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Élnek bennünk idejét múlt, hamis beidegződések.
Néhány évtizede a környezetvédelemről még csak
hollywoodi filmek jutottak eszünkbe, amelyekben
profitéhes tőkések mérgezik a földet, a vizet, a levegőt, korrupt városvezetők pedig szemet hunynak az
ilyesfajta törvénysértések felett. Az ipari forradalom
történetében kétségtelenül történtek ilyen esetek.
(Megítélésem szerint nem elsősorban gonoszságból,
sokkal inkább a kellő ismeretek hiányában). A XIX. és
XX. században inkább csak sejtettük, mint tudtuk,
hogy veszélyben van a jövőnk.
Ismereteink – köszönhetően e kötet szerzőinek is – ma bővebbek. Vannak fogalmaink a globális
felmelegedés okairól, a talaj és a vízszennyezés várható következményeiről, hagyományos energiakészleteink végességéről, a megújuló források munkába állításának a tudomány mai állása
szerinti lehetőségeiről. Tudós fők állítják, hogy ma ez az emberiség előtt álló legnagyobb kihívás.
Nem a terrorizmus, nem a tömegeket sújtó szörnyű háborúk, nem a milliókat fenyegető éhezés,
hanem az energiavagyon elpocsékolása és a környezetszennyezés. Ha ennek nem tudjuk útját
állni, nem tudjuk kordában tartani, az százmilliók életét, életminőségét fenyegeti. Ez a XXI. század
nagy háborúja, melyet ráadásul saját magunkkal kell megvívni.
Nem tartozom azok közé, akik azt gondolják, hogy ebben a háborúban nincsenek nyerési esélyeink. Azt tapasztalom, hogy a környezettudatos gondolkodás a felnőttek és még inkább a fiatal
korosztályok körében egyre általánosabbá válik. Ez egy olyan társadalmi erő, amely ösztönzőleg
hat a közéletre, a politikára, a törvényhozásra, a gazdaságra és tudományra is. Azt gondolom, ha
nem is a sokak által elvárt gyorsasággal, de a fenntartható jövő eszméje, a környezettudatosság,
az energiatakarékosság és a környezetszennyezés korlátozása befészkelte magát gondolkodásunkba, életszemléletünkbe.
Jó példa erre ez a kötet is. Nem csak a benne megjelenő jeles, innovatív ötletek, hanem szemlélete
miatt is. A tudósok, a mérnökök és a vállalatvezetők szívesen foglalkoznak környezetvédelmi kérdésekkel, s örömmel publikálják a területen elért eredményeiket. Elégedetten tapasztalom, hogy
mára érdem lett környezetvédőnek lenni!
Az energiatakarékosság és a környezetvédelem ma a világ egyik húzó iparága. Nem csak azért,
mert úgy szeretnénk átadni gyermekeinknek és unokáinak a világot, hogy abban nekik is jó legyen élni. Az energiatakarékosság és a környezetvédelem ma már nem csak eszme, hanem olyan
szellemi, vagy tőkebefektetés, ami nem csak általános értelemben, de társadalmilag és gazdaságilag is többletet termel az ötletek és találmányok kitalálói, valamint felhasználóik és kedvezményezettjeik javára és hasznára. Ehhez innovatív megoldásokra, találmányokra, környezettudatos
életszemléletre van szükség.
Szeretném külön felhívni figyelmüket a kötetben szereplő multinacionális cégek valamint kis- és
középvállalkozások környezettudatos szemléletére és e téren már megvalósított ötleteikre! A környezettudatos gazdaságpolitika és vállalatirányítás megítélésem szerint a tanulmányokból leszűrhető tapasztalatok alapján két forrásból táplálkozik: az egyik az, hogy valamennyien egyre inkább
érezzük, hogy felelősek vagyunk a Földért. A másik, hogy - számomra nagyon is örvendetes módon
- az derül ki a tanulmányokból, hogy a felelős vállalati magatartás anyagilag is eredményeket hoz!
A tudomány új eredményeinek, a helyi innovációnak köszönhetően sorozatban születnek környezetbarát megoldások, másfelől azonban, ha nem is rövid, de közép, vagy hosszú távon hasznot
mennyiünknek.
hoznak a befektetőnek is. És ami legfontosabb, valamennyiünknek.
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Csökkenő karbon lábnyomok

Szervezet

Nyolcadik éve rendezzük meg az „Ablakon Bedobott Pénz” programot. Nyolc év elegendő idő ahhoz, hogy következtetéseket vonjunk le a beküldött környezetvédelmi beruházások jellegét tekintve. Idén egy igen jelentős tendenciára szeretnénk felhívni a kedves olvasó figyelmét. A kötetben
szereplő 76 darab intézkedés közel fele (29 db) energetikai jellegű beruházás és az intézkedések
többsége (34 db) jár kisebb-nagyobb mértékű szén-dioxid kibocsátás csökkentéssel. Soha nem látott
arányban van tehát jelen az energiahatékonyság és a megújuló energiák használata a vállalati intézkedéseken belül. Fontos és jelentős előrelépés ez akkor, amikor az emberiség ökológiai lábnyomát
tekintve azt látjuk, hogy egyre növekvő lábnyomunk 51%-át a karbon lábnyom összetevő képezi.

Terület

Ökolábnyomunk

Biokapacitás

Szántóföld

0,6

0,6

Legelő

0,3

0,4

Halászterület

0,1

0,2

Erdő

0,2

0,8

Szénnyelő terület

1,4

-

Beépített terület

0,1

0,1

Összesen

2,7

2,1

Lábnyomunk többi összetevője is közelít már a föld eltartó képességének határaihoz, ám globális
problémáink békés úton történő rendezésében a legsürgetőbb lépéseket szén-dioxid kibocsátásunk csökkentésében kell megtennünk. Az energiafelhasználás optimalizálásával, megújuló energiák alkalmazásával, a közlekedési, szállítási tevékenységek racionalizálásával reméljük egyre több
szervezet járul majd hozzá egy fenntarthatóbb gazdasági rendszer létrehozásához, ami mindannyiunk közös érdeke.

AZ ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ PROGRAMUNK EDDIGI EREDMÉNYEI
Az Ablakon Bedobott Pénz program egyesületünk egyik legsikeresebb vállalkozása. 2002-ben határoztuk el, hogy bebizonyítjuk, hogy a környezetvédelemre fordított összeg nem „ablakon kidobott pénz”, hanem 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 az Ablakon
bedobott pénz sorozatban. Nyolc év alatt 78 szervezet 370 beruházását, vagy beruházást nem
igénylő fejlesztését gyűjtöttük össze, melyek összesen 22,1 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.

AZ ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ C. ESETTANULMÁNY-KÖTETBEN SZEREPLŐ VÁLLALATOK
A nyolc év alatt 78 különböző szervezet összesen 98 esettanulmánnyal pályázott a KÖVET Környezeti Megtakarítás Díjaira, és került be az Ablakon bedobott pénz sorozatba. Az esettanulmányok
összesen 370 olyan intézkedést mutatnak be, amik egyszerre járnak környezeti és gazdasági haszonnal. A nyolc ABP kötetben szereplő 78 cég forgalma alapján a magyar ipar 2008-as termelésének 30 %-át adja és a foglalkoztatottak közel 16%-át alkalmazza1. A táblázatból látható, hogy a
legkülönbözőbb méretű és tevékenységű vállalatok mutatják be intézkedéseiket, ezzel egyértelművé téve, hogy minden szervezetnél lehetőség nyílik további megtakarítások elérésére.
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.

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.
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

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
362
18
600
4 800
55
159
380
490
7 200
389
300

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

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

10 000
516
4 320
450
284
800

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

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

190
848

25 767
93 775

villamos energia
dohányáru

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

2 000
87 187
46 073
50 000
4 620
9 460
150
214
2 110
300

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

38 600
51 100
63 000
32 100
14 500
32 100
23 500

346
551
168

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

A nyolc év alatt 78 különböző szervezet összesen 98 esettanulmánynyal pályázott a KÖVET Környezeti
Megtakarítás Díjaira, és került be
az Ablakon Bedobott Pénz sorozatba. Az esettanulmányok öszszesen 370 olyan intézkedést mutatnak be, amik egyszerre járnak
környezeti és gazdasági haszonnal. A nyolc ABP kötetben szereplő
78 cég forgalma alapján a magyar
ipar 2008-os termelésének 30%-át
adja, és a foglalkoztatottak több
mint 16%-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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Már a második kötet után, a mérvadó esetek adatait felbecsülve
a magyar ipar egészére, kiszámoltuk, hogy Magyarországon a
gazdaságilag ésszerű környezeti
fejlesztéssel két-háromszor többet
lehetne megtakarítani körülbelül
egy évtized alatt, mint amennyit
környezetvédelemre kell fordítani a szigorodó jogszabályok, főleg az EU felzárkózás ürügyén. A
mellékelt táblázat érdekes tanulságokkal szolgál. A dokumentált
intézkedések egyharmada semmilyen anyagi ráfordítással nem
járt, ellenben átlagosan 41,6 millió forint hasznot hozott az adott
vállalatnak. Összességében tehát
pusztán

szervezési,

viselkedési

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
Axellia Gyógyszervegyészeti 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.
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.
2009
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
CHINOIN Zrt.
Dreher Sörgyárak Zrt.
Főtáv Zrt.
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft.

1 083
5 373
250
243
1 200
930
4
10
7 090
17
887
152
5 845
120
40
397
1 400
490
5 000
31
703
36 225
38 456
44
18
1 147
700

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

4579
1 468 000
420
47 920
126 000
77 500
21 000
107 000
645
32 000
5 384
299 856
273
171
339 500
18 179

fermentált antibiotikum hatóanyagok
motorok, személygépjárművek
hulladékkezelés
villamosenergia-termelés
dohányárú
üdítőitalok, ásványvíz
gumitermékek
autóalkatrészek
gyomirtás, növényvédelem
beton, kavics
postai szolgáltatás
vasúti közlekedés/szállítás
korrózióvédelem
tintapatronok, lézerkazetták
etilén, propilén, polietilén, polipropilén
kipufogócsonk, turbinaház

1 066
1 557
708
777
1 865
14

77 000
141 126
41 118
59 934
67 000
150

12
35 973
1 500

52
194 563,8
38 000

1 345
1 200
575
3

85 938
188 000
13 578
20

változtatással évente 4,6 milliárd
forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 78 vállalat.

Chianti 3D Kft.
Magyar Posta Zrt.
McDonald’s Magyarországi Étterem
Hálózat Kft.
Nestlé Hungária Kft.
Pannon GSM Távközlési Zrt.
Siemens Erőműtechnika Kft.
Solar Shine Factory Kft.
Kecskeméti Református Gimnázium és
Általános Iskola
SZTE József Attila Tanulmányi és
Információs Központ
Tesco Global Áruházak Zrt.
Toyota Motor Hungary Kft.
Vodafone Magyarország Zrt.
Összesen:
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125
7 643
22 000
61
1 122
181 733

úthálózat üzemeltetése
gyógyszergyártás
sörgyártás
energiaszolgáltatás
villanymotor-, szivattyú- és kábelgyártás
energetikai tervezés, kivitelezés,
auditálás, szélerőműparkok tervezése,
biogazdálkodás
éttermi, szállodai szolgáltatások
postai szolgáltatás
szendvicsek, gyorséttermi ételek

élelmiszeripari termékek
mobli távközlés
turbina alkatrészek gyártása
solarspot rendszerek, solar-attic, solar
wall, solar work
385 oktatás

0 oktatás
576 500 kiskereskedelmi áruház lánc
44 069 gépjármű- és alkatrész forgalmazás
144 000 mobil kommunikációs, mobil internetes
és szélessávú adatszolgáltatások
7 603 085**

* 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 2009-es
árakon számoltunk, azaz az inflációval módosítottuk a korábbi évekből származó adatokat.

A 2002-től minden év őszén megjelent esettanulmány-kötetekben tehát összesen 98 esettanulmányban írtak le a szerzők 370 olyan nagyobb fejlesztést vagy kisebb intézkedést, ahol kimutatható mind környezeti, mind gazdasági haszon. Hangsúlyozandó, hogy egy esettől eltekintve
(Pécsi Vízmű, 2002.) a KÖVET nem vett részt a fejlesztésben, csak dokumentálta, megjelentette
azt, segített a számításokban, valamint díjazta a legkiválóbb intézkedéseket és terjesztette a pozitív példákat.

A nyolc Ablakon bedobott pénz c. kötet intézkedéseinek összefoglaló táblázata

Intézkedések

Mióta
működik?

