Ablakon bedobott
pénz
Megtakarítások
környezetvédelemmel

VII.
kötet

Bodroghelyi Csaba
Havasi Péter
Pap Imre

Újabb tizenhat magyarországi szervezet esettanulmánya
környezeti és gazdasági hasznot egyszerre hozó intézkedésekről

Megtakarítások környezetvédelemmel – Első lépések a fenntarthatóság felé
Kiadja:
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért
H-1068 Budapest, Dózsa Gy. út 86/b.
www.kovet.hu
Budapest, 2008. október
ISBN 978-963-87667-3-1

Tartalomjegyzék

Előszó
Szerkesztette:
Havasi Péter
Írták:
Ádám Krisztina (Print Sisters)
Czabafi Judit (Magyar Posta)
dr. Debreczeni Katalin (MÁV-csoport)
Gärtner Szilvia (Denso)
Horváth László (BÜCHL)
Jóri Zoltán (Contitech Rubber)
Kovács Tamás (BAT)
Lakatos Eszter (G&G Kft.)
Leveles Beáta (ATEL)
Márta Irén (HOLCIM)
Máth Csaba (Wescast)
Nagy Adrienn (TVK)
Rozsovits Péter (Ostorházi Kft.)
Simkó Róbert (Alpharma Kft.)
Szücs Nóra (AUDI)
Varga Viktória (Coca-Cola)
Bodroghelyi Csaba (KÖVET)
Havasi Péter (KÖVET)
Közreműködött:
Bárczi István
Bognár Károly
Fóris Ferenc
dr. Fülöp Sándor
dr. Krómer István
Németh I. Gergely

Nem csökkenő lelkesedéssel
Összefoglaló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vizet a Dunába
ATEL - Csepeli Áramtermelő Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Közös erővel a környezetvédelemért
AUDI Hungaria Motor Kft. - BÜCHL Hungaria Kft. . . . . . . . . . . . . . . 12
Gyógyír a környezeti problémákra
Axellia Gyógyszervegyészeti Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Még mindig van dohány a környezetvédelemben
BAT Pécsi Dohánygyár Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mindennap a holnapért
Coca-Cola HBC Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kis lépésekkel az élhetőbb környezetért!
ContiTech Rubber Industrial Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Amikor az álmok valóra válnak
DENSO Gyártó Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Környezetkímélő vasúti gyomirtás
G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kevesebb por, több cement
Holcim Hungária Zrt. - Lábatlani Cementgyár . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Koncepció:
Bársonykalapács Branding
BKM © 2005
info@velvethammer.hu
www.velvethammer.hu

MÁV-csoport a fenntartható mobilitásért
MÁV-csoport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tördelés:
Marton Ádám

Csak a festéket szórjuk, a pénzt nem
Ostorházi Bevonattechnikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Nyomda:
Crew Nyomdaipari Kft.
H-1067 Budapest, Szondi u. 11.
EMAS hitelesített nyomda, 2005 óta KÖVET tag

Megtakarítás A(lfa)-tól Z(eta)-ig
Print Sisters Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Környezetbarát kivitelezés:
A kiadvány CYCLUS OFSZET típusú papírból készült,
amely újrahasznosított hulladékpapírból, klórszármazékok és optikai fehérítő felhasználása nélkül készült.
A kiadvány nyomtatásához az un. Michael Huber,
REFLECTA®-ECO Intensiv 8510 típusú, ásványolajmentes, környezetbarát nyomdafestéket használtak.

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Kis lépések a fenntarthatóságért
Magyar Posta Zrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

TVK Nyrt., Környezettudatos gondolkodás
Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Az öntödei homok hulladék poliaromás-mentesítése
Wescast Hungary Autóipari Zrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ablakon bedobott pénz VII. – megtakarítások környezetvédelemmel 2008.

Előszó
Talán megbocsátják nekem az Ablakon Bedobott Pénz kötet szerkesztői és a programban résztvevő vállalatok, ha mindjárt a kötet
elején felteszem az ilyenkor sokakban felmerülő kérdést: a KÖVET
pályázatára beadott ötletek, környezetvédelmi megoldások men�nyire fakadnak az adott vállalatvezetés belső meggyőződéséből, illetőleg mennyire köszönhető külső, gazdasági, jogi kényszereknek?
Az egyik nagyvállalat például elismerte: a most bevezetett modern
berendezés által felfogott szennyezőanyag korábban a földbe szivárgott. Éppen ez volt az az eset, ahol azonnal elhittem, hogy morális problémák döntő szerepet játszottak a menedzsment döntésében, amelyet valóban aligha szabadott volna tovább halogatni. Más
esetekben inkább azt éreztem a változások mögött, hogy csak a világpiaci árak változása miatt álltak át
a hulladéktermelésről a másodnyersanyag hasznosításra vagy kezdtek el takarékoskodni a nyersanyaggal vagy üzemanyaggal. Mindkét fajta motiváció jelen van tehát a vállalati vezetők döntései között a
kötetben szereplő környezetvédelmi beruházásokkal kapcsolatban. Ezen intézkedések értéke némely
esetben néhány hónap alatt megtérül, más esetekben pedig csak évtizedek múltán.
Néhány ismerős név is felbukkant a kötetben – olyan vállalatoké, amelyekkel az elmúlt másfél évtizedben környezetvédő ügyvédként a tárgyalóteremben találkoztam (nem azonos oldalon). Örömmel
fedezem fel most a nevüket a névsorban és – az előszó megírásakor még nem volt ismert előttem a
végeredmény – őszintén remélem, hogy sikeresek lesznek majd ebben a pályázatban és a gyakorlatban is. Az ő példájuk azt mutatja, hogy egyes gazdasági szereplőket az őket körülvevő közösségek,
a helyi közvélemény nyomása is rávezetheti a környezettudatosabb magatartásra. Ez nem szégyen,
inkább bölcs üzleti belátásnak nevezném.
Jogászként az alkalmazott technikai megoldásokat persze megítélni nem tudom. Egy valami azonban
mégiscsak feltűnt nekem: a vállalatok környezetvédelmi teljesítménye jelentős szórást mutat a komplexitás – egyoldalúság terén. Vannak, akik csak egy vagy két környezetvédelmi beruházást, technikai
újítást vezetnek be – ezt is értékelni kell természetesen, de óva inteném őket, hogy elégedetten hátradőljenek a székeikben és a maguk részéről befejezettnek tekintsék a dolgot. Ott kell, hogy lebegjen
előttük annak a néhány vállalatnak a példája, akik számára a környezettudatos gazdálkodás átfogó
program kérdése. Sokan ugyanis nem csak arra figyelnek, hogy hogyan spórolhatnának egy kis anyagot vagy energiát a gyártási folyamatban, hanem arra is, hogy a termékük, ha kikerül a gyárkapun, kevesebb környezeti kárt okozzon. Vannak, akik a környezetvédelmi intézkedéseikkel nem csak a rendes
üzemszerű működést modellezik, hanem a balesetekre is próbálnak felkészülni – nyugodtan aludhatnak, ha tudják, hogy még meghibásodások esetén is el tudják kerülni a komolyabb környezeti károkat.
Végül pedig azt is örömmel láttam a komplex környezeti programokban, hogy egyre többen hisznek a
társadalmi párbeszédben, a vállalat és a környezetében lakók közvetlen, folyamatos, nyílt kommunikációjában. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy egy őszintén megvalósított társadalmi párbeszéd program
nagyobb garanciát adhat a hosszú távú környezetbarát működésre, mint egy jobban záródó szelep
vagy egy új szűrőberendezés.
A kötet, amelyet most lapozni kezd a Tisztelt Olvasó valójában kiváló ötletbörze: több vállalatra való
komplex környezetvédelmi programot is össze lehetne rakni belőle – bízom benne, hogy ez így is
fog történni. Ha ezenközben néhány zseniális feltaláló a szabadalmi jog vagy a know-how átadásáért
még meg is gazdagodik, az semmit sem von le a KÖVET nagyszerű programjának az értékéből, sőt, a
következő évi programban megsokszorozhatja a jelentkezők számát.

dr. Fülöp Sándor
Jövő Nemzedékek Országgyűlési
Biztosa
Budapest, 2008. október 14.
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Összefoglaló

Nem csökkenő lelkesedéssel
Hetedik éve rendezzük meg az „Ablakon Bedobott Pénz” programot. A hét év nem jelent jubileumot,
mégis jelképes szám, alkalmat ad az elgondolkodásra. Hét év alatt cserélődnek ki a sejtjeink, azt mondják mostanában – apáink megrökönyödésére –, hét év után munkahelyet kell váltani. Visszatekintve a
kezdetekre a szervezők maguk is meglepődve tapasztalják, hogy a résztvevő szakemberek lelkesedése
nem csökken az évek során aziránt, hogy a nyilvánosság előtt is bemutassák erőfeszítéseiket a vállalati
környezetvédelem területén. A KÖVET munkatársai számára is fontos az a visszajelzés, hogy még mindig
nagy az érdeklődés, ami azt jelenti, hogy – kisebb változtatásokkal – továbbra is érdemes meghirdetni
ezt a lehetőséget. Ez a következtetés egyben tekinthető üzenetnek is azok számára, akik gondolkodnak
a bekapcsolódáson, vagy esetleg csak hajszál híján maradtak le eddig a versenyről.
Az Ablakon bedobott pénz program egyesületünk egyik legsikeresebb vállalkozása. 2002-ben határoztuk
el, hogy bebizonyítjuk, a környezetvédelemre fordított összeg nem "ablakon kidobott pénz", hanem sok
esetben rövid időn belül megtérül, és gazdasági haszonhoz, versenyelőnyhöz juttatja a környezettudatos szervezeteket. Ennek alátámasztására olyan megvalósult innovatív 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 közzé tesszük. Hét év alatt 65 szervezet 294 beruházását, vagy beruházást nem igénylő fejlesztését gyűjtöttük össze, melyek összesen 18,75 milliárd forint megtakarítást hoztak! Az összesítés azon
bátrak eredményéből született, akik ezen a fórumon kiálltak a nyilvánosság elé. Biztosak lehetünk benne,
hogy sok más vállalatnál is fellelhetők lappangó sikerek. Fontos, hogy tudatosítsuk környezettudatos
erőfeszítéseinket különösen, ha gazdasági haszonnal is járnak.
Sokszor találkozunk olyan intézkedéssel, amely „csak” környezeti haszonnal jár, és nem fejezhető ki megtérülés. Elismerést kell kifejeznünk az ilyen esetekkel kapcsolatban, programunkkal azonban az is célunk,
hogy megragadjuk a „rohanó döntéshozó” és a „lényegre összpontosító menedzser” figyelmét is.
AZ ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ C. ESETTANULMÁNY-KÖTETEKBEN SZEREPLŐ VÁLLALATOK
A hét év alatt 65 különböző szervezet összesen 83 esettanulmánnyal pályázott a KÖVET Környezeti Megtakarítás Díjaira, és került be az Ablakon bedobott pénz sorozatba. Az esettanulmányok összesen 294
olyan intézkedést mutatnak be, amik egyszerre járnak környezeti és gazdasági haszonnal. A hét ABP
kötetben szereplő 65 cég forgalma alapján a magyar ipar 2006-os termelésének 35%-át adja és a foglalkoztatottak több, mint 17%-át alkalmazza.1 A táblázatból látható, hogy a legkülönbözőbb méretű és tevékenységű vállalatok mutatják be intézkedéseiket, ezzel egyértelművé téve, hogy minden szervezetnél
lehetőség nyílik további megtakarítások elérésére.

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.
2003
Alcoa-Köfém Kft.
Budapesti Erőmű Rt.
DENSO Gyártó Magyarország Kft.
DREHER Sörgyárak Rt.
Dunapack Rt.

Alkalmazottak (fő)

Forgalom*
(millió Ft)

Termékek

4 863
4
175
250
600
43 664
440
705
43
652
2 185
1 142

832 000
41
2 000
959
13 700
108 857
3 623
15 000
476
70 000
140 000
14 000

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

2 550
697
943
850
1 200

105 300
34 392
16 450
35 700
50 000

alumínium termékek
villamos energia, forró víz
autóalkatrész gyártás
sör
hullámpapír, papírzsákok

1 A következtetés (miszerint jelentős a dokumentált cégek súlya) érvényes, de az adatok némileg csalnak: a szervezetek között több nem ipari tevékenységet folytató és egy minisztérium is található.
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Szervezet
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.
2008
Alpharma Kft.
AUDI Hungaria Motor Kft.
Büchl Hungaria Kft.
ATEL
BAT Pécsi Dohánygyár Kft.
Cola-Cola Beverages (Mo.) Kft.
Contitech Rubber Industrial Kft.
Denso Gyártó Magyarország Kft.

Alkalmazottak (fő)
362
18
600
4 800
55
159
380
490
7 200
389
300

Forgalom*
(millió Ft)
7 271
130
28 591
744 000
900
895
5 900
7 000
1 167 000
4 085
1 800

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

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

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

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

200 400
1 258 000
5 440
206 600
63 400
44 500
890
400
671 200
208
63 600

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

152
5 845
120
40
397
1 400
490
5 000

4579
1 468 000
420
47 920
126 000
77 500
21 000
107 000

fermentált antibiotikum hatóanyagok
motorok, személygépjárművek
hulladékkezelés
villamosenergia-termelés
dohányárú
üdítőitalok, ásványvíz
gumitermékek
autóalkatrészek

Termékek

A hat év alatt 65 különböző szervezet összesen 83 esettanulmán�nyal pályázott a KÖVET Környezeti
Megtakarítás Díjaira, és került be az
Ablakon bedobott pénz sorozatba.
Az esettanulmányok összesen 294
olyan intézkedést mutatnak be,
amik egyszerre járnak környezeti
és gazdasági haszonnal. A hat ABP
kötetben szereplő 65 cég forgalma
alapján a magyar ipar 2006-os termelésének 35%-át adja, és a foglalkoztatottak több mint 17,4%-át
alkalmazza. A táblázat jól példázza,
hogy a legkülönbözőbb méretű és
tevékenységű vállalatoknál fellelhetőek olyan intézkedések, melyeknél
összeegyeztethető a környezetvédelem és a gazdaságosság.
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Összefoglaló

G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft.
Holcim Hungária Zrt.
Magyar Posta Zrt.
MÁV csoport
Ostorházi Bevonattechnikai Kft.
Print Sisters Kft.
TVK Nyrt.
Wescast Hungary Zrt.
Összesen:

Már a második kötet után, a mérvadó
esetek adatait felbecsülve a magyar
ipar egészére, kiszámoltuk, hogy
Magyarországon

a

gazdaságilag

ésszerű környezeti fejlesztéssel kétháromszor többet lehetne megta-

31
703
36 225
38 456
44
18
1 147
700
144 399

645
32 000
5 384
299 856
273
171
339 500
18 179
7 612 103**

gyomirtás, növényvédelem
beton, kavics
postai szolgáltatás
vasúti közlekedés/szállítás
korrózióvédelem
tintapatronok, lézerkazetták
etilén, propilén, polietilén, polipropilén
kipufogócsonk, turbinaház

* 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 2008-as
árakon számoltunk, azaz az inflációval módosítottuk a korábbi évekből származó adatokat.

A 2002-től minden év őszén megjelent esettanulmány-kötetben tehát összesen 83 esettanulmányban írtak le a szerzők 294 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.

karítani körülbelül egy évtized alatt,
mint amennyit környezetvédelemre
kell fordítani a szigorodó jogszabály-

Intézkedések

Mióta
működik?

ok, főleg az EU felzárkózás ürügyén.

ságokkal szolgál. A dokumentált
intézkedések egyharmada semmilyen anyagi ráfordítással nem járt,
ellenben átlagosan 44 millió forint
hasznot hozott az adott vállalatnak. Összességében tehát pusztán

294 intézkedés,
amik egyszerre
jártak környezeti
és gazdasági
haszonnal

szervezési, viselkedési változtatással
évente 4,2 milliárd forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 65 vállalat.

Környezeti javulás

Az intézkedések bevezetésével a 65 szervezet évente
legalább ennyivel kevesebb
erőforrást használ fel:

A mellékelt táblázat érdekes tanul-

(az azonos intézkedések többszöri
Legkorábbi intézszereplése miatt
kedés: 1991
összesen 319 jelent
meg eddig)
Legutóbbi intézkedés: 2008
65 szervezettől
(az azonos cégek
Általában az
többszöri szereputóbbi években
lése miatt ez 83
kerültek bevezeesetet jelent)
tésre.
Az esettanulmányokat adó
szervezeteknél
144 ezer alkalmazott dolgozik, és az
ipar termelésének
35%-át adják

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

ANYAGOK:
1 510 liter tisztítószer
582 ezer liter üzemanyag
10 tonna ammónia
830 tonna vegyszer
544 tonna lúg
162 tonna regeneráló só
ENERGIA:
730 GWh energia
54 millió m3 gáz
VÍZ:
19,5 millió m3 víz
2,2 millió m3 szennyvíz
Ezen felül legalább ennyivel
kevesebb hulladék és szen�nyezés keletkezik:
HULLADÉK:
628 ezer tonna nem veszélyes
hulladék
59 ezer tonna veszélyes hulladék

99 „mosott gyümölcs tálban”
– ezek az intézkedések egyáltalán
nem igényeltek beruházást
0 Ft, csak átszervezés
632,5 millió Ft (átlag 5,5 millió Ft)
4,2 milliárd Ft (átlag 44 millió Ft)
azonnali
118 „alacsonyan csüngő gyümölcs”
– a megtérülési idő itt 3 éven belüli
6 milliárd Ft (átlag 52,4 millió Ft)
752,8 millió Ft (átlag 5,4 millió Ft)
7,2 milliárd Ft (átlag 56,7 millió Ft)
11 hónap
77 „magasan csüngő gyümölcs”
– gyakran százmilliós vagy milliárdos
nagyságrendű beruházások, a megtérülési idő három év felett van
57,3 milliárd Ft (átlag 791,7 millió Ft)
721,3 millió Ft (átlag 6,5 millió Ft)
7,35 milliárd Ft (átlag 100 millió Ft)
8 év 10 hónap

LÉGNEMŰ KIBOCSÁTÁS:
11,5 ezer tonna szénhidrogén
5 ezer tonna nitrogén-oxid
262 tonna szénmonoxid
480 ezer tonna széndioxid
18 ezer tonna kéndioxid
50 ezer tonna por

Összesen
18,75 milliárd forint
megtakarítás!

* A korábbi pénzügyi adatokat az inflációval módosítva 2008-as árakon vettük figyelembe.

