231
(1) 436-8210
hermann.agnes@autopalya.hu
Alapítás éve:
2000
Alkalmazottak száma:
1 083 fő
Éves forgalom (2006):
200,4 milliárd Ft
(A Nemzeti Autópálya Zrt.-nek és a Magyar
Államnak 136 milliárd Ft-os, egyszeri értékesítéssel együtt.)

Fő szolgáltatások:
gyorsforgalmi úthálózat és pihenő-

A cégről röviden
Társaságunkat Északkelet-magyarországi
Autópályafejlesztő és Üzemeltető Részvénytársaság cégnévvel a Magyar Állam
nevében eljáró Közlekedési, Hírközlési és
Vízügyi Miniszter hozta létre 1996-ban az
M3 Autópálya fejlesztésére, üzemeltetésére és fenntartására. Társaságunk 2000.
közepén egyesült az Állami Autópályafejlesztő és -kezelő Részvénytársasággal,
valamint a Nyugat-magyarországi Autópálya-üzemeltető Részvénytársasággal, az
így létrejött társaság Állami Autópálya KeTizenhárom ilyen mérnökségről tartjuk karban az ország
zelő Részvénytársaság cégnév alatt folytatautópálya-hálózatát
ja tevékenységét.
Társaságunk felelős a gyorsforgalmi úthálózat, a kapcsolódó műtárgyak üzemeltetéséért és fenntartásáért, a díjszedés biztosításáért, beruházási feladatok ellátásáért, a gyorsforgalmi úthálózat melletti
területek hasznosításáért. Jelenleg mintegy 648 km autópálya, 129 km autóút és főút, 300 km hosszú
csomóponti ág és pihenőhelyi út, valamint 107 pihenőhely kezelését látjuk el (2007 augusztusi adat).
Az ÁAK központja Budapesten található, az úthálózat üzemeltetését három szervezeti egység, a központi üzemeltetés, a területi igazgatóságok, valamint a pályák mentén elhelyezkedő 13 mérnökség
közösen végzi.

helyek üzemeltetése

Főbb környezetvédelmi intézkedések
Társaságunk 2000 óta ISO 9001 szerinti minőségirányítási és ISO 14001 szerinti környezetközpontú
irányítási rendszerét integráltan működteti. 2004-ben az irányítási rendszer hatékonyabb működtetése
érdekében a folyamatok felügyeletére, a fejlesztések koordinálására, valamint a minőség- és környezettudatos magatartás erősítésére az ÁAK szervezetén belül önálló irodát hoztunk létre.
Napelemes forgalomterelő lámpasorok
A hagyományos halogén izzóval ellátott lámpasorokhoz képest, bár több mint harmincszor többe
kerül a napelemes változat, az üzemeltetési költségeken keresztül mégis fél év alatt megtérül a különbség. A hagyományos lámpasorok akkumulátorait ugyanis kétnaponta tölteni és cserélni kell, ami
rengeteg munkaidő és szállítás árán oldható csak meg. A Szigetszentmiklóson telepített napelemes
lámpasorok ezzel szemben gyakorlatilag karbantartás nélkül üzemelnek 2005 decembere óta.

Napenergia használatával
rengeteg munkaidő és szállítás
váltható ki
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Vízfelhasználás
Társaságunk egyes mérnökségein az ivóvízminőséget
nem igénylő, nagy mennyiségű vízfelhasználással járó
tevékenységekhez (mint pl.:
a sóoldatkeverés, járművek
mosása, locsolás) szükséges
ipari, öntözési vízigényt fúrt
kutak üzemeltetésével és az
esővíz gyűjtésével biztosítjuk,
ezáltal csökken az ivóvíz-felhasználás.
A különféle technológiai folyamatokból keletkező olajos

Az ÁAK Mérnökségein felhasznált és visszaforgatott víz mennyisége
2006-ban (m3)
Mérnökségek
Bicske

Felhasznált
technológiai víz

Autómosásra
használt technológiai víz

Visszaforgatott
víz

970

323

255,17

Komárom

1880

627

495,33

Martonvásár

1247

416

328,64

Balatonvilágos

602

201

158,79

Szigetszentmiklós

595

198

156,42

Kál

691

176

139,04

Emőd

1050

350

276,50

Összesen:

7035

2291

1809,89
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szennyvíz megfelelő tisztításáról olajleválasztó berendezések
gondoskodnak. A telephelyeken
felhasznált technológiai víz egyharmadát használjuk az autók
mosására, az ott elfolyó szennyvíz
kerül az olajvíz szeparátoron keresztül tisztításra. Az olajleválasztó
berendezésekről lejövő, határérték
alatti paraméterekkel rendelkező
tisztított víz egy részét visszaforgatjuk (pl. sóoldat készítésére).

Vízvisszaforgatás 2006-ban

A hagyományos halogén izzóval
ellátott lámpasorokhoz képest, bár
több mint harmincszor többe kerül

Mart aszfalt újrahasznosítása
Az M1 autópálya lébényi szakaszának felújítása volt a 2007. évi felújítások egyik legérdekesebb munkája, mert ez a kétszer 15 km-es szakasz remix technológiával került felújításra. A remix eljárás lényege,
hogy a felső három centis kopó réteg eltávolítása után a meglevő kötőréteg felületének infra felmelegítését követően a célgép maró hengerei a burkolat felületét felmarják öt centiméter mélyen, majd a
behordó szalag a felmart aszfaltot a gép keverőterébe
szállítja. Miközben a gép nagyon kis sebességgel halad
előre, a felmart aszfalthoz 20-30%-os (három centiméternek megfelelő) új aszfaltot és bitument adagol. A
melegen felmart aszfalt új aszfalttal, illetve új bitumennel történő összekeverését nevezzük újrakeverésnek,
vagy másképp remixálásnak.
Mivel a tehergépkocsi-közlekedés 90%-a a haladó sávban bonyolódik le, ezért a kötőréteg csak itt került felmarásra, és újra aszfaltozásra, az előző sávban nem. Az
előző sáv egy új rögzítő kopó réteget kapott négy centiméter vastagon, ezzel biztosítva az ugyanolyan teherbírást és a hosszú élettartamot. Ezzel az újítással 25 200 A helyszínen felmart aszfaltot még melegében
tonna aszfaltot és 324 millió forintot takarítottunk meg.
visszadolgozzuk az autópálya kötőrétegébe

a napelemes változat, az üzemeltetési költségeken keresztül fél év alatt
megtérül a különbség. A hagyományos lámpasorok akkumulátorait
ugyanis kétnaponta tölteni és cserélni kell, ami rengeteg munkaidő és
szállítás árán oldható csak meg.

Környezeti és gazdasági hatások
Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Forgalomterelő lámpasorok cseréje napelemesre

2005.
december

Autómosó vizének visszaforgatása

Környezeti javulás

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

A lámpasorok elhelyezkedésétől
függően kb. 720 liter üzemanyag
megtakarítása évente darabonként

800 ezer Ft
0 Ft
1,7 millió Ft
6 hónap

2004

1 810 m3 víz visszaforgatása

0 Ft
0 Ft
923 ezer Ft
azonnali

Mart aszfalt újrahasznosítása

2007

Megtakarítottunk 13 100 tonna
kőanyagot és 550 tonna bitument

0 Ft
0 Ft
68 millió Ft
azonnali

Új technológia a felújításban

2007

Megtakarítottunk 25 200 tonna
aszfaltot

0 Ft
0 Ft
324 millió Ft
azonnali
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AUDI Hungaria Motor Kft.

2002 óta a KÖVET tagvállalata

A környezetbarát
haladás innovatív
technikája
9027 Győr, Kardán u. 1.
Kapcsolattartó:
Vagdalt László
környezetvédelmi megbízott
(96) 668-227
(96) 668-266
laszlo.vagdalt@audi.hu
Alapítás éve:
1993
Alkalmazottak száma:
5 373 fő
Éves forgalom (2006):
1 258 milliárd Ft
Fő termékek:
motorok, motorkomponensek, személygépjárművek, présszerszámok,
karosszériaelemek

A cégről röviden
Az Audi Hungaria Motor Kft. a német Audi AG 100%-os leányvállalataként jött létre Magyarországon 1993-ban. Proﬁlja a motorok és motorkomponensek, valamint a személygépjárművek gyártása, illetve
2005-től a karosszériagyártáshoz használatos présszerszámok előállítása, valamint kisszériás karosszériagyártás. A vállalat Magyarország
legnagyobb exportőre (a magyar export közel 10%-a 2006-ban), illetve a második legnagyobb árbevételt elérő vállalata. Az Audi Hungaria
megalapításától kezdve elkötelezett környezetének védelme ügyében.
Tevékenységeink során a legfontosabbnak a felmerülő lehetséges
környezetterhelések megelőzését, a környezeti kockázatok lehetőség
szerinti minimalizálását tartjuk. Folyamataink, tevékenységeink és intézkedéseink megtervezésekor a környezet messzemenő ﬁgyelembevételével járunk el. Ezen törekvéseinket alátámasztandó vezettük be
Magyarországon az elsők között, az EU-csatlakozást 5 évvel megelőzően az Európai Unió 1836/93. számú Rendelete szerinti EMAS környezetmenedzsment-rendszerünket, melyet a későbbiekben az Európai Unió
761/2001-es EMAS II Rendelete szerint megújítottunk, illetve az ISO
14001-es szabvány szerint is tanúsíttattunk. Magyarországon elsőként
regisztráltattuk EMAS-szerinti környezetmenedzsment rendszerünket,
így regisztrációs számunk HU-000001.