Környezeti javulás

Az intézkedések bevezetésével a 78 szervezet évente
legalább ennyivel kevesebb
erőforrást használ fel:
ANYAGOK
1 510 liter tisztítószer
582 ezer liter üzemanyag
10 tonna ammónia
2112 tonna vegyszer
544 tonna lúg
162 tonna regeneráló só

370 intézkedés,
amik egyszerre
jártak környezeti
és gazdasági
haszonnal
(az azonos intézkedések többszöri
szereplése miatt
összesen 395
jelent meg eddig)
78 szervezettől
(az azonos cégek
többszöri szereplése miatt ez 98
esetet jelent)
Az esettanulmányokat adó szervezeteknél
182 ezer alkalmazott dolgozik,
és az
ipar termelésének
30%-át adják

Legkorábbi intézkedés: 1991

ENERGIA
751 GWh energia
55 millió m3 gáz

VÍZ
Legutóbbi intéz19,8 millió m3 víz
kedés: 2009
Általában az
utóbbi években
kerültek bevezetésre.

Ezen felül legalább ennyivel kevesebb hulladék és szennyezés
keletkezik:
SZENNYVÍZ
2,2 millió m3 szennyvíz

Összes beruházás*
Összes éves működési költség*
Összes éves megtakarítás*
Átlagos megtérülési idő
114 „mosott gyümölcs tálban”
– ezek az intézkedések egyáltalán
nem igényeltek beruházást
0 Ft, csak átszervezés
669 millió Ft (átlag 5,2 millió Ft)
4,6 milliárd Ft (átlag 41,6 millió Ft)
azonnali
156 „alacsonyan csüngő gyümölcs”
– a megtérülési idő itt 3 éven belüli
7,28 milliárd Ft (átlag 51,1 millió Ft)
831,5 millió (átlag 5,1 millió Ft)
9,2 milliárd Ft (átlag 57,3 millió Ft)
10 hónap
100 „magasan csüngő gyümölcs” –
gyakran százmilliós vagy milliárdos
nagyságrendű beruházások, a megtérülési idő három év felett van
64,5 milliárd Ft (átlag 754 millió Ft)
799,6 millió Ft (átlag 6,26 millió Ft)
8,23 milliárd Ft (átlag 94,5 millió Ft)
8 év 8 hónap

HULLADÉK
633 ezer tonna nem veszélyes
hulladék
60,5 ezer tonna veszélyes
hulladék
LÉGNEMŰ KIBOCSÁTÁS
11,5 ezer tonna szén-hidrogén
5 ezer tonna nitrogén-oxid
262 tonna szén-monoxid
490 ezer tonna szén-dioxid
18 ezer tonna kén-dioxid
50 ezer tonna por

Összesen
22,1 milliárd forint
megtakarítás!

* A korábbi pénzügyi adatokat az inflációval módosítva 2009-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 szigorodó jogszabályok, főleg az EU felzárkózás ürügyén. A dolog szépséghibája, hogy ezek a megtakarítások szerények az adott cégek forgalmához viszonyítva: ritkán haladják meg a 3-4%-ot, s tipikusan
1% alatt vannak.
A fenti táblázat érdekes tanulságokkal szolgál. A dokumentált intézkedések közel egyharmada semmilyen anyagi ráfordítással nem járt, ellenben átlagosan 41,6 millió forint hasznot hozott az adott
vállalatnak. Összességében tehát pusztán szervezési, viselkedési változtatással évente 4,6 milliárd
forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 78 szervezet. 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
370 intézkedés közül 156 esik ebbe a kategóriába. Az ezeket alkalmazó – azaz az „alacsonyan csüngő gyümölcsök”-et leszüretelő – cégek átlagosan 51,1 millió forint beruházással értek el 57,3 millió

2009-ben hetedszer osztottunk
díjakat a legkiválóbb környezeti megtakarításokért. A díjakat
Balatonfüreden, az Anna Grand
Hotelben, a KÖVET éves konferenciáján adta át Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter. 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.
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forint éves szintű megtakarítást. Ebből levonva az intézkedések átlagos működtetési költségét könynyen megkapjuk, hogy a kötetek nagy részét adó beruházások átlagos megtérülési ideje 10 hónap,
ami igen kedvezőnek számít. Az alacsonyan csüngő gyümölcsök leszedéséből eredő megtakarítás a
bemutatott 78 szervezetnél meghaladja a 9 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 100 olyan intézkedésről
– pl. komplett technológiacseréről – számoltak be, melyek átlagosan 754 millió forint beruházással
jártak. Ezt a másik oldalon 94,5 millió forint éves szintű megtakarítás ellensúlyozza, 8 év 8 hónapos
átlagos megtérülési időt eredményezve. Összességében 78 résztvevőnk évi 22,1 milliárd forint megtakarítást ért el csak a bemutatott intézkedésekkel, 2009. évi árakon.

A díjazásnál figyelembe vett szempontok
t
t
t
t
t

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.

KÖRNYEZETI HASZNOK

A díj a nemes anyagokból készült
„Megtakarítás fa”

SAJTÓ

t
t
t
t
t
t
t

Havasi Péter (KÖVET)
Kiss András (MTG Metro Gratis Kft.)
Major Balázs (Budapesti Erőmű Zrt.)
Mester Andrea (OTP Bank Nyrt.)
Moravcsikné File Katalin (ÉMI-TÜV SÜD Kft.)
Péter András (Mott MacDonald Magyarország Kft.)
Szabó Beatrix (AES-Tisza Erőmű Kft.)

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

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 165 alkalommal számolt be a programról és az eseteket adó cégekről.

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 KÖRNYEZETI MEGTAKARÍTÁS DÍJAK
2009-ben hetedszer 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 éves konferenciáján immár hagyományszerűen a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter, ezúttal Szabó Imre adja át. Az amazonit kövekkel díszített fát ábrázoló díj azon túl, hogy
magas erkölcsi elismeréssel jár, egyike azon hazai környezeti-vállalati elismeréseknek, amelyekkel a
nyertesek továbbjuthatnak az Európai Bizottság European Business Awards for the Environment2 c.
versenyére.
A legjobb intézkedéseket 2009-ban négy kategóriában díjazzuk
t
t
t
t

Legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs: 3 éven belül megtérülő beruházás
Legnagyobb magasan csüngő gyümölcs: 3 éven túl megtérülő beruházás
Kisvállalat kategória
Innovációs különdíj

2További

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

Az

elmúlt

szegyűjtött

A beérkezett pályázatokat hét főből álló zsűri értékelte

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 nyolc Ablakon bedobott pénz kötetben
szereplő vállalati intézkedések eredményeként 751 GWh energiát spórolnak meg a szervezetek, ez
376 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 19,8 millió m3. A vállalati hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése és
az anyagfelhasználás tökéletesítése eredményeként 633 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 kén-dioxid nem jut ki a levegőbe. 1600 hektár erdőt kellene ültetnünk ahhoz,
hogy megkösse azt az 50 ezer tonna port, ami a környezeti fejlesztési intézkedések miatt nem is jött
létre az esettanulmányokat adó cégeknél.
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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.
2008
Kisvállalat kategória – G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft.
A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs –Axellia Gyógyszervegyészeti Kft.
A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs – Audi Hungaria Motor Kft .- Büchl Hungaria Kft.
Innovációs különdíj – Holcim Hungária Zrt.

„MONITORON BEDOBOTT PÉNZ”
Az elmúlt évek során összegyűjtött intézkedéseket az interneten is megtalálja, ahol a kereshető, szűrhető adatbázis segítségével saját igényeinek megfelelően kaphat ötleteket, vállalata környezeti teljesítményének gazdaságos módon történő javításához.

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

interneten
a

évek

is

kereshető,

bázis

során

ösz-

intézkedéseket

az

megtalálja,

ahol

szűrhető

adat-

segítségével

saját

igé-

nyeinek megfelelően kaphat ötleteket, amikkel vállalatának környezeti teljesítményét gazdaságos
módon javíthatja.
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NÉGY DÍJAZOTTUNK 2009-BEN

Pannon GSM Távközlési Zrt.

- A legnagyobb magasan csüng
ő gyümölcs

rszág Gyártó Kft.
Grundfos Magyarocsonyan csüngő gyüala
- A legízletesebb
mölcs

Chianti 3D Kft.
Hárskúti Megújuló Energia
Központ Kft.
- Kisvállalati kategória

óriában a
2009-ben a kisvállalati kateg
juló EnerChianti 3D Kft. és a Hárskúti Megú
bizonyult
gia Központ Kft. közös intézkedése
üzemela legjobbnak. A Chianti 3D Kft. által
Veszprém
tetett Erdei Vendéglő és Panzió
en helyeznyugati oldalán, festői környezetb
robot
kedik el. Az épület fűtésére egy Carbo
ésű és
F40 típusú kombinált, hazai tervez
mely igen
gyártású kazánt választottak,
nak teljes
változatos – a helyi adottságok
típus
mértékben megfelelő – tüzelőanyag
agripellet,
elégetésére alkalmas (pl. hasábfa,
iszeripari
faapríték, mezőgazdasági, élelm
a vendéghulladékok). A beruházás előtt
sű kazán
lő fűtését egy régi, fűtőolaj tüzelé
ével és az
biztosította. Az olajkazán cseréj
l évi 4875
új tüzelőberendezés telepítéséve
k el, 7,6
liter tüzelőolaj felhasználását kerüli
A 2 év alatt
tonna CO2 megtakarítás mellett.
Ft megtamegtérülő beruházás évi 786 ezer
karítással jár.

attyúg egyik vezető sziv
A Grundfos a vilá
tosabb
alapítása óta legfon
gyártója. 1945-ös
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en
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dszereket.
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Kecskeméti Református Gimnázi
a
és
la
Isko
s
um és Általáno
Solar Shine Factory Kft.
- Innovációs különdíj

aztuk a zsűri
Idén is különdíj kiadásával jutalm
edést. Az
által leginnovatívabbnak ítélt intézk
se alapinnovációs különdíjat a zsűri dönté
Gimnázium
ján a Kecskeméti Református
- a Solar
és Általános Iskolában kialakított
kifejlesztett
Shine Factory Kft. anyacége által
, amely
- Solarspot világító csőrendszer nyerte
ott napa kültéri fénygyűjtő kupola által felfog
(Vegalux®)
fényt egy szuper-fényvisszaverő
égével a
bevonattal rendelkező cső segíts
a ezzel az
helyiségekbe szállítja, megvilágítv
geket. Az
épület belsejében található egysé
ényező
évi 1 millió Ft megtakarítást eredm
beruházás 3,5 év alatt térül meg.

A Pannon Magyarország egyik
vezető
mobilszolgáltatója. A norvég
Telenor
Csoport 100%-os tulajdonában
álló cég
1994-ben lépett a magyar piacra
, ahol
2008. negyedik negyedévének
végén
3,731 millió aktív előfizetéssel és
33,9%os piaci részesedéssel rendelkeze
tt. A
vállalat Törökbálinton építette
fel Magyarország egyik legkörnyezetbar
átabb
irodaházát, a Pannon Házat, melyb
en
hazánk egyik legnagyobb teljesítmén
yű
hőszivattyúja található. A hőszi
vattyú
névleges teljesítménye ~1MW.
A technológia bevezetése éves szinten
36 millió Ft-os megtakarítást és 368 tonna
CO
csökkentést eredményez. A díj odaít 2
élésénél a zsűri kiemelten értékelte
az intézkedéseknek otthont adó iroda
épület
mintaértékű, környezetbarát kialak
ítását.
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2002 óta a KÖVET tagvállalata

Állami Autópálya Kezelő Zrt.

Állami Autópálya

Kevésbé fényes
ösvényeken*
- feszültségszabályozás

Kezelő Zrt.
1134 Budapest,

A cégről röviden

Váci út 45. B épület

Az Állami Autópálya Kezelő Részvénytársaság (ÁAK Zrt.) 100%-ban állami tulajdonú. Az M1, M0,
M7, és M3 autópályákon, valamint a csatlakozó főutakon mintegy 694,8 km autópálya, 168,7 km
autóút és főút, továbbá 366 km hosszú csomóponti ág, 113 pihenőhely és több mint 1000 önálló
hídrész kezelését látjuk el. Cégünk foglalkozik az úthasználati jogosultság (e-matrica) értékesítésével és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerződés alapján részben annak ellenőrzésével, illetve az ezzel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok ellátásával is. E tevékenységeinket jogszabályi előírások szerint, valamint az Állammal kötött szerződés keretében végezzük. 2005-től
tulajdonosi elvárás felénk, hogy a piaci viszonyok szerint, eredményes, átlátható, akár tőzsdeképes vállalatként működjünk. E kihívásnak megfelelve a vállalat minden tevékenységét intenzíven
fejlesztjük műszaki, technológiai és informatikai területeken egyaránt. Integrált ISO9001-14001
rendszert működtetünk, fenntarthatósági jelentést adunk ki, dolgozóinknak fejlesztési programokat tartunk (nyelvi és szakirányú képzések, stressz kezelés, vezetői ismeretek).