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 szigoro-
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dó 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 44 millió forint hasznot hozott az adott vállalatnak. Ös�szességében tehát pusztán szervezési, viselkedési változtatással évente 4,2 milliárd forint megtakarítást ér el a bemutatott 65 vállalat.
A program valódi célcsoportját a beruházási költséggel járó, de hamar megtérülő intézkedések alkotják.
Ezt a „hamar”-t három évben határoztuk meg, a legtöbb cég a 2-3 éven belül megtérülő beruházásokat
ugyanis támogatja. A dokumentált 294 intézkedés közül 118 esik ebbe a kategóriába. Az ezeket alkalmazó – azaz az „alacsonyan csüngő gyümölcsök”-et leszüretelő – cégek átlagosan 52,4 millió forint
beruházással értek el 56,7 millió forint éves szintű megtakarítást. Ebből levonva az intézkedések átlagos
működtetési költségét könnyen megkapjuk, hogy a kötetek nagy részét adó beruházások átlagos megtérülési ideje 11 hónap, ami igen kedvezőnek számít. Az alacsonyan csüngő gyümölcsök leszedéséből
eredő megtakarítás a bemutatott 65 cégnél meghaladja a 7 milliárd forintot.
Végül hosszabb megtérülési idejű, ún. „magasan csüngő gyümölcsöket” is feltártunk: itt már drámaian nő a beruházások összege és a megtérülési idő. A bemutatott vállalatok 77 olyan intézkedésről – pl.
komplett technológiacseréről – számoltak be, melyek átlagosan 791,7 millió forint beruházással jártak. Ezt
a másik oldalon 100 millió forint éves szintű megtakarítás ellensúlyozza, 8 év 10 hónapos átlagos megtérülési időt eredményezve.
Összességében a 65 vállalatunk évi 18,75 milliárd forint megtakarítást ért el csak a bemutatott intézkedésekkel, 2008. évi árakon.

2008-ban

hatodszor

osztottunk

díjakat a legkiválóbb környezeti
megtakarításokért. A díjakat a KÖVET, Hotel Gellértben tartott, éves
konferenciáján immár hagyományszerűen a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Szabó Imre adta át.
Az amazonit kövekkel díszített, fát
ábrázoló díj azon túl, hogy magas
erkölcsi elismeréssel jár egyike azon
hazai környezeti-vállalati elismeré-

KÖRNYEZETI HASZNOK

seknek, amelyekkel a nyertesek to-

A forintosított megtakarítások után lássuk, hogy a megvalósított intézkedések hogyan járultak hozzá a
környezet védelméhez. Az évente fel nem használt 582 ezer liter üzemanyaggal 3 470 átlagos fogyasztású gépkocsi elmehetne Budapestről Brüsszelbe és vissza. A fejlesztések által az eseteket adó vállalatok
544 tonna lúg felhasználását váltották ki, ami 27,25 milliárd liter vizet tenne ihatatlanná. Ez a Velencei-tó
háromnegyedének megfelelő vízmennyiség. A hét Ablakon bedobott pénz kötetben szereplő vállalati
intézkedések eredményeként 730 GWh energiát spórolnak meg a szervezetek, ez 365 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 19,5
millió m3. A vállalati hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése és az anyagfelhasználás tökéletesítése
eredményeként 628 ezer tonna hulladék nem terheli a lerakókat. Ennyi szilárd hulladékot 1,25 millió 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.
1 600 hektár erdőt kellene ültetnünk ahhoz, hogy megkösse azt az 50,5 ezer tonna port, ami a környezeti
fejlesztési intézkedések miatt nem is jött létre az esettanulmányokat adó cégeknél.

vábbjuthatnak az Európai Bizottság
European Business Awards for the
Environment c. versenyére.

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 elmúlt években három különböző TV-adó, több rádióadó és tucatnyi sajtóorgánum több mint 110
alkalommal számolt be a programról és az eseteket adó cégekről.
A KÖRNYEZETI MEGTAKARÍTÁS DÍJAK
2008-ban hatodszor osztunk díjakat a legkiválóbb környezeti megtakarításokért. A „mosott gyümölcs tálban” és az „alacsonyan csüngő gyümölcs” kategóriákat összevontuk egy díjjá azért, hogy kiadhassunk
egy kisvállalkozói díjat és egy innovációs különdíjat. Természetes, hogy az előbbivel a – sokszor nehéz
helyzetben gazdálkodó – kisvállalkozókat szeretnénk ösztönözni az ilyen intézkedésekre és azok bemutatására. Az innovációs díj pedig lehetőséget ad arra, hogy felfigyeljünk és megosszunk frappáns ötleteket,
illetve olyan megoldásokat, amelyeket különleges szakmai fejlesztések eredményeztek. Ez a szempont
igazi pezsgést hozott a zsűri munkájába, a tagok őszintén lelkesedtek egy-egy olyan eset olvastán, amely
nem szokványos technika alkalmazásával vált eredményessé.
A díjakat a KÖVET, Gellért Szállóban tartott, éves konferenciáján immár hagyományszerűen a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Szabó Imre 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.

7
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

Összefoglaló
A legjobb intézkedéseket 2008-ban 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 legyen egyaránt környezeti és gazdasági haszna.
• 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 hat főből álló zsűri értékelte
•
•
•
•
•
•
A díj a nemes anyagokból készült
„Megtakarítás fa”

Bárczi István (SGS Hungária Kft.)
Bodroghelyi Csaba (KÖVET)
Bognár Károly (CIB Bank Zrt.)
Fóris Ferenc (Állami Autópálya Kezelő Zrt.)
dr. Krómer István (Jövő Nemzedéke Országgyűlési Biztos hivatala)
Németh I. Gergely (Hulladéksors)

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

NÉGY DÍJAZOTTUNK 2008-BAN A KÖVETKEZŐ:
G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft.
- Kisvállalat kategória
A G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. 31 főt foglalkoztató kisvállalat. Tevékenységének célja növényvédelmi szolgáltatások nyújtása és a vasúti pályák gyomirtása. A folyamatos fejlesztésnek
köszönhetően a Kft. 2003-ra saját gyomfelismerő rendszert épített ki. Gyomfelismerő berendezéssel
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szerelték fel két permetező vonatukat. A mozdony elejére rögzített kamera segítségével az erre a célra
kifejlesztett rendszer kiválasztja a kezelendő területet, a vezérlőszoftver a beállított dózisok szerint utasítást ad a kijelölt felület permetezésére és csak oda juttat ki permetszert, ahol gyomfoltok találhatók,
és csak annyit, amennyi szükséges. A fejlesztésnek köszönhetően 36 000 literrel kevesebb vegyszert
juttatnak ki évente a környezetbe, ami 100 millió Ft éves megtakarítást eredményez. Munkájuk során a természetben lebomló gyomirtó szereket használnak. Új fejlesztőközpontjuk kialakítása és üzemeltetése során nagy figyelmet fordítottak az energiahatékonyságra, az irodai papír takarékos használatára,
a közlekedésből származó kibocsátásaik csökkentésére és a víztakarékosságra. A cég innovatív intézkedésével az innovációs különdíjra is esélyes volt, ám végül a zsűri döntése alapján a kisvállalati díjat kapta,
mivel az intézkedés megtételében inkább a gazdaságossági szempont dominált, ami egyben jelentős
környezeti haszonnal járt.
Axellia Gyógyszervegyészeti Kft.
- A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs

Az elmúlt évek során összegyűjtött intézkedéseket az interneten is
megtalálja, ahol a kereshető, szűrhető adatbázis segítségével saját igényeinek megfelelően kaphat ötlete-

Az 1991 óta működő kőbányai üzem először Phylaxia, majd SKW néven állított elő fermentált antibiotikumokat a generikus gyógyszerpiacra. 1998-ban a telephely az Alpharma tulajdonába került, majd
2008-ban névváltozáson ment keresztül. A Vancomycin terméken kívül 2001-ben a gyártókapacitás átcsoportosításával új termékek (Gramicidin és Tyrothricin) gyártása kezdődött egy új üzemegységben. Az
új névvel – Axellia – a fejlődés nem állt meg, jelenleg is három új hatóanyag ipari méretű termelésének
bevezetésén folyik a munka. 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 energia, vegyszer és üzemanyag mennyisége). Az egyik
leglátványosabb eredményt az oldószer visszaforgatásával tudták elérni.
2004-ben dolgozói ötlet alapján egy addig nem használt készülékcsoport átalakításával és technológiába illesztésével lehetővé vált az oldószerek hulladékból való visszanyerése. A regenerált
oldószerek nagy része – a GMP előírásoknak megfelelően – visszaforgatható a gyártásba, más részük pedig értékesítésre kerül. Ezzel az oldószer felhasználást éves szinten 5 888 tonnával, az elszállítás
kiiktatásával üzemanyag felhasználásukat évi 29 200 tonnával sikerült csökkenteni.

ket, amikkel vállalatának környezeti
teljesítményét gazdaságos módon
javíthatja.

Takarítson meg Ön is: látogasson el
a www.ablakonbedobottpenz.hu
oldalra!

Audi Hungaria Motor Kft. – Büchl Hungaria Kft.
- A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs
2008-ban a legnagyobb magasan csüngő gyümölcs, azaz a három éven túl megtérülő beruházás kategóriájának a díját az Audi Hungaria Motor Kft. és a Büchl Hungaria Kft. közösen érdemelte ki egy brikettáló
berendezés kialakításával az Audi győri üzemében. A benyújtott pályázat a két cég gyümölcsöző
együttműködésének bizonyítéka. 2000-től közösen építették ki az AHM új belső szelektív hulladékgyűjtési és logisztikai rendszerét (BÜCHL ELOG® System), melyet immár 8 éve sikeresen működtetnek. A
2007-es évtől a BHK telephelyén üzembe helyezett új technológia az olajos és emulziós köszörűiszapokat
nagy nyomással sajtolja össze acélforgáccsal. A préselő erő következtében az iszap olaj- vagy emulziótartalma gyűjtőedénybe folyik, ami az emulzió bontóban előkezelés után energetikai hasznosításra kerül. A brikettálás során keletkezett termék pedig egy száraz, szilárd un. fémbrikettpogácsa, amely másodnyersanyagként kerül hasznosításra. A technológia bevezetése évi 10,5 millió Ft-os megtakarítást és
1 000 tonna hulladékcsökkentést eredményez.
Holcim Hungária Zrt. – Lábatlani cementgyár
- Innovációs különdíj
Idén is különdíj kiadásával jutalmazzuk a zsűri által leginnovatívabbnak ítélt intézkedést. Az innovációs különdíjat a zsűri döntése alapján a Holcim Hungária Zrt. kapja a klinker égetéskor keletkező por újrahasznosításáért. A Holcim 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 betongyártásban az elérhető legjobb technológiát alkalmazza. A 2007 második félévében üzembe állított filterpor visszaforgató berendezés (CKD rendszer) segítségével visszajuttatják
a melléktermékként keletkezett port a kemencébe, amely így a továbbégetés során beépül a termékbe. Ezzel az innovatív eljárással a cementgyártás során keletkezett pormennyiséget majdnem teljes
mértékben tudják újrahasznosítani az adott kemencénél, amivel éves szinten 50 ezer tonna portól
mentesítik a környezetet és ezzel évi 40 millió Ft-ot takarítanak meg.
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Csepeli Áramtermelő Kft.

2004 óta a KÖVET tagvállalata

Vizet a Dunába!
Csepel II Erőmű
1211 Budapest
Hőerőmű u. 3.

Kapcsolattartó:
Leveles Beáta vegyész,
környezetvédelmi vezető
(1) 278-38-12
(1) 278-38-38
beata.leveles@atel-csepel.
hu

Alapítás éve:
1997

Alkalmazottak száma:
40 fő

Éves forgalom (2007):
47 920 millió Ft

Fő termék:
villamosenergia-termelés

Ahol a csökkent víztartalmú
hulladék távozik…
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A cégről röviden
Az Atel Csepeli Vállalatcsoport központi üzeme
a Csepel II Erőmű egy modern, hatékony és környezetbarát kombinált ciklusú gázturbinás erőmű, amely 2000-ben kezdte meg működését. Ez
az erőmű az ország villamos energia igényének
mintegy 6%-át képes ellátni. A tüzelőanyagot
közvetlenül az E.ON Földgáz Trade Zrt-től kapja
nagynyomású gázvezetéken keresztül. A Csepel
II Erőmű a napjainkban világszerte nagy számban épített és a tiszta, hatékony energiatermelés tekintetében több szempontból is az egyik
legkedvezőbbnek tartott, kombinált ciklusú gázturbinás erőmű, mely két egymás után kapcsolt
villamosenergia-termelő folyamatot foglal magába. A villamosenergia-termelést a Magyar Villamos
Művek az országos igények figyelembevételével kialakított menetrend szerint szabályozza.
Az erőmű a csepeli ipartelep területén, a Csepel-szigeten, a Duna mellett, Budapest XXI. kerületében
található.
Tulajdonosa a svájci székhelyű Atel AG (www.atel.eu), amely Európa egyik meghatározó energiaipari
társasága.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
A Csepel II Erőmű 2002. februárja óta rendelkezik ISO 14001 tanúsítvánnyal.
A folyamatos KIR tevékenységek részeként rendszeresen felmérjük a tevékenységeinkből származó
környezeti tényezőket és azok hatásait.
Irányelveink gyakorlati megvalósítása érdekében konkrét célokat tűzünk ki, és azok teljesülését rendszeresen felülvizsgáljuk.
Ezek közül néhány 2007. évi cél:
Egy általános iskolásoknak szóló programot indítottunk el, mely üzemlátogatások alkalmával a diákok
megismerkedhetnek az elektromos áram előállításának körülményeivel, annak jellemzőivel, valamint
az erőművek működésének környezetvédelmi
vonatkozásaival. Ezen program részeként a következő években az összes XXI. kerületi általános
iskolát szeretnénk meghívni az erőműbe. Eddig
hat iskola tanulói éltek a lehetőséggel.
Célul tűztük ki az irodai papír környezettudatosabb használatát is, melynek során bevezettük
az újrahasznosított papír használatát, és elektronikus beszerzési eljárást dolgoztunk ki, melynek
bevezetésétől a papírhasználat 15%-os csökkenését várjuk.
A Csepel II Erőműben 2007. év áprilisában üzemeltük be vízkivételi művünkben a Duna-víz
szűrlemény kompaktáló berendezést, melytől
a hulladék magas víztartalmának csökkenését,
…amitől kevesebb lesz a szűrlemény
így az elszállítandó és ártalmatlanításra váró hulladék mennyiségének jelentős csökkenését vártuk. Mivel 2007. első negyedévében a berendezés
még nem volt üzemben, a megtérülést a 2006-os évi adatok és a 2007. július 1. - 2008. június 30.
közt keletkezett hulladékok elszállítási adatainak összehasonlításával számítjuk. Míg 2006. évben 439
tonna hulladékunk keletkezett és ezt 8,5 millió Ft költséggel szállítattuk el, addig 2007. július 1. és
2008. június 30. közt 31 tonna szűrleményt kellett elszállíttatnunk, összesen kb. 170 ezer Ft-ért. A költségek láthatóan nagyobb mértékben csökkentek, mint a hulladék mennyisége, aminek elsősorban

Ablakon bedobott pénz VII. – megtakarítások környezetvédelemmel 2008.
az az oka, hogy amíg nem üzemelt a kompaktáló
berendezés, addig a gyűjtőakna tisztítása is sokkal
munkaigényesebb volt, de az sem elhanyagolható,
hogy a kompaktáló beüzemelésével egy időben alvállalkozót is váltottunk, akik a hulladékot kevesebb
mint fele költségért ártalmatlanítják.
2006. májusában a kondenzvíz-tisztító üzem 45 kW
teljesítményű szivattyúja helyett telepítettünk egy
kisebb teljesítményűt (18,5 kW), mivel a kondenzvíz
kémiai paraméterei megengedték, hogy kevesebb
kondenzvizet tisztítsunk meg a rendszerben. A kisebb szivattyú használatával évente 2,7 millió Ft-ot
takarítunk meg, amiből 2 millió Ft a kisebb energiafogyasztásból ered (kb. 120 MWh megtakarítás),
700 ezer Ft pedig a vegyszerfelhasználás csökkenéséből.

A Csepel II Erőműben 2007. év áprilisában üzemeltük be vízkivételi
művünkben a Duna-víz szűrlemény
kompaktáló berendezést, melytől
a hulladék magas víztartalmának

Fontos számunkra a nyílt kommunikáció a környezetvédelmi, egészségi és biztonsági kérdésekről,
ennek jegyében Környezetvédelmi Jelentésünket
2001 óta minden évben megjelentetjük. Eddigi
teljesítményünk elismeréseként a 2006. évi jelentésünkkel kiérdemeltük a Deloitte közép-kelet európai
környezeti jelentéseit minősítő pályázat első díját, az
ún. „Zöld Béka” díjat.

csökkenését, így az elszállítandó
és ártalmatlanításra váró hulladék
mennyiségének jelentős csökkenését vártuk.

Megnyertük magunknak a „Zöld Békát”
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Kompaktáló berendezés
beszerzése és üzembe
helyezése

Kondenztisztító üzemben az
egyik szivattyú lecserélése
kisebb teljesítményűre

2007. ápr.

2006.
május

A Duna-víz szűrlemény mennyiségének csökkentése 408 tonnával.
Emberi munkaerő csökkentése. A
kompaktáló berendezés áramszükségletét az erőmű önfogyasztásából
fedezi.

17 millió Ft

Energiafelhasználás csökkenése
(120 MWh-val), vegyszer felhasználás csökkenése (évi kb. 5 tonnával
kevesebb NH3, kb. 9 tonnával kevesebb sósav és 5 tonnával kevesebb
nátronlúg)

1,7 millió Ft

70 ezer Ft
8,345 millió Ft
2 év

0 Ft
2,7 millió Ft
8 hónap
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AUDI Hungaria Motor Kft. - BÜCHL Hungaria Kft.

2002 óta a KÖVET tagvállalata

Közös erővel a
környezetvédelemért
AUDI Hungaria Motor Kft.
9027 Győr
Kardán u. 1.