Mi tűzhettük elsőként zászlónkra
az EMAS logót Magyarországon

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A környezeti tényezők és hatások analízisére egy ún. ökopontrendszert, a svájci Környezetvédelmi Minisztérium (Bundesamt für Umwelt, WAld und Landschaft, BUWAL) által kifejlesztett BUWAL-rendszert
használjuk. Az elvégzett számítások és az egyes környezeti hatások csoportba sorolásának eredményeképpen a következő környezeti hatások voltak a legfontosabbak 2006-ban:
1. energiafelhasználás, 2. szállítási igények, 3. hulladékkeletkezés.
Energiagazdálkodás
Az Audi Hungaria környezeti hatásainak legjelentősebbike az energiafelhasználáshoz köthető (79,4%
az összes ökopontból, BUWAL 2006). Ebből kifolyólag az energiafelhasználás optimalizálására, csökkentésére kiemelt ﬁgyelmet fordítunk. Míg 2004-ben 1 db motor gyártása átlagosan 144 kWh villamos
energia fogyasztásával történt, 2006-ban 116 kWh is elegendő volt. Ez közel 20%-os energia-megtakarítást jelent motoronként. Az Audi Hungaria energia-megtakarítási programja nem csak a termelő
berendezések gazdaságos üzemeltetésére vonatkozik, hanem a termelést kiszolgáló egyéb területekre is, mint például szellőzés, klimatizálás, világítás stb. Az említett 20%-os energia-megtakarítás csak az
összes fogyasztó összehangolt és központilag felügyelt üzemeltetése révén volt lehetséges. Lényeges
alapelvünk, hogy minden fogyasztó csak akkor, és olyan teljesítményszinten üzemeljen, ami éppen
szükséges. Célkitűzésünk a munkaszüneti, ünnepnapi energiafelhasználás további optimalizálása. Az elérendő célérték termelésmentes időszakban a teljes
gyárra vetítve max. 5 MW villamosteljesítmény-igény, mely a csúcsigényünk
13%-a. Ez az érték a termelő berendezések és épületgépészeti berendezések
kikapcsolásával, vagy nyugalmi (Stand-by) állapotba állításával oldható meg.
Mivel a sűrített levegő az egyik legdrágább energiafajta, melyet villamos energiából állítunk elő, elengedhetetlen a sűrített levegő rendszerének folyamatos
ellenőrzése is. Egy alig érzékelhető 1 liter/s nagyságú szivárgás - melyet például egy hibásan meghúzott csavarkötés eredményez - a hálózaton évi 82 000
Ft értékű veszteséget okozhat. Cégünk kiterjedt sűrített levegős hálózatának
ﬁgyelembevételével a folyamatos műszeres szivárgásvizsgálat és a hálózat
karbantartása elengedhetetlenül szükséges. A bejárások rendszeressé tételéMunkaszüneti, ünnepnapi energiafelhasználás csökkenése
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vel jelentős mértékben sikerült a szivárgások számát csökkenteni. A fentebb vázolt eljárások minél
hatékonyabb gyakorlatba ültetése végett minden területre energiafelelősöket neveztünk ki, akiknek
az energia-megtakarítási döntések gyakorlati, területi megvalósítása a feladatuk. Az energiahatékonysági kérdések köztudatba ültetésének elősegítésére újraindítottuk ﬁgyelemfelkeltő kampányunkat. A
számítógépek bekapcsolásakor egy automatikusan felnyíló maszk hasznos információkat ad a munkatársak részére az energiatakarékosság kapcsán, illetve ﬁgyelmezteti őket az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Hulladékgazdálkodás
Vállalatunk mind a beszállítások, mind pedig a kiszállítások során nagy mennyiségű és sokféle csomagolóanyagot használ fel. Ezek, mennyiségükből és adott
esetben anyagukból (pl.: újrahasznosítható vagy sem) kifolyólag jelentős környezeti hatást jelentenek. A csomagolóanyagok fajtájának kiválasztása, a csomagolások megtervezése jelentős mértékben befolyásolhatja a vállalatnak mind
az erőforrás-felhasználással, mind pedig a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
környezeti teljesítményét. A csomagolóanyagok környezetbarátabb felhasználásának egyik legfontosabb területe az egyutas csomagolóanyagok többutas csomagolóanyagokkal való kiváltása. A logisztikai osztály keretén belül zajló, e célra
irányuló „Csomagolás-optimalizáció” nevű projektbe a környezetvédelem szakembereit is bevonták, akiknek feladata az ökológiai kritériumok érvényesítése.
A projektszervezet működése következtében 2006-ban 11 különböző csomagolóanyag kiváltása történt meg környezetvédelmileg előnyösebb változattal,
Energiatakarékosságra ösztönző képernyővédő feliratok
mely beszerzési oldalról 300 millió forint megtakarítását jelentette. A beszerzési
költségek csökkenése mellett még gazdasági haszonként jelentkezik a „megtakarított” csomagolóEbből kifolyólag az energiafelhaszanyag-hulladék hasznosítási, illetve ártalmatlanítási költségeinek elmaradása is. A csomagolóanyagok
nálás optimalizálására, csökkentéfelhasználásának optimálása és a többutas csomagolóanyagok térnyerése hozzájárult a keletkezett
sére kiemelt ﬁgyelmet fordítunk.
csomagolóanyag-hulladék fajlagos értékeinek csökkenéséhez is (a 2005-ös évhez képest 2006-ban az
Míg 2004-ben 1 db motor gyártása
egy motorra eső csomagolóanyag-hulladék mennyisége 1,20 kg/db–ról 1,16 kg/db-ra csökkent). Az
ökológiai és ökonómiai haszon eléréséhez elengedhetetlen, hogy a keletkező hulladékokat a munkaátlagosan 144 kWh villamos energia
társak szelektíven gyűjtsék, illetve, hogy a hulladékok kiszállítását pontosan nyomon kövessük. Ehhez
fogyasztásával történt, 2006-ban
egyrészt széleskörű és kiterjedt információátadás szükségeltetik, melynek legfontosabb célja, hogy a
116 kWh is elegendő volt. Ez közel
munkatársak megértsék, hogy miért kell és éri meg külön gyűjteni adott hulladéktípusokat. Ezt a célt
20%-os energia-megtakarítást jelent
szolgálja a 2005-ös év folyamán kifejlesztett Hulladék-ABC (ABFALL ABC®). Másrészt a hulladékok
kiszállításának nagyobb mérvű nyomon követhetőségére 2005-ben a Büchl Hungaria Kft-vel közösen
motoronként.
kidolgoztunk egy programot: az Audi Waage System (AWAS®) lehetővé tette, hogy a mérlegelés során
kapott eredményeket a vállalat általános vállalatirányítási rendszerébe (SAP) közvetlenül integrálhassuk. Így egy percre pontosan töltött adatbázis áll a rendelkezésünkre. További előnye a rendszernek,
hogy adatai közvetlenül importálhatóak a hulladék-nyilvántartási rendszer adatbázisába (HIR-Info),
mely jelentős mértékben megkönnyíti a naprakész nyilvántartás vezetését, annak lekérdezését és a
hatóságok irányába történő adatszolgáltatást.
Környezeti és gazdasági hatások
Beruházás
Működési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Sűrített levegős rendszer veszteségének
csökkentése

2005

A sűrített levegős rendszer veszteségének
csökkentésével a termelés működése
zavartalan, ill. pótlólagos energiafelhasználást nem eredményez.
415 MWh energia megtakarítása évente.

0 Ft
0 Ft
10 millió Ft
azonnali

Munkaszüneti, ünnepnapi energia-felhasználás optimalizálása

2003

Átlag energiaigény ünnepnapokon:
2004: 9,58 MWh, 2005: 6,36 MWh,
2006: 5,78 MWh
411 MWh energia megtakarítása 2004hez képest.

0 Ft
0 Ft
9,9 millió Ft
azonnali

Csomagolóanyagok
felhasználásának
optimalizálása

2006

Az egyutas csomagolóanyagok többutas
csomagolóanyagokkal történő kiváltása

0 Ft
0 Ft
300 millió Ft
azonnali

Környezeti javulás
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Béres Gyógyszergyár Zrt.

Béres az
egészségünkért,
a környezetünkért
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Kapcsolattartó:
Kellner Mária
beszerzési és logisztikai igazgató
(1) 430-5570
(1) 250-8076
kellner.maria@beres.hu
Alapítás éve:
1989
Alkalmazottak száma:
250 fő
Éves forgalom (2006):
5,44 milliárd Ft
Fő termékek:
Béres Csepp, Béres Actival termékcsalád, CalciviD ﬁlmtabletta, Béres
Egészségtár termékcsalád, Béres
Házipatika termékcsalád

A cégről röviden
Az 1989-ben megalapított Béres Gyógyszergyár Zrt. Magyarország legnagyobb magyar tulajdonú gyógyszergyára, irányító tulajdonosa a Béres család. A kezdeti egyetlen
termék, a Béres Csepp töretlen sikerét és a “Béres” márkanév rendkívüli népszerűségét látva a cég további jelentős
fejlesztésekbe fogott, és az elmúlt évek során további 50
egészségmegőrző terméket és gyógyhatású készítményt
vezetett be Magyarországon és a régió országaiban.
A Béres Gyógyszergyár Zrt. mára Magyarország egyik legnagyobb gyártó és forgalmazó vállalata a recept nélkül
A családi vállalkozás növekedés közben is
kapható gyógyszerek piacán, és a hazai egészségmegőrmegtartja a családias hangulatot
ző, betegségmegelőző piac vezető és meghatározó szereplője. Korszerű, innovatív termékei a test egészségét szolgálják, amit a vállalat szellemiségét tükröző
„Béres az egészséges emberért” jelmondat is kifejezésre juttat. A Béres termékeket a ma ismert legkorszerűbb technológia segítségével a vállalat szolnoki üzeme állítja elő.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
A Béres Gyógyszergyár Zrt. hosszú távú működésének, jövőjének alapja a fogyasztókkal való jó kapcsolat kialakítása, egészségük javítása érdekében magas minőségű termékeket fejlesztünk, gyártunk
és forgalmazunk.
Maradéktalanul betartjuk a 2005. évi XCV. Gyógyszertörvényt és kapcsolódó rendeleteit, a megfelelő
területeken működtetjük az auditált HACCP rendszert. Szolnoki telephelyünk rendelkezik ISO 9001
minőségügyi tanúsítvánnyal.
Célunk, hogy az alkalmazott technológiák költség- és környezetierőforrás-takarékosság szempontjából megfeleljenek a BAT (Best available technology) által támasztott követelményeknek.
A Béres Gyógyszergyár Zrt. vezetése minden munkatársától elvárja a környezettudatos magatartást, és
a kötelező intézkedéseken felül a következőket teszi:
• A hulladékok szelektív gyűjtésével és újrahasznosításával tiszta és biztonságos munkakörnyezetet teremt.
• A hulladékok mennyiségét - a termelési folyamatok optimalizálásával - folyamatosan igyekszik
csökkenteni.
• A csomagolóanyagok megválasztásánál törekszik olyan anyagok kiválasztására, amelyek újrahasznosíthatóak.
• Új beruházások, fejlesztések tervezésekor a környezet- és a munkavédelmi szempontokat a lehető
legnagyobb mértékben ﬁgyelembe veszi.
• Fontosnak tartja, hogy a lehetőségeknek megfelelően az irodákban is mindent megtegyen a termé-szeti környezet megóvása érdekében.
• Elismeri a cég felelősségét munkatársai környezettudatosságának alakításában. Ösztönzi a munkatársait, hogy a környezet megóvását segítő javaslatokat tegyenek, melyeket lehetőség szerint
igyekszik megvalósítani.
A Béres Gyógyszergyár Zrt. elkötelezett a környezetvédelem mellett, intézkedései közül az alábbi négy
legfontosabb tevékenységet emeljük ki:
Zsugorfóliás csomagolásra történő áttérés gyűjtőkartonos csomagolás helyett
A Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság kezdeményezésére a termékek gyűjtőkarton dobozos csomagolóeszközeinek további használatát felülvizsgálták a következő szempontok szerint:
• a táplálék kiegészítők, vitaminkészítmények és a gyógyszerek piacán a Béres Gyógyszergyár Zrt.
kifejlesztett egy visszafogottan elegáns, csak a cégre jellemző sajátos arculatot a csomagolóanyagok terén. Ennek volt része a gyűjtőkarton csomagolás is. Ez az igényes csomagolóeszköz azon-
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ban mindössze a szolnoki gyárból a nagykereskedelmi központokba irányuló szállítás alkalmával
védte a terméket a mechanikai behatásoktól. A nagykereskedelmi raktárakban a készítményeket
szétcsomagolják a gyógyszertári rendeléseknek megfelelően. Ezt követően a kartondobozok hulladékká váltak és hasznosításukról, esetleges ártalmatlanításukról gondoskodni kellett.
• az egyre bővülő termékskála miatt a gyűjtőkartonok folyamatos tervezése, a méretbeli eltérésekből adódó logisztikai problémák és a dobozok gyártására fordított jelentős összegek is a felülvizsgálat szükségességét erősítették.
A nagy áttörést a zsugorfóliák gyűjtőcsomagolásban való felhasználása hozta. A csomagolóanyag zsugorfóliára cserélése drasztikus méretbeli és súlybeli csökkenést eredményezett úgy, hogy a termék
védelme is biztosítva maradt. Ez a tárolásban (raktárhelyek jobb kihasználtsága), a szállításban (kevesebb tengelyen futott kilométer – kisebb környezetszennyezés) és a hulladék keletkezésében is anyagi
megtakarítást és kisebb hulladék-kibocsátást eredményezett.
Multifunkciós berendezések kihelyezése a budapesti irodaépületben
2006. januárjában a budapesti irodaházban multifunkciós (fénymásoló, nyomtató, lapolvasó és fax
funkciójú) berendezések kihelyezésére került sor. A papírfelhasználás 35%-kal csökkent, a nyomtatóhoz kapcsolódó elhasználódott festékkazetták (veszélyes hulladék) száma 24-ről 5-re csökkent, melyeknek egy része újratölthető.
A szolnoki üzem főépületének 80%-os külső felület szigetelése (hőszigetelő réteg, fedővakolat), minden mozgó és ﬁx nyílászáró cseréje korszerű hőmegtartó műanyag nyílászárókra
A több évtizede épült üzemépület hőszigetelése (nyílászárók, falak) nem elégítette ki a legkorszerűbb
gyógyszergyártó berendezésekkel termelő szolnoki gyár igényeit és a vezetők elvárásait. A beruházástól, amely jelenleg is folyik, a hőszigetelés és hővisszatartás jelentős, 20-30%-os javulását várjuk a szakemberek számításai szerint. Így a gyáron belüli levegő egyenletes temperálásához kevesebb energiára
lesz szükség, tehát csökken a szennyezőanyagok kibocsátása is.