Kapcsolattartó:
Kovács Zsolt gépészeti és
energetikai osztályvezető
(1) 436-8291
(1) 436-8210
kovacs.zsolt@autopalya.hu

Alapítás éve:
1996

Alkalmazottak száma:
1066 fő

Éves forgalom (2008):
77 milliárd Ft

Az állami tulajdonban levő
gyorsforgalmi úthálózat
(M0; M1, M15; M3, M30,

Az utóbbi két évben minden területen programokat szerveztünk a felhasználás csökkentésére,
így a telephelyeken és pihenőkben energiatakarékos izzók és fénycsövek kerültek a régiek helyére, valamint a világítási időt is csökkentettük. E programok főként a felhasználói magatartásra, a
környezettudatos szemléletre alapoznak.
A közvilágításért felelős központi gépészeti és energetikai kollégák találtak rá a piacon egy olyan
feszültségszabályozási lehetőségre, amely a világításra fordított energiát 20%-al képes csökkenteni úgy, hogy a fényerő eközben érzékelhetően nem csökken. Sikerült meggyőzniük egy szakértő csapatot, hogy végezzünk közösen kísérleti projektet, melynek súlypontját a közlekedés-biztonságilag szükséges fényerő meghatározása alkotta. Ennek sikere után, az egyre szűkülő anyagi
lehetőségek dacára, a 2008-as üzleti tervben vezetői támogatással sikerült a fejlesztésre pénzt
elkülönítenünk, majd a közbeszerzés adta „nehezített” körülmények között e speciális fejlesztést
13 helyen (cca 1 GWh felhasználású területen) megvalósítanunk. A rendszer igazolta, sőt esetenként felül is múlta az előzetes számításokat (villamos energia megtakarítás 0,268 GWh/év). Így
ennek folytatásaként 2009-2010-ben az újonnan Társaságunkhoz kerülő fogyasztási helyeken is
(Megyeri-híd, M0-M6 csomópont) tervezzük bevezetni a feszültségszabályozást.
Projektünk - reményeink szerint - a környezeti és anyagi hasznán túl további lendületet ad munkatársainknak a környezettudatos magatartás fejlesztésében, és mintaként szolgál más felhasználók számára. Ennek érdekében osztjuk meg jó tapasztalatainkat úgy a belső kommunikációs
fórumainkon, mint az érintettjeink felé.

* Fényes

ösvény: 1969-70-ben a Perui Kommunista Párt neve,
mely maoista szellemiségéről és radikalizmusáról híresült el.

Főbb környezetvédelmi intézkedések
Energia felhasználásunkban az áram jelentős szerepet játszik (éves felhasználás cca 5,5 GWh),
így amikor felhasználásaink általános csökkentését elhatároztuk, ez a terület kiemelt szerepet
kapott. Áram felhasználásunk négy csoportba osztható, sorrendileg:

Fő szolgáltatások:

t
t
t
t

közvilágítás az autópályák mentén és csomópontokban,
telephelyek áramfelhasználása,
autópálya pihenők áramfelhasználása,
ügyfélszolgálatok, irodai területek áramfelhasználása.

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Feszültségszabályozó
készülékek alkalmazása

valamint úthasználati jogosultság értékesítése.

Autópálya Mérnökség

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

M35; M7) és a műtárgyak
üzemeltetése, fenntartása,
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Ablakon bedobott pénz VIII. – megtakarítások környezetvédelemmel 2009.

2009

Kevesebb villamos energia felhasználás, megtakarítás 268 114,5 kWh/
év (Társasági szinten 5%-os megtakarítás), kisebb fényszennyezés.

13,8 millió Ft
0 Ft
10 millió Ft
1 év 5 hónap

A rendszer igazolta, sőt esetenként felül is múlta az előzetes
számításokat

(villamos

energia

megtakarítás 0,268 GWh/év). Így
ennek folytatásaként 2009-2010ben az újonnan Társaságunkhoz
kerülő fogyasztási helyeken is
(Megyeri-híd, M0-M6 csomópont)
tervezzük bevezetni a feszültségszabályozást.
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Chianti 3D Kft. - Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft.

2007 óta a KÖVET tagvállalata

Erdei Vendéglő környezettudatos szemléletével is egybeesett.
Az épület fűtésére egy Carborobot F40 típusú kombinált, hazai
tervezésű és gyártású kazánt választottunk. Ez a hazai tervezésű és gyártású biomassza kazán igen változatos tüzelőanyag
típus elégetésére alkalmas: hasábfa, agripellet, faapríték, egyéb
préselvények (repce, napraforgó), és mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok (dióhéj, meggymag, stb.). A berendezés
automatikus, üzemeltetése a hamuzásra, a tüzelőanyag utántöltésére valamint az alkalmankénti tisztítására szorítkozik.

Erdei vendéglő és panzió,
avagy a természetben a
természetért
Vendéglő és Panzió)
8200 Veszprém,
Kittenberger K. u. 12..

Kapcsolattartó:
Dióssy Péter, ügyvezető
(70) 771-8729
(88) 425-458
chianti3dkft@gmail.com

A Chianti 3D Kft-ről röviden
A Chianti 3D Kft. 2008 februárjában megvásárolta az Erdei Vendéglő és Panziót, mely Veszprém nyugati oldalán festői környezetben helyezkedik el, a Kittenberger Kálmán Növény-és Vadaspark illetve egy parkerdő szomszédságában. Részben az állatkertnek köszönhetően - mely a régió kiemelt
turisztikai célpontja - éves szinten kb. 300 000 magyar és külföldi látogató halad el a vadaspark és
a szafari-park között. Ezen útvonalon helyezkedik el a vendéglátó létesítmény is. Az állatkert illetve az Erdei Vendéglő és Panzió látogatóinak száma előreláthatólag növekedni fog, mivel egy 420
millió forintos UMFT által támogatott fejlesztés indulhatott el. Az üzemeltetők kiemelt hangsúlyt
fektetnek a nagycsaládosok kiszolgálására. Ennek egyik alapja a kedvező árfekvés, melynek megtartása a bevételek csökkenése nélkül kizárólag a fenntartási költségek lefaragása által valósulhat
meg. Emiatt az épület és a berendezések folyamatos hosszú távú fejlesztése elengedhetetlen, ami
a cégvezetés alapelvei szerint kizárólag környezettudatos megoldásokkal történhet.

Alapítás éve:
2007

Alkalmazottak száma:
12 fő

Éves forgalom (2008):
52 millió Ft

Fő termékek:
éttermi, szállodai
szolgáltatások

A Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft.-ről röviden
A Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft.
2003 januárjában alakult azzal a céllal,
hogy létrehozzon egy a megújuló energiaforrások felhasználásán alapuló, mind
környezeti, mind gazdasági értelemben
véve fenntartható módon üzemelő bemutató parkot, ahol az emberek testközelben tekinthetik meg a különböző
környezetbarát technológiákat és gazdálkodási folyamatokat, ötletet és ihletet
merítve belőlük saját életmódjuk megreformálásához.
A HMEK Kft. a megújuló energia felhasználáshoz kapcsolódóan mérnöki, és projektszervezési feladatokat is végez, így 2004. óta szélerőmű park beruházások előkészítésén és engedélyeztetésén
dolgozik. Emellett energetikai tanácsadást, tervezést és megújuló energetikai projektek kivitelezését folytatja. Az elmúlt évek során komoly tapasztalatot szereztünk napkollektoros rendszerek
egyénre szabott, komplett kivitelezésében és tervezésében. Építész csapatunk az ország különböző pontjain tervez energiatudatos, környezetbarát épületeket. A HMEK Kft. ügyfeleit a különböző
megújuló energia felhasználáshoz kapcsolódó pályázatok írásával is segíti.

Hárskúti Megújuló Energia

„Természetes” energiák

Chianti 3D Kft. (Erdei

A használati melegvíz ellátására központi HMV (napkollektoros) ellátó rendszert építettünk ki, melynek segítségével 7 db
villanybojler eltávolítása vált lehetővé. Az épületben elhelyezett
1000 literes használati melegvíz tárolót 3 hőtermelő fűti: 8 db
Thermosolar TS300 típusú napkollektor, a Carborobot kazán,
valamint üzemzavar, vagy hosszabb nyári felhős idő esetére 2
db 2,2 kW-os elektromos fűtőpatron.
A cég 2009-ben 13 db elavult hűtőjét 10 db, a jelenleg kapható
legkorsze
legkorszerűbb és legenergiatakarékosabb A és A+ osztályú berendezésre cserélte. Az így csökkentett számú (viszont az előzővel megegyező hűtő térfogatú) hűtő park a számlák alapján körülbelül
évi 600 000 Ft megtakarításhoz fog vezetni. A vendéglő ez év elején hagyományos izzóit is lecserélte energiatakarékos fényforrásokra (97 db). Az Erdei Vendéglő működésének kezdete óta környezetbarát, foszfátmentes takarítószereket használ (a göngyöleg visszaváltható!). Az Erdei Vendéglő további környezetvédelmi intézkedései: a szelektív hulladékgyűjtés (élelmiszer hulladék,
papír, fém, műanyag), környezetkímélő irodaszerek használata (pl.: újrapapír alkalmazása), illetve
a dolgozók szemléletformálása az energia- és anyagfelhasználással kapcsolatban. A 2008-2009-es
fűtési szezonban a kazán 195 napot üzemelt, amely során kis eltérésekkel napi 70-80 kg pelletet
használt fel. A leghidegebb (és teltházas) napokon 10-15 napon keresztül ennek a mennyiségnek
közel háromszorosa fogyott. Az éves tüzelőanyag mennyiség így 16,1 tonna volt, amelynek az
éves költsége (35 Ft+ ÁFA/kg agripellet) 676 200 Ft, ennek éves CO2 kibocsátása 7 740 kg (e=0,6
földgázra vetített primer energia igény alapján számolva). Az olajtüzelésű kazán tüzelőanyag fogyasztása a beruházás előtti időszakban 20-30 liter fűtőolaj/nap volt, amely a 195 napos fűtési
időszakkal számolva éves szinten 4 875 liter volt, amelynek CO2 kibocsátása éves szinten 15 340
kg volt. Költség tekintetében mindezek alapján az olajtüzelés éves szinten 1 462 500 Ft-ba került,
így a beruházás a fűtésre vonatkozóan 786 300 Ft éves megtakarítást jelent.

Központ Kft.
8442 Hárskút,
Kossuth utca 25.

Kapcsolattartó:
Zelenák Adrián,
okl. környezetmérnök,
projektmenedzser
(88) 272-715
(88) 272-715
adrianz@megujulo.info

Alapítás éve:
2003

Alkalmazottak száma:
14 fő

Éves forgalom (2008):
154 millió Ft

Fő termékek:
Megújuló energetikai
rendszerek tervezése és
kivitelezése, energiatudatos építészeti tervezés,

Az Erdei Vendéglő és Panzió napkollektoros rendszerének teljes nettó felülete 14,08 m2 ezen felületen a vendéglő vízfogyasztása mellett körülbelül 600 kWh/m2/év hő hasznosul a melegvíz előállítására, amely így 8448 kWh/év elektromos áram megtakarítást biztosít. Ennek éves költsége
48 Ft/kWh elektromos áram árral és 10.000 Ft éves fenntartási költséggel számolva 405 500 Ft/
év, amely a magyarországi áramtermelés átlag CO2 kibocsátását figyelembe véve 3 tonna CO2
megtakarítást jelent.
Beruházás

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft. 2008 júniusában kapott megbízást a Chianti 3D Kft-től
az Erdei Vendéglő és Panzió elavult fűtési és használati melegvíz ellátó rendszerének környezetbarát, takarékos rendszerre való cseréjére. A beruházás előtt a vendéglő használati melegvíz igényét
7 db elavult villanybojler, a fűtését egy szintén régi, fűtőolaj tüzelésű kazán biztosította. Az épület vezetékes gáz bekötéssel nem rendelkezik. A beruházás előkészítése során a helyi adottságok
és erőforrások figyelembevételére, a gazdaságos megvalósításra valamint a későbbi üzemeltetésre törekedtünk. A helyi adottságoknak, a biomassza tüzelés felelt meg a legjobban, amely az
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Ablakon bedobott pénz VIII. – megtakarítások környezetvédelemmel 2009.