Kapcsolattartó:
Vagdalt László vezető,
Környezetmenedzsment
Szűcs Nóra környezetvédelmi mérnök
(96) 668-227, (96) 661-455
(96) 668-227
laszlo.vagdalt@audi.hu
nora.szucs@audi.hu

Alapítás éve:
1993

Alkalmazottak száma:
5 845 fő

Éves forgalom (2007):
5 872 millió €

Fő termékek:
motorok, motorkomponensek, személygépjárművek,
présszerszámok, karosszéria
elemek

A cégről röviden (AUDI Hungaria Motor Kft.)
Az AUDI Hungaria Motor Kft. (AHM) a német Audi AG 100%-os leányvállalataként jött létre Magyarországon 1993-ban. Profilunk a
motorok és motorkomponensek, valamint a személygépjármûvek
(Audi TT Coupe, TT Roadster és A3 cabriolet) gyártása, a motorok
sorozatgyártását támogató fejlesztések, illetve 2005-től a karos�szériagyártáshoz használatos présszerszámok előállítása, valamint
kisszériás karosszériagyártás. Vállalatunknál közel kétmillió motor és
60 000 jármű készül, ezzel a világ második legnagyobb motorgyára, illetve Magyarország második legnagyobb exportőre vagyunk.
Tevékenységeink során legfontosabbnak a felmerülő lehetséges
környezetterhelések megelőzését, a környezeti kockázatok lehetőség szerinti minimalizálását tartjuk. Folyamataink, tevékenységeink
és intézkedéseink tervezésekor a környezet messzemenő figyelembevételével járunk el. Ezen törekvéseinket alátámasztandó vezettük
„Környezetbarátság”
be Magyarországon az elsők között, 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 rendszerünket, így regisztrációs számunk HU-000001.
A környezeti tényezők és hatások analízisére egy ún. ökopont-rendszert, a svájci Környezetvédelmi Minisztérium (Bundesamt für Umwelt, WAld und Landschaft, BUWAL) által kifejlesztett BUWAL-rendszert
használjuk. Az elvégzett számítások és az egyes környezeti tényezők csoportba sorolásának eredményeképpen a következő környezeti tényezők tekinthetők a legfontosabbnak 2007-ben:
1. energiafelhasználás,
2. logisztika, közlekedés,
3. hulladékkeletkezés.
A környezeti teljesítmény permanens javítása mellett kiemelt célunk a társadalmi felelősségvállalás is,
melyet számos megvalósult intézkedésünk is tükröz.

A 2007-es évtől a BHK telephelyén

A cégről röviden (Büchl Hungaria Kft.)

üzembe helyezett új technológia az

2001-ben hoztuk létre központi telephelyünket a Győr
Nemzetközi Ipari Parkban, miután az AHM által 2000ben meghirdetett hulladékgazdálkodási szolgáltatási
pályázatot megnyertük. Ezt követően közösen terveztük meg és építettük ki az AHM új belső szelektív hulladékgyűjtési és logisztikai rendszerét (BÜCHL ELOG®
System), melyet immár 8 éve sikeresen működtetünk.
Mivel a hulladékgazdálkodás az AHM egyik legjelentősebb környezeti tényezője (éves szinten közel 40 000
tonna hulladék keletkezik), számunkra is kiemelt fontossággal bír, hogy tevékenységeinket a környezeti
Brikettáló berendezés
teljesítményünk folyamatos javulása és fejlődése mellett végezzük. Ennek biztosítéka a kiépített és működtetett környezetmenedzsment rendszerünk, amely
mind az ISO:14001 szabvány szerint, mind pedig – hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek közül az
országban elsőként – az EMAS II rendelet előírásai szerint hitelesítve van. Az EMAS regisztrációs számunk
HU-000010. A hulladékok belső logisztikáján túl a feladataink közé tartozik az AHM olajos szennyvizeinek
(emulzió és mosólúg) tisztítása, a vegyes csomagolóanyag hulladékok szakszerű válogatása a korszerű
szortírozó berendezésünk segítségével, illetve az AHM-nél keletkező titkos iratok zárt rendszerű gyűjtése
és megsemmisítése is. Mi bonyolítjuk továbbá az AHM-nél keletkező összes veszélyes és nem veszélyes
hulladék országon belüli, illetve az országhatárt átlépő szállításait is.

olajos és emulziós köszörűiszapokat
nagy nyomással sajtolja össze acélforgáccsal. A préselő erő következtében az iszap olaj- vagy emulziótartalma gyűjtőedénybe folyik, ami az
emulzió bontóban előkezelés után
energetikai hasznosításra kerül. A
brikettálás során keletkezett termék
pedig egy száraz, szilárd un. fémbrikett-pogácsa, amely másodnyersanyagként kerül hasznosításra.
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Főbb környezetvédelmi intézkedések
Hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás területén a 2006-2007-ben években elért eredmények az AHM-nél (újrahasznosítási arány 2006: 97,21%; 2007: 97,34%) környezeti és gazdasági szempontból is önmagukért beszélnek, illetve a környezeti teljesítmény folyamatos növekedését tükrözik.
Egy 2006-ban indult AHM-BHK közös projekt keretében a BHK telephelyén két aprítóberendezést
magában foglaló shredder-gépsor került felállításra. A berendezés segítségével a 2007-es évben az
egyutas fa raklap (1 000 tonna/év), a veszélyes göngyölegek (400 tonna/év), vegyes válogatási műanyag hulladékok (120 tonna/év) zsírral szennyezett fahulladék (150 tonna/év), illetve szűrőszövet (300
tonna/év) hulladékfrakciók kerültek darálásra. Az új technológia alkalmazásának köszönhetően nőtt az
újrahasznosítás költséghatékonysága, továbbá az aprított hulladék égetőműben történő adagolhatósága új hasznosítási lehetőségeket biztosít.
Nem elhanyagolható továbbá a darálás következtében bekövetkezett térfogatcsökkenés, amely a szállítási mennyiségek optimalizálását teszi lehetővé. Az aprítástechnikai berendezés üzembe helyezése
2007-ben az AHM-nek összesen 40,25 millió Ft éves megtakarítást eredményezett.
A mechanikus megmunkálás során keletkező köszörűiszap (1 000 tonna/év) hulladékok korábbi hasznosítása – magas hőmérsékleten kiégették a nem fém
anyagokat – nagyobb emisszió kibocsátást eredményezett.
A 2007-es évtől a BHK telephelyén üzembe helyezett
új technológia az olajos és emulziós köszörűiszapokat nagy nyomással sajtolja össze acélforgáccsal. A
préselő erő következtében az iszap olaj- vagy emulziótartalma gyűjtőedénybe folyik, ami az emulzió
bontóban előkezelés után energetikai hasznosításra
kerül. A brikettálás során keletkezett termék pedig
egy száraz, szilárd un. fémbrikett-pogácsa, amely
másodnyersanyagként kerül hasznosításra. A technológia bevezetése éves 10,5 millió Ft-os megtakarítást eredményez.

Aprító gépsor (shredder)

Büchl Hungaria Kft.
9027 Győr
Csörgőfasor 8.
Kapcsolattartó:
Horváth László üzemvezető
Németh Ildikó környezetvédelmi mérnök
(96) 668-658, (96) 668-659
(96) 668-657
laszlo.horvath@buechl.hu
extern.ildiko.nemeth@
audi.hu

Alapítás éve:
2000

Alkalmazottak száma:
120 fő

Éves forgalom (2007):
4,2 milliárd Ft

Fő termékek:
olajtartalmú szennyvizek,

A 2007-es év további közös eredménye a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának feltérképezése
érdekében bevezetett ún. „kukavizit”. Ennek keretében rendszeres, a környezetmenedzsment rendszerünkbe illeszkedő ellenőrzéseket tartunk arra vonatkozólag, hogy a területekről elvontatott hulladékgyűjtő konténerek milyen összetételű hulladékot tartalmaznak, és hogy az mennyire felel meg
az előírásoknak. A „kukavizitek” során a BHK munkatársai által a hulladékok szortírozásra, majd mérlegelésre kerülnek, így a feltárt eredmények egyrészt pontos statisztikaként szolgálnak, másrészt javító
intézkedések alapját fektetik le.

emulziók, mosólúgok kezelése bepárló technológiával,
ipari és termelési hulladékok szállítása, válogatása,
előkészítése, értékesítése,
veszélyes és nem veszélyes hulladékok darálása
energetikai hasznosításra,

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Környezeti javulás

Beruházás

fémtartalmú köszörűiszapok

Működési költség (éves)

brikettálása, iratmegsem-

Megtakarítás (éves)

misítés, szilárd és folyékony

Megtérülési idő

Shredder berendezés felállítása az egyutas fa raklapok, a
vegyes válogatási műanyaghulladékok, a szennyezett
szűrőszövet, a zsíros fa, ill. a
szennyezett göngyölegek
darálására

175 millió Ft

2007

1 970 tonna/év shredder hulladék
megtakarítása, lerakás helyett
energetikai hasznosítása, szállítás
optimalizálása

veszélyes és nem veszélyes
hulladékok szállítása

14,6 millió Ft
40,25 millió Ft
6 év 10 hónap

75 millió Ft
Brikettáló berendezés üzembe helyezése

2007

Köszörűiszap hulladékok égetés helyett préseléssel történő előkészítése
hasznosításra (1 000 tonna/év)

2,5 millió Ft
10,5 millió Ft
9 év 5 hónap
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Axellia Gyógyszervegyészeti Kft.

2008 óta a KÖVET tagvállalata

Gyógyír a környezeti
problémákra
1107 Budapest
Szállás utca 3.

Kapcsolattartó:
Simkó Róbert EHS vezető
(1) 260-41-30
(1) 262-40-59
robert.simko@axellia.com

Alapítás éve:
1991
Alkalmazottak száma:
152 fő
Éves forgalom (2007):
4,579 milliárd Ft
Fő termékek:
fermentált antibiotikum
hatóanyagok

A cég rövid története
Az 1991 óta működő kőbányai üzem először Phylaxia,
majd SKW néven állított elő fermentált antibiotikumokat a generikus gyógyszerpiacra.
1998-ban a telephely az Alpharma tulajdonába került.
Az új tulajdonos – jelentős beruházásokkal – szinte
minden nagy gyógyszergyárnak beszállító nemzetközi gyógyszerhatóanyag-gyártóvá fejlesztette a budapesti üzemet.
Az Alpharma a piaci igényeket felmérte és annak
megfelelő termékstruktúrát alakított ki: a Vancomycin
terméken kívül 2001-ben a gyártókapacitás átcsoVegyipar a zöldben
portosításával új termékek (Gramicidin és Tyrothricin)
gyártása kezdődött egy új üzemegységben. Az új névvel – Axellia – a fejlődés nem állt meg, jelenleg is
három új hatóanyag ipari méretű termelésének bevezetésén folyik a munka.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
Vegyipari cég esetén nehéz elképzelni, hogyan is kerülhet összhangba a környezetvédelem és a mindennapos működés.
Célunk, hogy a GMP-nek (Good Manufacturing Practice – Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat) megfelelő legmagasabb minőségű termék előállítása a BAT (Best Available Technology – Elérhető Legjobb
Technológia) követelményeit betartva a lehető legkisebb környezetterheléssel járjon.
A több éve működő Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk csak a keret, hiszen kialakítása és tanúsíttatása saját elhatározásból történt. Ezzel vállalatunk önként tette le „esküjét” a környezeti jellemzők
folyamatos javítása, fejlesztése mellett. Az Axellia Kft. minden dolgozója elkötelezett a környezet védelme mellett, az utóbbi évek legfontosabb intézkedéseit alább emelnénk ki.
Oldószer visszanyerés és -visszaforgatás a technológiába
Vállalatunk a gyártás során nagy mennyiségben (közel 2 500 m3/év) használ fel acetont és metanolt,
amelyek regenerálása (visszanyerése) megfelelő készülékek hiányában sokáig megoldatlan volt. A keletkező oldószerek veszélyes hulladékként ártalmatlanításra kerültek, amely gazdaságilag és környezetvédelmileg is kedvezőtlennek bizonyult. 2004-ben dolgozói ötlet alapján egy addig nem használt
készülékcsoport átalakításával és technológiába illesztésével lehetővé vált hulladékból való visszanyerésük. A regenerált oldószerek nagy része – a GMP előírásoknak megfelelően – visszaforgatható a gyártásba, más részük pedig értékesítésre kerül.
Korszerű szűrési technológia

Regenerálás ipari méretekben

A hatóanyag kinyerése első lépésben szűréssel történik, a táptalajmaradványokat elválasztjuk a hatóanyagtól. 2007-ig erre a célra dobszűrőt alkalmaztunk, amelyre a megfelelő szűrőhatás elérése érdekében perlit réteg került. A táptalajjal és hatóanyaggal is szennyezett, magas szárazanyag-tartalmú perlit
veszélyes hulladékként került átadásra és ártalmatlanításra.
Az új, kerámiabetétes mikroszűrő berendezés beüzemelésével nemcsak a szűrés hatásfoka növekedett,
hanem a perlit hozzáadása is szükségtelenné vált, amivel jelentős veszélyes hulladék keletkezést sikerült megelőzni. A hatóanyagot nem tartalmazó szűrt, folyékony táptalajt biogáz hasznosításra átadjuk.
Ipari szennyvíz-előkezelő
2008-ban kerül beüzemelésre a telephely összes technológiai szennyvizét befogadó SBR (szakaszos
üzemű biológiai reaktor) technológiával működő eleveniszapos szennyvízkezelő, amelytől jelentős
környezeti és gazdasági javulást várunk. Jelenleg a technológiából származó folyékony „hulladékok”,
szennyvizek részben átadásra kerülnek. Szennyvízkezelőnk ezeket a magas szervesanyag-tartalmú
technológiai vizeket, „hulladékainkat” is kezelni tudja.
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A BAT-nak megfelelő tisztítási technológia különlegessége abban rejlik, hogy a keletkező szennyvíz
mechanikai, biológiai kezelése, illetve utóülepítése egy térben játszódik le, így nincs szükség többmedencés rendszerre. Mivel a folyamat időben egymástól eltolt, rendszeresen ismétlődő napi ciklusokban megy végbe, jól kontrollálható a kilépő tisztított víz minősége.
Hulladékgyűjtés fejlesztése
Legfontosabb célunk a technológiai hulladék-keletkezés megelőzése. A beérkező kis mennyiségű
(heptán, toluol) hordós szerves oldószerek csomagolását lecseréltük köbös többutas műanyag konténerekre, amelyekből nem keletkezik veszélyes csomagolási hulladék.
Környezettudatos működésünk alapja, hogy kiemelt figyelmet fordítunk nem csak a technológiából,
hanem az egyéb területekről származó hulladékokra is. A tonerek újratöltésre való átadásán túl szelektív papírgyűjtéssel, valamint a kertgondozásból származó zöld hulladék komposztálásával növeljük az
újrahasznosított hulladékok mennyiségét.

A keletkező oldószerek veszélyes

Energetikai rendszerek átalakítása

bizonyult. 2004-ben dolgozói ötlet

Fűtési és szellőztető rendszerek átalakítása: a hagyományos tisztaterekben a légcserét egymástól
független elszívó, valamint befúvó rendszer biztosítja. A légcsere alkalmával azonban az elszívott levegővel annak hőtartalma is elveszett. Ennek megakadályozása érdekében felülvizsgáltuk a fűtő/hűtő
rendszereinket, és ahol szükséges volt, kalorifereket (hővisszanyerőket) építettünk be.
Sűrített levegős rendszerek átalakítása: a sűrített levegőt előállító kompresszorok működését felülvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy azok áramfogyasztása rendkívül magas volt, ami nagy részben a kis
pufferkapacitással magyarázható. A probléma megoldására – új kompresszorok mellett – egy 10 m3es levegőtartályt telepítettünk, amely biztosítja, hogy a kompresszoroknak nem folyamatos üzemben,
hanem csak szakaszosan, „rátöltésre” kell működniük.

alapján egy addig nem használt

hulladékként ártalmatlanításra kerültek, amely gazdaságilag és környezetvédelmileg is kedvezőtlennek

készülékcsoport átalakításával és
technológiába illesztésével lehetővé
vált hulladékból való visszanyerésük.
A regenerált oldószerek nagy része
– a GMP előrásoknak megfelelően
– visszaforgatható a gyártásba, más
részük pedig értékesítésre kerül.

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Oldószer visszanyerés és
visszaforgatás

2004

5 888 tonna új oldószer használatának
megelőzése
5 888 tonnával kevesebb veszélyes
hulladék
29 200 liter üzemanyag megtakarítása

327,8 millió Ft
109,4 millió Ft
497,1 millió Ft
10,1 hónap
373 millió Ft

Szűrési technológia átalakítása - mikroszűrés

2007

758 tonna veszélyes hulladék megelőzése
250 liter üzemanyag megtakarítása

12 millió Ft
87 millió Ft
5 év

Mikroszűrő

179 millió Ft
Ipari szennyvíz előkezelő mű
megépítése

2008

579 tonna hulladék megelőzése
1 200 liter üzemanyag megtakarítása

26,2 millió Ft
56 millió Ft
6 év
35 millió Ft

Fűtési és szellőztető
rendszerek átalakítása
(hővisszanyerők beépítése)

2007

~35-45%-kal kevesebb energia
felhasználása
1 800 GJ gőzenergia megtakarítása

0 Ft
7,2 millió Ft
5 év
36 millió Ft

Sűrítettlevegős rendszerek
átalakítása

2008

~35%-kal kevesebb energia felhasználása
890 MWh éves energia megtakarítása

2008

6,6 tonna veszélyes hulladék megelőzése
64 m3 (kb. 12,8 tonna) nem veszélyes
hulladék megelőzése
500 liter üzemanyag megtakarítása

2,6 millió Ft
18,5 millió Ft
27 hónap

Hulladékgyűjtés fejlesztése

0 Ft
0 Ft
3,4 millió Ft
azonnali
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2003 óta a KÖVET tagvállalata

BAT Pécsi Dohánygyár Kft.

Még mindig van dohány
a környezetvédelemben
7622 Pécs
Dohány u. 2-8.

Kapcsolattartó:
Kovács Tamás EHS vezető
(20) 824-03-88
(23) 504-490
tamas_kovacs@bat.com

Alapítás éve:
1992

Alkalmazottak száma:
397 fő

Éves forgalom (2006):
126 milliárd Ft

A cégről röviden

Az egykori szovjet blokkhoz tartozó országok közül
1992-ben elsőként Magyarországon jelent meg a
British American Tobacco, és privatizálta az egyik
legnagyobb hagyományokkal rendelkező magyar
vállalatot, a Pécsi Dohánygyárat.
A jelentős és folyamatos brit befektetésnek köszönhetően megújult a gyár, majd modernizálódott az
egész vállalat.
2005-től kezdődően egyre nagyobb mennyiségben
gyárt exportra cigarettát a dohánygyár, a Pécsen
gyártott cigaretták – többek között – a cseh, ciprusi,
ír és máltai piacokra kerülnek.