A csomagolóanyag zsugorfóliára
cserélése drasztikus méretbeli és
súlybeli

csökkenést

eredménye-

zett úgy, hogy a termék védelme is
biztosítva maradt. Ez a tárolásban,
a szállításban és a hulladék keletkezésében is anyagi megtakarítást és
kisebb hulladék-kibocsátást eredményezett.

Papír és műanyag csomagolóanyag hulladékának szelektív gyűjtése és tömörítése
2003-tól szelektív gyűjtés keretében a papír és műanyag csomagolóanyag-hulladék tömörítése tömörítő-bálázó (MK 400 – kettő aknás) berendezéssel történik, és újrahasznosításra kerül.
A szelektív gyűjtés megszervezése előtti időszakban a papír és műanyag csomagolóanyag-hulladék
a kommunális hulladékba került tömörítetlenül, amely eljárás jelentős költséget jelentett a cégnek. A
hulladék tömörítése és bálázás utáni értékesítése ezzel szemben bevételként jelentkezik.
Környezeti és gazdasági hatások
Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Környezeti javulás

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

Késztermékek zsugorfóliás
csomagolásának bevezetése

2003

Termékenként átlagosan 94%-kal
csökkent a gyűjtőcsomagoláshoz
felhasznált csomagolóanyag
mennyisége. Éves szinten 32 tonnával csökkent a felhasználás.

7,2 millió Ft
7,2 millió Ft
13,1 millió Ft
1 év 3 hónap

Multifunkciós (fénymásoló,
nyomtató, lapolvasó és fax
funkciójú) berendezések
kihelyezése az irodaépületben

2006

A papírfelhasználás 35%-kal
csökkent (700 csomag papír/év).
A nyomtatóhoz kapcsolódó
elhasználódott festékkazetták
(veszélyes hulladék) száma 24-ről
5-re csökkent.

6,9 millió Ft
0 Ft
650 ezer Ft
10 év 7 hónap

Főépület 80%-os külső felület
szigetelése (hőszigetelő réteg,
fedővakolat), minden mozgó
és ﬁx nyílászáró cseréje korszerű hőmegtartó műanyag
nyílászárókra

2007

Hőszigetelés és hővisszatartás
20-30%-os javulása, ezzel 1 328 GJ
energiát takarítunk meg évente

37 millió Ft
0 Ft
3 millió Ft
12 év 4 hónap

Papír és műanyag csomagolóanyag-hulladék tömörítése
és újrahasznosításra történő
átadása

2003

Évente 2,8 tonna papír és 2,9
tonna műanyag hulladék szelektív
gyűjtése és újrahasznosításra
átadása

1 millió Ft
64 ezer Ft
389 ezer Ft
3 év 1 hónap
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Chinoin Zrt. – Kutatás és Fejlesztés (K+F)

1999 óta a KÖVET tagvállalata

Gondolkodj globálisan,
cselekedj lokálisan!
1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Kapcsolattartó:
Mihálka Csilla
K+F HSE vezető
(1) 505-2242
(1) 505-1793
csilla.mihalka@sanoﬁ-aventis.com

Megyeri Balázs
K+F HSE munkatárs
(1) 505-2896
(1) 505-1793
balazs.megyeri@sanoﬁ-aventis.com

Alapítás éve:
1910
Alkalmazottak száma:
243 fő (K+F)
Éves forgalom (2006):
206,6 milliárd Ft (Chinoin Zrt.)
Fő termékek:
gyógyszerek (Actonel, Alfetim UNO,
Amitrex, Aprovel, Arava, Clexane/
Lovenox, Eloxatine, Lantus, Plavix,
Stilnox/Ambien/Myslee, Taxotère,
Tavanic, Triasyn, Tritace/Delix)

A cégről röviden
A Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zrt. a százéves múltra visszatekintő magyar gyógyszeripar egyik főszereplője, a sanoﬁ-aventis vállalatcsoport tagja. A sanoﬁ-aventis vállalatcsoporton belül két sajátosság különbözteti meg a többi vállalati
egységtől:
1) komplexitás – a magyarországi telephelyeken
megtalálható a kutatás-fejlesztéstől a termelésen
keresztül a disztribúcióig minden gyógyszeriparhoz
kapcsolódó tevékenység
2) kémiai irányultság – a kiváló természettudomáA Chinoin kutatás-fejlesztésének fellegvára
nyos képzettségnek köszönhetően kiemelkedő kémiai szaktudás halmozódott fel nem csak a kutatók és vegyészmérnökök körében, hanem a szakmunkások szintjén is.
Újpesten található a Budapesti Kutatás és Fejlesztés, melynek célja a vállalategyüttes kutatási stratégiájának megfelelően hatékony és innovatív gyógyszerek fejlesztése. A felfedező kutatás tevékenységét
alapvetően a belgyógyászat területén fejti ki. A preklinikai fejlesztéshez tartoznak a kémiai fejlesztés, az
analitikai fejlesztés, a gyógyszerfejlesztés, a metabolizmus és farmakokinetika és a laborállat-tudomány
egységei. A támogató egységek napi segítséget nyújtanak a kutatói tevékenységhez.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
Az utóbbi években több stratégiai beruházásra került sor annak érdekében, hogy a műszaki háttér
megfeleljen a nemzetközi biztonsági, minőségi és környezetvédelmi szabványoknak.
ISO 14001
A sanoﬁ-aventis K+F telephelyei között a budapesti Kutatási Központ
harmadikként kapta meg az ISO 14001 tanúsítványt. Az auditálásra
2005. júniusában került sor, amely a budapesti Kutatási Központot
az ISO 14001:2004 követelményeinek megfelelőnek találta, és azt a
követő auditálás során 2006-ban és 2007-ben is tanúsította.
Korszerű nyomtatás
Az informatikai eszközök rendszeres lecserélése során a K+F területén környezetbarát, energiatakarékos nyomtatók kiválasztására
került sor. Ezek a készülékek a régebbi típusokhoz képest akár 40%
energiamegtakarításra képesek és a felhasznált papír mennyiségét
a felére csökkentik a 2 oldalas és 4 oldal/lap-os nyomtatási funkció
segítségével.

Füzetszerű nyomtatással sok
papír megtakarítható

Hulladékgazdálkodás
A K+F egyszerű és korszerű módszert vezetett be a hulladékok szelektív gyűjtése érdekében. Korábban a laboratóriumokban keletkezett hulladékokat nem szelektíven gyűjtöttük. Ezen változtattunk,
színrendszer segítségével a különböző típusú hulladékok kezelése egyszerűbbé, biztonságosabbá vált.
A laboratóriumi hulladékokon (biológiai, kémiai, radioaktív) kívül a papír- és kommunális hulladékot,
valamint a használt elemeket, üveget, fémet és a műanyagot is elkülönítve gyűjtjük.

Színesben még a
szelektálás is könnyebb
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Elszívófülkék éjszakai üzemmódban való üzemeltetése
A kémiai laborépületben lévő 105 vegyifülke eddigi üzemeltetése során nem volt különbség a nappali és éjszakai üzemmódok között. A fülkék elavult, rossz hatásfokú szabályozó rendszerét a szükséges karbantartás során olyan új szabályozó egységekre cseréltük, amelyek a nap végén és hétvégén
az áramtalanítás során a fülkék légsebességét 0,5 m/s-ról 0,3 m/s-ra csökkentik, és ezáltal 35-40%-os
energiamegtakarítást eredményeznek. Mivel az állandó értékű befúvás illetve elszívás biztosítja az épü-

Ablakon bedobott pénz VI. – megtakarítások környezetvédelemmel 2007.
let hűtését és fűtését, ezért a nyári és téli hónapokban
ezek leállítása nem lehetséges. Mindezek ﬁgyelembevételével a megtakarítás éves szinten mintegy 17-19%os (1500-1700 órányi éjszakai üzemmód).
Hővisszanyerő (kalorifer) beépítése
A légtechnikai rendszerek általában egy befúvó és egy
elszívó berendezésből állnak. Ha az egység tisztán frisslevegővel üzemel, a teljes elszívott levegő kidobásra
kerül, a hőtartalmával együtt. Ebben az esetben célszerű alkalmazni az ábrán látható hővisszanyerő elemeket.
A 2007-ben átadásra került új, 5 750 m2 nettó hasznos
Az elszívás szabályozásával milliók
területű kutatási épület légtechnikai rendszerébe már
takaríthatók meg
ilyen kalorifereket építettünk be mind a befúvó, mind
az elszívó egységekbe. Az egységenkénti kaloriferekben hőközvetítő közeget (általában fagyálló folyadékot) keringtetünk. Az elszívó egységekbe jutó folyadék az elszívott meleg levegőtől felmelegszik,
és a hőjét a befúvó gépben átadja a külső, téli időszakban hideg levegőnek. Így a kifúvott levegő hűl,
a befúvott melegszik. Az így visszanyerhető energia 20-40%.

Az egységenkénti kaloriferekben
hőközvetítő

közeget

(általában

fagyálló folyadékot) keringtetünk.
Az elszívó egységekbe jutó folyadék
az elszívott meleg levegőtől felmelegszik, és a hőjét a befúvó gépben
átadja a külső, téli időszakban hideg
levegőnek. Így a kifúvott levegő hűl,
a befúvott melegszik. Az így visszanyerhető energia 20-40%.

A légtechnikai rendszerbe kaloriferek kerültek beépítésre

Környezeti és gazdasági hatások
Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Környezeti javulás

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

Hővisszanyerő berendezések (kaloriferek) beépítése a
légtechnikai rendszerbe

2006

800 tonna gőz megtakarítása éves
szinten

17 millió Ft
0 Ft
6,5 millió Ft
2 év 7 hónap

Elszívófülkék éjszakai
üzemmódba kapcsolásának
lehetősége

2006

17-19%-os (208 MWh-nyi) energia
megtakarítása

3,1 millió Ft
0 Ft
5,5 millió Ft
7 hónap

Papírtakarékos nyomtatási funkciók használata
(kétoldalas, füzet formátumú
nyomtatás)

2006

Fele annyi papírfelhasználás a
nyomtatás során, ami 500 csomagnyi (500 lap/csomag) nyomtatólap megtakarítása évente

0 Ft
0 Ft
460 ezer Ft
azonnali

Energiatakarékos nyomtatók
beszerzése

2006-2007

6 500 kWh energia-megtakarítás
az alvás üzemmód és alacsonyabb
energiafelhasználású nyomtatók
használatával.

0 Ft*
0 Ft
162 ezer Ft
azonnali

Szelektív huklladékgyűjtés a
K+F területén

2005-2006

2006-ban 158,5 t laza és 500 m3
tömörített kommunális hulladék
került lerakásra. Ez 48 t papír, 14 t
műanyag, 58 t fém és 0,4 t üveg
mennyiségével kevesebb lerakott
kommunális hulladékot jelent a
szelektív gyűjtésnek köszönhetően

0 Ft
0 Ft
1,2 millió Ft
azonnali

* A beruházást nullának vettük, mert a lecserélt nyomtatókat máshol még használjuk, így az ottani megtakarítás kompenzálja ezt a
beruházást.
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Coca-Cola Beverages Magyarország Kft.