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

1,63 millió Ft
Carborobot Farmer
biomassza kazán telepítése

2008

Évi 4875 liter tüzelőolaj és 7,6
tonna CO2 megtakarítás

0 Ft
786 ezer Ft
2 év 1 hónap
2,54 millió Ft

Napkollektoros rendszer
telepítés

2008

Évi 8448 kWh elektromos áram és
3,06 tonna CO2 megtakarítás

10 ezer Ft
405 ezer Ft
6 év 5 hónap
4,03 millió Ft

Hűtőberendezések
korszerűsítése

2009

Évi 11458 kWh elektromos áram és
4,15 tonna CO2 megtakarítás

0 Ft
570 ezer Ft
7 év 1 hónap
113 ezer Ft

Fényforrások cseréje

2009

Évi 4412 kWh elektromos áram és
1,6 tonna CO2 megtakarítás

0 Ft
211 ezer Ft
6 hónap

energetikai auditálás,
szélerőműparkok tervezése, biogazdálkodás.

Chinoin Zrt.
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1999 óta a KÖVET tagvállalata
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Ablakon bedobott pénz VIII. – megtakarítások környezetvédelemmel 2009.
Az elmúlt évek beruházásai során minden telephelyünkön kiépítettünk egy, az esetlegesen bekövetkező káreseménykor keletkező veszélyes anyag, oltóvíz stb. visszatartását biztosító, nagy térfogatú, talajvíztől elszigetelt kármentő rendszert.

Csak semmi formalin!
CHINOIN Zrt.
1045 Budapest,
Tó utca 1-5.

Kapcsolattartó:
Kapuiné Nagy Erzsébet,
környezetvédelmi mérnök
(1) 505-1305
erzsebet.kapuine nagy@
sanofi-aventis.com

A cégről röviden
A Chinoin Zrt, amely a francia központú sanofi-aventis vállalatcsoport tagja, a piaci részesedését
tekintve Magyarország legnagyobb gyógyszeripari vállalata. Újpesti telephelyünkön a gyógyszergyártás szinte teljes vertikuma működik: alapkutatás; méretnövelés és fejlesztés; hatóanyagok
gyártása; késztermékek értékesítési hálózata. A késztermékek formázása, a szilárd gyógyszerformák előállítása veresegyházi, az injekciók gyártása csanyikvölgyi gyáregységünkben zajlik. A marketing és kereskedelmi funkciókat a SANOFI-AVENTIS Zrt. látja el, ugyancsak az újpesti telephelyen működő központjával. A Tó utcai telephely alapkövét egy – akkor még a város lakóövezetén
kívül eső – lecsapolt tó területén rakták le 1910-ben. A területet az eltelt évek alatt „utolérte”, majd
„körbenőtte” a főváros. A sűrűn lakott terület közvetlen szomszédsága elkerülhetetlenné tette a
folyamatos fejlesztéseket, a környezet és az ott lakók fokozott védelmének érdekében.

Alapítás éve:
1910

Alkalmazottak száma:
Újpesti telephely:1070 fő
Csanyikvölgy: 487 fő

Éves forgalom (2008):
141 126 millió Ft

Fő termékek:

A Chinoin Zrt. csanyikvölgyi gyógyszergyáregysége jelenlegi helyén ipari tevékenységet 1989
óta folytat, megfelelve a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak, mintegy 4 ha területen. A
telephely Miskolctól nyugatra, a Bükk-hegység tövében, a Csanyikvölgyből nyíló Forrás-völgy bejáratánál fekszik a Bükki Nemzeti Park kapujában. A gyáregység végsterilezett ampullás és aszeptikus körülmények között előre töltött fecskendő termékek gyártásával foglalkozik. A Chinoin Zrt.
termékeinek célja az emberi egészség megőrzése illetve helyreállítása. Ezt tükrözi a vállalatcsoport jelmondata is: „Az egészség a legfontosabb”. Vállalatunk alapelve, hogy biztonságosan és oly
módon végezzük munkánkat, mellyel dolgozóink és a vállalat környezetében élők egészségét,
valamint környezetünket egyaránt óvjuk.

Algoflex, Algopyrin,
Aprovel, Magne B6,
Normaflore, No-Spa,
Rhinatiol, Quarelin, Stilnox,
Jumex

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A vállalatvezetés tudja, hogy a környezetvédelem közügy, így kötelességünknek érezzük, hogy
minden érdeklődő számára nyitottak és átláthatóak legyünk, ezért 1999-ben, 2001-ben, 2003ban, majd 2008-ban is megjelentettük Környezetvédelmi jelentésünket, melyben beszámoltunk
környezetvédelmi erőfeszítéseinkről, kibocsátásainkról és elért eredményeinkről. Telephelyeinken rendszeresen, legutóbb 2009 júliusában, Újpesten szerveztünk környezetvédelmi nyílt napot
a közszféra és a lakossági érdeklődök számára. 2009-ben CSR-jelentés kiadását tervezzük a vállalati felelősségvállalás keretében. Vállalatunk kezdeményezésére indult be a gyógyszertárakban
a lejárt gyógyszerek begyűjtési rendszere, amely a Recyclomed Kht. szervezésében a társvállalatokkal közös finanszírozásban zajlik azóta is. Vállalatunk a környezetkímélő termelés elősegítése
érdekében vezette be az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerét.
Mára már minden telephely minden tevékenysége ISO 14001 szerint tanúsított. A környezetvédelmi jogszabályok és a cégcsoport követelményeinek betartásán túlmenően környezetvédelmi
teljesítményünk folyamatos javítására törekszünk. Dolgozóink valamint a környezetünkben élők
egészsége, illetve a környezetünk védelme érdekében olyan potenciális veszélyt jelentő, de határértékkel nem rendelkező paraméterekre is végzünk monitorozó méréseket, amelyekre jogszabályi előírás nincs (pl. nátrium-azid, Legionella).

A kibocsátásaink által okozott környezeti terheket az elérhető legjobb technika alkalmazásával
csökkentjük. Például az illékony szerves szénhidrogén [VOC] veszteségek csökkentésére kriokondenzátorokat csatlakoztattunk minden kémiai technológiához; az újpesti telephely szennyvízkezelőjébe ún. biofiltert szereltünk fel, amely nagy teljesítménye, hatékonysága és alacsony
üzemeltetési költsége mellett a leginkább környezetbarát megoldás az illékony szennyezők eltávolítására. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése minden telephelyünkön jó
alapja lett a hulladékok egyre növekvő arányú értékesítésének, illetve hasznosításának. Új technológiák bevezetésekor azt a műveletet részesítjük előnyben, amely az alacsonyabb víz- és oldószerfelhasználás vagy kisebb mértékű szennyezőanyag-kibocsátás miatt legkevésbé terheli, szennyezi
a környezetet. A “zöld kémia” jegyében már a kutatás-fejlesztés fázisában törekszünk a leginkább
környezetbarát technológia kiválasztására.

2009. januárjában az Újpesti Kémiai Gyáregységünkben bevezettük az ún. termikus hidrolízis (TH)
eljárást a cianidtartalmú szennyvizek cianidmentesítésére a korábbi
formalinos elfőzés helyett. A TH

MÚLT (formalinos „elfőzés”)

JELEN (Termikus Hidrolízis)

technológia megfelel a BAT (Leg-

szakaszos eljárás

folyamatos, számítógép vezérelt eljárás

jobb Elérhető Technika) előírásai-

elszórtan 3 különböző helyen 5 reaktorban

1 reaktor (térfogat: 1,6 m3)

nak, hazai tervezők és kivitelezők

felhasznált vegyszerek: 995 t/év formalin (CMR2) + 285 t/év nátrium-hidroxid

NEM igényel vegyszert

munkája.

reakcióidő: 6-12 óra/sarzs

tartózkodási idő: ≈1 óra

1800 gyártásközi ellenőrző mérés (minden sarzsból)

NEM igényel IPC méréseket (on-line mérés)

30 %-át a sarzsoknak újra kellett kezelni

hatékonyság: ≈ 100 %

A Chinoin Zrt.-ben 2007 végétől különböző projektek keretében munkacsoportok foglalkoznak
az energiafelhasználás optimalizálásával. Beruházásaink során is kiemelt figyelmet kap az energiatakarékos megoldások használata. 2009 januárjában az Újpesti Kémiai Gyáregységünkben bevezettük az ún. termikus hidrolízis (TH) eljárást a cianidtartalmú szennyvizek cianidmentesítésére
a korábbi formalinos elfőzés helyett. A TH technológia megfelel a BAT (legjobb elérhető technika)
előírásainak, hazai tervezők és kivitelezők munkája. Vegyi anyag hozzáadása nélkül 30 bar nyomáson, 200°C-on, 1,5 m3/h kapacitással történik a szennyező anyag elbontása egy folyamatos csőreaktorban, amely emberi felügyeletet nem igényel. A kezelt szennyvizet külső partnerhez szállítjuk
biológiai tisztításra. A többszörös hőcsere alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el,
a tényleges energiafogyasztás kevesebb, mint fele a tervezettnek.
Ugyancsak a formalin lecserélését eredményezte csanyikvölgyi gyáregységünkben az injekciógyártáshoz megkövetelt tisztaságú légtér biztosítására bevezetett új eljárás. A korábban
paraformaldehidet tartalmazó gázfejlesztő gyertyával (fumigátor) végzett fertőtlenítést oxigénre
és vízre bomló hidrogén-peroxiddal működtetett „száraz köd” fejlesztő készülékkel váltottuk le. A
fokozatos „száraz köd”-ös technológiára való átállással a légtér fertőtlenítés gyakorisága is csökkent. Az anyag kiváltása környezetvédelmi vonatkozása mellett munkavédelmi szempontból is
fontos eredmény, sőt a rövidebb állásidő miatt a termelékenység is nőtt, többlet gyártókapacitás
jött létre a gépsorok hosszabb idejű rendelkezésre állása miatt.
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Működési költség (éves)

Mióta
működik?

Környezeti javulás

2009.
január

1280 t/év vegyi anyag felhasználás
csökkenése (995 t/év formalin
+ 285 t/év nátrium-hidroxid). A
vegyszer szállítás elmaradásával
évente 8 tonna CO2 kibocsátást
takarítunk meg. 584 t/év kevesebb
az égetésre kerülő veszélyes
hulladék mennyisége, ez 660 t CO2
kibocsátás-csökkentést jelent.
Energia megtakarítás: 0,64 GWh/
év, ezzel 14 tonnával kevesebb
CO2-ot bocsátunk ki. Összes CO2
megtakarítás: 682 t

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Ahol a BAT-unk lakik

Szennyvíz előkezelési
technológia termikus
hidrolízissel (TH)

Légtérfertőtlenítési
technológia váltása

Formaldehid váltása hidrogén
peroxidra, 300 kg/év formaldehid
megtakarítása, illetve a ritkább
2006-2008
leállás miatt többlet gyártókapacitás létrejötte. (kb.18 millió ampulla
és 16 millió fecskendő.)

1003 millió Ft
0 millió Ft
215 millió Ft
4,7 év

84 millió Ft
0 millió Ft
914,5 millió Ft
1 hónap

Száraz köd >>

2000 óta a KÖVET tagvállalata

Dreher Sörgyárak Zrt.

18

3.

Kreatív megtakarítások
és környezetvédelem
Dreher Sörgyárak Zrt.
1106 Budapest,
Jászberényi út 7-11.
Kapcsolattartó:
Percsiné Bíró Kinga
környezetvédelmi vezető
(1) 432-9766
(1) 432-9713
kinga.biro@dreher.
sabmiller.com

Alapítás éve:
1854
Alkalmazottak száma:
708 fő
Éves forgalom (2008):
41.118 millió Ft
Fő termékek:
Dreher Classic, Dreher Bak,
Dreher 24, Arany Ászok,
Arany Ászok Alkoholmentes, Hofbrau, Kozel
Forgalmazott termékek:
Pilsner Urquell, Miller
Genuine Draft

4.