Több, mint 100 éve a dohányiparban

Főbb környezetvédelmi intézkedések
2007-ben két olyan, egymással összefüggő intézkedést hoztunk meg a dohánygyárban, amely környezetvédelmi és gazdasági szempontból egyaránt hasznosnak bizonyult:

Fő termékek:
Pall Mall, Sopianae, Viceroy

1. Hulladéktömörítő-konténer telepítése és használata

2007 májusa óta a pécsi gyárban keletkező kommunális hulladékot tömörítő-konténerben gyűjtjük.
A konténer 32 m3-es, a tömörítési arány: 3,5-4. Ennek hatására a konténer kihasználtsága megnőtt és
nem levegőt „szállítunk”, illetve kevesebbszer kell a hulladékot elszállítanunk.
2. Dohánypor-kezelés felülvizsgálata

A tömörítő-konténer telepítése és jogszabályváltozás miatt felül kellett vizsgálnunk a dohánypor kezelésének módját:
–– a tömörítő-konténerben a dohánypor, ami nehezen tömöríthető tovább, elvette volna a helyet a
jól tömöríthető egyéb hulladékok elől,
–– jogszabályváltozás miatt a dohányport nem lehetett a továbbiakban hulladéklerakóba szállítani.
A felülvizsgálat során több lehetőséget feltérképeztünk (égetés hulladékégetőben, komposztálás, égetés a pécsi hőerőműben, a dohánypor brikettálása,
égetés a beremendi cementgyárban), amelyek közül – a környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokat egyaránt figyelembe véve – a beremendi
cementgyárban történő égetést választottuk:
–– a dohányport fűtőanyagként használják a cementgyárban, így energiakinyeréses újrahasznosításról
beszélhetünk szemben a korábbi lerakással,
–– a dohányporral kapcsolatos költségeink lényegesen lecsökkentek (2007 május óta a dohányport
a korábbi lerakási díj feléért veszik át és ebben a
díjban már a szállítás is benne van).

Tömörít ő

Ebből nem cigaretta lesz
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Amíg a 2006. január – 2007. április közötti időszakban a havi átlagos hulladékszállítási költség
1 350 000 forint volt, addig ez a havi költség a 2007. május – 2008. május időszakban 924 000 forintra
csökkent a termelés volumenének emelkedése mellett (2006: 9,6 milliárd szál cigaretta, 2007: 10,4
milliárd szál cigaretta).

Hulladékszállítás költsége, 2006. január - 2008. május
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A dohányport fűtőanyagként használják a cementgyárban, így energiakinyeréses

újrahasznosításról

beszélhetünk szemben a korábbi
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lerakással.

A két intézkedés összesített költségcsökkentő hatása

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Hulladéktömörítő konténer
használata
Dohánypor felhasználása
fűtőanyagként

2007.
május

Kevesebb helyet foglaló hulladék,
kevesebb hulladékszállítás (havi 1012 a korábbi 20-szal szemben)
334 tonna dohánypor energetikai
hasznosítása a lerakóba küldés
helyett

0 Ft
0 Ft
4,8 millió Ft
azonnali
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Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

2008 óta a KÖVET tagvállalata

Mindennap a
holnapért
2330 Dunaharaszti
Némedi út 104.

Kapcsolattartó:
Varga Viktória környezetvédelmi vezető
(24) 500-229
(30) 508-61-74
viktoria.varga@cchellenic.
com

Alapítás éve:

A cégről röviden
A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. a 29 ország Coca-Cola 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 elosztóközpontot is
üzemeltet.
A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. környezetközpontú irányítási rendszerét 2003-ban vezette be
Dunaharasztiban, 2004-ben pedig megszerezte az ISO 14001 szerinti tanúsítványt, sõt egy évre rá a TCCC
(The Coca-Cola Company) eKOsystem tanúsítását is, amely a „jó környezetvédelmi gyakorlat” megvalósítását szavatolja. A zalaszentgróti ásványvíz palackozó üzem 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
egyaránt gondot fordítunk a kormányzati és civil szervezetekkel karöltve tervezett, az igényekhez igazodó
módon.

1968

Alkalmazottak száma:
1 400 fő

Éves forgalom (2007):
77,5 milliárd Ft

Fő termékek:
szénsavas és szénsavmentes
üdítőitalok, ásványvíz gyártása és palackozása, előforma
előállítás és palackfúvás
valamint hideg és meleg
italautomata berendezések
üzemeltetése

Hulladékgazdálkodás
A keletkező hulladékok hasznosítási aránya cégünknél mára már a 98%-ot is meghaladja.
Üdítőink közel 20%-át – a magyarországi gyártók közül egyedül – többutas palackokba töltjük. Kétliteres palackjaink előállításához 30%-ban, félliteres palackjainknál pedig 10%-ban újrahasznosított (post
consumer) PET-pelyhet használunk, átlagosan 20%-kal csökkentve ezzel a keletkező hulladék mennyiségét. PET-palack könnyítési eljárásunknak köszönhetően folyamatosan szorítjuk vissza az egyutas palackok
tömegét is, amelynek révén csak az idén több mint 326 tonnával kevesebb csomagolóanyagot használunk
fel.
PET-palackjainkat, rekeszeinket, fa, fólia, üveg, papír és aludoboz hulladékainkat az Öko-Pannon Kht.-n keresztül hasznosíttatjuk. A társaságnak alapítótagjai és licenszpartnere is vagyunk.
Az ÖKOMAT Kht. licenszpartnereként gondoskodunk az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak EU-konform hasznosításáról. 2006 végétől valamennyi telephelyünkön szelektív hulladékgyűjtés
működik, mely a veszélyes hulladékok körét is felöleli.
A karbantartás során használatos, egyes veszélyes anyagok kiürült palackjaiból keletkező veszélyes hulladékok mennyiségét újratöltő állomások telepítésével csökkentettük.
Levegővédelem

Zöldebb vezetés

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 és közel 18 000 tonnával csökkentettük a CO2 emissziót.
Hűtőink karbantartása és újrahasznosítása megfelel az ózonvédelemről szóló montreali ajánlásnak. Zajlik a halogénezett hűtőközegek teljeskörű megszüntetése a hidegital szerviz és az épület-karbantartás
területén.
Kiterjedt gépjárműparkunk üzemanyag-fogyasztási normáját 3,8%-kal (és ezzel a CO2 emmissziót több,
mint 168 tonnával) sikerült csökkentenünk a 2006-tól meghirdetett éves üzemanyag-takarékossági versenyeink eredményeként. Magyarországon először a Coca-Cola gépkocsivezetői részére oktatásra kerülő
"takarékos vezetés" (Eco-Drive) programot szerveztünk, mely során kollégáink elsajátíthatják az üzemanyag-takarékos vezetés alapfogásait.
Vízvédelem – Minden cseppje kincs
2006-ban indított víztakarékossági programunk segítségével évente 133 millió literrel csökkentettük
vízfelhasználásunkat, 1 liter üdítő, illetve ásványvíz előállításához ma már átlagosan 0,54 liter vízzel kevesebbet használunk fel. Az egyutas palackjaink öblítéséből visszamaradó vizet pályakenési célokra, a palackmosó előöblítő vizét pedig rekeszmosásnál hasznosítjuk, az eddig használt pályakenő vegyszereket
úgynevezett száraz pályakenő anyagokkal helyettesítjük, a mosógépeink működését optimalizáltuk.
Környezetvédelmi programjaink nyomán folyamatosan csökkentjük a termelés során felhasznált vegy-
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szerek és víz mennyiségét, ezzel hozzájárulva az általunk kibocsátott szennyvíz mennyiségi és minőségi
javulásához Dunaharaszti és Zalaszentgrót 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.
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Vízfelhasználás csökkentése

CHP (kapcsolt hő- és áramtermelő berendezés)

Világítás korszerűsítés,
légkompresszorok csoportba
szervezése, mozgásérzékelők,
frekvenciaváltók felszerelése.

Mióta
működik?

2006

2006

2007

Környezeti javulás

évente 133 000 m3-rel kevesebb
vízfelhasználás, azaz 1 liter üdítő,
illetve ásványvíz előállításához 0,54
liter vízzel kevesebbet használunk.
Kevesebb földgáz felhasználás 0,29
MJ/l helyett 0,08 MJ/l (2 millió m3
földgáz megtakarítás évente) a CO2
emisszió csökkenés 9 752 t/év
A gyár üzem- és raktárcsarnokában,
energiafogyasztás csökkentése 70%kal (1,584 MWh/év), illetve 10%-kal
(746 MWh/év)

Működési költség (éves)

2006-ban indított víztakarékossági

Megtakarítás (éves)

programunk segítségével évente

Megtérülési idő

133 millió literrel csökkentettük

49 millió Ft

vízfelhasználásunkat, 1 liter üdítő,

18,5 millió Ft

illetve ásványvíz előállításához ma

32,8 millió Ft

már átlagosan 0,54 liter vízzel keve-

3,4 év

sebbet használunk fel. Az egyutas

0 Ft

palackjaink öblítéséből visszama-

0 Ft

radó vizet pályakenési célokra, a

139,7 millió Ft*
azonnali
150 millió Ft
262 millió Ft
59 millió Ft
31 hónap
0 Ft

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

2006

326,34 tonnával kevesebb anyagfelhasználás és hulladék kibocsátás

palackmosó előöblítő vizét pedig
rekeszmosásnál

hasznosítjuk,

az

eddig használt pályakenő vegyszereket úgynevezett száraz pályakenő
anyagokkal helyettesítjük, a mosógépeink működését optimalizáltuk.

0 Ft
96,88 millió Ft
azonnali
35 millió Ft

Visszaforgatott, kezelt PET
pehely felhasználása, gyártási
selejt visszadarálása

2006

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

0 Ft
32,5 millió Ft
11 hónap

Selejtcsökkentés a
zalaszentgróti gyár termelési
folyamataiban

2007

Hulladék mennyiség csökkenése
0,23 g/liter termelt ásványvízre
vonatkoztatva, ami 20 871 tonna
hulladék csökkentés.

0 Ft
0 Ft
1 millió Ft
azonnali
1,5 millió Ft

Fejlesztések a Hulladékgazdálkodás területén, hulladék
hasznosítás növelése

2006

Kommunális hulladék csökkenése
422 730 kg/év, hasznosítási arány
növekedése 79,08%-ról 98,7%-ra.

2 millió Ft
21 millió Ft

Minden cseppje kincs

1 hónap
Szelektív hulladékgyűjtés
fejlesztése és működtetése
a vidéki telephelyeken beleértve a veszélyes hulladékok
hasznosíttatását is.
Vegyszer felhasználás csökkentése (száraz pályakenő
anyag bevezetése, áramlásmérő beszerelése, kevesebb
vegyszer felhasználás)

2007

Hasznosítható hulladékok mennyisége 89,85 tonnával több évente,
minek következtében a vidéki depok
hulladék hasznosítási aránya átlagosan 34,6%-ról 60,1%-ra növekedett.

0 Ft
0 Ft
660 ezer Ft
azonnali
600 ezer Ft

2007

94 000 kg-al kevesebb vegyszerfelhasználás a termelések során

0 Ft
12,68 millió Ft
0,5 hónap
0 Ft

Üzemanyag megtakarítás

2006

64 502 liter üzemanyag-megtakarítás/év ezzel 168,2 tonna CO2
emisszió csökkenés

0 Ft
96,5 millió Ft
azonnali

*

Nem Coca-Cola beruházás
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ContiTech Rubber Industrial Kft.

2005 óta a KÖVET tagvállalata

Ki a kicsit nem becsüli…
Kis lépésekkel az élhetőbb környezetért!
6728 Szeged
Budapesti út 10.

Kapcsolattartó:
Jóri Zoltán munkabiztonsági
és KIR vezető
(62) 566-902
(62) 566-953
Zoltan.Jori@cbg.contitech.
hu

Alapítás éve:
1966

Alkalmazottak száma:
490 fő

Éves forgalom (2007):
21 milliárd Ft

Fő termékek:
műszaki gumitermékek,
szállítószalag hevederek,
gumikeverékek, gumitömlők

A cégről röviden
A Continental AG konszernen belül a ContiTech vállalatok
önálló vállalatcsoportba szerveződnek, nyolc üzletággal.
Székhelye a németországi Hannover. Magyarországon a
ContiTech a Conveyor Belt Group (szállítóhevederek), a
Fluid Technology (tömlõk) és az Air Spring Systems (légrugó) üzletágakkal van jelen négy városban (Vác, Nyíregyháza, Szeged, Makó). Az elmúlt évek beruházásai, fejlesztései eredményeként Szegeden található Európa egyik
legnagyobb hevedergyára. A tengeri és szárazföldi olajkutatásban, kitermelésben használatos nagynyomású gumiA gyár bejárata
tömlők a világ élvonalába tartoznak. Vállalatunknál magas
szintű fejlesztőmunka folyik. Az olajipari tömlők területén például a növekvő műszaki elvárásokon túl az
egyre szigorúbb biztonsági követelményeknek is eleget kell tenni, akár szélsőséges időjárási körülmények
között, tengeren és szárazföldön egyaránt. A technológia megújításával egyidejűleg, mondhatni újjászületve a Taurus Emergé márkanév ismét megjelent a hazai piacon. Fejlett technológiájú termékeinkkel
és rendszereinkkel beszállítóként és összehangolt termékfejlesztés résztvevőjeként világszerte jelen vagyunk az autóiparban és számos más iparágban. Leányvállalatainkkal, kereskedelmi kirendeltségeinkkel
és vegyesvállalati partnereinkkel több mint 140 országban képviseltetjük magunkat.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
Társaságunk célja a mindenkori hatályos jogszabályoknak való megfelelés, tevékenységünknek az EU
direktívákhoz történő igazítása, a környezettudatos magatartás fejlesztése a szervezet minden szintjén. Tisztában vagyunk azzal, hogy az egyre szigorodó jogi szabályozás és ellenőrzés, a közvélemény
környezetvédelem iránti növekvő érzékenysége egyre magasabb színvonalú tevékenységet követel
meg. 1997-ben cégünk az országban harmadikként szerezte meg a KIR tanúsítást. Az azóta eltelt tíz
évben megfelelve a szabvány támasztotta folyamatos fejlődés követelményének, cégünk a környezetet egyre csökkenő mértékben terheli, és a környezetből vett erőforrás felhasználása is csökkent. A
Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk bevezetésével és fenntartásával tehát olyan eszközt sikerült teremtenünk, amely a környezetvédelem területén felmerülő problémáinkra a vállalat működésének egészét átfogó válaszokat képes adni. A környezetvédelmi tevékenység a működésünk szerves
részévé integrálódott, szorosan együttműködik a minőségbiztosítási rendszerrel.
Vállalatirányítási rendszerünk alapja az ISO 9001:2000, az ISO TS 16949:2002 és az ISO 14001:2005.
Minőség- és környezetvédelemmel kapcsolatos célirányos és szisztematikus tevékenységünk a folyamatok állandó javításához vezet és segít a negatív környezeti hatások csökkentésében.
Elektromos energia megtakarítás frekvenciaváltók beépítésével
A technológiai vízhűtés két recirkulációs vízrendszerrel biztosított. A hűtés egy 2,6 és
egy 1,2 MW teljesítményű hűtőtornyon történik. A recirkuláltatott vízmennyiségek átlagosan 7 600 m3/nap és 4 800 m3/nap. Villamos energia felhasználásunk csökkentése érdekében 2008 első felében a hűtőtorony ventillátorait hajtó motorokra frekvenciaváltót
telepítettünk, melynek lényege, hogy szabályozza a ventillátorok motorjainak áramfelvételét attól függően, hogy mekkora az üzemi hűtési kapacitás igény. A korszerűsítéssel
átlagosan 50-55%-kal csökkent a hűtőtorony áramfelvétele.
Gőzvezetékek szigetelése

Frekvencia váltóval vezérelt hűtőtornyunk
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A központi kazánházban előállított gőzt távvezetéken továbbítjuk a hőközpontokba
ahonnan az elágazásokon keresztül a gépekhez, berendezésekhez vezetjük. A gyár
területén 6 km gőzvezeték található. Ezek megfelelő szigetelésével nagymennyiségű
fölöslegesen elpocsékolt energiát tudunk megtakarítani. Egy méter jól szigetelt csővezeték 1 kJ energia megtakarítást jelent óránként.

Ablakon bedobott pénz VII. – megtakarítások környezetvédelemmel 2008.
Gyantakeverék hulladékának csökkentése
Veszélyes hulladékaink mennyiségének csökkentése
folyamatos feladatot ad nekünk. A felhasznált alapanyagok veszélyességének csökkentésén túl, igyekszünk az ártalmatlanítóba küldött veszélyes hulladékaink mennyiségét is csökkenteni. Ebben az évben
a mélyfúró-tömlőink csatlakozóinak ragasztásához
kezdtünk el használni egy gyanta keverő-adagoló
gépet, aminek hatására az eddigi éves epoxigyanta
hulladék mennyiségünk 60%-kal csökkent.

Villamos energia felhasználásunk
csökkentése érdekében 2008. első
felében a hűtőtorony ventillátorait
hajtó motorokra frekvenciaváltót teAz új ragasztókeverő gép munkában

lepítettünk, melynek lényege, hogy
szabályozza a ventillátorok motorjainak áramfelvételét attól függően, hogy mekkora az üzemi hűtési
kapacitás igény. A korszerűsítéssel

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Környezeti javulás

Beruházás

átlagosan 50-55%-kal csökkent a

Működési költség (éves)

hűtőtorony áramfelvétele.

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

10 millió Ft
Elektromos energia megtakarítás frekvenciaváltók
beépítésével

2008

50-55% energia-megtakarítás, összesen évi kb. 108 MWh

100 ezer Ft
2,8 millió Ft
3 év 8 hónap

Gőzvezetékek újra szigetelése

2007

50 m leszigetelt gőzcső
360 GJ megtakarított energia
évenként

280 ezer Ft
0 Ft
1,1 millió Ft
3 hónap
2 millió Ft

Gyanta hulladék csökkentése

2008

2 tonnával kevesebb veszélyes hulladék és 300 kg megspórolt alapanyag

400 ezer Ft
1,5 millió Ft
1 év 10 hónap

Gőzvezeték felújítás után
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DENSO Gyártó Magyarország Kft.