Mindennap a
holnapért
2330 Dunaharaszti,
Némedi út 104.
Kapcsolattartó:
Varga Viktória
környezetvédelmi vezető
(24) 500-229
(30) 508-6174
viktoria.varga@cchbc.com
Alapítás éve:
1968
Alkalmazottak száma:
1 200 fő
Éves forgalom:
63, 4 milliárd Ft
Fő termékek:
szénsavas és szénsavmentes
üdítőitalok, ásványvíz gyártása és
palackozása, előforma előállítása,
palackfúvás, valamint italautomaták
üzemeltetése

A cégről röviden
A Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft. a 28 ország palackozóüzemeit tömörítő Coca-Cola Hellenic
Bottling Company cégcsoport tagja. A társaság a
dunaharaszti és a zalaszentgróti ásványvíz palackozón
kívül – amelyek kapacitása eléri az évi 960 millió litert
– 10 regionális elosztó-központot is üzemeltet.
A Coca-Cola Beverages Mo. Kft. környezetközpontú irányítási rendszerét 2003-ban vezette be
Dunaharasztiban, 2004-ben megszerezte az ISO 14001
szerinti tanúsítványt, egy évre rá pedig a TCCC (The
Coca-Cola Company) eKOsystem tanúsítását is, amely
a „jó környezetvédelmi gyakorlat” megvalósítását szavatolja. A zalaszentgróti ásványvízpalackozóüzem 2005-ben szerezte meg ugyanezen tanúsításokat.
A vállalat cégcsoportja és helyi leányvállalata egyaránt elkötelezett a hosszú távon fenntartható fejlődés biztosítása mellett. A tágabb értelemben vett környezet megóvására és a társadalom fejlődésére
kiemelt ﬁgyelmet fordítunk a kormányzati és civil szervezetekkel karöltve, tervezett, az igényekhez
igazodó módon.
Hulladékgazdálkodás
A keletkező hulladékok hasznosítási aránya cégüknél mára több mint
95%, zalaszentgróti üzemünkben ez az arány a 97%-ot is meghaladja.
Üdítőink mintegy negyedét – a magyarországi gyártók közül egyedül – többször használható palackokba töltjük. Kétliteres palackjaink
előállításához 30%-ban, félliteres palackjainknál pedig 10%-ban újrahasznosított PET-pelyhet használunk, átlagosan 20%-kal csökkentve
ezzel a felhasználandó PET alapanyag mennyiségét és elõsegítve a
már feleslegessé vált PET darálék másodlagos, anyagában történõ
hasznosítását. A PET-palackok súlyát is folyamatosan
szorítjuk vissza, melynek köszönhetõen hozzájárulunk
nem csak a telephelyi csomagolási hulladék csökkentéséhez, hanem a fogyasztónál keletkezõ, feleslegessé
95,34
vált kereskedelmi csomagolás (italos palackok) mennyiségi csökkenéséhez.
PET-palackjainkat, rekeszeinket, fa, fólia, üveg, papír és
ALU doboz hulladékainkat az Öko-Pannon Kht-n keresztül hasznosíttatjuk.
Az ÖKOMAT Kht. tagjaként gondoskodunk az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékainak EU konform hasznosításáról. 2006. végétől valamennyi telephelyünkön
szelektív hulladékgyűjtés működik, a fénycsövek és a kompresszorok begyűjtésére pedig külön programot indítottunk el.
Levegőminőség-védelem
2006-ban több mint 2 milliárd forintért a legkorszerűbb technológiával felszerelt, kapcsolt hő- és hidegenergia előállítására is alkalmas gázerőművet helyeztünk üzembe dunaharaszti központunkban. A
létesítmény hatékonysága kétszerese hagyományos társainak, így évente mintegy 2 millió m3 földgázzal kevesebbet égetünk el, ami 9 752 tonnával kevesebb CO2 -kibocsátáshoz vezet.
Hűtőink karbantartása és újrahasznosítása megfelel az ózonvédelemről szóló montreali ajánlásnak. Zajlik a
halogénezett hűtőközegek teljes körű megszüntetése a hidegital szerviz és az épület-karbantartás területén.
Kiterjedt gépjárműparkunk üzemanyag-fogyasztási normáját a 2007-ben meghirdetett takarékossági verseny eredményeként 6 százalékkal sikerült csökkentenünk, így mintegy 49 tonnával kevesebb
szén-dioxidot bocsátunk ki.
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Vízvédelem – minden cseppje kincs
2006-ban indított víztakarékossági programunk segítségével 190 millió literrel kívánjuk csökkenteni vízfelhasználásunkat, már most 1 liter üdítő, illetve ásványvíz eloállításához átlagosan 0,77 liter vízzel kevesebbet
használunk. Az egyutas palackjaink öblítéséből visszamaradó vizet pályakenési célokra, a palackmosó előöblítő vizét pedig rekeszmosásra hasznosítjuk, az eddig használt pályakenő vegyszereket úgynevezett száraz pályakenő anyagokkal helyettesítjük, így az általunk kibocsátott szennyvíz mennyisége is kevesebb.
2006-ban a vegyszerfelhasználás korlátozásáráról is döntöttünk, intézkedéseink nyomán folyamatosan
csökkentjük a termelés során felhasznált vegyszerek mennyiségét, ezzel hozzájárulva az általunk kibocsátott szennyvíz minőségi javulásához dunaharaszti és zalaszentgróti telephelyeinken is.
Dunaharaszti üzemünk építése során egy napi ötezer köbméter kapacitású szennyvíztisztító üzemet telepítettünk a városba, amely azóta az önkormányzat tulajdonát
képezi, gondoskodva a lakossági szennyvíz megtisztításáról is.
Zalaszentgróti telephelyünkről a keletkező szennyvíz egy semlegesítő rendszeren
keresztül jut a város szennyvíz hálózatába, majd onnan a helyi szennyvíztisztító-telepre.
Környezeti és gazdasági hatások
Az intézkedés
megnevezése
Vízfelhasználás csökkentése

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

Kiterjedt gépjárműparkunk üzem-

190 000
kevesebb vízfelhasználás, azaz 1 liter üdítő, illetve
ásványvíz előállításához 0,77 liter
vízzel kevesebbet használunk

90 millió Ft
15 millió Ft
43,1 millió Ft
3 év 2 hónap

seny eredményeként 6 százalékkal

bocsátunk ki.

Mióta
működik?
2007

Környezeti javulás

m3-rel

CHP (kapcsolt hő- és áramtermelő berendezés)

2006

Energia felhasználásának hatékonyságát növelte, kevesebb földgázfelhasználás: 0,29 MJ/l helyett
0,08 MJ/l (2 007 842 m3 földgáz
megtakarítása évente) a CO2
emissziócsökkenés 9 752 t/év

2,16 milliárd Ft
0 Ft
139,7 millió Ft
azonnali*

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

2006

285,9 tonnával kevesebb anyagfelhasználás és hulladék-kibocsátás

0 Ft
0 Ft
83,73 millió Ft
azonnali

Visszaforgatott, kezelt PETpehely felhasználása

2006

PET alapanyag átlagosan 20%-kal
(456 tonnával) való csökkentése
éves szinten

35 millió Ft
0 Ft
25,1 millió Ft
1 év 5 hónap

Fejlesztések a hulladékgazdálkodás területén (Dunaharaszti
és Zalaszentgrót)

2006

Kommunális hulladék csökkenése
566 187 kg/év, ami a hasznosítható hulladék mennyiségét növelte
meg

1 millió Ft
2 millió Ft
8,8 millió Ft
2 hónap

Fénycsövek, kompresszorok,
elektromos berendezések újrahasznosítása dunaharaszti és
zalaszentgróti telephelyeken

2006

Hasznosítható hulladékok mennyisége 300 tonnával több évente

0 Ft
0 Ft
2,8 millió Ft
azonnali

Szelektív hulladékgyűjtés
kialakítása és működtetése a
vidéki telephelyeken

2006.

Hasznosítható hulladékok
mennyisége 74,12 tonnával több
évente, aminek következtében a
vidéki depók hulladékhasznosítási
aránya átlagosan 15%-kal tovább
növekedett

900 ezer Ft
0 Ft
4,8 millió Ft
2 hónap

Vegyszerfelhasználás csökkentése

2006

94 000 kg-mal kevesebb vegyszerfelhasználás a termelés során

2 millió Ft
0 Ft
15 millió Ft
2 hónap

Üzemanyag-megtakarítás

2006

19 156 liter üzemanyag-megtakarítás/év ezzel 49,17 tonnával
kevesebb CO2 kibocsátása

0 Ft
0 Ft
19,3 millió Ft
azonnali

anyag-fogyasztási normáját a 2007ben meghirdetett takarékossági ver-

sikerült csökkentenünk, így mintegy
49 tonnával kevesebb szén-dioxidot

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

KÖVET-INEM Hungária
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Coloplast Hungary Kft.

2006 óta a KÖVET tagvállalata

A Coloplastnál a
tettek beszélnek
2800 Tatabánya, Búzavirág u. 15.
Kapcsolattartó:
Borbély Attila
létesítményüzemeltetési és MBK
vezető
(34) 520-598

(34) 520-586
huabo@coloplast.com
Alapítás éve:
2001
Alkalmazottak száma:
930 fő
Éves forgalom (2006):
44,5 milliárd Ft
Fő termékek:
sztómaterápiás eszközök,
inkontinencia és sebkezelési
termékek

A cégről röviden
Az 1957-ben alapított, világszerte 6 000 alkalmazottat foglalkoztató, dániai központú
Coloplast A/S több mint 30 országban van
jelen termelő egységei és kereskedelmi
képviseletei révén. A Coloplast világszerte
magas színvonalú és innovatív gyógyászati
segédeszközöket és szolgáltatásokat nyújt.
Termékeink elsősorban kórházakban, szakrendelőkben és egyéb egészségügyi intézményekben érhetők el. Célunk azok
életminőségének javítása, akik valamilyen A kezdeti bérelt csarnok mára három termelési divíziót ellátó
építménnyé nőtte ki magát
fogyatékossággal vagy betegséggel élnek.
A magyar leányvállalat 2001 szeptemberében kezdte meg működését 56 alkalmazottal egy bérelt
csarnokban. A folyamatos bővülés eredményeként a saját csarnokok jelenleg 43 000 m2-en terülnek
el, az alkalmazottak száma megközelítőleg 930 fő.
Irányítási rendszereink vállalatcsoport szinten szabályozzák a vállalati folyamatokat, azaz kézikönyvünk
és az eljárások minden Coloplast vállalat számára azonosak. A Coloplast Hungary Kft. tanúsított ISO
9001, ISO 14001 és OHSAS 18001-es rendszert működtet.
2004/05 2005/06-os pénzügyi évre vonatkozóan Fenntarthatósági Jelentést adtunk ki a GRI útmutató
alapján. Jelentésünket külső, független fél, a KÖVET-INEM Hungária érintett feleink bevonásával minősítette is.
Továbbá feltétlenül hiszünk abban, hogy a kiváló eredményekhez vezető út is rövidebb, ha közben jól
érezzük magunkat.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
A környezetvédelmi, csakúgy, mint az egészségvédelmi és munkabiztonsági kritériumokat már minden fejlesztési tervnél ﬁgyelembe vesszük, és a lehetséges hatásokat értékeljük már a fejlesztési folyamat kezdeti lépéseinél is.
Hulladékgazdálkodás
A termelési hulladékok szelektív gyűjtése közvetlenül
a munkahelyek mellett lett kialakítva. A gépek melletti
hulladékgyűjtés lehetőséget ad a nagyobb fokú szelektivitás megvalósítására. A hulladékokat 11 különböző
típus szerint gyűjtjük külön, amit lehet értékesítünk
vagy újrahasznosítunk. A szelektíven gyűjtött hulladékot tömörítjük és bálázzuk, így térfogatuk csökken, és
ezáltal szállításuk gazdaságosabbá válik.
Háttérben a tömörítő gép, előtte az
eredménye látható. A zsák színe a hulladék
típusát is jelöli.

Levegőtisztaság-védelem
A PVC katéterek síkosítóval történő bevonása során jelentős mennyiségű VOC kerül az elszívókürtőbe, de a
termikus oxidálási technológiának (Vocidiser) köszönhetően az elszívott mennyiség csaknem 100%-a
1 200°C fokon oxidálásra kerül, és így nem jut a légkörbe. Ez volt az első hasonló beruházás Magyarországon. Az orvosi óvszerek gyártási technológiájából származó talkum por kb. 99,5%-át választja le a
simaﬂow porleválasztó rendszer.
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Ablakon bedobott pénz VI. – megtakarítások környezetvédelemmel 2007.
Energiagazdálkodás
1. Öltözők világításának átalakítása mozgásérzékelősre
Több szegmensre osztottan, 60-70 db mozgásérzékelőt építettünk ki az öltözők teljes területét
lefedve ezzel. A beállított késleltetési idők, az
igényeknek megfelelően 2-5 perc között vannak. A felesleges energiafogyasztáson túl az
égve felejtett villanyokból származó hőenergia
sem termelődik.
2. Sűrített levegős és vákuum rendszer szigetelése
Ennek megvalósításával a sűrített levegős
kompresszorok – álló termelés mellett – 10%kal kevesebb sűrített levegőt kell, hogy termelFajlagos energia-felhasználásunk az intézkedések
jenek. Ezzel villamos energiát is spórolunk.
hatására folyamatosan csökken
3. Hűtővíz-kompresszorok átalakítása: téli üzemben kis teljesítménnyel is működnek
A hűtési teljesítményigénynek megfelelően a kompresszorok önműködően leállnak, ha nincs rájuk
szükség. Ezzel körülbelül 1-1,5 MW-tal kevesebb villamos energiát fogyasztunk a téli időszakban. Az
energiafelügyeleti-rendszerünkön keresztül (amit idén, 2007-ben telepítettünk, és több mint 60 mérőponttal rendelkezik) nyomon tudjuk követni az energiafogyasztásunkat, ezzel a nem működő termelő
gépeket is le tudjuk választani a rendszerről.