A cég rövid története
A Dreher Sörgyárak Zrt. számára a nemzetközi hátteret anyavállalata, a világ második sörgyártó vállalkozása, a SABMiller (South African Breweries) csoport biztosítja. A Dreher Sörgyárak Zrt. a több
mint másfél évszázados sörgyártói tapasztalata, technológiai fejlesztései, és széles körű fogyasztói
igényeket kielégítő, kitűnő márkái révén a magyar sörpiac meghatározó szereplője. A Dreher üzletvitelét és valamennyi tevékenységét a minőség iránti elkötelezettség, a tiszta piaci versenyszellem, a környezettel való harmonikus egység és a társadalmi felelősségvállalás alapelvei jellemzik. A
Dreher Sörgyárak termékeinek állandó ízminőségét az iparágban egyedülálló műszeres felszereltséggel rendelkező analitikai laboratóriumi vizsgálatok, valamint a folyamatos képzésben részesülő
érzékszervi bíráló szakemberek garantálják. A SABMiller az európai régióban tevékenykedő sörgyárai számára a Dreher Zrt. analitikai laboratóriumát jelölte ki vizsgálati központjává. A SABMiller
mindenkori célkitűzése, hogy kiváló minőséget hozzon létre, legyen szó akár a hagyományokból
gyökerező helyi, akár az egész világon elismert nemzetközi márkáiról. A SABMiller leányvállalataként a Dreher Zrt. működését az anyacég legszigorúbb szakmai és etikai irányelveit követve, a
magyar és Európai Uniós jogszabályokkal a legmesszebbmenőkig összhangban valósítja meg.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
A SABMiller vállalatcsoport a Fenntartható Fejlődés szellemében végzi tevékenységét. Tagvállalatai számára 10 fő fejlesztési területet jelölt ki, melynek megvalósításában a Dreher Sörgyárak Zrt.
is aktív szerepet vállal. A Dreher Sörgyárak üzletpolitikájának egyik lényeges eleme a gazdálkodási
környezet védelme, valamint az erőforrásokkal való takarékos bánásmód. Ezt célozzák folyamatos energiafelhasználás-csökkentő fejlesztései, és a környezetirányítási rendszer (ISO 14001) működtetése is. A Dreher Zrt. volt az első a magyarországi sörgyárak között, amely bevezette az ISO
14001 szerinti környezetirányítási rendszert, melyet szintén elsőként integrált az ISO 9001 alapján
kialakított minőségirányítási, valamint az élelmiszerbiztonságot elősegítő HACCP rendszerekkel,
megszerezve e rendszerek tanúsítását is. A Dreher Sörgyárak Zrt. a fenntartható fejlődés jegyében
környezettudatos gazdálkodást és felelős kommunikációt valósít meg.
1.

2.

Felújítottuk a palacktöltő csarnok belső világítását. A 255 db régi 500W egységteljesítményű
lámpatestet 154 db 250W egységteljesítményű modern és energiatakarékos lámpatesttel
váltottuk ki, úgy hogy a csarnok megvilágítása megfelel az elvárásoknak. Automata fényérzékelőkkel biztosítjuk, hogy csak ott és akkor legyen világítás, ahol, és amikor szükséges.
Korszerűsítettük a palacktöltő csarnok fűtési rendszerét. A 30 db régi gőzfűtésű kalorifert
lecseréltük 18 db modern, szabályozható melegvíz-fűtésű kalorifert tartalmazó rendszerre.
Ezzel egy időben az épületből nyíló összes készáru és göngyöleg forgalmat ellátó kaput elláttuk melegvíz-fűtési rendszerű hő-légfüggönyökkel. A kaloriferek és hő-légfüggönyök saját
termosztáttal rendelkeznek.
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5.

6.

7.

A töltő üzem ioncserélő technológián alapuló vízlágyítóját lecseréltük egy új, 50/100 m3/h
egységteljesítményű fordított ozmózisos (RO) vízlágyítóra. A membrán technológiát alkalmazó vízlágyító, működési elvéből eredően, a lágy víz mellett ásványi sókban bedúsult hulladék vizet (koncentrátum) is termel. A koncentrátumot - amely általában csatornába elvezetett hulladékvíz - egy külön álló vezetékrendszeren keresztül padozattakarításra, a hulladék
kovaföld kinyomatására, zöld terület locsolására, illetve tűzivízként használjuk fel.
A 2008. májusban beüzemelt biológiai (anaerob) szennyvíztisztítóban melléktermékként keletkező magas metán tartalmú biogáz elégetésére egy, a szennyvíztisztító üzem mellé telepített 2 t/h teljesítményű 10 bar-os gőzkazánt telepítettünk. A biogáz kazán által termelt gőz
egy csatlakozó gerincvezetéken keresztül kerül a gyár gőzrendszerébe, úgy, hogy a rendszer
nyomásviszonyai mindig biztosítják a biogázból termelt gőz elsődleges felhasználását. Az így
hasznosított biogáz, és az abból termelt gőz a gyár korábbi földgáz igényének (illetve ÜHG
kibocsátásának) kb. 8%-os csökkenését eredményezte.
A termelő üzemek részére hűtőenergiát biztosító szekunder hűtőrendszerbe egy ún. hidraulikai osztó beépítésével csökkentettük a kompresszor munkát, amely jelentős villamos energia megtakarítást eredményezett, kiküszöbölve a túlhűtés, ill. alulhűtés lehetőségét.
Hulladék hő hasznosításával sikerült a palacktöltő és sörszűrő üzem CO2 ellátását biztosító
elpárologtató berendezések fűtésére használt korábbi gőz-fűtésű bordáscsöves csőregisztereket teljes mértékben kiváltanunk. A fejtőgépek pneumatika rendszeréhez sűrített levegőt
termelő légkompresszorok hűtésére felhasznált (40-45OC hőmérsékletre felmelegedő) levegőt vezettük el légcsatornán keresztül az elpárologtatók fűtésére.
A korábban létesített főzőházi komlóforraló berendezések hulladék hő visszanyerő rendszerének (ABP, II. kötet) kihasználtsága lehetővé tette, hogy a még rendelkezésre álló hőkapacitásra
egy LiBr-os ipari abszorpciós hűtő berendezést telepítsünk, amely hőenergia segítségével
állít elő hűtőenergiát. Ennek felhasználását a technológiában szinte folyamatosan tudjuk biztosítani. Büszkék vagyunk rá, hogy a SABMiller sörgyárak közül először a Drehernél valósult
meg ez a technológiai újítás.
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

13,2 millió Ft
Palacktöltő csarnok
világításának korszerűsítése

2008

Villamos energia megtakarítás:
kb. 300 000 kWh/év

0 Ft
9,52 millió Ft
1 év 5 hónap
41,8 millió Ft

Palacktöltő csarnok
fűtésének korszerűsítése

2008

Egy fűtési időszakban kb. 6000 GJ
gőz megtakarítása (kb. 176 ezer Nm3
földgáz)

0 Ft
27 millió Ft
1 év 6 hónap
4,2 millió Ft

Töltő üzemi RO vízlágyító
koncentrátumának
hasznosítása

2008

Kb. 9 800 m3/év elsődleges víz
felhasználás kiváltása

0,22 millió Ft
2,96 millió Ft
1 év 6 hónap

Biogáz, a modern sörgyártás része

28,3 millió Ft
Biogáz termelés és
hasznosítás

2008

8% éves földgáz felhasználás csökkenés, azaz kb. 425 000 Nm3/év földgáz
megtakarítás

3 millió Ft
50 millió Ft
7 hónap
6,35 millió Ft

Hidraulikai osztó telepítése
a hűtőenergia hálózaton

2008

Villamos energia megtakarítás
a hűtőkompresszoroknál:
kb. 100 000 kWh/év

0 Ft
3,18 millió Ft
2 év
500 ezer Ft

Hulladék hő hasznosítása
CO2 elpárologtatók fűtésére

2008

Gőzfűtés kiváltásának következtében
a megtakarítás kb. 250 GJ gőz/év

0 Ft
1,125 millió Ft
5 hónap
69 millió Ft

Hulladék hőből hűtőenergia
előállítása

2008

Villamos energia megtakarítás:
475 000 kWh/ év

3 millió Ft
15,2 millió Ft
5 év 8 hónap

A biogáz kazán által termelt gőz
egy csatlakozó gerincvezetéken
keresztül kerül a gyár gőzrendszerébe, úgy, hogy a rendszer nyomásviszonyai mindig biztosítják a
biogázból termelt gőz elsődleges
felhasználását. Az így hasznosított
biogáz, és az abból termelt gőz a
gyár korábbi földgáz igényének (illetve ÜHG kibocsátásának) kb. 8%os csökkenését eredményezte.

Palackozó >>

Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt.
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Ft. Fontos kihangsúlyoznunk, hogy egyes lakóközösségek még csak nemrég valósították meg
a programot, így esetükben csupán rövid időszak megtakarításáról beszélünk. Az eddigi megtakarításokra alapozott számításaink szerint ugyanakkor a becsült éves eredmények az összes,
19 referenciaépületet figyelembe véve a becsült éves energia-megtakarítás kb. 3,19 GWh, míg
a becsült éves költségmegtakarítás kb. 49 millió Ft.

Környezet- és
pénztárcakímélő
távfűtés
Fővárosi
Távhőszolgáltató Zrt.
1116 Budapest,
Kalotaszeg utca 31.
Kapcsolattartó:
Dömötör Szilvia, ÖKOPlusz
értékesítési menedzser
(1) 463-6078
(1) 463-6083
szdomotor@fotav.hu

A fenti eredmények a CO2-kibocsátás csökkenésében is megmutatkoztak: az a CO2 mennyiség, amit az épületek napjainkig ténylegesen megtakarítottak 301 tonna volt, míg a teljes évre
becsült egész éves CO2-megtakarítás a 19 referenciaépület esetében összesen 486 tonna körül várható.

A cégről röviden

A FŐTÁV Zrt. Magyarország legnagyobb távhőszolgáltató vállalata, amely jelenleg 240 ezer lakossági és több mint hatezer közületi és ipari felhasználó számára értékesít hőt, forróvíz formájában. Fő profilunk a hőszolgáltatás és -termelés, de a lakossági területen további, az értékesített
hő felhasználását támogató tevékenységet is folytatunk. Kiemelkedő törekvésünk a felhasználók
számára értékesített hő kedvező árának biztosítása. A forgalmazott hő kb. 85%-át külső forrásból vásároljuk, amelynek kb. 70%-át a legkorszerűbb, EU-minősítés szerint is nagyhatékonyságú
kapcsolt energiatermeléssel állítanak elő.
Együttműködünk a felhasználók hőigényének csökkentésben is, ezért a hőpiac megtartása, bővítése érdekében egyéb szolgáltatásokat – felhasználói rendszerek üzemeltetése, karbantartása, fűtéskorszerűsítés – is végzünk. A fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódik sikeres programunk, az
ÖKOPlusz is.

Alkalmazottak száma:

re életre hívott ÖKO-program
2007-ben indult útjára. 2007 ok-

A fenti ideális esetben a potenciális CO2-megtakarítás 42 774 tonna lenne évente. Összehasonlításképp, a megtakarítás egyenértékű 51 535 tonna cement gyártása kapcsán keletkező
éves CO2-kibocsátással.

ték a programot.

Főbb környezetvédelmi intézkedések

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Az ÖKOPlusz program

777 fő

Éves forgalom (2008):
59 934 millió Ft

Fő termékek:
hőtermelés,
távhőszolgáltatás

A vállalatunk kezdeményezésére életre hívott ÖKO-program 2007-ben indult útjára. 2007 októberében először a Fővárosi Közgyűlés szavazta meg Budapest területére, majd 2007 decemberében
a kormány döntése értelmében az egész országra kiterjesztették a programot. Mind az országos
ÖKO-program, mind a Budapest területére érvényes ÖKOPlusz program a hazai távfűtési rendszer
egyik nagy problémájára – a távfűtés egyedi szabályozhatóságának hiányára – ad innovatív és
költséghatékony megoldást.
Az ÖKOPlusz program célja a fővárosi távfűtött épületek belső fűtési rendszereinél az egyedi,
automatikus szabályozás megvalósítása, továbbá a költségosztás létrehozásának támogatása és
megvalósítása.
Az eredmények
Napjainkig összesen 19 épületben valósult meg az ÖKOPlusz program, amely során a lakók hődíjköltségei átlagosan 17%-kal csökkentek. Az ÖKOPlusz felújítás után az eddigiekben realizált teljes
energia-megtakarítás összesen 1,973 GWh volt, míg a teljes költség-megtakarítás kb. 31,4 millió

Óvja a környezetet és a
pénztárcát is!