2000 óta a KÖVET tagvállalata

Amikor az álmok valóra
válnak
8000 Székesfehérvár
Holland fasor 14.

Kapcsolattartó:
Gärtner Szilvia SHE
supervisor
(22) 552-027
(22) 552-095
sgartner@denso.hu

Alapítás éve:
1997

Alkalmazottak száma:
5 000 fő

Éves forgalom (2007):
107 milliárd Ft

Fő termékek:
dízel adagoló, rendszervezérlő egységek, gyújtógyertya, üzemanyag befecskendező

A cégről röviden
A DENSO magyarországi leányvállalata (DMHU)
1997. július 15-én alakult Székesfehérváron.
Modern gépsorokkal felszerelt üzemünkben precíziós megmunkálással készülő dízel üzemanyag
adagoló pumpát állítunk elő, amely a dízel motorok
egyik legfontosabb alkatrésze.
2002 második felétől kezdtük meg a rendszervezérlő egységek gyártását, amelyek a motorok hatékony
és károsanyag-kibocsátási normáknak megfelelő
működését hivatottak segíteni.
A világszintű technológia és munkatársaink szakértelme garantálja a tökéletes minőséget, melyet
vevőink elégedettsége igazol vissza időről időre.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
A DMHU környezetvédelmi intézkedéseinek alapja, az öt évenként megújuló központi – a japán anyacég által kiadott – EcoVision elnevezésű program. Ennek a programnak négy alappillére van:
1. Ökomenedzsment
2. Ökofactory
3. Ökoproudct
4. Ökolife
A másik legfontosabb iránymutatónk a környezetvédelmi előírások, jogszabályok követése.
Immáron 10. éve, hogy bevezettük és működtetjük az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszert, amelyet 2003-ban integráltunk a meglévő TS 16949 minőségi- és OHSAS 18001 munka- és egészségvédelmi szabványokkal. A hármas integrálásnak elsősorban gazdaságai előnyei vannak, de nem
feledkezhetünk meg az időtényező lerövidüléséről sem, hiszen a külső fél által végzett felülvizsgálatok
egy időben zajlanak le gyárunkban.
1999 óta az ISO 14031 szabvány segítségével folyamatosan nyomon követjük környezeti teljesítményünk alakulását. A fajlagos adatok alapján pontosabban meg tudjuk határozni azokat a területeket,
ahol javításra van szükség vagy fejlesztésre van lehetőség.
2002-2006-ig elvégeztük összes termékünk életútelemzését, amelynek eredményeit közvetlenül a japán fejlesztő központ használta fel.
Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenünk néhány önként vállalt és sikeresnek mondható tevékenységünket:
Az iskolaprogramot, amelyet szintén 2002 óta folytatunk. Ez annyit jelent, hogy mintegy 25 környékbeli
általános iskola szaktanárának nyújtunk szakmai támogatást (környezetvédelmi témájú versenyek, szakmai előadások, és kirándulások szervezése).
Több mint 8 éve működik egyetemi oktatóprogramunk is, amelynek hátterében mintegy 9 felsőfokú
intézmény szerepel. Ehhez kapcsolódóan minden évben nyári gyakorlatosokat foglalkoztatunk, illetve
lehetőséget biztosítunk a hallgatóknak környezetvédelmi témájú szakdolgozatok megírására is.
Egy kis magyarázat a megvalósult álomhoz:
1. Energiatakarékos higiénia: ipari berendezéseink szűrőit folyamatosan tisztítani kell. Az ehhez
szükséges víz a mosás után a kommunális szennyvízbe kerül. A javaslat lényege abban rejlik, hogy
egy hidroforos rendszer segítségével a mosást követően elvezetjük a közeli mellékhelyiségbe, és az
illemhelyek öblítéséhez használjuk fel. Így – 330 munkanappal számolva – mintegy 1 400 m3 közcsatornából vett ivóvíz minőségű vizet takarítunk meg.
2. Melegvíz előállítása napenergiával: A teljes rendszer 12 darab Ks-58-1800-30 C típusú vákuumcsöves napkollektor mezőből áll. Ezek a mezők egyenként 4,43 m2-esek, naponta darabonként 260
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Ablakon bedobott pénz VII. – megtakarítások környezetvédelemmel 2008.
liter meleg víz előállítására képesek. Az elkészült meleg vizet egy 3 m3-es tárolóba vezetjük, ahol az
energiáját két darab egyenként 3 kW-os bordás hőcserélő segítségével leadja. Az elkészített meleg víz
a tárolók hideg vizes betáplálását végzi. A vezérlést egy erre a célra kifejlesztett szolár vezérlő végzi,
ahol a rendszert a helyi viszonyokhoz lehet állítani.
A berendezés napi szinten 3 120 liter 60 ºC-os vizet tud elkészíteni, ez alapján éves szinten a napok
számával szorozva 365 nap x 3 120 liter = 1 138 800 liter/év lenne a megtermelt meleg víz mennyisége. A szolár rendszer éves tényleges energia kiváltási rátája azonban 75%-os, az így kapott eredmény
854 100 liter/év. Ennyi meleg víz előállításához szükséges energia 161,4 GJ. Ezt, ha villamos energiával
kell előállítani, akkor a 44,83 MW/h, 1 344 900 Ft-ba kerül figyelmen kívül hagyva az energia árak alakulását. Így a megtérülés időtartama 6 év, amely azonban csökkenhet is, ha az energiaárak drasztikus
mértékben megváltoznak.
3. Egy sikeres körkapcsolás: a nyomásesések kiegyenlítésére történt „egyszerű” körkapcsolás már 0,1
bar esetén is 0,7% -os csökkenést eredményez a villamos energia felhasználásban. Az előzetes számítások szerint ezzel a rendszerrel elérjük a 0,3 bar-os csökkentést, amely nem csupán környezetvédelmi,
hanem gazdasági szempontból is kedvező eredményekkel kecsegtet.
4. Takarításból megtakarítás: csarnokunk padlóját gőzborotvás takarítógépekkel tartjuk tisztán. Az
ebből keletkező főként emulziós szennyvíz korábban külön tartályokban került elszállításra. A szennyvíztisztító kapacitás-bővítésével azonban felmerült a kérdés, nem
lehetne-e itt helyben ártalmatlanítani? Megvizsgáltuk a szennyvíz paramétereit,
illetve lefuttattunk egy tesztet a tisztítón, és örömmel mondhatjuk nemcsak óriási
költséget takarítunk meg ezzel, de még a szennyvíz tisztításhoz szükséges vegyszer
felhasználást is csökkentettük (a lúgosság megszüntetésére kénsavat adagolunk a
tisztítandó vízhez).
5. Tovább csökkenő hulladék?! : gyárunk egy részén 1999 óta folyamatosan szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Meglévő ISO 14001 rendszerünknek köszönhetően
folyamatosan fejlesztjük környezeti teljesítményünket. Egyik ilyen fejlesztésünk a
2007-ben elindított Zöld Iroda program, amelynek lényege az, hogy a kialakított adminisztratív területeken is szétválogatjuk a keletkező irodai hulladékot.
A teljes rendszer 12 darab Ks-581800-30 C típusú vákuumcsöves
napkollektor mezőből áll. Ezek a
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Ipari szűrőberendezések
mosóvizének visszaforgatása
öblítésre

Mióta
működik?

2008

Környezeti javulás

1 419 m3/év vízmegtakarítás

mezők egyenként 4,43 m2-esek, na-

Működési költség (éves)

ponta darabonként 260 liter meleg

Megtakarítás (éves)

víz előállítására képesek. Az elké-

Megtérülési idő

szült meleg vizet egy 3 m3-es táro-

790 ezer Ft

lóba vezetjük, ahol az energiáját két

0 Ft

darab egyenként 3 kW-os bordás

790 ezer Ft

hőcserélő segítségével leadja.

1 év
7,8 millió Ft
Megújuló energiaforrás használata, melegvíz előállítása
napenergia segítségével

2008.
április

64 MWh/év villamos energia megtakarítás

0 Ft
1,34 millió Ft
5 év 10 hónap
9,9 millió Ft

Sűrített levegős hálózat
körvezetékessé alakítása

2008.
január

Megtakarítás: 113 MWh/év

0 Ft
2,7 millió Ft
3 év 8 hónap
800 ezer Ft

Takarítási szennyvíz újrahasznosítása

2008.
június

Megtakarítás: 480 m3 elszállított
szennyvíz/év

0 Ft
760 ezer Ft
1 év 1 hónap
2,2 millió Ft

Szelektív gyűjtés az adminisztratív területeken

2008.
január

30%-os kommunális hulladékcsökkentés = évi 28 tonnával kevesebb
hulladék

0 Ft
510 ezer Ft
4 év 4 hónap
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G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft.

Környezetkímélő
vasúti gyomirtás
6726 Szeged
Torockói u. 3/b.

Kapcsolattartó:
Lakatos Eszter környezetkutató geográfus
(62) 405-215, (30) 335-49-41
(62) 405-327
iroda@gesgkft.hu

Alapítás éve:
1982

Alkalmazottak száma:
31 fő

Éves forgalom (2007):
645 millió Ft

Fő termékek:
gyomirtó vonat, gyomtérké-

A cégről röviden
Vállalkozásunk 1982-ben alakult növényvédelmi szolgáltatásokra, elsőként Magyarországon. 1992-ben
a MÁV-val kötött keretszerződés értelmében munkánkat kiterjesztettük a vasúti pályatestekre is, amelyeknek tisztántartása vasútbiztonsági szempontból
(a pályatestek stabilitásának megtartása érdekében)
rendkívül fontos. A vasúti pályákon történő gyomirtási tevékenységünket számítógép által vezérelt
permetező berendezésekkel végezzük, így jelentős
megtakarítást értünk el a kijuttatott vegyszermen�nyiség tekintetében. Az állomási vágányokon kétélÚj irodánk és fejlesztőbázisunk a vasút mellett
tű (vasúti és közúti) gépjárművekkel dolgozunk. A
szolgáltatási tevékenység mellett gyomirtó vonatok építésével és értékesítésével is foglalkozunk.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
Cégünk 2002-ben ISO 9001:2000 auditált társaság lett, az ISO 14001 környezetközpontú irányítási
rendszer bevezetése jelenleg folyamatban van.
Vegyszer-megtakarítás gyomfelismerő technológiával

Fejlesztéseink eredményeként 2003-ban gyomfelismerő berendezéssel szereltük fel két permetező
vonatunkat. A mozdony elejére rögzített kamera segítségével az erre a célra kifejlesztett rendszer kivámi szolgáltatások
lasztja a kezelendő területet, a vezérlőszoftver a beállított dózisok szerint utasítást ad a kijelölt felület
permetezésére, és csak oda juttat ki permetszert, ahol gyomfoltok találhatók, és csak annyit, amennyi
szükséges. A rendszernek köszönhetően tehát csak arra a szakaszra jut ki permetlé, amelyben gyomosodást észlelt a kamera és akkor, amikor az adott fúvókaegység elhalad a gyom felett.
A permetezés folyamán a vegyszerek bekeverése a fúvókákban történik, közvetlenül a kijuttatás előtt,
azaz a tartálykocsik csak víz tárolására szolgálnak. Ezzel baleset esetén csökken
a környezetkárosítás kockázata, és megmaradt vegyszerkeverék sincs, amely
gondot okozna.
A technológiával gyomtérkép készítésére is lehetőség nyílik, amely lehetővé
teszi, hogy a következő évben felmérhessük a permetezés sikerességét. A
rendszer GPS koordináták szerint 0,5 méteres pontossággal jelöli be a terület
gyomborítottságát, és kiértékeli, hogy a vizsgált területen százalékos értékben
és m2-ben kifejezve mennyi gyom található.
A gyomfelismerő rendszer lehetővé teszi a posztemergens, azaz a növényzet
leveles állapotában alkalmazott vegyszerek mennyiségének csökkentését, a
Legújabb permetező szerelvényünk
gyomtérképezés a preemergens kezelésnél használt herbicidek visszaszorítását segíti elő.
A kezelés teljes mértékben dokumentálható, az összesítő jegyzőkönyv kinyomtatása biztosítja a munka ellenőrizhetőségét a szakhatóságok és a környezetvédelem részéről.
A környezetvédelmi szempontok mellett ma már a vegyszer-megtakarítás gazdasági haszna is egyre
jelentősebb. A magyar MÁV-nál és az osztrák ÖBB-nél végzett munkáink alapján kimutatható, hogy a
hagyományos, a teljes kezelendő területet érintő eljáráshoz képest – amelynek során a felhasznált herbicidek bekerülhetnek a talajvízbe, és károsíthatják az élővilágot – ezzel az új technológiával jelentősen
kevesebb vegyszert juttatunk ki a környezetbe.
Munkánk során a természetben lebomló gyomirtó szereket használunk, és a magas színvonalú technológiánknak köszönhetően csak a megfelelő helyekre és csak a szükséges mennyiségben juttatunk
ki vegyszert.
Szoftvereink saját fejlesztésűek, a permetezőrendszer és mérőeszközeink vezérlési feladatait komoly
felkészültségű mérnöki csapat által készített berendezésekkel valósítjuk meg.
pező rendszer, növényvédel-
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Egyéb környezettudatos tevékenységek cégünknél
Energiatakarékos új irodaház kialakítása
2007 végén – 2008 elején új technológiai fejlesztőközpontba költöztünk, melynek kialakítása során
olyan építészeti megoldásokra törekedtünk, amelyek a kellemes munkakörnyezet biztosítása mellett
energiatakarékos működtetést tesznek lehetővé. Az ablakok és tetőablakok megfelelő elhelyezésének
köszönhetően az épületen belül egyik irodai helyiségben sem kell mesterséges villanyfényt használni
munka közben. Minden ablakra redőnyt helyeztünk el, ennek segítségével munkaidőn kívül és hétvégén megakadályozzuk a belső terek túlzott felmelegedését, ezzel egyenletesen tartjuk a hőmérsékletet, és így nyáron kevesebb energiát kell hűtésre fordítanunk.

A technológiával gyomtérkép ké-

Öntözőrendszer

szítésére is lehetőség nyílik, amely

Irodaházunk mellett egy kisebb parkot alakítottunk ki. Ennek a zöldfelületnek és a laborunkban vizsgált
növényeinknek az öntözését esővízzel, csepegtetős módszerrel oldjuk meg, amelynek segítségével
kevesebb vizet juttatunk ki, így ivóvizet takarítunk meg. Az épület csatornáiból a víz egy gyűjtőaknába
folyik, az itt összegyűlt esővíz közel fele arányban fedezi az öntözési igényeket. A berendezés a levegő
páratartalmára is érzékeny, csapadék esetén kint a kertben nem öntöz.

lehetővé teszi, hogy a következő
évben felmérhessük a permetezés
sikerességét. A rendszer GPS koordináták szerint 0,5 méteres pontossággal jelöli be a terület gyom-

Irodai papír felhasználás

borítottságát, és kiértékeli, hogy a

Az irodai munka során keletkezett egy oldalas „rontott” fénymásolatokat belső használatra megtartjuk,
az iktatásra kerülő dokumentumokat a tiszta oldalra másoljuk. A költözéskor kiselejtezett régi papír
iratpapucsokat szintén az irattárunkban használjuk fel, ilyen célra nem kellett újakat vásárolnunk.

vizsgált területen százalékos értékben és m2-ben kifejezve mennyi
gyom található.

Közlekedés két telephely között
Szeged-szőregi és makói telephelyeink vasútállomáson találhatóak, ezért munkatársaink a két hely közötti közlekedést gépkocsik helyett vonattal oldják meg. Ezzel éves szinten két autó napi ingázásának
kiiktatásával jelentős csökkenés érhető el a károsanyag-kibocsátás terén.

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

31 millió Ft
Gyomfelismerésen alapuló
vasúti permetező rendszer
kialakítása

2003*

**

36 000 literrel kevesebb kijuttatott
vegyszer évente

4 millió Ft
100 millió Ft*

Munkánk eredménye

3,8 hónap
1,05 millió Ft
Esővíz felhasználásával működő csepegtetős rendszerű
öntözés

2008

m3-rel

190
kevesebb felhasznált
ivóvíz mennyiség évente

0 Ft
105 ezer Ft
10 év
1,34 millió Ft

Ablakok, tetőablakok megfelelő elhelyezése, árnyékolás
redőnyökkel

2008

75 000 kWh villamos energia megtakarítása évente

0 Ft
3,45 millió Ft
4,6 hónap
0 Ft

Irodai papír felhasználás

2003

145 kg-mal kevesebb papírhulladék
5 év alatt

0 Ft

Az intelligens rendszer szeme

132 ezer Ft
azonnali

Két telephelyünk közötti közlekedés autó helyett vonattal

2008

1 800 literrel kevesebb benzin
5,3 tonnával kevesebb kibocsátott
CO2 évente

0 Ft
500 ezer Ft
1 millió Ft
azonnali

*

ÖBB 2006 óta
MÁV és ÖBB együtt

**
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Holcim Hungária Zrt. – Lábatlani Cementgyár

2007 óta a KÖVET tagvállalata

Kevesebb por,
több cement
Holcim Hungária Zrt.
1037 Budapest
Montevideo u. 2/c.

Kapcsolattartó:
Márta Irén, kommunikációs
igazgató, Holcim Hungária
Zrt.
(1) 398-60-20
(1) 398-60-13
iren.marta@holcim.com

Alapítás éve:
1990

Alkalmazottak száma:
703 fő

Éves forgalom (2007):
32 milliárd Ft

Fő termékek:
cement, beton, kavics

Lábatlani Cementgyár
2541 Lábatlan
Rákóczi út 60.