Az adhesive előállítása során 50%os arányban a sztómazsákok gyártásánál

keletkező

hulladékokat

használjuk fel. Ez körülbelül 2 600
kg-ot jelent hetente, ezzel az adott
területen

keletkezett

hulladékok

mennyiségének 30%-át forgatjuk
vissza. A heptán-szilikon keverékből
desztillációs eljárással 99,9%-os ipari minőségű heptánt nyerünk, ami
tisztításra kivállóan alkalmas.

Segédanyagok újrahasznosítása
Az adhesive (ragasztó alapanyag) előállítása során 50%-os arányban a sztómazsákok gyártásánál keletkező hulladékokat használjuk fel. Ez körülbelül 2 600 kg-ot jelent hetente, ezzel az adott területen
keletkezett hulladékok mennyiségének 30%-át forgatjuk vissza.
A heptán-szilikon keverékből desztillációs eljárással 99,9%-os ipari minőségű heptánt nyerünk, ami
tisztításra kivállóan alkalmas.
Környezeti és gazdasági hatások
Az intézkedés
megnevezése

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

Mióta
működik?

Környezeti javulás

Öltözők világításának átalakítása

2006

26 MWh/év energia megtakarítása

935 ezer Ft
0 Ft
590 ezer Ft
1 év 7 hónap

Sűrített levegő és vákuum
rendszer szigetelése

2006

Összes szivárgás (költségek 30%-a)
csökkentése 80%-kal
700 MWh/év eenregia magtakarítása

2,5 millió Ft
0 Ft
15,7 millió Ft
2 hónap

Adhesive segédanyag újrahasznosítása

2006

135,9 tonna/év adhesive újrahasznosítása

0 Ft
0 Ft
2,27 millió Ft
azonnali

Heptán tartalmú segédanyagok újrahasznosítása

2005

16,4 tonna/év heptán újrahasznosítása

0 Ft
0 Ft
1,64 millió Ft
azonnali

Hulladékok szelektív gyűjtése,
tömörítése, bálázása, értékesítése

2005

189 tonna/év hulladék szelektív
gyűjtése; a tömörítésre kerülő hulladékok térfogata 30 százalékára
csökkenthető; termelési terület
felszabadítása

8,5 millió Ft
6,7 millió Ft
11,2 millió Ft
1 év 10 hónap
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Holcim Hungária Zrt. – Pomázi Betonüzem

2007 óta a KÖVET tagvállalata

Betongyártás
környezetbarát módon

cement, beton, kavics

A cégről röviden
A Holcim a világ vezető cement-, kavics- és betongyártó vállalatainak egyike. A svájci eredetű,
közel egy évszázados múltra visszatekintő vállalkozást ma az építőanyag-világpiac egyik legerősebb szereplőjeként tartják számon, amely a Föld
több mint hetven országában képviselteti magát.
Magyarországon két cementgyárat működtet, és
több mint 40 betonüzemmel és két kavicsbányával
rendelkezik. Folyamatos fejlesztései és beruházásai
hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat a cement- és
A beszállított cementből több mint 250 féle „recept” betongyártásban az elérhető legjobb technológiát
alkalmazza, melynek jellemzői az alacsony fajlagos
alapján készítenek betont
energiafelhasználás, a zárt technológia és a szigorú környezeti előírásoknak megfelelő emissziós határértékek maradéktalan betartása. A minőség,
a környezetvédelem és a biztonság érdekében a vállalat integrált irányítási rendszert működtet (ISO
9002, ISO 14001, OHSAS 18001).
A Pomázi Betonüzem, amely összesen mintegy 250 féle recept alapján gyárt betont, fontos szerepet
játszik Budapest és környéke betonellátásban. Az üzemből szállítják a betont - többek között - az M0
Duna híd és az M0 keleti szektor építéséhez.
A korszerű üzem a természeti erőforrásokkal történő okos gazdálkodással és a fel nem használt beton
újrahasznosításával jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

Holcim Hungária Zrt. – Pomázi

Főbb környezetvédelmi intézkedések

1037 Budapest,
Montevideo u. 2/c.
Kapcsolattartó:
Márta Irén
kommunikációs igazgató
(1) 398-6000
(1) 398-6013
iren.marta@holcim.com
Holcim Hungária Zrt.
Alapítás éve:
1990
Alkalmazottak száma:
633 fő
Éves forgalom (2006):
33,01 milliárd Ft
Fő termékek:

Betonüzem
2013 Pomáz, Céhmester u. Pf. 210.
Alapítás éve:
2004
Alkalmazottak száma:
4 fő
Éves forgalom (2006):
890 millió Ft
Fő termékek:
beton, kavics

Beton újrahasznosítása
A betongyártás jellemzője, hogy az elkészült beton
csak korlátozott ideig, néhány óráig őrzi meg minőségét és használható építkezéshez. A Holcim Pomázi
Betonüzeme újrahasznosítja a fel nem használt betont úgy, hogy 10 m3/óra kapacitású rendszerében
szétválasztja a kavicsot a többi alkotóelemtől és a
megmaradt keveréket, valamint a kavicsot az újonnan készülő betonhoz adagolja.
Ugyanezzel a technológiával a keverőautók tartályából is kinyerik az ottmaradt betont, ezzel csökkentik a betongyártás nyersanyagigényét, valamint
az újrahasznosításnak köszönhetően nem termelnek
hulladékot.
Esővíz felhasználása a betongyártáshoz
A betonüzemben két darab, egyenként 80 m3-es
víztározó tank szolgál az esővíz és az üzem területén fúrt kút vizének a tárolására. A betongyártáshoz
teljes mértékben a vízgyűjtőben összegyűlt vizet
hasznosítják, ivóvíz nem kerül a rendszerbe, azt a
munkatársak higiéniai szükségleteire használják. Így
az üzemben kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik. Az üzem területén kialakított kertet is a fúrt kút
vizével öntözik.
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Óránként 10 m3 fel nem használt betont képes a
rendszer újrahasznosítani

Ablakon bedobott pénz VI. – megtakarítások környezetvédelemmel 2007.
Zöldfelület a betonüzem területén
A Pomázi Betonüzem vezetése nagy gondot fordít arra, hogy az
üzem közvetlen környezete barátságos és esztétikus legyen. Ezért
az üzem teljes területének mintegy fele gyeppel és fákkal borított
zöldfelület, amelyet a gyár területén fúrt kút vizével öntöznek. A
kialakított zöldfelület hozzájárul az ott dolgozók életminőségének
javításához, ezen kívül a növényeknek fontos szerepe van a korszerű betongyártás során keletkező minimális mennyiségű por megkötésében. Az ipari területeken megszokotthoz képest természetközelibb látványt nyújt a saját élővilággal rendelkező halastó is.

A Pomázi Betonüzem vezetése nagy
gondot fordít arra, hogy az üzem

GPS rendszerrel felszerelt teherautók
A Holcim kötelezte a szállításban résztvevő alvállalkozóit, hogy GPS
rendszerrel szereljék fel minden egyes járművüket. A teherautók útját a
központi vezérlőből folyamatosan ﬁgyelik, és a közlekedési feltételeknek megfelelően módosítják az útvonalukat, amennyiben
arra szükség van. Így lehetséges, hogy a szállítójárművek a
lehető leggyorsabban, a lehető legrövidebb úton érjék el a
céljukat, minimálisra csökkentve a települések és a tágabb
értelemben vett környezet zaj és szennyezőanyag terhelését. A központilag optimalizált kiszolgálásnak köszönhetően a fuvarozók benzinköltsége is alacsonyabb, és csak annyi
autót használnak, amennyire szükség van.

közvetlen környezete barátságos és
esztétikus legyen. Ezért az üzem teljes területének mintegy fele gyeppel
és fákkal borított zöldfelület, amelyet a gyár területén fúrt kút vizével
öntöznek.

Környezeti és gazdasági hatások
Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Környezeti javulás

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

Beton újrahasznosítása

2004

Éves szinten 600-700 m3 visszamosott anyagot forgatnak vissza
a rendszerbe, amit egyébként
veszélyes hulladékként kellene
kezelni

26 millió
1,8 millió
4 millió
11 év 10 hónap

Esővíz felhasználása a betongyártáshoz

2004

Zárt rendszer, nincsenek „pocsolyák” és elöntött területek. Éves
szinten kb. 11 500 m3-rel kevesebb
víz a városi hálózatból.

23 millió
700 ezer
5 millió
5 év 4 hónap

KÖVET-INEM Hungária
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
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Kinnarps Hungary Kft.

2007 óta a KÖVET tagvállalata

Intelligens, tehát
környezetbarát
irodaház
1133 Budapest, Váci út 92.
Kapcsolattartó:
Ambrus Gábor
designer
(1) 237-1258
(1) 237-1250
gabor.ambrus@kinnarps.hu
Alapítás éve:
2000
Alkalmazottak száma:
10 fő
Éves forgalom (2006):
400 millió Ft
Fő termékek:
irodabútor, paraván, design bútor,
munkaszék, irodai kiegészítők

A cégről röviden
A svéd családi vállalkozásban működő, 336 millió eurós forgalmú társaság 65 évvel ezelőtt egy asztalos műhelyből indulva,
megfontolt növekedés eredményeként vált mára Skandinávia legnagyobb irodabútor-gyártójává. A svéd életszemléletnek megfelelően kiemelt szerepet kapnak a cég életében a
környezet védelméhez kötődő technológiai eljárások.
A Kinnarps magyarországi csapata megalakulása óta optimális irodai működést biztosító munkakörnyezet létrehozásán
dolgozik. Ennek nagyon fontos, jövőbe mutató eleme a Next
Oﬃce Concept, mely ötvözi a kreativitást, a technológiai és a
környezeti tényezőket, és mindezek együtthatásával jön létre.
A Kinnarps irodaház (Kinnarps House) létrehozásával kiteljesítettük mindezt, így létrehozva a Total Oﬃce Koncepciót. A
tervezéstől a kivitelezésen és bútorozáson át, egészen az üzemeltetésig nyújtunk optimális megoldásokat.