A vállalatunk kezdeményezésé-

Vállalatunk gyakran hangsúlyozza, hogy a távfűtés egy környezetkímélő, a fenntartható fejlődést szolgáló fűtési mód, amely az ÖKOPlusz program bevezetésével a felhasználói oldalon is
hatékonyabb, modernebb és költségkímélőbb is lett egyben. Abban az esetben, ha minden,
ma még egyedileg nem szabályozható budapesti távfűtéses lakás (összesen 180 ezer, amely
szám nem tartalmazza azt a 30 ezer távfűtéses lakást, ahol már egyedileg megoldották a lakók a fűtés korszerűsítését) esetén megtörténne az ÖKOPlusz átalakítás, úgy évente 280,5
GWh energia-megtakarítást, kb. 4,3 milliárd Ft költség-megtakarítást érhetnénk el.

Alapítás éve:
1960
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Ablakon bedobott pénz VIII. – megtakarítások környezetvédelemmel 2009.

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

19 db referenciaépület,
amelyekben befejeződtek
az ÖKOPlusz átalakítási
munkálatok.

2008

Energia megtakarítás: 3,19 GWh/
év, ami 486 tonna CO2 megtakarítást eredményez évente (becsült
értékek).

225,5 millió
5,565 millió Ft
1. évben 88,4 millió Ft
2. évben 69 millió Ft
3 év 3 hónap

tóberében először a Fővárosi Közgyűlés szavazta meg Budapest
területére, majd 2007 decemberében a kormány döntése értelmében az egész országra kiterjesztet-

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
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Ablakon bedobott pénz VIII. – megtakarítások környezetvédelemmel 2009.

Beruházás

Felelősség a fenntarthatóság záloga
Grundfos Magyarország
Gyártó Kft.
2800 Tatabánya,
Búzavirág utca 14.

Kapcsolattartó:
Varga Lajos Zoltán
Common Service Manager
(34) 520 100

A cégről röviden
A Grundfos a világ egyik vezető szivattyúgyártója, amelynek 1945-ös alapítása óta legfontosabb
törekvése, hogy világszerte sikeresen fejlesszen, gyártson és értékesítsen kiváló minőségű szivatytyúkat, szivattyú rendszereket, ezzel is hozzájárulva a magasabb életszínvonal és az egészségesebb
környezet kialakításához. Hosszú távú stratégiájának részeként a Grundfos 2000-ben elindította a
villanymotor-gyártást a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. tatabányai üzemében. 2001-ben a motorgyár (GMH1) új, komplett szivattyúkat gyártó egységgel (GMH2) bővült. A gyár nemcsak hazai,
hanem a teljes nemzetközi piacon értékesíti termékeit. 2007-ben újabb Grundfos szivattyú gyár
(GMH3) kezdte meg működését Székesfehérváron, aminek köszönhetően a cég ma már több mint
1800 embernek ad munkát az országban és árbevétele megközelíti a 67 milliárd forintot.

Az intézkedés
megnevezése

Környezeti javulás

2004

Deponálásra kerülő hulladékok
mennyiségének csökkentése 1900
tonnával. Hulladék anyagában történő újrahasznosítással nyersanyag
felhasználás csökkenése.

Alapítás éve:
2000

Alkalmazottak száma:
1865 fő

Gyártási hulladékok
szelektív gyűjtése

Fő termékek:
villanymotor-, szivattyú- és
kábelgyártás

Harmóniában a környezettel – a fehérvári gyáregység
egyik pihenőkertje

50 millió Ft
18 millió Ft
205,86 millió Ft
3 hónap
0 Ft

Papír kéztörlő kiváltása
textilre

2009

Évente kb. 6,5 tonnával kevesebb
nem veszélyes hulladék képződik.

0 Ft
0,5 millió Ft
azonnali
0 Ft

Olajos rongy újrahasználat

2006

Évente kb. 20 tonnával kevesebb
veszélyes hulladék (olajos textília)
képződik

2006

30%-kal, vagyis évente kb. 12 000
tonnával csökkent az emulziós olaj
felhasználás; 45%-kal, évente kb.
62 tonnával kevesebb veszélyes
hulladék képződik (használt emulzió hulladék).

0 Ft
1,2 millió Ft
azonnali

Főbb környezetvédelmi intézkedések
Az alapítványi tulajdonú Grundfos cégcsoport az ügymenet meghatározó feltételének tartja a
fenntartható fejlődést és a hitelességet - ezért nyíltan és aktívan támogatja a környezet védelmét,
és mindent megtesz a felelős működés, valamint az egészséges munkahelyi körülmények kialakítása érdekében. A Grundfos törekvése, hogy példamutató vállalatként működtesse üzemeit, és
felelős magatartásával ösztönözzön más vállalatokat.

Éves forgalom (2008):
67 milliárd Ft

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

(34) 520 109
lzvarga@grundfos.com

Működési költség (éves)

Mióta
működik?

Környezetirányítási rendszer
A környezetvédelmi követelményeknek való folyamatos megfelelés biztosítása, illetve környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos javulása érdekében gyárainkban 2004-ben bevezettük az ISO
14001-es szabványon alapuló környezetirányítási rendszert. A KIR bevezetését követően folyamataink optimalizálására és fejlesztésére fókuszáltunk. KIR rendszerünk bevezetésénél jelentős környezeti tényezőként került meghatározásra a tevékenységünkből származó hulladék, illetve üzemeink energia felhasználása. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a folyamatos fejlődést, ezeken a
területeken évről évre jelentős hulladékcsökkentési és energiafelhasználás-csökkentési akciókat
hajtottunk végre.
Felelős Hulladékgazdálkodás
Magyarországi gyáraink alapítása után legfontosabb feladatunk a hulladékkezelés területén jelentkezett. Keletkező hulladékaink újrahasznosítása érdekében üzemeinkben kialakítottuk a szelektív
hulladékgyűjtés feltételeit. Ennek köszönhetően gyártásközi hulladékainkat már a keletkezési helyeken elkülönítetten gyűjtjük, s anyagfajtánként elkülönítve készítjük elő a szállításra. A rendszer
segítségével hulladékaink 95%-át anyagában történő újrahasznosításra adjuk át. Így évente a 2000
tonna gyártási hulladékból mintegy 1900 tonna újrahasznosításra kerül, amely jelentős környezetvédelmi és gazdasági előnyt is jelent. Gyártási hulladékaink szelektív gyűjtése mellett több sikeres
intézkedést is bevezettünk. Ilyen többek között az irodai papírhulladékok és az elektronikai hulladékok szelektív gyűjtése. Előnyös és megtérülő megoldásnak bizonyult a papír kéztörlők textil
kéztörlőkkel való kiváltása, amelynek révén évente 6,5 tonnával csökkent a hulladékaink mennyisége. Veszélyes hulladékok tekintetében a csökkentés a legfontosabb cél. A szennyezett felitató
rongyokat szerződött partnerünk elszállítja és kimossa, így csak a felitatott anyag lesz hulladék.
Másik projektünk az emulziórendszer kezelésére bevezetett fluid menedzsment rendszer, melynek
segítségével 30%-kal csökkentettük a felhasznált emulziós olaj mennyiségét, és 45%-kal a keletkező folyékony veszélyes hulladék mennyiségét.
Felelős Energiagazdálkodás
Energia megtakarítás területén 2009-es évre várhatóan sikerül elérnünk 2 500 MWh megtakarítást
– csak az energia megtakarítási projektünknek köszönhetően, ami 83 millió Ft költségcsökkenést
jelent az előző évhez viszonyítva. Mindemellett a 2008-2009-es fűtésszezonban bevezetett energiatakarékossági intézkedéseinknek köszönhetően – éves szinten – 2009. évben előreláthatólag
mintegy 16 millió Ft költségcsökkenést várunk a 2008-as évhez viszonyítva. Környezetvédelmi intézkedéseink révén évente összesen mintegy 341 millió forintnyi megtakarítást értünk el.

Fluid menedzsment rendszer (olajos emulzió újraszűrése, helyi kezelése)

Folyékony veszélyes
hulladék mennyiségének
csökkentése

Helyi hűtés a központi hűtés
használata helyett (GMH3)

Helyi sűrített levegős
kompresszor a központi
használata helyett (GMH3)

Fűtés optimalizálás

Hűtés és szellőzés
optimalizálás

Termelési berendezések
időszakos lekapcsolása
(Kompresszorok, világítás,
gépek)

2008

A vizes bázisú folyékony hulladék
bepárlásával évente 660 tonnával
kevesebb veszélyes hulladék (720
t/év helyett 60 t/év) képződik.

0 Ft
0 Ft
8,1 millió Ft
azonnali
30 millió Ft
7 millió Ft
20 millió Ft
2 év 4 hónap
280 ezer Ft

2007

Évi 60 600 kWh-val csökkent a
villamos energia felhasználás a központi hűtési rendszertől független
helyi hűtés kiépítésével.

50 ezer Ft

2008

Villamos energia felhasználás
csökkentése évi 36 400 kWh-val
a központi sűrített levegő ellátó
rendszertől független helyi kompresszorok telepítésével.

0 Ft

2008

Évente 0,16 millió m3-rel csökkent
a fűtési földgáz felhasználás, az
időprogrammal vezérelt fűtés,
illetve a megfelelő hőmérséklet
beállítások révén.

2009

Villamos energia felhasználás
csökkentése évi 70 000 kWh-val a
szellőzési és hűtési időprogramok,
éjszakai szellőztetés bevezetésével.

130 ezer Ft
2 millió Ft
2 hónap
60 ezer Ft
1,2 millió Ft
1 hónap
0 Ft
16 millió Ft
azonnali
6 millió Ft
0 Ft
23 millió Ft
3 hónap
0 Ft

2008

Villamos energia felhasználás
csökkentés évi 172 000 kWh-val a
lekapcsolási rend bevezetésével.

0 Ft
56,8 millió Ft
azonnali
7,5 millió Ft

Vezetékes vízfelhasználás
csökkentés (öntözés fúrt
kútról) GMH3

2008

Évente 8 000 m3-rel kevesebb vezetékes ivóvíz felhasználás.

200 ezer Ft/év
3,5 millió Ft/év
2 év 3 hónap
4,6 millió Ft

Vezetékes vízfelhasználás
csökkentés (épület hűtés
kútvízzel) GMH3

2009

Évente 4 500 m3-rel kevesebb vezetékes ivóvíz felhasználás.

150 ezer Ft/év
4,1 millió Ft/év
1 év 2 hónap

Ami az éltető vizet eljuttatja hozzánk

A vizes bázisú folyékony hulladék
bepárlásával évente 660 tonnával
kevesebb veszélyes hulladék (720
t/év helyett 60 t/év) képződik.

Kecskeméti Református Gimnázium és Általános Iskola & Solar Shine Factory Kft.
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2008 óta a KÖVET tagvállalata

Ablak nélküli tantermek
innovatív megvilágítással
Kecskeméti Református
Gimnázium és Általános
Iskola
6000 Kecskemét,
Szabadság tér 7.

Kapcsolattartó:
Tórnyi Márta

Az iskola rövid története
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnázium és Általános Iskola elsőrendű feladata a Kecskeméten 1564-től folyó református hittudatú és szellemű, bibliai alapon nyugvó, ugyanakkor a kor
legmagasabb tudományos követelményeinek megfelelő nevelő-oktató munka biztosítása. A diákokat a tudományok és művészetek iránti fogékonyságra, mindenkitől a jó megtanulásának készségére, testi, szellemi és lelki tartásra, erkölcsi szilárdságra neveli. Ezzel is összefügg, hogy fejlesztéseiknél a környezetbarát megoldásokat keresik, és így találtak rá a Solar Shine Kft-re, akikkel azóta
is szorosan együttműködnek.

Az oktatás során erősítik a környezettudatosságot. Gyakorlati példákkal alátámasztva illusztrálják
a környezeti problémákat (pl. a Tiszai cianid szennyezés következményeinek bemutatása). Az iskola tanulói aktívan bekapcsolódtak ökohatékonysági intézkedések alátámasztását megalapozó
mérésekbe, tudományos diákköri tevékenységbe, ahol sikeresen szerepeltek. Ide sorolható a gimnáziumi tanuszoda napkollektoros rendszerének energetikai vizsgálata című dolgozat, amellyel a
Hlavay József Országos Környezettudományi Diákkonferencián vettek részt.

A cégről röviden (Solar Shine Factory Kft.)