Alapítás éve:
1868

Alkalmazottak száma:
176 fő

Éves forgalom (2007):
435 000 tonna cement

Fő termék:
cement
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A Holcimról 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 betongyártásban az elérhető legjobb technológiát alkalmazza,
A Lábatlani Cementgyár
melynek jellemzői az alacsony fajlagos 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 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001).
A lábatlani cementgyár
Az ipari méretű cementgyártás a Gerecse északi lejtőjén 140 éves múltra tekint vissza. Jelenleg is
ugyanabból a kőbányából két forgókemence folyamatos üzemelésével folyik a klinkergyártás éves
304.000 tonna kapacitás maximális kihasználásával.
A környezetvédelmi előírások szigorodását mindenkor figyelembe véve történnek a fejlesztések a
gyárban, de a hagyományos nedves technológia mind a mai napig fennmaradt.
Jelenleg 5 cementtípust gyártunk Lábatlanon, melyek közül a szulfátálló cement előállítása egyedülálló Magyarországon és a közép-európai régióban is. Kevesen tudják, hogy számos híres magyarországi
épület, mint például a Parlament, a Művészetek Palotája vagy éppen a Hősök tere is „lábatlani alapokon” nyugszik.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
A klinker égetéskor keletkező por újrahasznosítása
A klinker égetése során keletkező port 1992 óta nagy hatásfokú elektrofilterekkel választjuk le.
2007 második félévében állítottuk üzembe a filterpor visszaforgató berendezést (CKD rendszer), mel�lyel visszajuttatjuk a melléktermékként keletkezett port a kemencébe, amely így a továbbégetés során
beépül a termékbe. A CKD rendszer a gyár két kemencéje közül egyelőre az egyikben működik, és az
innovatív technológiának köszönhetően a cementgyártás során keletkezett pormennyiséget majdnem teljes mértékben tudjuk újrahasznosítani az adott kemencénél. Míg a minimális mennyiségű vis�szamaradt port egyrészt értékesítjük, másrészt gondoskodunk elhelyezéséről.
2009-től üzembe helyezzük a másik kemence CKD rendszerét is, amelynek segítségével meg tudjuk
valósítani a teljes por-újrahasznosítást, tehát nem lesz szükség a por lerakónk használatára. Ezzel csökkentjük a teherautók okozta környezeti terhelést is, valamint éves szinten 50 ezer tonna portól mentesítjük a környezetet.

Ablakon bedobott pénz VII. – megtakarítások környezetvédelemmel 2008.
Az égetéskor keletkező nitrogén-oxidok semlegesítése
A klinkerégetés során melléktermékként nitrogénoxidok keletkeznek, amelyek – ha nem semlegesítik őket – szabadon távozhatnak a cementgyár
kéményein keresztül a környező légtérbe. A Holcim
lábatlani cementgyárában 2008. március 1-én állt
üzembe az a berendezés, amellyel nitrogén-oxidokat semlegesítő karbamid oldatot injektálunk a kemence égésterének 1 000 °C hőmérsékletű részébe.
A karbamid oldat hatására a nitrogén-oxidok semleges nitrogén molekulákká és vízzé alakulnak. Ezzel
jelentősen csökken a gyár szennyezőanyag kibocsátása és a gyár közvetlen környezetében élőkre gyakorolt környezeti hatás.

2007 második félévében állítottuk
üzembe a filterpor visszaforgató
berendezést (CKD rendszer), mel�A nitrogén-oxid csökkentő rendszer vezérlő berendezése

lyel visszajuttatjuk a melléktermékként keletkezett port a kemencébe,
amely így a továbbégetés során be-

Speciális forgó rendszerű adagoló berendezés

épül a termékbe.

A por újrahasznosítását és a karbamid oldat kemencébe injektálását egy különleges, csak a lábatlani
gyárban használt, adagoló berendezéssel oldottuk
meg. A kihívást az jelentette, hogy egy álló csővezeték rendszerből juttatjuk a port, a karbamidot és
a hűtő levegőt a folyamatosan forgó kemencébe.
Ehhez egy egyedi kuplungot kellett tervezni és beépíteni, helyi szakemberek bevonásával. Ez a két
rendszer együtt még egyetlen nedves technológiájú
gyárban sem valósult meg.
Speciális adagoló berendezéssel egyszerre
juttatjuk a port és a karbamidot a kemencébe
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Működési költség (éves)

Mióta
működik?

Környezeti javulás

2007

Éves szinten a keletkezett por
mintegy 50%-át hasznosítjuk újra
(50 ezer tonna por), aminek jelentős
részét speciális lerakókban kellene
elhelyeznünk. 2009-től üzembe helyezzük a másik kemence porbefúvó
rendszerét is, így 2010-re megvalósul
a por teljes újrahasznosítása.

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

A klinker égetéskor keletkező
por újrahasznosítása az egyik
kemencében

23 millió Ft
14 millió Ft
40 millió Ft
11 hónap
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MÁV-csoport

MÁV-csoport a fenntartható mobilitásért
1062 Budapest
Andrássy u. 73-75.

Kapcsolattartó:
Dr. Debreczeni Katalin
osztályvezető
(1) 511-33-91
(1) 342-67-90
debreczenik@mav.hu

Alapítás éve:
1869 (majd 1993 MÁV Zrt)

Alkalmazottak száma:
38 456 fő

Éves forgalom (2007):

A cégről röviden
Az 1868-ban alapított Magyar Királyi Államvasutak (majd MÁV) 1993-ban az átalakulási törvény értelmében zártkörűen működő részvénytársasággá alakult. 2002-ben megkezdődött a társaság strukturális átszervezése, a MÁV-csoport kialakítása. Ennek keretében a főtevékenységhez közvetlenül nem
kapcsolódó tevékenységek kiszervezésre, privatizálásra kerültek, míg a megmaradó tevékenységeket
jogilag önálló társaságokba (személyszállítás MÁV Start; vontatás MÁV Trakció és járműfenntartás MÁV
Gépészet), a MÁV-csoport tagvállalataiba szervezték. Eközben a vasúti teherfuvarozás a MÁV Cargo
Zrt-be koncentrálódott, mely társaság 2007-ben eladásra került. A holding-rendszerű cégcsoport értékesíti felesleges vagyonát, megteremtve ezzel egy korszerűen működő vasúttársaság anyagi bázisát. Hatékonyságnövelő intézkedések révén a létszám fokozatosan csökkent a jelenlegi állományi létszámra. A MÁV-csoport eszközparkjának és infrastruktúrájának a korszerűsítése folyamatosan történik,
új vasúti járművek (pl. dízel és villamos motorvonatok, vontatójárművek beszerzése), az infrastruktúra
fejlesztése terén a fővonalak korszerűsítése, nagyobb sebességre történő kiépítése, biztosító berendezések korszerűsítése, személyforgalmi létesítmények, állomások, utasperonok, korszerűsítésével, az
utas kiszolgálás, utastájékoztatás javításával. Korszerűsödik a járműfenntartási és kiszolgálási rendszer
is. Mindezek célja egy európai színvonalú, liberalizált, transzparens, hatékony, biztonságosabb vasúti
közlekedési rendszer kialakítása, miközben javulnak a vasutas dolgozó munkavégzési feltétételei.

299 856 millió Ft

Fő termékek:
vasúti közlekedés, vasúti
szállítást segítő tevékenység

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A vasút – rendszerelőnyei révén – köztudottan a legelőnyösebb környezeti paraméterekkel rendelkező
szárazföldi közlekedési rendszer, s ily módon a fenntartható mobilitás fő letéteményese. A MÁV-csoport
ezen előnyök tudatos fejlesztése, kibontakoztatása
révén – vezetői elkötelezettség, piaci versenyhelyzet
javítása, az attraktivitás növelése, és a szemléletformálás érdekében – működését, fejlesztéseit és beruházásait a környezeti hatékonyság növelésével kapcsolja össze. Ezt segíti elő belső szabályzórendszere
– a MÁV-csoport Környezeti Politikája, Környezeti
Stratégiája és Cselekvési Programja, Hulladékgazdálkodási Stratégiája és Folyamatszabályozása, CSR
Politikája, éves beszámoló és értékelő rendszere, valamint az országos vasúti rendszert átfogó szervezeti
rendszere: „Környezetvédelmi Utasítása”.

„Desiro” könnyű motorvonat

Az intézkedések közül hármat mutatunk be:
Könnyűszerkezetes, energiatakarékos és környezetbarát motorvonatok beszerzése és üzemeltetése a mozdonyvontatású, hagyományos nagy kocsis szerelvények helyett. Ez a kisebb holttömeg, és
korszerű motorok biztosította energia és környezeti
hatékonyság mellett jelentős utazási komfortnövekedést is jelent, melyet a megnövekedett utasszám
is jelez, utasokat csábítva át a közúti forgalomból.
Fűtéskorszerűsítés: a MÁV-csoport az elavult, energiapazarló nagy hőtermelő rendszereket hatékony,
automatizált, helyi rendszerekkel váltotta fel, figye-
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Korszerű automatikus kazánok a MÁV-nál
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lembe véve az átalakítás során kialakuló új vállalatcsoporti struktúrát. A beruházást a MÁV-csoport az
energiahatékonyságból adódó megtérülésből, lízing formájában fizeti ki. Az új rendszerek üzemeltetése jelentős emisszió csökkenéssel is jár.
Üzemanyag-ellátó rendszerek korszerűsítése: a
MÁV-csoport az új előírásoknak mindenben megfelelő, központi számítógépes anyagforgalmi nyilvántartással rendelkező, megfelelő környezeti védelemmel ellátott és a megváltozott igényeknek megfelelő
telepítésű üzemanyag-ellátó rendszert épített ki 7,3
milliárd Ft összköltséggel. Előnyei: az elfolyások, lopások megakadályozása, mozdonyonkénti fogyasztás nyilvántartása, a környezet elszennyeződésének
megakadályozása – mindez üzemanyag megtakarítást is eredményez, melynek becsült mennyisége
Korszerű feladókút cseppfogó tálcával
1 800-2 000 t/év – ennek egy jelentős része eddig a
talajban szivárgott el. A korszerűsítéshez az évtizedes
környezetszennyezést felszámoló program is társul, melynek (OKKP Vasúti Alprogram) eddigi összértéke meghaladja a 10 milliárd forintot, melyből a korszerűsítéshez kapcsolható környezeti mentesítés
összértéke eddig mintegy 6 milliárd Ft. A kialakított új rendszerek ezen károk újratermelődését megakadályozzák.

A MÁV-csoport az új előírásoknak
mindenben megfelelő, központi
számítógépes anyagforgalmi nyilvántartással rendelkező, megfelelő
környezeti védelemmel ellátott és
a megváltozott igényeknek megfelelő telepítésű üzemanyag-ellátó
rendszert épített ki 7,3 milliárd Ft
összköltséggel.

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Vasúti vontatási technológiaváltás, mozdonyos
szerelvény helyett könnyű
motorvonatok beszerzése és
üzemeltetése
Fűtéskorszerűsítés korszerűtlen szén és olaj (nehéz és
könnyű fűtőolaj) alapú rendszerek felváltása gázüzemű
(automatikus) rendszerekkel

358 t/év gázolaj energia-megtakarítás,
1 033 t/év CO2 kibocsátás csökken2003-2007
tés
39,8 t/év NOx kibocsátás csökkentés
A beruházás összességében 208 580
GJ/év hőenergia és 3 885 t/év CO2
2003-2007
csökkenést eredményezett, ezzel 2
818 t/év szén eltüzelését váltotta ki

15,6 milliárd Ft
0 Ft
134 millió Ft
116 év *
9 493 millió Ft
50 millió Ft
609,5 millió Ft
16 év 11 hónap **

* csak az üzemanyag megtakarításból számolt (fiktív) megtérülési idő! A tényleges megtérülési idő az egyéb tényezők
miatt itt nem számítható: működési költség (üzemanyag-ellátás, kiszolgálás mindkét esetben azonos, 24 órás kiszolgálás változatlan maradt a forgalom miatt), jegy árbevétel (hatósági ár) növekedett, fenntartási költség csökkent.
** átlagos megtérülési idő, ahol a nagy rendszerek gyorsabban (Pl. Keleti pu. 1,2 év alatt, a kisebb helyi rendszerek hos�szabb idő alatt térülnek meg (ezekből van több), több helyen szolgáltatásbővítésre is sor került.
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Magyar Posta Zrt.

2005 óta a KÖVET tagvállalata

Kis lépések a fenntarthatóságért
1138 Budapest
Dunavirág u. 2-6.

Kapcsolattartó:
Czabafi Judit környezetvédelmi csoportvezető
(1) 767-80-60
(1) 767-81-12
Czabafi.Judit@posta.hu

Alapítás éve:
1994

Alkalmazottak száma:
36 225 fő

Éves forgalom (2007):
5 387,4 millió Ft

Fő termékek:
postai szolgáltatások széles
skálája egyrészt törvényi
kötelezettségből, másrészt
üzleti alapon

A cégről röviden
A Magyar Posta missziója, hogy társadalmi elfogadottságát megőrizve teljesítse egyetemes szolgáltatási
kötelezettségeit, fenntartsa jelentős munkáltatói szerepkörét, és ügyfeleinek magas színvonalú postai szolgáltatásokat nyújtson.
Az utóbbi 5 évben a Magyar Posta stabilizálta gazdálkodását, szolgáltatásaiban elérte azt a minőségi színvonalat, amelyet a fejlett piac megkövetel; kultúraváltást
hajtott végre az értékesítésben és a kiszolgálásban, és
megkezdte több szakaszból álló felkészülését a postai
A siker rajtunk múlik!
szolgáltatások európai piacának liberalizációjára.
A Magyar Posta elkötelezett a gazdasági, társadalmi és környezeti feltételek fenntarthatósága, az emberi
jogok és más, nemzetközileg elfogadott normák tiszteletben tartása, valamint a közjó szolgálata iránt.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
A Magyar Posta már évek óta több intézkedést tesz a környezeti terhelések csökkentése érdekében,
figyelembe véve a fenntartható fejlődést.
• 2001 januárjában a környezet-politika publikálása (2004-ben átdolgozásra került).
• a környezetvédelmi folyamatok szabályzására 2005-ben vezérigazgatói utasítás lépett hatályba
(Környezetvédelmi Szabályzat).
• 2006-ban bevezetésre került az Országos Logisztikai Központban (OLK) az MSZ EN ISO 14001: 2005
szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR), melynek külső cég általi tanúsítására 2007-ben került sor. 2007-ben további két feldolgozó üzemben – Győrben és Füzesabonyban
– kezdődött meg a KIR kiépítése. Célunk a küldemény feldolgozás teljes területére kiterjeszteni a
környezetirányítási rendszert, összhangban a szervezeti átalakításokkal.
• Energiaracionalizálási beruházásokkal és a gépjárműpark folyamatos korszerűsítésével csökkenti a
káros légszennyező anyagok kibocsátását. (2005-6-ban 471 db fűtéskorszerűsítés történt).
• Évről-évre bővül a papírhulladék szelektív gyűjtőhelyeinek listája, és több fajta hulladékot ad át
újrafeldolgozásra.
• A múltbéli tevékenységből fakadó károk mérséklésére 3 telephelyen végzett kármentesítést, és
jelenleg két másik telephelyen folyamatban van.
• A Társaság minden évben tervezetten biztosít pénzügyi forrásokat környezetvédelmi feladatokra
• A postai internetes portálon (postaweb) rövid hírekben tájékoztatjuk a dolgozókat a postai környezetvédelem jelentősebb eseményeiről.
• 1999-ben környezetvédelmi belső oktatási modul került kidolgozásra, mely része a felsőfokú társasági szakképzésnek.
• Részt vettünk a HBLF által meghirdetett „Üzleti Élet a Környezetért!” pályázaton. Az „új eljárások,
technológiák a fenntartható fejlődés érdekében” kategóriában második helyezést értünk el.
• Első alkalommal készít fenntarthatósági jelentést 2007-re vonatkozóan. A Társaság környezeti
teljesítményét bemutató mérőszámok az éves környezeti jelentésekben a nyilvánosság számára
elérhetők (2001, 2003, 2004, 2006).
Energiacsökkentés világításkorszerűsítéssel hat postahelyen
Lajosmizse: 113 db izzós, 60W-os lámpatest cseréje 2x18W-os kompakt fénycsöves lámpatestre.
Soltvadkert: 18 db, 3x40W-os búrás fénycsőarmatúra cseréje 2x36W-os tükrös fénycsőarmatúrára.
Dunapataj: 23 db, 3x40W-os búrás fénycsőarmatúra cseréje 2x36W-os tükrös fénycsőarmatúrára.
Gyomaendrőd: 12 db, 12-15 izzós csillár cseréje, 18 db tükrös fénycsőarmatúrára.
Szabadszállás: 8 db, 3x40W-os búrás fénycsőarmatúra cseréje 2x36W-os tükrös fénycsőarmatúrára.
Miskolc 5. posta: az elavult 6x20 W-os prizmabúrás fénycsöves lámpatestek helyett 4x18 W-os tükrös,
elektronikus előtétes lámpatestek kerültek felszerelésre.
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Fűtéskorszerűsítési beruházás három postai telephelyen
Tiszavasvári: a régi elavult Komfort kazánokat és radiátor szelepeket cseréltük le kondenzációs kazánra és
termosztatikus radiátor szelepekre.
Pécs, központi irodaépület és főposta: 5 db FÉGVESTFALE 120 típusú gázüzemeltetésű melegvizes
kazánt váltottunk ki 5 db JUNKERS Cerapur 90 típusú
kondenzációs gázkazánnal.
Pécs, Diósi út 51.: a telephely több gazdálkodó szervezet közös tulajdona. A fűtéskorszerűsítés keretében
a korábbi elöregedett gőzkazánokat Viessmann típusú melegvizes, külső-belső hőmérséklet szabályzós
rendszerrel láttuk el.
Az új fűtési rendszerek üzemeltetése, a kazánok hatásfok javulásának és a jobb szabályozhatóságának
köszönhetően a három telephelyen évente 64 000 m3
földgáz megtakarítást és a vele járó szennyezőanyag
kibocsátás-csökkenést (NOx, CO) eredményezi.

Kevesebbel is beérjük– fűtéskorszerűsítéssel a
klímavédelemért!

Az új fűtési rendszerek üzemeltetése, a kazánok hatásfok javulásának
és a jobb szabályozhatóságának köszönhetően, a három telephelyen
évente 64 000 m3 földgáz megtakarítást és a vele járó szennyezőanyag
kibocsátás-csökkenést (NOx, CO)
eredményezi.

Irodai papírhulladék és csomagolási hulladék szelektív gyűjtése
2004-2007 között 583 tonna csomagolási hulladékot (karton - 500 tonna, műanyag zsákzáró-pánt,
műanyag [PP] zsák és [PE] fólia - 83 tonna) valamint
közel 500 postai telephelyen 2 716 tonna irodai papírhulladékot gyűjtöttünk össze és adtunk át újrafeldolgozásra. A négy év szelektív gyűjtésével 32 160
db fát mentettünk meg a kivágástól. Éves szinten
825 tonnával csökkentettük a települési szilárd
hulladék mennyiségét és az elszállítására fordított
költséget. A hulladékok értékesítésre kerültek hulladék-begyűjtők és feldolgozók felé, melyből bevétel
származott. Az átlag költségmegtakarítás 30 millió
Ft/év (39 Ft/kg átlag kommunális hulladékdíjjal számolva), az éves átlag bevétel pedig 4 millió Ft/év (5
Ft/kg átlag átvételi árral számolva).