Magyarország első intelligens irodaháza:
fókuszban a környezetvédelem

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A svéd Kinnarps AB 1997 óta működteti az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerét, és az EMAS hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszerét, mindezzel biztosítva környezeti teljesítményének folyamatos javítását és környezetközpontúi irányításának áttekinthetőségét.
Már 1994-ben elnyertük a svéd bútoripari ágazat környezetvédelmi díját, 1996-ban pedig a leginkább
környezetbarát cégnek járó Eco Prize díjjal tüntettek ki. 2000-ben az első külföldi cégként megkaptuk a
francia NF Environment szabvány tanúsítványát. 2003 óta az FSC-tanúsítványt is magunkénak mondhatjuk, és kizárólag Svanen környezetbarát termékjellel ellátott anyagokat használunk.
Minden új projekt a természetben indul
Termékfejlesztésünk minden folyamatát a környezetbarát hozzáállás jellemzi. Elemezzük a termék környezetre gyakorolt hatását, és tervet készítünk a hatékony előállítás biztosítására. Amennyiben lehetséges, újrahasznosítható anyagokkal dolgozunk, és igyekszünk elkerülni az olyanokat, melyek káros hatással lehetnek a környezetre (például a króm).
Nem tartjuk ellentmondásosnak a modern skandináv design és a világon létező, fa- és textilanyagokra
vonatkozó, néhány - talán legszigorúbb - környezetvédelmi bizonyítvány kombinálását: PEFC/FSC, ÖkoTex és az EU virág. Vezető pozíciót töltünk be az oldószer kibocsátás csökkentésében és az UV-re keményedő akril és vízalapú lakkok használatában, ami lakkozási folyamataink alapját képezi.
Fenntartható fejlődés az utakon
Környezetbarát hozzáállásunk termékeink szállítására is kiterjed. Csomagolóanyagként újrahasznosítható ﬁlcet és betétpapírt használunk, amit a bútor összeszerelése után elszállítunk a helyszínről, és visszaküldünk Svédországba újbóli felhasználásra. Ha elérkezik az ideje a Kinnarps bútorzat felújításának, felelősségteljes gyártóként elszállítjuk a kiszolgált darabokat, és gondoskodunk újbóli felhasználásukról.
Magyarországon gyártás nem történik, azonban minden téren törekszünk cégünk környezettudatos
működésére.
A legfontosabb környezetvédelmi intézkedések
Intelligens épületfelügyeleti-rendszer
A 7 000 m2 alapterületű, belső átriummal rendelkező irodaházunk külső és belső megjelenésében is a
Kinnarps által legfontosabbnak tartott értékeket képviseli. A kényelemhez és a gazdaságos üzemeléshez
az intelligens épületfelügyeleti-rendszer is hozzájárul, mely a felhasználók igényei szerint testre szabottan beállítható állandó programok mellett a különleges alkalmakhoz igazodó, egyszeri, vagyis „ad hoc”
vezérlést is lehetővé teszi.
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Ablakon bedobott pénz VI. – megtakarítások környezetvédelemmel 2007.
Az épületfelügyeleti-rendszer elemei: egy
diszpécseri számítógép, helyiségenként egyénileg szabályozható FC hűtés/fűtés; fali multifunkcionális kezelők; ablaknyitás-érzékelők;
multifunkciós mennyezeti jelenlét- és fényérzékelők; szélérzékelők; külső fényérzékelők;
fényerőszabályzós világító testek; árnyékolásvezérlők.
A fenti érzékelők adatai alapján a vezérelhető
eszközök előre programozottan távvezérelhetők
az év minden napján, de egy váratlan szombati
munkavégzés sem jelent akadályt a tökéletes
A központi vezérlőben minden szoba paraméterei külön
komfort kialakításához.
ﬁgyelemmel kísérhetőek és optimálisan vezérelhetőek
• A jelenlét-érzékelő hatására az adott irodaegyedileg is
részben elindul a fokozott hűtés-fűtés, a szellőztetés, és tökéletes fényviszonyok alakulnak ki (mindez módosítható a fali kezelő felületén).
• A rendszer a nap járásához igazodva automatikusan leárnyékolja az épületet a betűző nap elől.
• Kinyitott ablak mellett leállítja a hűtés-fűtést az adott zónában.
• A külső-belső fényérzékelők hatására különféle fényerők állíthatók be.
• A felkapcsolva felejtett lámpákat éjszakára lekapcsolja, de díszvilágítás is kialakítható a külső homlokzaton.
• Előre programozott szokások, de egyedi igények is megvalósíthatók az egyedi munkarendnek
megfelelően.
• Ezen felül a gépészeti berendezések (kazán, szellőztetés) felügyeletét és vezérlését
végzi megkönnyítve az épület üzemeltetőjének munkáját.
Mindez az alkalmazottak kényelmét szolgálja az optimális fényerő és hőmérséklet
beállításával. A fényviszonyokhoz alkalmazkodó redőnyök megakadályozzák a kellemetlen tükröződéseket és a helyiségek felmelegedését. A komfortérzet növelése
mellett gazdasági és környezeti tényezők tekintetében is előnyös mind a felhasználó,
mind a vállalkozás szempontjából, hiszen a jelenlétérzékelők alkalmazásával átlag
napi 8 óra helyett csak abban az esetben indul be a hűtés/fűtés, a világítás, a levegőkeringtetés, ha a felhasználó belép a helyiségbe.
A hosszú távú tervezést bizonyítja az is, hogy hazánk első teljes körű intelligens irodaháza,
a Kinnarps House tervezésekor és üzemeltetésekor a gazdasági szempontokat háttérbe
szorítva a környezetvédelmet helyezte előtérbe a Kinnarps Magyarországon is.

Az

intelligens

épületfelügyeleti-

rendszer automatikusan úgy irányítja az irodaház világítását és a
klimatizációt, hogy az a legkevesebb
energiát fogyassza. Az optimalizálás
hatására a világításra és hűtés-fűtésre fordított energia közel fele megtakarítható.

A 310-es iroda megvilágítása egy munkanapon
(a kék terület a megspórolt energiát mutatja )

Szelektív hulladékgyűjtés
2007-ben áttértünk a szelektív hulladékgyűjtésre az irodákban, így a vegyes-, a papír- és a műanyaghulladékokat elkülönítve gyűjtjük. Tudjuk, hogy a megtakarítás összege csupán töredéke az épületüzemeltetési költségeknek, de a szelektív gyűjtés kíméli a nyersanyagforrásokat és a hulladéklerakókat, védi a környezetünket.
Munkánk során a szelektív hulladékgyűjtés mellett újrahasznosított papírt használunk.
Környezeti és gazdasági hatások
Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Energiacsökkentés intelligens
fényerősség- és jelenlét érzékelővel rendelkező világítási
rendszerrel

2006.
szeptember

3,46%-os éves energia-megtakarítás
Összesen kb. 3 251 KWh

Energiacsökkentés intelligens, több fokozatú fan-coil
rendszerrel

2006.
szeptember

44,75%-os éves energia-megtakarítás
Összesen kb. 29 626 KWh

Szelektív hulladékgyűjtés

2007. május

Évi 171 m3 papír és PET-palack
szelektív gyűjtése

Környezeti javulás

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

73,3 millió Ft
0 Ft
1,3 millió Ft
56 év 5 hónap*

0 Ft
0 Ft
60 ezer Ft
azonnali

* A Kinnarps House 2007 szeptemberében 100%-os telítettséggel kezdte meg működését, mindehhez nagymértékben hozzájárult,
hogy az irodaház üzemeltetését intelligens épület-felügyeleti rendszer irányítja. Természetesen mindez gazdasági szempontból pozitívan
befolyásolja az irodaház megtérülési idejét.
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Print Sisters Kft.

2007 óta a KÖVET tagvállalata

Tintától-lézerig,
Alfától-Zetáig!
1101 Budapest, Korponai u. 1/a
Kapcsolattartó:
Ádám Krisztina
kereskedelmi asszisztens
(1) 434-0000
(1) 434-0001
a.krisztina@printsisters.hu
Alapítás éve:
2003
Alkalmazottak száma:
17 fő
Éves forgalom (2006):
208 millió Ft
Fő termékek:
Alfa töltött tintapatronok, Zeta felújított lézerkazetták és kompatibilis
tintapatronok

A cégről röviden
Tevékenységünk célja a hulladéknak minősülő kiürült
nyomtató kellékanyag átvétele és környezetbarát újrahasznosítása. Széles spektrumban gyártunk és forgalmazunk felújított nyomtató kellékanyagot (tintapatronokat,
lézerkazettákat). Cégünk a folyamatos fejlesztések és
beruházások következtében mára a kellékanyag felújító
piac egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát.
Integrált irányítási rendszerünk segítségével szabályozzuk munkafolyamatainkat, amelynek kiváló minőségű
termék az eredménye 1 év garanciával. Éves kapacitásunk évről-évre nő, 2006-ban 30 000 darab környezetbarát tintapatron és lézerkazetta hagyta el a gyártósoA tintapatron hadsereg bevetésre kész
rainkat.
A MATUSZ (Magyar Tonerkazetta és Tintapatron Újrahasznosítók Szövetsége) tagjaként elkötelezzük
magunkat a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelő termék előállítására.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
Kezdetektől nagy gondot fordítunk a környezetvédelmi intézkedések bevezetésére, fenntartására és
fejlesztésére, amit az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszerünk is koordinál.
Kiemelt ﬁgyelmet fordítunk a tevékenységünk során keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére, szelektív gyűjtésére és újrahasznosítására.
Cégünk elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés mellett, a környezettudatosságra
való folyamatos törekvésünk újabb és újabb környezetvédelmi intézkedést generál, melyek ötletadói
sokszor maguk a kollégák.
Ezek közül néhány:
• Törekszünk arra, hogy a jogi és egyéb előírások betartása által tevékenységünk környezeti hatásait
és kockázatait, valamint energia és anyagfelhasználásunkat a megfelelő mértékben csökkentsük.
• A tonerport tartalmazó ﬂakonokat kiürülés után újratöltésre visszajuttatjuk a gyártónak, így nagy
mennyiségű hulladéktól mentesítjük a környezetet.
• Irodánk felújításakor ﬁgyelembe vettük a természetes fény maximális kihasználását, a térelválasztó
falakat kivettük és üveggel helyettesítettük, így a fény szabadon bejut a többi helyiségbe is.
• Munkatársaink környezeti tudatának erősítését, a környezet iránti fokozott elkötelezettségét rendszeres képzéssel segítjük elő. Vállalatunk minden munkatársától elvárjuk, hogy tevékenységét
környezettudatosan végezze.
Újrahasznosítható kellékek átvétele és újrahasznosítása
A kiürült tintapatron és lézerkazetta – amennyiben nem kerül újrahasznosításra – veszélyes hulladéknak minősül. Az üres kellékeket újrahasznosítás céljából átveszünk, így már többutas terméknek minősülnek és kikerülnek a veszélyes hulladék kategóriából. Az üres kellékanyagokat cégek és
magánszemélyek egyaránt leadhatják. Szakembereink az üres testek töltése előtt alaposan
megtisztítják azokat, kicserélik az elhasználódott alkatrészeiket, majd a típusnak megfelelő tintával ill. tonerporral megtöltik. A kész termékek kétszeri tesztelés után csomagolva,
szavatossági idővel és gyártási kóddal ellátva először raktárba, majd értékesítésre kerülnek.
Gyártógépeinket a termékek még jobb minősége érdekében folyamatosan karbantartjuk és
fejlesztjük, munkatársainkat időről-időre továbbképezzük.

Újratöltésre váró tonerporos ﬂakonok
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Selejt nyomtató kellékanyagok hasznosítása
Ha az üres kellékanyag felújításra már alkalmatlan (pl. sérült, hiányos), alkatrészeit igyekszünk
felhasználni más kellékek felújításához. Így csökkentjük a keletkező hulladék mennyiségét,
illetve az alapanyag-beszerzés volumenét, melyekkel anyagi megtakarítást érünk el.

Ablakon bedobott pénz VI. – megtakarítások környezetvédelemmel 2007.
Irodai papír újrahasználatának optimalizálása
Különgyűjtjük azokat a papírlapokat, amelyeknek csak az egyik oldalára nyomtattunk, így a gyártás
utáni kétszeres teszthez még felhasználhatóvá válnak, és csak ezután válnak hulladékká. Az évi 1,4
tonna papír (14 db fa) újrahasználatával újabb megtakarítást érünk el a környezeti erőforrások igénybevétele nélkül.
Papírhulladék szelektív gyűjtése és újrafeldolgozásra átadása
Az irodai munka során munkatársaink – amennyiben lehetséges – a papírlapok mindkét oldalára
nyomtatnak, csak ezután helyezik az asztalok melletti szelektív gyűjtőkonténerükbe. További nagy
mennyiségű papírhulladék keletkezik (8 tonna, 80 db fa) az üres kellékkel együtt behozott csomagolási papírhulladék átvételekor is. Az irodai és a csomagolási papírhulladékot 1 100 literes konténerekbe
gyűjtjük, ahonnan már az újrahasznosító cég térítésmentesen szállítja el a papír értékének fejében.
Évente összesen 9,4 t papírt tartunk az újrahasznosítási körfolyamatban, így 94 db fát mentünk meg a
kivágástól, ami egy szabványos futballpályának megfelelő terület 80%-a.

Ha az üres kellékanyag felújításra
már alkalmatlan, alkatrészeit igyekszünk felhasználni más kellékek felújításához. Így csökkentjük a keletkező hulladék mennyiségét, illetve

Polietilén és polipropilén fólia szelektív gyűjtése és újrahasznosíttatása
Az üres kazettákkal együtt átvett polietilén és polipropilén fóliákat teljes mértékben szelektíven gyűjtjük, melyeket ugyancsak újrahasznosító cégnek adunk át, így csökkentjük a keletkező kommunális
hulladék mennyiségét.

az alapanyag-beszerzés volumenét,
melyekkel

anyagi

megtakarítást

érünk el.