(30) 303-7404

A Solar Shine 2007 óta végzi a Solarspot bevilágító rendszerek forgalmazását és beépítését. Az
elmúlt időszakban kb. 200 db Solarspot beépítést végeztek. Anyacégük, a Solar Project Srl. fejlesztette ki a Solarspot világító csőrendszert, amely a kültéri fénygyűjtő kupola által felfogott napfényt
egy szuper-fényvisszaverő (Vegalux®) bevonattal rendelkező cső segítségével a helyiségekbe szállítja, megvilágítva ezzel az épület belsejében található egységeket, legyen szó akár magánjellegű
felhasználásról vagy iroda, illetve ipari helyiségek természetes fényellátásáról. Mindez jelentős
mennyiségű energiát takarít meg a felhasználónak. A Solar Shine Factory Kft. eddigi beépítéseivel
legalább 50 tonna széndioxid kibocsátás csökkentéséhez járult hozzá.

(76) 500-387
tornyim@freemail.hu

Alapítás éve:
1564, újraindítás:1990

Alkalmazottak száma:

napkollektoros fűtési rendszer hatásfokának javítására folyamatos mérést lehetővé tevő műszert
iktattak be, hogy az objektum energiaelosztásának optimalizálását megvalósítsák, és csökkentsék
a hőveszteséget. Az eddigi megtakarítás kb. 5 % költségcsökkenést eredményezett.
Amikor az oktatási helyiségek bővítéséhez a tetőtérben ablak nélküli tantermek kerültek kialakításra, a megvilágításra innovatív megoldást kerestek. Választásuk a Solar Shine Factory Kft. által kínált termékre esett, amely kiválóan megoldotta a tetőn elhelyezett fénygyűjtő kupolák és
szuperfényvisszaverő falú csövek segítségével a természetes napfényhatású megvilágítást. A beruházás beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A működés során napi 10 órában tökéletes (természetes) megvilágítást biztosít.

gazdasági vezető

Beruházás

125 fő

A cég filozófiája a környezeti felelősség erősítése a fogyasztási kultúra
alakításán keresztül, termékük életciklus-szemléletű környezeti teljesítményének bemutatásával. A cég
maga is környezettudatos munkakultúrát alakított ki. A munkatársak
tömegközlekedést vesznek igénybe, a PET palackokat szelektíven
gyűjtik, az elektromos energia használatában ökohatékonyságra törekszenek. Meggyőződésük, hogy
akkor lehetnek sikeresek, ha fenntartható megoldásokat valósítanak
meg a mindennapi működésben is.

Éves forgalom (2008):
385 millió Ft

Fő termékek:
tanulói jogviszony 1100 fő

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

(Hagyományos izzós világításhoz viszonyítva)

A tetőtérben kialakított
osztálytermek (ablak nélküli,
275 m2) solarspot világító
berendezéssel történő felszerelése. A beruházás kivitelezését a Solar Shine Factory
Kft. 2008-ban fejezte be.

54 darab síkkollektor
felszerelése a sportszárny
medenceterének és kiszolgálóegységeinek fűtéséhez
szükséges hőenergia jelentős részének csökkentésére.
Az év melegebb felében az
energiaszükséglet 95 %-át
fedezi a napkollektor.
Mérőműszer felszerelése
a termelt energia mennyiségének regisztrálására

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A gimnázium egyik meghatározó környezetvédelmi intézkedése a tanuszoda napkollektoros vízmelegítése. Nyári hónapokban a melegvíz 90 %-át adja, amivel energiát takarít meg. A berendezés
kivitelezése 2001-ben kezdődött el, és 2002. október 28-án helyezték üzembe. A 13,5 millió forint
értékű beruházás éves szinten 200-230 GJ energiát termel, ami közel 5880 m3/év gáz fűtőértékének felel meg. A rendszernek nincs fenntartási költsége, működéséhez minimális villamos energia szükséges. Rendszer élettartama kb. 25 év, megtérülési ideje 8-10 év. A beruházást követően a
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2008

Villamosenergia megtakarítás
23,4 MWh/év
Elektronikai és elektromos hulladékok csökkenése (10-12 kg/év)
Szén-dioxid kibocsátás csökkenés:
14,6 tonna/év
Egészségügyi szempontból
előnyösebb természetes fényhatás
biztosítása

3,5 millió Ft
0 Ft
1 millió Ft
3,5 év

5 %-os hatásfok javulás

Lichtblau Krisztina
értékesítési asszisztens
(20) 999-9004
(1) 204-0808
lichtblau.krisztina@solarspot.hu

Alapítás éve:
2005

Alkalmazottak száma:
3 fő

Éves forgalom (2008):
20 millió Ft

solar-attic, solar wall, solar

0 Ft
1,5 millió Ft
9 év

0 Ft
180 ezer Ft
azonnali

Egy 21. századi osztályterem
ablak nélkül, napsütésben

Temető u. 8.

Kapcsolattartó:

solarspot rendszerek,

10 ezer Ft
2007

2724 Újlengyel,

Fő termékek:

13,5 millió Ft
29 GJ energiát képesek termelni
havonta.
Gázfelhasználás csökkenése (5 880
2002-2003 m3 gáz/év)
27,6 tonnával kevesebb széndioxid
emisszió/év

Solar Shine Factory Kft.

work

2005 óta a KÖVET tagvállalata

Magyar Posta Zrt.
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Megújuló energiaforrás felhasználása

Tárd fel a múltat,
pillantsd meg a jövőt
Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest,
Dunavirág u. 2-6.

A cégről röviden
A Magyar Posta alapvető funkciója, hogy egyetemes szolgáltatóként magas színvonalú postai
szolgáltatásokat nyújtson, behálózva az országot, illetve összekapcsolva a magánembereket és a
vállalkozásokat az egész világgal.

Kapcsolattartó:
Czabafi Judit környezetvédelmi csoportvezető
(1) 767-8060
(1) 767-8112
Czabafi.Judit@posta.hu

Haladó szellemű vállalatként a Magyar Posta - megőrizve tekintélyes munkáltatói szerepkörét a gazdasági eredmények stabilizálására, szolgáltatásaiban pedig a fejlett piac által megkövetelt
minőségi színvonal elérésére törekedett. A XXI. század kihívásaira válaszul kultúraváltást hajtott
végre az értékesítésben és a kiszolgálásban azért, hogy a postai szolgáltatások európai piacának
liberalizációja után is versenyképes postai szolgáltató maradjon. Mindezek mellett elkötelezett a
gazdasági, társadalmi és környezeti feltételek fenntarthatósága, az emberi jogok és más, nemzetközileg elfogadott normák tiszteletben tartása, valamint a közjó szolgálata iránt.

Alapítás éve:
1994. január 1., a Magyar
Posta Vállalat általános
jogutódjaként

Alkalmazottak száma:

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A Magyar Posta Zrt. elkötelezett híve a környezet védelmének és már hosszú évek óta számos
intézkedést tesz, hogy a lehető legkisebb mértékű legyen a működéséből eredő környezeti terhelés.

35.973 fő (statisztikai fő)

Éves forgalom (2008):
194 563,8 millió Ft

t
t

Fő termékek:
Alapvető levél- és cso-

t

magpostai szolgáltatások,
postai pénzforgalmi közve-

t

títő tevékenység, belföldi
postautalvány-szolgáltatás.

t

t

t
t

A Társaság 2001-ben publikálta először környezetpolitikáját, amelyet 2008-ban aktualizáltak
az Európai Uniós, ill. a változó nemzeti környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően.
Második alkalommal készít fenntarthatósági jelentést, ezúttal 2008-ra vonatkozóan, amely
megtalálható a www.posta.hu honlapon.
A 2005-ben kiadott, jelenleg is hatályos Környezetvédelmi Szabályzat az idei évben átdolgozásra kerül, melynek során a postai veszélyes hulladékok hálózaton belüli szállítására vonatkozó belső utasítás tervezet is helyet kap benne.
Jelenleg - az eddigiek mellett (Országos Logisztikai Központ (OLK), Győr- és Füzesabony Posta
Feldolgozó Üzem) - 3 új telephelyen (Tatabánya 1. posta, Zalaegerszegi Kézbesítő Posta, Debreceni Postás Üdülő) folyik Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) MSZ EN ISO 14001:
2005 szabvány szerinti kiépítése.
A klímaváltozást okozó gázok kibocsátásának csökkentése érdekében az OLK-ban napkollektorok telepítésére került sor, valamint a veresegyházi posta fűtési rendszerét csatlakoztatta a
településen kialakított, termálvízre alapozott távfűtési rendszerhez.
Az ingatlan-beruházások területén különös gondot fordít a fenntartható építészeti elemek
alkalmazására (alak, tájolás, hőszigetelés, pozitív energiamérlegű ablakok stb.). Ezeket szem
előtt tartva a 2007-ben készült tanulmányterv alapján Tuzsér településen egy energia- és környezettudatos ökoposta létesítése indult el.
A szerverfarm virtualizálásának köszönhetően a költségcsökkentés mellett jelentős energia
megtakarítást – ezzel együtt szén-dioxid kibocsátás-csökkentést lehetett elérni.
A szállítás okozta környezetterhelés csökkentése érdekében nagy hangsúlyt fektet a környezetkímélő jármű alternatívák keresésére, tesztelésére, valamint a környezettudatos vezetési
stílus és járműhasználat beépítésére a vállalati kultúrába.

Környezetünk szolgálatában

A Magyar Posta 2004-ben adta át Budaörsön az Országos Logisztikai Központját, amely a levél
és csomag küldemények feldolgozását végzi korszerű, automatizált gépekkel. A modernizációs
törekvéseket folytatva, 2008-ban megújuló energiaforrás felhasználására került sor a szociális
blokkban, a kb. 1300 munkavállaló használati melegvíz előállítását segítő napkollektoros rendszer
segítségével. Az épület lapos tetős részén került elhelyezésre a 36 db (közel 62 négyzetméternyi
felületű) Heliostar TS 330 típusú napkollektor, amely a napsütés intenzitásától és a külső hőmérséklettől függő teljesítménnyel a soros rendszerű melegvíz tartályok első tagjának előmelegítését
végzi.

A modernizációs törekvéseket foly-

A napkollektoros rendszer a becslések szerint éves szinten várhatóan 30 700 m3 földgáz megtakarítását teszi lehetővé. A gázfelhasználáshoz képest ez a mennyiség 12,8 %-os széndioxid-kibocsátás csökkenést eredményezhet. Pontos adat megadása csak a kollektor minimum egy éves
működése után lehetséges.

tatva, 2008-ban megújuló ener-

Szerverkonszolidáció

előállítását segítő napkollektoros

A Magyar Posta Zrt. menedzsmentje 2004 végén fogadta el a szerverkonszolidációs programot, amelynek során a szerverek, illetve az adattároló rendszerek cseréjével megteremtették a
korszerű, szolgáltatás orientált infrastruktúra (SOI) fizikai alapjait, majd 2008-ban kialakították
a virtualizációt és a teljes körű rendszerfelügyeletet. A program méretére jellemző, hogy közel
400 alkalmazás elosztott infrastruktúrán való működését kellett megvalósítani. A virtualizáció
a dinamikus terheléselosztás, gyors átkonfigurálás lehetőségével kihasználja a fizikai réteg
más megoldásokkal nem aktivizálható kapacitásait, csökkentve ezzel az új alkalmazásigények
eszközberuházási vonzatait. Mindezek mellett lehetővé teszi az igénybevétel és szolgáltatási szint
összemérését, a szolgáltatások igénylők szerinti elszámolását, támogatva ezzel az infrastruktúraköltségek központi tevékenységekre vonatkozó mind pontosabb elszámolását, az üzleti igények
és ráfordítások összevetését. Az átalakítás évente 253 tonna CO2 kibocsátás csökkentést eredményez a korábbi megoldáshoz képest.

rendszer segítségével.

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Megújuló energiaforrás
használata, melegvíz előállítása napenergia segítségével

2008 dec.

30 700 m3 földgáz megtakarítás
évente, mely 7,6 tonna/év CO2
kibocsátás-csökkenéssel egyenértékű

8,5 millió Ft
0 Ft
650 ezer Ft
13 év 1 hónap
287 millió Ft

Szerverfarm virtualizációja

2008

Évente 253 tonna CO2 kibocsátás
csökkentés

9,67 millió Ft
26,25 millió Ft
17 év 4 hónap

Nagyüzemi energiatakarékosság

giaforrás felhasználására került sor
a szociális blokkban, a kb. 1300
munkavállaló használati melegvíz

McDonald’s Magyarországi Étteremhálózat Kft.
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Az éttermek, valamint az átvevők a keletkezett hulladékokról havi visszaigazolást küldenek a környezetvédelmi menedzsernek, így a beavatkozás és a szükséges oktatás azonnal elvégezhető. A
McDonald’s a műanyagokat folyamatosan papír alapanyagú csomagolóeszközökkel helyettesíti
és lehetőség szerint újrahasznosított alapanyagokat használ. A vendégek korábban csak az üdítőket kapták papírpohárban, ma már a forró italokat is abban szolgálják fel.