Ne dobd a szemétbe, inkább hasznosítsd!

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Energiacsökkentés világításkorszerűsítéssel 6 postahelyen

2005

12 MWh villamos energia megtakarítás évente, mely 4,4 tonna/
év CO2 kibocsátás-csökkenéssel
egyenértékű
m3

Fűtéskorszerűsítési beruházás
három postai telephelyen

2006-2007

Éves szinten 64 000
–rel kevesebb gázfelhasználás, a légszennyező anyagok kibocsátása csökken 32,5
kg CO-dal, 154,5 NOx-dal.
Ezen felül a beruházás 123 tonna/év
üvegházhatású CO2 kibocsátás-csökkenést is eredményez..

Irodai papírhulladék és csomagolási hulladék szelektív
gyűjtése

Négy év alatt ~3 300 tonna hulladékot (~3 216 tonna papír, karton és 83
2004-2007 tonna műanyag) adtunk át újrafeldolgozásra. Éves szinten ~8 040 db
fát mentettünk meg a kivágástól.

2,8 millió Ft
0 Ft
280 ezer Ft
10 év
49,8 millió Ft
0 Ft
6,4 millió Ft
7 év 10 hónap

11,4 millió Ft
40 ezer Ft
34 millió Ft
4 hónap
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Ostorházi Bevonattechnikai Kft.

2000 óta a KÖVET tagvállalata

Csak a festéket szórjuk,
a pénzt nem
2030 Érd
Duna utca 27/c.

Kapcsolattartó:
Ostorházi László
Ügyvezető Igazgató
(23) 521-102
(23) 521-117
laszlo@ostorhazi.hu

Alapítás éve:
1991

Alkalmazottak száma:
44 fő

Éves forgalom (2007):
273 millió Ft

Fő termékek:
korrózióvédelemi felületek,
ipari padlók, különleges
festések, élelmiszeripari,
vegyszerálló valamint
antisztatikus bevonatok,
szórt PUR szigetelések, csövek bevonatolása, tűzvédő
bevonatok, felületek tisztítása, lőtt beton technológia

A cégről röviden
Az Ostorházi Bevonattechnikai Kft. családi vállalkozás, ahol az ügyvezetést, műszaki vezetést és
karbantartást a három fivér tulajdonos végzi. A társaság alaptevékenysége a korrózióvédelem és a
felületképzés, legyen szó egy cső belső felületéről,
autóalkatrészről vagy éppen tavasbarlangról. A cég
filozófiájában a folyamatos innováció és a minőség
állandó javítása kap kiemelkedő szerepet. A vállalkozás életében fordulópontot jelent 1994-ben a Lágymányosi-híd építése során lefektetett ivóvízcsövek
belső bevonatolása, mely a Németországból hozott
technológia első nagy hazai adaptálása volt. Érdi
telephelyünkről – mobil eszközparkunk segítségével – az ország egész területén végzünk korrózióvédelmi munkát. Üzemeink korszerű, környezetbarát festési technológiák alkalmazásával dolgoznak.
Minőségbiztosítási rendszerünk előbb megkapta az ÉMI, majd 1998-ban az ISO 9002:1994 tanúsítványt. 2001-ben sikeresen tanúsíttattuk környezetirányítási rendszerünket az ISO 14001:1996 szabvány
szerint, illetve tagjai lettünk a KÖVET-nek. A folyamatos fejlesztés következő jelentős állomása cégünknél egy új bevonat-technikai centrum felépítése lesz a százhalombattai ipari parkban. Célkitűzésünk,
hogy piaci partnereinket, megrendelőinket az európai normáknak megfelelő minőségben, azok legnagyobb megelégedésére szolgáljuk ki.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
Oldószermentes festékek alkalmazása
A környezetvédelem területén is kiemelkedő és példamutató teljesítményre törekszünk. Cégünk felületkezeléssel foglalkozik, tevékenységünk során veszélyes anyagokat is használunk melyekből veszélyes hulladékok keletkeznek, ezért ezek csökkentését kiemelt fontosságú kérdésként kezeljük. A
hagyományos festékek kikeverése és felhordása után az oldószerek illékony tulajdonságai miatt kipárolognak a felületből, melyek komoly környezeti kockázatot jelenthetnek. Cégünk ezt figyelembe véve
választja meg a festékek típusait, így az oldószert nem igénylő, speciális bevonati rendszereket és a
környezetbarát technológiákat részesíti előnyben. Az országban elsőként, 1994-ben a Lágymányosihídon átívelő ivóvíz-főnyomócsövek belső felületének bevonatolását végeztük ilyen technológiával. A
cső bevonatára vonatkozóan az Országos Tisztifőorvosi Hivatal komoly előírásokat írt elő, melyeknek
mind az alkalmazott anyag, mind a technológia eleget tett. Az alkalmazott epoxi-gyanta
bázisú festék komponenseinek egyesülése után indul be a kémiai reakció, így a folyamat
alatt nem történik oldószer leadás a környezetnek. Külön haszna az eljárásnak, hogy az
anyagot akár háromszor nagyobb vastagságban fel tudjuk hordani, megtakarítva ezzel
időt és pénzt a három-, négyrétegű, oldószeres bevonati rendszerekhez képest.
A csőbelső szórását 1994 óta speciális, forgófejes festőberendezéssel végezzük, amely
emberi beavatkozás nélkül biztosítja az egyenletes rétegvastagságot. 2007-ben, a Szabadság-híd vízvezetékcseréje kapcsán kifejlesztettünk egy csőkülső-festő automata berendezést, amely a cső forgatásával és a szórófej sínen futtatásával biztosítja az egyenletes felületképzést, műhelykörülmények között. A szóráskép pontos beállításával a
mellészórás 400 mm átmérőjű cső felett minimális.
Csökkentett anyagszükségletű festékszórás alkalmazása

Csőbelső-szóró automata
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Az elektrosztatikus szórás során a kiszórandó anyag részecskéit a szórópisztoly csúcsában elektrosztatikus töltéssel ruházzák fel. A bevonandó felületet, vagy testet leföldelik,
így ellentétes pólusúvá válik. A festék részecskéi az elektromos tér erővonalai mentén
szóródnak a felületre, így az anyagveszteség a vonzó hatás miatt nagymértékben le-

Ablakon bedobott pénz VII. – megtakarítások környezetvédelemmel 2008.
csökken, köszönhetően a fizika törvényeit kiaknázó technológiának, ellentétben a hagyományos
festékszórással ahol a kifújt anyag-levegő keverék jelentős része a környező légtérbe kerül. Az eljárás
hatásfokát tovább javíthatjuk, ha a részecskék tömegét és a kiáramlási sebességét tovább csökkentjük.
Ajánlott alkalmazási területek a bonyolultabb, rácsos szerkezetű felületek, testek, valamint a kisméretű
alkatrészek festése. Az eljárás a festési teljesítmény hatásfokát nagymértékben növeli az alkalmazott
elektrosztatikus szórófej típusától függően, a levegőporlasztásos szóráshoz képest akár 20-65%-os
anyagmegtakarítás érhető el.
Szemcsevisszaforgató kabin alkalmazása
A szigetszentmiklósi telephelyünkön szemcseszórással is foglalkozunk, a technológiánál felhasznált
szemcsetípus lehet: acélszemcse, korund és üveggyöngy. Ezek a szemcsék felhasználás után veszélyes
hulladékként kerülnek elszállításra, azonban ha a
felhasznált anyagot megtisztítjuk, akkor a technológiának megfelelő minőségű szemcséket visszaforgathatjuk, ezzel is csökkentve a szükséges szemcsemennyiséget. Ennek érdekében beruháztunk egy
szemcse-visszaforgató kabin telepítésébe, mellyel
nagy hatékonysággal tisztítjuk és forgatjuk vissza a
folyamatba a szemcséket.

Az eljárás a festési teljesítmény hatásfokát nagymértékben növeli az
alkalmazott elektrosztatikus szórófej
típusától függően, a levegőporlasztásos szóráshoz képest akár 20-65%-os
anyagmegtakarítás érhető el.

Szemcseszóró kabin, balra a szemcse-újrahasznosító egységgel

Célkitűzésünk egy bevonattechnikai mintaüzem felépítése egy Százhalombattán vásárolt 1 hektáros
telken. A beruházás lehetőséget biztosítana a legkorszerűbb környezettudatos technológiák adaptálásához.

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

2 millió Ft
Oldószermentes
festékek
alkalmazása

1994

1 450 kg-mal kevesebb illékony
oldószer felhasználás

0 Ft
575 ezer Ft
3 év 5 hónap
640 ezer Ft

Elektrosztatikus festőpisztoly
alkalmazása

2006

20-25% felhasznált szórandó festékanyag megtakarítása

50 ezer Ft
880 ezer Ft
9 hónap
0 Ft

Fémhulladék
szelektív gyűjtése,
újrahasznosítása

2004

Évi 300 kg fémhulladék szelektív
gyűjtése és újrahasznosítása

0 Ft
250 ezer Ft
azonnali

Szemcseszóró,
szemcse-visszaforgató kabin
telepítése

1996

A használt szemcsék tisztítás utáni
újrafelhasználásával
évi 4,5 tonnával kevesebb hulladék
keletkezik

3,9 millió Ft
400 ezer Ft
900 ezer Ft
7 év 10 hónap

33
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

Print Sisters Kft.

2002 óta a KÖVET tagvállalata

Megtakarítás
A(lfa)-tól Z(eta)-ig
1101 Budapest
Korponai út 1/a.

Kapcsolattartó:
Ádám Krisztina
kereskedelmi asszisztens
(1) 434-00-00
(1) 434-00-01
info@printsisters.hu

Alapítás éve:
2003

A cégről röviden
A Print Sisters Kft fennállása óta elkötelezett a környezet megóvása mellett, hisz tevékenységünk áldásos mellékhatása a veszélyes hulladéknak minősülő kiürült nyomtató-kellékanyagok termék életciklusban tartása. Mindenféle gazdasági és törvényi kényszer nélkül azon munkálkodunk, hogy újabb
és újabb környezetvédelmi intézkedést vezessünk be és a dolgozók környezeti tudatát folyamatosan
fejlesszük.
A gyártási folyamataink kidolgozásánál figyelembe vettük a fenntarthatóság elvét, miszerint a meg
nem újuló energiaforrásokat a lehető leghatékonyabban használjuk a termékeink előállításakor. Az
eredmény: költséghatékony termelés, folyamatos fejlődés, csökkenő környezetterhelés.
Természetesen rendelkezünk az ISO 14001 szabvánnyal, amelynek működésünk során maradéktalanul
eleget is teszünk.
Az elmúlt évben újabb helyiséggel bővült a telephelyünk, ahol az átvett kiürült kellékanyagokat tároljuk, így még több veszélyes hulladéktól mentesítjük a környezetet.

Alkalmazottak száma:

Főbb környezetvédelmi intézkedések

18 fő

Éves forgalom (2007):
171 millió Ft

Fő termékek:
ALFA töltött tintapatronok,
ZETA felújított lézerkazetták
és kompatibilis tintapatronok

Az üres kellékanyag raktárunk egy pici részlete

Az évek során bevezetett környezetvédelmi intézkedéseink nem járnak sem beruházási, sem fenntartási költséggel, mindössze elegendő egy kis szervezés és odafigyelés
ahhoz, hogy a közvetlen környezetünkben megvalósítsuk az anyag-visszaforgatást, és az újrahasznosíttatást,
ezáltal téve fenntarthatóbbá környezetünket.
Gyártó vállalat révén számtalan lehetőségünk kínálkozik
arra, hogy környezeti tudatunk a termékeinkben is megjelenjen. Pl. gyártási folyamat energiafelhasználásának
optimalizálása, termékeink újrahasznosított papírból készülő dobozokba történő csomagolása.

Újrahasznosítható nyomtató kellékanyagok átvétele és termék életciklusban tartása
Az üres kellékanyagot cégektől és magánszemélyektől egyaránt átvesszük, amelyek alapos átvizsgálás, tisztítás, alkatrészcsere után újratöltésre kerülnek. Gyártási
folyamatunk egyik sajátossága, hogy a termékeket két alkalommal teszteljük, és csak ezután csomagoljuk és értékesítjük.
Ennek a lépésnek köszönhető, hogy a selejtarányunkat 1% alatt
tudjuk tartani a partnereink nagy megelégedésére. Az intézkedés bevezetésének köszönhetően nagy mennyiségű hulladéktól mentesítjük a környezetünket.
Energiafelhasználás optimalizálás
A gyártórészlegünk napi rutinjába tartozik, hogy az adott, gyártáshoz szükséges gépet csak a munkafolyamat megkezdése
Újratöltésre váró színes lézertonerek
előtt kapcsolják be, így adott mennyiségű villamos árammal,
több termék előállítása válik lehetségessé. Telephelyünk villamos hálózatának átalakításánál elsődleges szempont volt az egyes helyiségek, munkahelyek külön kapcsolhatóságának megoldása. Mindkét
intézkedés jelentős villamos áram megtakarítást jelent.
Anyag visszaforgatás több szinten
• Irodai papír újrahasználata: azok a papírok, amelyeknek csak az egyik oldalára nyomtattunk, átkerülnek a gyártásra, ahol a termékek kétszeri tesztjéhez használjuk fel őket.
• Papírhulladék szelektív gyűjtése és újrafeldolgozásra átadása: az irodai munka, és az üres kellékek
átvétele során nagy mennyiségű papírhulladék keletkezik, amelyet a papír értékének fejében az
újrahasznosító cég térítésmentesen szállít el. Összesen annyi fát (kb. 100 db) mentünk meg a ki-
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vágástól, amellyel majdnem egy szabványos futballpályát lehet
beerdősíteni.
• Tonerport tartalmazó flakonok granuláló üzembe való eljuttatása:
a lézerkazetták gyártása során naponta akár 100 polipropilén flakon is keletkezhet. Ezeket kitisztítva egy műanyag hasznosításra
szakosodott céghez szállítjuk, ahol granulálásra, majd alapanyagként értékesítésre kerülnek.
• Selejt nyomtató-kellékanyagok ép alkatrészeinek újrahasználata:
a gyártási folyamatba rendszeresen visszaforgatásra kerülnek a
sérült, vagy törött kiürült kellékek ép alkatrészei. Ezáltal csökken a
veszélyes hulladék mennyisége és a gyártási költség.
• Polietilén és polipropilén fólia szelektíven gyűjtése és újrahasznosíttatása: a kiürült kellékanyag átvételekor járulékos hulladékként
keletkező fóliákat egy erre szakosodott újrahasznosító cégnek
adjuk át, aki anyagában hasznosítja újra.

Az irodai papírhulladékot 4 éve
szelektíven gyűjtjük

Összefoglalva a Print Sisters Kft-nél alkalmazott környezetvédelmi intézkedések csökkentik a kommunális és a veszélyes hulladék mennyiségét, óvják az egyre fogyó vízkészleteket, csökkentik a nem megújuló energiaforrások használatát, csökkentik a talajszennyezés mértékét és elejét veszik az értelmetlen
fakitermelésnek.

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

0 Ft
Üres lézerkazetták, tintapatronok újrahasznosítása

2004

Évente 80 tonna veszélyes hulladéktól mentesítjük a környezetünket.

0 Ft
300 millió Ft
azonnali
0 Ft

Energiafelhasználás
optimalizálása

2004

Évente kb. 60 000 kWh meg nem
újuló energiát takarítunk meg.

0 Ft
1,4 millió Ft
azonnali
0 Ft

Irodai papír újrahasználata

2004

Évente 1,4 tonna papírral használunk
kevesebbet.

0 Ft
315 ezer Ft
azonnali

Papírhulladék szelektív
gyűjtése és újrafeldolgozásra
átadása

2004

Évente 8 tonna papírhulladék
kerül újrahasznosításra, így kb. egy
futballpályányi erdőt mentünk meg
a kivágástól.

0 Ft
0 Ft
1,8 millió Ft
azonnali
0 Ft

Tonerporos flakonok
újrahasznosíttatása

2007

Évente kb 2-300 kg flakon keletkezik,
amelyek anyagukban kerülnek
hasznosításra.

0 Ft
100 ezer Ft
azonnali
0 Ft

Selejt nyomtató-kellékanyagok ép alkatrészeinek
újrahasználata

2004

Évente 2 tonna selejtet hasznosítunk
újra, ezáltal elsősorban a veszélyes
hulladék mennyiségét csökkentjük.

0 Ft
600 ezer Ft
azonnali
0 Ft

Polietilén és polipropilén
fólia szelektíven gyűjtése és
újrahasznosíttatása

2004

Évente 0,5 tonna hulladékkal
csökkentjük a kommunális hulladék
mennyiségét.

0 Ft
100 ezer Ft
azonnali
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Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.

TVK Nyrt., Környezettudatos gondolkodás
3581 Tiszaújváros
Pf.: 20.