A gyártógépek és a világítás energiatakarékos használata
Az adott munkafolyamathoz szükséges gép akkor kerül bekapcsolásra, amikor arra szükség van. A
munkavégzés sorrendjét úgy alakítottuk ki, hogy az azonos gépen végzett munkákat egymás után
folyamatosan végezzük. A munkafolyamatokat és a munkahelyeket úgy szerveztük át, hogy azonos
mennyiségeket rövidebb idő és kevesebb energia felhasználásával tudjunk elkészíteni. Telephelyünk
világítási rendszere lehetővé teszi az egyes helyiségek külön kapcsolható világítását, így csak ott égnek
a lámpatestek, ahol szükséges, így jelentős villamos energia megtakarítást érünk el.
Környezeti és gazdasági hatások
Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Környezeti javulás

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

Kiürült festékkazetták, tintapatronok újrahasznosítása

2004

Évi 80 tonnával kevesebb veszélyes hulladék. Alacsonyabb
gyártási költség, kisebb energiafogyasztás.

0 Ft
0 Ft
300 millió Ft
azonnali

Papírhulladék szelektív gyűjtése és újrafeldolgozásra átadása

2004

Évi 8 tonna papírhulladékot hasznosíttatunk újra, így 80 db fát (28
tonna) mentünk meg a kivágástól,
csökkentjük a papírgyártással járó
környezetterhelést

0 Ft
0 Ft
1,8 millió Ft
azonnali

A gyártógépek és a világítás
energiatakarékos használata

2004

Évi 57 915 kWh villamosenergiamegtakarítás

0 Ft
0 Ft
1,4 millió Ft
azonnali

Selejt nyomtató kellékek
újrahasznosítása vagy hasznosíttatása. A gyártási selejt
számának csökkentése.

2004

Évi 2 tonna selejt újrahasznosítása.
Csökkentjük a hulladékkeletkezésből
eredő talajszennyezést. Az életciklus
növelésével és az új alkatrészek gyártásának kiküszöbölésével az anyag és
energiafelhasználást is csökkentjük.

0 Ft
0 Ft
600 ezer Ft
azonnali

Irodai papír újrahasználatának
optimalizálása

2004

Évente 1,4 tonna papírral használunk kevesebbet, ezzel további 14
db fát (5 tonna) mentünk meg a
kivágástól

0 Ft
0 Ft
315 ezer Ft
azonnali

Polipropilén és polietilén fólia
szelektív gyűjtése és újrahasznosításra átadása

2004

Évi 0,5 tonna csomagolóanyag
hulladék keletkezik. Újrahasznosításuk által csökkentjük a talaj és a
levegő szennyezését és a kommunális hulladék mennyiségét.

0 Ft
0 Ft
100 ezer Ft
azonnali

KÖVET-INEM Hungária
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A papír szelektív gyűjtése a napi
rutin része
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Samsung SDI Magyarország Zrt.

A digitális világ
vezetőjének is
fontos a környezet
2132 Göd, Ipartelep hrsz.: 6901
Kapcsolattartó:
Hülber Árpád
környezetvédelmi mérnök
(23) 530-807
(27) 530-850
arpad.hulber@samsung.com
Alapítás éve:
2001
Alkalmazottak száma:
887 fő
Éves forgalom (2006):
63,6 milliárd Ft
Fő termékek:
20”, 21”, 28”, 29”, 32”-os képcső,
42”, 50”-os plazma modul

A cégről röviden
Az 1938-ban, a dél-koreai Taegu városában alapított
Samsung vállalkozás mára a világ egyik vezető elektronikai vállalatcsoportjává vált. A Samsung Digital
Interface (SDI) termékcsoportjai a színes televíziók
képcsövei és a plazma panelektől kezdeve mobiltelefonok folyadékkristályos kijelzőin át egészen az újratölthető akkumulátorokig és az érintőképernyőkig
terjed. Malajzia, Mexikó, Kína, Brazilia és Németország
után a vállalatóriás felépítette a mintegy 322 ezer m2en elterülő gödi gyárát is. A 2001-es gyárinduláskor
ugyan még csak a 20”-os és 21”-os képcsöveket gyártotta a vállalat, de hamarosan a nagyobb méretű 28”,
A zöldövezet fontos a városnak is
29” és 32”-os képcső méret gyártására alkalmas sorral
bővítette ki a magyarországi telephelyét, ezzel Európa egyik legnagyobb katódsugárcső-gyárává vált.
2007-ben a technológiai igények miatt a fő gyártóépület mintegy 12 000 m2-es bővítése valósult meg,
ahol a plazmatelevíziók egyik fő alkatrészének, az ún. „modul” egységnek az összeszerelését végzik.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
Már a gyár építésekor kiemelt ﬁgyelmet fordítottak a környezetvédelemre, így a levegőtisztaság védelme érdekében több véggáz tisztító berendezés került telepítésre, és az ipari szennyvíz tisztítását is
a gyár a saját 4 000 m3/nap kapacitású telepén végzi el. A Samsung SDI Magyarország Zrt. 2005-ben
sikeresen bevezette és tanúsíttatta az ISO 14001-es Környezetközpontú Irányítási Rendszert.
Levegőtisztaság-védelem
A gyár kapacitásának bővülésekor szükségessé vált
az induláskor még megfelelő berendezések fejlesztése, cseréje, így több helyen is sikeresen alkalmaztuk
az elérhető legjobb technika által nyújtott lehetőségeket. Egyfelől sikeresen kiváltottuk az aktívszenes
gáztisztító berendezést egy termikus regeneratív
utóégetővel, mely a levegőtisztaság-védelem szempontjából létfontosságú volt. Így nagyságrendekkel
tudtuk csökkenteni a szennyezett levegő kezelésére
fordított költségeinket, valamint az alapanyag-felhasználás mennyiségét is. Másfelől 22 vákuumszivattyú beépített olajcsapdáját váltottuk ki egy közBár nem látható, a levegőt is óvnunk kell!
ponti leválasztóval, így nem csak a rendszer kezelése
vált egyszerűbbé, hanem az éves karbantartási költséget is legalább 92%-kal csökkenteni tudtuk. A
jobb leválasztási hatásfoknak köszönhetően pedig csökkent a környezetterhelés is.
Hulladékkezelés, csomagolóanyag visszaforgatása
A hulladék kezelésében már a kezdetekkor ﬁgyeltünk arra, hogy az újrahasznosítható anyagokat szelektáltan gyűjtsük, így tettük lehetővé, hogy az ebből befolyt haszonnal csökkenteni tudjuk a veszélyes
hulladékok kezelése miatt keletkező veszteségeinket. A leglátványosabb eredményeket a többször is
felhasználható csomagolóanyagokkal tudtuk elérni. Több beszállítónkkal megegyeztünk, hogy a csomagolóanyagait visszajuttatjuk hozzá, így abban újra küldheti számunkra termékeit.
Anyagfelhasználás optimalizálása
Természetesen ügyelünk arra, hogy az erőforrásainkat és alapanyagainkat optimálisan használjuk fel.
Ezekre a célkitűzéseinkre több ﬁgyelmet és fejlesztést is fordítottunk. A fém alkatrészek préselésekor
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szükséges olaj cseréjével és a kenési technológia átalakításával lehetővé vált a havi
3-4 tonna zsíroldó anyagot felhasználó
mosási folyamat megszűntetése. A rendszerhez kapcsolódó leválasztó rendszer
évi 28 tonna aktívszén töltet igénye is
megszűnt. Ez mindkét esetben 100%os anyagfelhasználás-csökkentést vont
maga után. Más esetben a felhasznált
vegyszer és hulladék mennyiségét csökkentettük 30-40%-kal az alapanyag viszszaforgatásának segítségével.
Vízvisszaforgatás
A gyár saját szennyvíztelepén a vegyszer hígítására, a szivattyúk vízhűtésére és a takarításra tiszta víz
helyett az általunk tisztított technológiai vizet használjuk fel. Ezzel napi szinten 60-65 m3 vizet takarítunk meg. Ez éves szinten kb. 20 625 m3 víz megtakarítását jelenti a gyár leállásait is ﬁgyelembe véve.

A gyár saját szennyvíztelepén a
vegyszer hígítására, a szivattyúk vízhűtésére és a takarításra tiszta víz
helyett az általunk tisztított technológiai vizet használjuk fel. Ez éves
szinten kb. 20 625 m3 víz megtakarítását jelenti.

Zajcsökkentés
A gyár elhelyezkedéséből adódóan ügyelnünk kellett mind a lakosság, mind a természet érdekében az
éjszakai zajterhelésünk csökkentésére. Ezt egyszerűen a kamion és targoncaforgalom átszervezésével
meg tudtuk oldani oly módon, hogy az éjszakai rakodást és kiszállítást átcsoportosítottuk a nappali
időszakra. S bár ez nem hozott gazdasági hasznot a vállalatnak, azóta is folyamatosan ügyelünk arra,
hogy a termékeink szállításának zaja ne okozzon kellemetlenséget az itt lakóknak.
Környezeti és gazdasági hatások
Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Környezeti javulás

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

Levegőtisztaság-védelmi
berendezés cseréje

2005

Az előző leválasztó berendezés
164,5 tonna éves aktívszén töltete
lecsökkent 7-8 tonnára, valamint
csökkent 50 tonnával az olajmosó
alapanyag felhasználása is.

150 millió Ft
5,2 millió Ft
79 millió Ft
2 év

Olajködleválasztó-rendszer
cseréje

2007

A környezetet terhelő anyagok (olajgőz) kibocsátása éves szinten 20-30
kg-mal, a karbantartási költségek
92%-kal csökkentek

3 millió Ft
200 ezer Ft
2,4 millió Ft
1 év 4 hónap

Préselési technológia átalakítása

2005

Alapanyag zsíroldóval történő
mosása (3-4 t/hó) és a leválasztó
rendszer (28 t/év aktívszén) szükségtelenné vált az új olaj és olajozó
rendszer következtében

1,5 millió Ft
0 Ft
18,5 millió Ft
1 hónap

Csomagolóanyag visszaforgatása

2003.
november

A többutas csomagolóanyagok
használata csökkentette a keletkezett papír hulladék mennyiségét
éves szinten 2 600 tonnával, a
fa hulladék mennyiségét 960 tonnával, míg a vegyszeres göngyölegeket 8 tonnával.

0 Ft
0 Ft
40 millió Ft
azonnali

2007.
május

A hulladék vegyszerek visszaforgatása 35%-kal (3 tonnával)
csökkentette mind a hulladék, mind
az alapanyag felhasználás mennyiségét a vizsgált időszakban.

0 Ft*
0 Ft
1,9 millió Ft
azonnali

20 625 m3 víz megtakarítása évente

3,4 millió Ft
15 ezer Ft
10,3 millió Ft
4 hónap

Vegyszer visszaforgatása

Vízvisszaforgatás

2007

Egy leválasztót könnyebb felügyelni, mint huszonkettőt

* A szükséges berendezéseket a gyár mérnökei és technikusai a meglévő berendezésekből és alapanyagokból valósították meg. A
megtakarítás a beruházás óta eltelt idő (2007. május) alatt megtakarított költséget jelenti.
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Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzletág

Innovatív szolgáltatás,
innovatív megoldások
a környezetért
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Kapcsolattartó:
Pónya Gábor
TQM üzletági osztályvezető
(1) 265-9434
(1) 265-9123
ponyag@t-mobile.hu
Alapítás éve:
1991 (Matáv néven)
Alkalmazottak száma:
7 090 fő (Magyar Telekom Nyrt.)
Éves forgalom (2006):
671,2 milliárd Ft
Fő termékek:
vezetékes távbeszélő-, adatátviteli
és értéknövelt szolgáltatások, mobiltávközlési és Internet szolgáltatás

Pihen a klímám, mert…

A cégről röviden
A Magyar Telekom Magyarország piacvezető távközlési – vezetékes, mobil és internet – szolgáltatója,
valamint jelentős vezető távközlési cégek többségi
tulajdonosa Macedóniában és Montenegróban is.
A fenntarthatósági stratégiánkkal összhangban, felismerve korunk egyik legjelentősebb problémáját, a
klímaváltozást, programjainkban olyan célokat határoztunk meg, melyek a klímavédelmet is szolgálják.
Távközlési és informatikai szolgáltatásaink környezeti
hatását két szempontból érdemes vizsgálni. Egyrészt
az információs szolgáltatásoknak a tömeges hasznáLáthatom, hallhatom,
lata önmagában is jelentős potenciállal rendelkezik
tudhatom még itt is
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében. Másrészt a robosztus műszaki és irodai infrastruktúra innovatív fejlesztésével jelentős energia-megtakarítási, környezeti és hatékonysági eredményeket érhetünk el. Jelen pályázatban az utóbbi
szempontra mutatunk be olyan reprezentatív esetpéldákat, amelyek a Mobil Szolgáltatások Üzletágnál
(T-Mobile) kerültek kifejlesztésre és bevezetésre.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
A T-Mobile mindig is kiemelt ﬁgyelemmel kezelte környezetének megóvását, a környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését: több mint öt éve működteti ISO 14001 szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerét, melynek gazdasági kihatású célkitűzéseire mutatunk be néhány példát a
gyakorlatból.
Energia-megtakarítás intelligens szellőztetéssel
A mobilhálózatok különös jellemzője, hogy a műszaki infrastruktúra biztonságos és gazdaságos üzemeltetési viszonyai közvetlenül hatnak a szolgáltatásra és a környezetre.
Az üzletág legnagyobb energiafogyasztói a mobilszolgáltatás technológiai lényegét nyújtó bázisállomások. A több ezer „energiafaló” bázisállomás áramellátása az üzletág teljes áramfogyasztásának közel 80 százalékát teszi ki, így az itt elért csökkentés jelentős „ablakon bedobott pénzt”, és
egyidejűleg a környezeti terhelés csökkenését jelentheti. Európában, így hazánkban is, az év legnagyobb részében a külső léghőmérséklet a megkívánt belső stabil hőmérsékleti tartomány (20-25ºC)
alatt van. Így adódott a „kézenfekvő” megoldás: használjuk ki a külső levegő szinte végtelenül nagy
hőkapacitását a termelődött káros hő elvonására. Az alkalmazott eszköz, egy saját, folyamatosan fejleszthető,
úgymond tanítható szoftverrel vezérelt motoros szellőztető, azaz ventillátor, amely jelentősen csökkenti a
klímák terhelését, üzemidejét, ezzel is növelve az élettartamukat és csökkentve a karbantartási igényüket.
Ha szükséges, működik akkumulátorról is, így növeli az
állomások rendelkezésre állását, azaz csökkenti a kieső
bevételt, javítja az ügyfelek elégedettségét. A fentieken
túl az eszköz képes továbbítani környezeti adatokat a
berendezésekről a távfelügyeleti központnak, ezáltal is
…itt kapok friss levegőt.
növelve a preventív beavatkozások sikerességét.
Tájba illesztés javítása, földhasználat csökkentése közös tornyok használatával
A mobiltechnológia sajátosságából adódóan az egyik legjelentősebb környezeti hatásunk a műszaki telephelyek magas száma. A tornyos kialakítású bázisállomások környezeti hatásának csökkentését jelző mutatók közül az egyik legfontosabb a más szolgáltatókkal közösen használt tor-
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nyok aránya. A közös használattal
jelentősen csökkenthető a negatív
vizuális (városképi, természeti) hatás és a földhasználat. Ezen túlmenően gazdaságilag is előnyösebb
megosztani az állomások üzemeltetési, karbantartási, fenntartási költségeit. Ennek érdekében a
T-Mobile évente célokat tűz ki a közös állomások arányának növelésére,
és a megvalósításban kezdeményezőként élen jár a szükséges feltételek és megállapodások kialakításában. 2006-ra a tornyos kialakítású
közös állomások aránya a T-Mobile
hálózatában elérte a 84%-ot.

A tornyos kialakítású bázisállomások környezeti hatásának csökkentését jelző mutatók közül az egyik
legfontosabb a más szolgáltatókkal
közösen használt tornyok aránya. A
Egyet látsz, többet kapsz...

...és még szép is lehet

Papírfelhasználás csökkentése a számlakép és a nyomtatás racionalizálásával
Már 2006-ban jelentkezett az eredménye a számlaracionalizálási projektünknek, ahol mind a számlakép, mind a nyomtatási konvenciók átalakításával jelentős csökkenést értünk el a papírfelhasználás (40
tonna) és a nyomtatási költségek területén. További fejlesztéseken is dolgozunk, ahol a várható súlyés méretcsökkentés a postázási költségekben is ugrásszerű javulást hozhat, valamint az elektronikus
számlázási szolgáltatással is áttörés érhető el ezen a területen a jövőben.

közös használattal jelentősen csökkenthető a negatív vizuális hatás
és a földhasználat. Ezen túlmenően
gazdaságilag is előnyösebb megosztani az állomások üzemeltetési,
karbantartási, fenntartási költségeit.

Hulladékkezelés, teljes körű szelektív gyűjtés az irodákban
Teljes körű szelektív hulladékkezelési eszközöket, logisztikai és újrahasznosítási feltételeket alakítottunk ki minden irodánkban. A folyamatos kommunikációval, a munkatársak tájékoztatásával 2006-ig
elértük, hogy a teljes kommunális hulladék mennyiségének több mint 10%-a már szabályozott módon újrahasznosításra kerül, papír, műanyag, üveg és fém formájában, ezáltal pl. 2006-ban 36 tonnával
csökkent a kommunális hulladék mennyisége és annak kezelési költségei.
Környezeti és gazdasági hatások
Beruházás
Működési költség (éves)
Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Bázisállomások hűtése kombinált és vezérelt szabadlevegős
átszellőztetéssel

2004

Energia-felhasználás csökkenése
4-6 GWh, élettartam-növekedés,
klímák üzemidejének csökkenése (40-75%), karbantartások
számának csökkenése (30%),
meghibásodások számának csökkenése (45%), így az üzemanyagfelhasználás csökkenése több mint
9 000 l

559 millió Ft
0 Ft
221 millió Ft
2 év 6 hónap

Közös tornyok használata

2001

1 126 db közös torony: tájkép javul
(2-4 torony helyett 1), legalább 250
ezer m2 földhasználat és 18,88 MWh
energia megtakarítása, valamint
kevesebb karbantartási, fenntartási
költség

0 Ft
0 Ft
649 millió Ft
azonnali

Környezeti javulás

Számlakép és nyomtatási
konvenciók racionalizálása

2006

40%-kal, közel 40 tonnával csökkent
a kinyomtatott számlapapír menynyisége

0 Ft
0 Ft
2,8 millió Ft
azonnali

Szelektív hulladékkezelés az
irodákban

2002

36 tonna szelektíven gyűjtött és
újrahasznosított papír, műanyag,
üveg és fém, a kommunális hulladék mennyiségének csökkenése

5 millió Ft
1 millió Ft
1,8 millió Ft
6 év 3 hónap
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A kiadványról
Egyesületünk idén hatodszor adja közre esettanulmány-kötetét Ablakon bedobott pénz címmel. Az esetek sora idén tizeneggyel gazdagodott, így a hat kötetben összesen 56 szervezet számol be 262 olyan intézkedésről (beruházásról vagy költséggel nem járó változtatásról), amely egyszerre csökkentette a cég költségeit és hozott környezeti javulást. Az összes eddig gyűjtött intézkedést kereshető adatbázis
formájában megtalálja a www.ablakonbedobottpenz.hu honlapon.
Az idei kötetben szereplő vállalatok:
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Audi Hungaria Motor Kft.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
Chinoin Zrt. (K+F)
Coloplast Hungary Kft.
Coca-Cola Beverages Magyarország Kft.

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

A hat év összesített adatait tartalmazó táblázatból látható, hogy
Mióta
Intézkedések
Környezeti javulás
környezettudatos gondolkodással
működik?
jelentős mennyiségű természeti
erőforrás takarítható meg. Az eseAz intézkedések bevezetésével az
95 „mosott gyümölcs tálban”
56 szervezet évente legalább ennyiteket adó vállalatok pl. legalább
– ezek az intézkedések egyáltalán
vel kevesebb erőforrást használ fel:
539 tonna lúg felhasználását válnem igényeltek beruházást
tották ki, ami 27 milliárd liter vizet
0 Ft, csak átszervezés
Anyagok:
262 intézkedés,
53,3 millió Ft (átlag 717 ezer Ft)
tenne ihatatlanná. Ez a Velencei-tó
1 510 liter tisztítószer
amik egyszerre
3,2 milliárd Ft (átlag 33,5 millió Ft)
503 ezer liter üzemanyag
háromnegyedének megfelelő vízjártak környezeti
5 tonna ammónia
azonnali
mennyiség. A hat Ablakon bedoés gazdasági
788 tonna vegyszer
haszonnal;
bott pénz kötetben szereplő válla539 tonna lúg
106 „alacsonyan csüngő gyümölcs”
Legkorábbi intéz- 162 tonna regeneráló só
lati intézkedések eredményeként
– a megtérülési idő itt 3 éven belüli
kedés: 1991
56 szervezettől
Energia:
5,15 milliárd Ft (átlag 49 millió Ft)
668,4 GWh energiát spórolnak
668,4 GWh energia
(az azonos cégek
498,5 millió Ft (átlag 3,9 millió Ft)
meg a szervezetek, ez 335 ezer, la3
más intézkedések- Legutóbbi intéz- 56 millió m gáz
5,07 milliárd Ft (átlag 45,2 millió Ft)
Víz:
kótelepen élő család átlagos éves
kedés: 2007
kel való többszöri
1 év 2 hónap
19,7 millió m3 víz
villamos energia igénye. Ezen felül
szereplése miatt ez
naponta 1100 tonna hulladékkal
Általában az
67 esetet jelent);
61 „magasan csüngő gyümölcs”
Ezen felül legalább ennyivel
utóbbi években
kevesebb keletkezik az eseteket
– gyakran százmilliós vagy milliárdos
kevesebb hulladék és szennyezés
kerültek beveze- keletkezik:
az esettanulmánagyságrendű beruházások, a megtéadó vállalatok tevékenységből
nyokat adó szerve- tésre.
rülési idő három év felett van
kifolyóan. A technológiai fejleszHulladék:
zeteknél 108 ezer
44,4 milliárd Ft (átlag 782 millió Ft)
téseknek köszönhetően 14,6 ezer
410 ezer tonna nem veszélyes
alkalmazott dol582 millió Ft (átlag 6,4 millió Ft)
hulladék
tonna kéndioxid nem jut ki a legozik, és az ipar
6,1 milliárd Ft (átlag 103 millió Ft)
51 ezer tonna veszélyes hulladék
vegőbe. Ez a mérgező kéndioxid
termelésének
8
év
1
hónap
Légnemű kibocsátás:
felhő 37 méter vastagon borítaná
29,1%-át adják.
11,5 ezer tonna szénhidrogén
be Budapestet.
5 ezer tonna nitrogén-oxid
Összesen
229 tonna szénmonoxid
A táblázatból az is látható, hogy
475 ezer tonna széndioxid
14,7 milliárd forint
a dokumentált intézkedések
18 ezer tonna kéndioxid
megtakarítás!
egyharmada semmilyen anyagi
456 tonna por
ráfordítással nem járt, ellenben
átlagosan 33,5 millió forint hasznot hoz egy vállalatnak évente. Összességében tehát pusztán szervezési, viselkedési változtatással évente 3,2
milliárd forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 56 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
2007-ben a KÖVET Környezeti Megtakarítás Díjait, amelyeket immár hagyományszerűen a környezetvédelmi miniszter ad át a Hotel Gellértben.
Összes beruházás
Összes éves működési költség
Összes éves megtakarítás
Átlagos megtérülési idő

Főtámogató:

Kiemelt támogató:

Támogatók:

Médiatámogatók:

A kiadvány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), valamint a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) támogatásával jött létre.

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.
+36 1 473 2290, info@kovet.hu
www.kovet.hu, www.ablakonbedobottpenz.hu