Kapcsolattartó:
Koczor Tamás
FF és EBK vezető
(49) 522-317
(49) 522-354
koczor@tvk.hu bnadri@
tvk.hu

A cégről röviden
A tiszaújvárosi székhelyű TVK Nyrt. Magyarország vezető vegyipari vállalata. Cégünk tevékenysége
során a szénhidrogén nyers- és alapanyagok feldolgozásával induló, a műanyag termékek ipari alapanyagainak előállításáig tartó gyártási folyamatot a termelés szerkezete teljes mélységben átfedi.
Ebben a termelési folyamatban szénhidrogének felhasználásával műanyagipari alapanyagot állítunk
elő. A társaság kiemelt figyelmet fordít a biztonságos és egészséges munkahelyek biztosítása mellett
a környezet tisztaságára is, követve az elővigyázatosság és a felelős gondoskodás elvét. A TVK ezért
deklarált környezetvédelmi politikája alapján tanúsított, integrált irányítási rendszert is működtetve,
maximálisan törekszik tevékenysége környezeti hatásainak folyamatos csökkentésére, ezen túlmenően alapértéknek tekinti a minőséget, a megbízhatóságot és a vevői elvárásoknak való megfelelést is.
Főbb környezetvédelmi intézkedések

Alapítás éve:

Mésziszap-újrahasznosítás „a Bükk-hegységért”

1953

Alkalmazottak száma:
1 147 fő

Éves forgalom (2007):
339,5 milliárd Ft

Fő termékek:
etilén, propilén, polietilén,
polipropilén

Ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében
vállalatunk a múltbeli tevékenységéből származó
mésziszap hulladékokat környezettudatosan hasznosította. A mésziszap hulladék hasznosításának
több lehetőségét is megvizsgálta:
–– Átrakás/lerakás telephelyen belül/kívül, melyek
végleges megoldást nem hoztak volna, továbbá
a mésziszap konzisztenciája, lúgtartalma miatt a
szállítási és elhelyezési költsége nagyon drága
lett volna.
–– Mezőgazdasági hasznosítási lehetőségeket vizsgálva a talajjavítás sem jöhetett szóba a hulladék lúgos kémhatása miatt, mert a kalcium oldhatóság csökken és így a növények fejlődését gátolja.
–– A kitermelt mésziszap vaskohászati alapanyag (zsugorítvány) gyártásakor kötőanyagként hasznosult. A zsugorítvány gyártáshoz a mésziszap fizikai és kémiai tulajdonságai megfelelőek voltak.
Cégünk a mésziszap hasznosítása során hozzájárult ahhoz, hogy a Bükk-hegységből nem kellett
210 000 tonna mészkövet kibányászni és ezzel is sikerült megőrizni a Bükki Nemzeti Park védett
értékes növény és állatvilág élőhelyét (A mészkő sziklagyep területeinek megmentése során a
védett növény és állatvilág újra teret hódít.)
Hulladékkezelés – szelektivitás növelésével

Természeti értékeink megóvása
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A kommunális hulladékok szelektív gyűjtésére gyűjtőszigeteket alakítottunk
ki. A szétválogatott papír és műanyag palack hulladékok értékesítésével a
gyűjtőszigetek működtetése gazdaságilag is előnyös, és a kommunális hulladék mennyiségét 15%-kal csökkenti. A szelektív gyűjtés sikeréhez hozzájárult, hogy 2006. I. negyedévétől vezetői oktatásokon és a munkavállalók
EBK képzése során is felhívtuk a figyelmet a környezettudatos magatartás
beépítésére a mindennapi tevékenységekbe.
További költségmegtakarítást értünk el a Központi Hulladékudvar kialakításával, ahol a különböző üzemegységek területén a napi munkavégzést akadályozó hulladékok mennyisége csökkent, és az azonos hulladékok központi
szállítását lehetővé tévő udvar további szállítási, csomagolási költségcsökkentést eredményezett. A hulladékok újrahasznosítási arányai az egységesen
gyűjtött hulladékoknál tovább javulnak.
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Utótisztító tórendszer felhagyása - ökológiai hatások
A fenntarthatóság alapelveinek megvalósításához a TVK Nyrt. folyamatosan méri fel és optimalizálja a vállalatunk által okozott környezeti hatások, termékek előállításához kapcsolódó energia-,
szennyezőanyag kibocsátásokat, valamint a vízfelhasználást. Ennek érdekében a szennyvíztisztító-műben végrehajtott műszaki fejlesztéssel és a TVK-TIFO puffer kapacitás kiépítésével lehetővé vált a TVK Nyrt. utótisztító tórendszer felhagyása és revitalizációja. A szennyvíztisztító-mű
intenzifikálásával a tisztított szennyvíz minősége a korszerű technológia alkalmazásával kielégíti
az előírt határértékeket.
Az utótisztító tórendszer felhagyásának módjára a TVK Nyrt. a természetközeli állapot visszaállítását
célozta meg, mivel a tórendszer háborítatlan környezete kiváló életteret nyújt a sokszínű vízi élővilágnak, amellyel hozzájárulunk biológiai sokféleségünk megőrzéséhez.

Cégünk a mésziszap hasznosítása során hozzájárult ahhoz, hogy
a Bükk-hegységből nem kellett
210 000 tonna mészkövet kibányászni és ezzel is sikerült megőriz-

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Környezeti javulás

Mésziszap rekultiváció,
korábbi technológiából
származó mésziszap hulladék
hasznosítása, ártalmatlanítás
helyett

Korábbi technológiából származó
hulladékok hasznosításra kerültek.
210 000 tonna mésziszap hulladék
2005-2007 hasznosítása történt meg, mely
során energia- és mészkő előállítási
költség megtakarítás volt (1 000 Ft/t
mészkő előállítás).

Utótisztító tórendszer
felhagyása

Környezeti terhelés és a felszíni vizekre gyakorolt hatások csökkentése.
2004-2007
2 163 637 m3/év tisztított szennyvíz
nem terheli a tórendszert.

ni a Bükki Nemzeti Park védett érté-

Működési költség (éves)

kes növény és állatvilág élőhelyét

Megtakarítás (éves)

(A mészkő sziklagyep területeinek

Megtérülési idő

megmentése során a védett növény

0 Ft

és állatvilág újra teret hódít.)

576 millió Ft
1 milliárd Ft
azonnali

108 millió Ft
39 millió Ft
600 millió Ft
2,5 hónap
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Wescast Hungary Autóipari Zrt.

Az öntödei homok
hulladék poliaromásmentesítése
2840 Oroszlány
Szent Borbála út 16.

Kapcsolattartó:
Máth Csaba
Környezetirányítási Koordinátor
(34) 562-229
(34) 562-102
csaba.math@wescast.com

Alapítás éve:
1999

Alkalmazottak száma:
700 fő

Éves forgalom (2007):
18 179 millió Ft

Fő termékek:
kipufogócsonk, turbinaház,
integrált kipufogócsonk

A cégről röviden
Két kanadai nagyvállalat, a Wescast és a Linamar közös alapítással hozta létre a Weslin Hungary Autóipari
Rt-t azzal a céllal, hogy a kanadai tevékenységükhöz
hasonlóan öntöttvas autóalkatrészeket gyártsanak.
2006-ban a Wescast kivásárolta a Linamar tulajdonrészét, a cég névváltoztatást követően 2006. január
9-től mint Wescast Hungary Autóipari Zrt. működik.
Az anyacég 36 év óta végez öntvénymegmunkálást,
évente kb. 15 millió kipufogó csatlakozó öntvényt
gyártanak, részvényei a NASDAQ-on forognak. Az
oroszlányi öntöde és forgácsoló üzem létesítése az
Öntés robottal
anyacég tevékenységének fejlesztését és a termékeinek európai piacokon való elterjesztését szolgálja. A létesítmények megvalósítását követően a tényleges termelés 2001-ben kezdődött. A cég rendelkezik ISO TS 16949 és ISO 14001 tanúsítványokkal.
A WHA Egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 2003 óta. Harminc pontforrása van, 3
talajkúttal rendelkezik, szennyvizeit és hulladékait szelektíven gyűjti és túlnyomó többségét a Loacker
Kft.-vel szállíttatja el. Nagy zöldterülettel rendelkezik, ami parkosított és saját személyzettel gondozza.
A zöldterületen gyomirtást és állatok elleni védekezést nem folytat.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
Az öntvényeink formázásához kvarchomokból, szénporból és bentonitből álló homok formákat készítünk. Az így keletkezett formahomokot folyamatosan öntödei homok hulladékként kell kivonnunk
a technológiából. 2004-ben a szénport és bentonitot tartalmazó Premix német beszállítóját horvát
cégre cseréltük.

Formázás – magberakás . A fekete formahomokból
és az öntés során termikusan elporladt sárga maghomokból keletkezik az öntödei homok hulladék
3 fajtája: az elszívott porhomok, az ömlesztett
homok és a PIG homok.
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Legnagyobb mennyiségű hulladékunk az öntödei homok. 2004 és 2006 között jelentős
mennyiséget adtunk át más öntödéknek. Legnagyobb partnerünk, a Kispesti Vasöntöde 2007-ben befejezte a termelését. Késöbb az öntödei homokunkkal más probléma
is felmerült. 2005 végén a győri Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársai rutinellenőrzés során mintát vettek az öntödei homok hulladék
egyik fajtájából, az elszívott porhomokból. Sajnos, 564,7 ppm policiklikus aromás vegyületet, röviden PAH-ot mutattak ki benne (Nyugat-Európában ez az érték tipikusan max.
10 ppm). Emiatt a veszélyes összetevők együttes részaránya meghaladta a jogszabályi
1 000 ppm-et, így 2006 végén átsorolták az öntödei homokot veszélyes hulladékká.
A hulladék elszállítását végző Loacker Kft. a korábbi szállítási díj jelentős emelését helyezte kilátásba. Az öntödei homok hulladékból 2007-ben 17 000 tonna keletkezése volt
várható, így a változtatás éves szinten kb. 500 millió Ft többletkiadást jelentett volna a
cégünknek, óriási mennyiségű veszélyes hulladékot termelve, ezért a probléma megoldása nagyon sürgőssé vált.
Ellenőrző méréseink során kiderült, hogy az elszívott porhomok, ami az összmennyiség
kisebb részét teszi ki, 1 000 ppm fölött tartalmaz PAH-ot, így azt a fajtát 2007 februártól
veszélyes hulladékként szállíttattuk el. Az ömlesztett és a PIG (együttesen 70% körül)
homokok PAH tartalma 200 – 300 ppm-nek adódott, így az átsorolást ezekre a fajtákra
nem kellett megtennünk (a PIG homok öntödei homokból képződik úgy, hogy egy fém-
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formát kibélelnek öntödei homokkal és ideiglenes
tárolásra folyékony vasat öntenek bele, majd később
a fémet felhasználják). Közben a Loacker Kft. némiképpen mérsékelte a veszélyes hulladék elszállítási
díját. Így az éves potenciális többletkiadás évi 79 millió Ft-ra csökkent.
Minden alapanyag PAH-tartalmát ellenőriztük, annak
lehetőségét, hogy a PAH a fémöntés során keletkezik, elvetettük. Hamar megtaláltuk a Premix adalékot,
amit Horvátországból szereztünk be, aminek PAHtartalma igen magas, 4 267 ppm volt. A beszállító
ráhatásunk eredményeként a szénpor alapanyagát
nagy tisztaságú antracit porra cserélte, így a Premix
Integrált kipufogócsonk megmunkálva
PAH-tartalma 24 ppm-re, a korábbi érték töredékére
csökkent. Ennek eredményeképpen a elszívott porhomokunk PAH-tartalma is hasonlóan 22,3 ppm-re
csökkent. Így pár hónap múlva vissza tudtuk sorolni az elszívott porhomokot is nem veszélyes hulladékká. 22 millió Ft hulladék-többletköltségünk adódott, míg elemzésekre 1 millió Ft-ot költöttünk. A
PAH-tartalom vizsgálatokat a Felügyelőség Mérőállomása és a VITUKI Kht. végezte GC-MS technikával.
A megmunkáló-gépekben lévő emulziót – miután vizsgálati paraméterei nem feleltek meg a követelményeknek – a fejlesztés előtt veszélyes hulladékként elszállíttattuk. A fejlesztés után a külső partner
E-cool Kft. a berendezésével leválasztja az idegen olajat, megszűri, utóadalékolja az emulziót és vis�szavezeti a megmunkáló-gépekbe. Veszélyes hulladékként csak azt az emulziót szállítja el, amelynek
feljavítása nem lehetséges.

Hamar megtaláltuk a Premix adalékot, amit Horvátországból szereztünk be, aminek PAH-tartalma igen
magas, 4 267 ppm volt. A beszállító
ráhatásunk eredményeként a szénpor alapanyagát nagy tisztaságú
antracit porra cserélte, így a Premix
PAH-tartalma 24 ppm-re, a korábbi
érték töredékére csökkent. Ennek
eredményeképpen a elszívott porhomokunk PAH-tartalma is hasonlóan 22,3 ppm-re csökkent.

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

PAH veszélyes komponens
koncentrációjának lecsökkentése az öntödei homok
hulladékban

Öntödei homok továbbadása
más öntödéknek

Használt emulzió regenerálása az E-cool Kft.-vel
együttműködve (regenerálás:
szűrés, idegenolaj leválasztás
és utóadalékolás)

2007

Éves szinten 9,3 tonnával kevesebb
PAH jött be a termelési rendszerbe
és ennyivel kevesebb jutott hulladékként lerakóba

Éves szinten kb. 3 000 tonna öntödei
homokot adtunk át más magyar öntödéknek, ennyivel kevesebb jutott
2004-2006
hulladékként lerakóba és ennyivel
kevesebb alapanyagot használtak
ők fel

2006-tól

Éves szinten kb. 100 tonnával kevesebb használt emulziót szállíttattunk
el, 5 tonnával kevesebb emulziókoncentrációt használva fel

1 millió Ft
0 Ft
500 millió Ft
azonnali
0 Ft
0 Ft
15 millió Ft
azonnali
1 millió Ft
0 Ft
3,5 millió Ft
3,5 hónap
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A kiadványról
Egyesületünk idén hetedszer adja közre esettanulmány-kötetét Ablakon bedobott pénz címmel. Az esetek sora idén tizenöttel gazdagodott, így a hét kötetben
összesen 65 szervezet számol be 294 olyan intézkedésről (beruházásról vagy költséggel nem járó változtatásról), amely egyszerre csökkentette a cég költségeit, s
hozott környezeti javulást. Az eddig gyűjtött intézkedéseket kereshető adatbázis formájában megtalálja a www.ablakonbedobottpenz.hu honlapon.

Az idei kötetben szereplő vállalatok:

ATEL, AUDI Hungaria Motor Kft., Axellia Gyógyszervegyészeti Kft., BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Büchl Hungaria Kft., Coca-Cola HBC
Magyarország Kft., Contitech Rubber Industrial Kft., Denso Gyártó Magyarország Kft., G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft., Holcim
Hungária Zrt., Magyar Posta Zrt., MÁV csoport, Ostorházi Bevonattechnikai Kft., Print Sisters Kft., TVK Nyrt., Wescast
A hét év összesített adatait tartalmazó táblázatból látható,
hogy környezettudatos gondolkodással jelentős mennyiségű
természeti erőforrás takarítható meg. Az eseteket adó
vállalatok pl. legalább 544 tonna lúg felhasználását váltották
ki, ami 27 milliárd liter vizet tenne ihatatlanná. Ez a Velencei-tó
háromnegyedének megfelelő vízmennyiség.
A hét Ablakon bedobott pénz kötetben szereplő vállalati
intézkedések eredményeként 730 GWh energiát spórolnak meg a
szervezetek, ez 365 ezer, lakótelepen élő család átlagos éves
villamos energia igénye. Ezen felül naponta 1720 tonna
hulladékkal kevesebb keletkezik az eseteket adó vállalatok
tevékenységből kifolyóan. A technológiai fejlesztéseknek
köszönhetően 18 ezer tonna kéndioxid nem jut ki a levegőbe.
A táblázatból az is látható, hogy a dokumentált intézkedések
egyharmada semmilyen anyagi ráfordítással nem járt,
ellenben átlagosan 44 millió forint hasznot hoz egy vállalatnak
évente. Összességében tehát pusztán szervezési, viselkedési
változtatással évente 4,2 milliárd forint tiszta hasznot ér
el a bemutatott 65 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 terme-léssel.

A hét Ablakon bedobott pénz c. kötet intézkedéseinek összefoglaló táblázata
/a többször beadott intézkedések gazdasági és környezeti hatását egyszer számítva/

Intézkedések

Mióta működik

Környezeti javulás
Az intézkedések
bevezetésével a 65 szervezet
évente legalább ennyivel
kevesebb erőforrást használ
fel:

294 intézkedés,
amik egyszerre
jártak környezeti és
gazdasági haszonnal
(az azonos
intézkedések
többszöri sze-replése
miatt összesen 319
jelent meg eddig)
65 szervezettől
(az azonos cégek
többszöri szereplése
miatt ez 83 esetet
jelent)
Az esettanulmányokat
adó szervezeteknél
144 ezer alkalmazott
dolgozik, és az
ipar termelésének
35 %-át adják

A kötetből az is kiderül, kik nyerték el 2008-ban a
KÖVET Környezeti Megtakarítás Díjait, amelyeket
immár hagyományszerűen a környezetvédelmi
miniszter ad át a Hotel Gellértben.

Legkorábbi intézkedés:
1991
Legutóbbi intézkedés:
2008
Általában az utóbbi
években kerültek bevezetésre.

ANYAGOK:
1 510 liter tisztítószer
582 ezer liter üzemanyag
10 tonna ammónia
830 tonna vegyszer
544 tonna lúg
162 tonna regeneráló só
ENERGIA:
730 GWh energia
54 millió m3 gáz
VÍZ:
19,5 millió m3 víz
2,2 millió m3 szennyvíz
Ezen felül legalább

Összes beruházás
Összes éves működési
költség
Összes éves megtakarítás
Átlagos megtérülési idő
99 „mosott gyümölcs tálban”
– ezek az intézkedések
egyáltalán nem igényeltek
beruházást
0 Ft, csak átszervezés
632,5 millió Ft (átlag 5,5
millió Ft)
4,2 milliárd Ft (átlag 44
millió Ft)
azonnali

118 „alacsonyan csüngő
gyümölcs” – a megtérülési
idő itt 3 éven belüli
6 milliárd Ft (átlag 52,4
millió Ft)
752,8 millió Ft (átlag 5,4
millió Ft)
7,2 milliárd Ft (átlag 56,7
millió Ft)
11 hónap
ennyivel kevesebb hulladék és
szennyezés keletkezik:
77 „magasan csüngő

HULLADÉK:
628 ezer tonna nem
veszélyes hulladék
59 ezer tonna veszélyes
hulladék
LÉGNEMŰ KIBOCSÁTÁS:
11,5 ezer tonna
szénhidrogén
5 ezer tonna nitrogénoxid
262 tonna szénmonoxid
480 ezer tonna széndioxid
18 ezer tonna kéndioxid
50 ezer tonna por

gyümölcs” – gyakran
százmilliós vagy milliárdos
nagyságrendű beruházások,
a megtérülési idő három év
felett van
57,3 milliárd Ft (átlag 791,7
millió Ft)
721,3 millió Ft (átlag 6,5
millió Ft)
7,35 milliárd Ft (átlag 100
millió Ft)
8 év 10 hónap

Összesen 18,75 milliárd
forint megtakarítás!

A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult meg.

Kiemelt támogatók:

Támogatók:

Médiapartnerek:

Küldje el a KÖVET címére Ön is esettanulmányát, a legjobb pályázatokat díjjal jutalmazzuk, illetve megjelentetjük az Ablakon bedobott pénz 8. kötetében. Korábbi példányaink megrendelhetők, illetve további információ:
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 86/B. Tel: +36 1 473 2290
Fax: +36 1 473 2291 Drótposta: info@kovet.hu honlap: www.kovet.hu, www.ablakonbedobottpenz.hu