Hulladékból érték
McDonald’s
Magyarországi
Étteremhálózat Kft.
1097, Budapest,
Gyáli út 3/B
Kapcsolattartó:
Nagy Gréta,

A cégről röviden
A McDonald’s hazai éttermeit mintegy 79 millió fogyasztó látogatja évente. Ez a bizalom arra kötelez
minket, hogy fokozottan figyeljünk környezetünkre. Eltökélt szándékunk, hogy a környezetvédelemben is élen járjunk, ennek érdekében környezetvédelmi tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük,
hogy a lehető legjobb megoldásokat alkalmazhassuk a gyakorlatban. Minden ma meghozott döntésünk hatással van jövőbeni életünk minőségére, ezért magyarországi jelenlétünk 21 éve alatt környezetvédelmi programunk eredményes működtetésére és folyamatos fejlesztésére a vállalat minden
szintjén figyelmet fordítottunk. Mára környezetvédelem terén elért helyi eredményeink sok tekintetben egyedülállóak, mind az iparágban, mind azon kívül.

környezetvédelmi
menedzser
(1) 455-2400

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A McDonald’s 2004-ben, a vendéglátóiparban az elsők között vezette be az ISO 14001-es szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert.

(1) 215-4645
greta.nagy@hu.mcd.com

Alapítás éve:
1998

Alkalmazottak száma:
1500 fő

Éves forgalom (2008):
38 milliárd Ft

A vállalat a beszállítókat is arra kötelezi, hogy ők is szigorú környezetvédelmi előírások szerint
működjenek, környezetkímélő csomagolóanyagokban szállítsák termékeiket a gyorsétterem-hálózat számára.

A McDonald’s a szelektív hulladékgyűjtés hazai úttörője az ágazatban, az egyetlen olyan
vendéglátóipari vállalkozás Magyarországon, amely teljes körűen végzi a szelektív gyűjtést és
az újrahasznosítást. Az éttermekben összegyűjtött tálcákról a dolgozók a hulladékot négyfelé
válogatják szét, bizonyos csomagolóanyagokat kiöblítenek, hogy elkerüljék a rossz szagokat és
kíméljék a feldolgozó berendezéseket.
2008-ban az éttermekben dolgozók további oktatásával a deponálásra kerülő hulladékok menynyisége 23%-kal, illetve ennek megfelelően a kommunális hulladék szállítási költsége 2 millió
forinttal csökkent.

2008-ban az éttermekben dolgo-

Magyarországon évente 715 tonna elhasználódott olaj termelődik sütés közben a McDonald’s
éttermekben. A keletkezett sütőolajat összegyűjtjük és Ausztriába szállíttatjuk, ahol biodízelt
gyártanak belőle, ezáltal újra visszaforgatják a McDonald’s folyamataiba. A 2008. év során a
McDonald’s Kft. egy 10 éttermet magába foglaló kísérletet követően a disztribúciós partnerét
bízta meg a vállalati éttermek esetében (kb. 50 étterem) a működés során keletkezett használt
sütőzsiradék begyűjtésével. A korábbi, tartályos gyűjtés helyett - melyet csak erre rendszeresített, speciális tartálykocsival lehetett üríteni - kármentőbe helyezett, 60 l-es hordókban történik
a gyűjtés az éttermekben. 2009-től további 10 Franchise üzemeltetésű étterem is csatlakozott
a visszfuvaros, hordós begyűjtési rendszerhez. A disztribúciós partner a szükséges engedélyek
birtokában az éttermekben keletkező sütőzsír hulladékot nem külön körjáratban, hanem a szokásos áruszállítás keretén belül, visszfuvarban teljesíti, ezáltal költség- és gázolaj felhasználás
csökkentést értünk el. Számítások szerint ez a megoldás éves szinten közel 275 tonna CO2 kibocsátás csökkentést eredményez, mindemellett az így összegyűjtött mennyiségért (éves szinten
összesen kb. 400 tonna) a McDonald’s Kft. meghívásos tender keretében magasabb árat realizál,
mint az éttermekből egyenként begyűjtött mennyiségek esetében.
A víztakarékosság érdekében a McDonald’s számos étterménél épített ki esővíz-gyűjtőt. A csapadékvizet a kertek öntözéséhez használják fel, csökkentve a csatornaterhelést és az ivóvíz felhasználást. A mellékhelyiségek ugyancsak víztakarékos csaptelepekkel működnek. Ezeknek az
intézkedéseknek köszönhetően 1998 óta a vízfelhasználás az éttermek számának növekedése
ellenére folyamatosan csökken. A vendégmosdókba vízmentes pissoirokat telepítettünk, ennek
köszönhetően napi 1 m3 vizet takarítunk meg éttermenként.

Fő termékek:
szendvicsek,

Beruházás

gyorséttermi ételek

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

0 Ft
Sütőzsír begyűjtés – a
disztribúciós partner által
(visszfuvarként)

2008

CO2 kibocsátás csökkentése
(275 tonna/év)
Begyűjtött sütőzsír hulladék
értékének növekedése (33%)

7,7 millió Ft
(fuvarozási ktg)
15,2 millió Ft
azonnali

A keletkezett hulladékok
szelektálásának javítása (deponálásra kerülő
hulladékok mennyiségének
csökkentése)

2001

Vízmentes pissoirok építése
az éttermek vendég
mosdóiban

2008

Deponálásra kerülő budapesti
hulladékok mennyiségének (178
tonna) csökkenése 23%-kal éves
szinten, azonos vendégszámra
vetítve

0 Ft (a korábbi évekhez
képest)
0 Ft
2 millió Ft
azonnali
270 ezer Ft

Nap 1 m3 vízmennyiség megtakarítása (3 db pissoir esetében)

0 Ft
110 ezer Ft
2 év 5 hónap

zók további oktatásával a deponálásra kerülő hulladékok menynyisége 23%-kal, illetve ennek
megfelelően a kommunális hulladék szállítási költsége 2 millió Fttal csökkent.

Beruházás

Nestlé Hungária Kft.
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Az intézkedés
megnevezése

31

Működési költség (éves)
Ablakon
bedobott pénz VIII. – megtakarítások környezetvédelemmel
2009.
Mióta

működik?

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Szerencs

Értékteremtés
környezettudatosan
Nestlé Hungária Kft.
1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 7.

Kapcsolattartó:
Suhajda Krisztina, Vállalati
Kommunikációs Vezető
(1) 224-1274
(1) 224-1216
krisztina.suhajda@

Átfogó hatékonyság-növelő
program keretében: energiaveszteségek kiszűrése,
épület- és homlokzatszigetelés,
épületrekonstrukció, korszerűbb
kazánok beállítása.

A Nestlé Magyarországon - dióhéjban
A Nestlé Hungária Kft. a Nestlé S.A. leányvállalataként 1991-ben alakult meg a szerencsi és diósgyőri gyárak megvásárlásával: a szerencsi gyár lett a Nestlé régiós kakaó- és kávé italpor-gyártóés töltőüzeme, míg a diósgyőri csokoládéfigura-gyár a Nestlé-gyárak között egyedinek számít.
A Nestlé Bükön állateledelt, Kékkúton pedig ásványvizet állít elő. A Nestlé a világ vezető élelmiszeripari- és wellness vállalataként működését a Nestlé Üzleti Alapelvek szerint szervezi: lényege
a fenntartható növekedést előtérbe helyező szemlélet, a jogszabálykövető üzleti gyakorlat és a
folyamatos törekvés a legjobb minőség elérésére. A Creating Shared Value, vagyis a „Közös Értékteremtés”; a vállalat társadalmi felelősségvállalási programja Magyarországon négy területre
összpontosít: (i) Termékek és fogyasztók; (ii) Munkatársak, (iii) Termelés és környezeti lábnyom (iv)
Filantrópia és adományozás.

hu.nestle.com

Alapítás éve:
1991

Alkalmazottak száma:
1345 fő

Éves forgalom (2008):
85 938 millió Ft

Fő termékek:
édesipari termékek, instant
italok, reggeliző pelyhek,
állateledel, csecsemőtápszerek, bébiételek
és –italok, konyhai és
nagykonyhai termékek,
jégkrémek, kávétermékek,
klinikai táplálásra alkalmas
tápszer.

Főbb környezetvédelmi intézkedések
A környezeti lábnyom csökkentése a Közös Értékteremtés egyik kulcsterülete; ezért a Nestlé alapelve, hogy az egy tonna termékre jutó fajlagos energia- és vízfogyasztás évente csökkenjen. Ezért
a gyárak vezetőinek személyes teljesítménycéljai között kapott helyet a megcélzott energia- és
vízmegtakarítás, valamint a hulladékok csökkentésének elismerése. A Nestlé vezetése minden
munkatárs és szerződéses partner számára egyénileg is ösztönzi a takarékosságot tréningekkel,
illetve vizuális anyagokkal.

Vízfelhasználás csökkentése
csaptelepek és vezetékrendszer cseréjével, szivárgások
megszüntetésével, technológiai finombeállításokkal.

2006

2006

- 2009-ig felére csökkent az egy
tonna termékre vetített energia-fogyasztás (0,34 MWh/t csökkenés)
- 1 780 MWh átlagos éves energiamegtakarítás

152,1 millió Ft

- 2009-ig 45%-kal (21 937 m3)
csökkent a vízfelhasználás
- 7 312 m3 átlagos éves vízmegtakarítás

11,1 millió Ft

2,6 millió Ft
62,75 millió Ft
2 év 6 hónap
1,3 millió Ft
10,7 millió Ft
1 év 2 hónap

Energiafogyasztás csökkentése gyakoribb karbantartással, eljárási folyamatok
optimalizálásával, és
fokozott tudatossággal.
Vízfelhasználás csökkentése
a vezetékrendszer részleges
módosításával és gyakoribb
karbantartással.

2006

2006

- 27,4 százalék, azaz 794,1 MWh
megtakarított áram 2009-ig
- 265 MWh átlagos éves energiamegtakarítás
- 96 tonnával kevesebb CO2kibocsátás évente
- 41,45 százalék, azaz 7 109 m3
vízmegtakarítás 2009-ig
- 2 370 m3 átlagos éves vízmegtakarítás

0 Ft

átfogó hatékonyságjavító prog-

0 Ft

ram fókuszában a víz- és energia-

21,25 millió Ft

a hulladékok visszaszorítása sze-

0 Ft

repel olyan módon, hogy egy-

0 Ft

ségnyi beruházással a lehető leg-

3,4 millió Ft

nagyobb megtakarítást lehessen

azonnali

elérni. Az eddigi lépések során
az új beruházások mellett

2 millió Ft
2006

- átlagosan 1 778 tonnával kevesebb hulladék évente

0 Ft
9,17 millió Ft
3 hónap

Bük

A Nestlé Hungária Kft. Környezetvédelmi Politikája mellett a működést a „Nestlé Quality
Management System” (NQMS) fogja át, integrálva az ISO 14001 (környezetvédelem) az ISO 9001
(minőség), ISO 22000 (élelmiszer-biztonság) és az OHSAS 18001 (egészség és biztonság) rendszereit. A megtakarítási eredményeket a Nestlénél innovatív megoldások, új beruházások, finombeállítások és az egyéni kezdeményezések ötvözésével sikerült megvalósítani.
A Nestlé szerencsi és diósgyőri gyáraiban a 2005-ben elindított, átfogó hatékonyságjavító program fókuszában a víz- és energiafogyasztás csökkentése, valamint a hulladékok visszaszorítása
szerepel olyan módon, hogy egységnyi beruházással a lehető legnagyobb megtakarítást lehessen
elérni. Az eddigi lépések során az új beruházások mellett a folyamatok és eljárások finomítása, a
dolgozói javaslatok beépítése egyaránt meghatározóak voltak. Szerencsen fontos megtakarítási
tényezőt jelentett az épületek és raktárak falának, födémeinek hőszigetelése, kiegészítve a kopolit
üvegek és nyílászárók cseréjével. Előremutatónak bizonyult továbbá a vízvezetékek és a szabályozó elemek felújítása, illetve a kazánok fordított ozmózison alapuló vízkezelő rendszerének szabályzás-korszerűsítése, a sűrített levegő- és nitrogén vezetékek szivárgási pontjainak felszámolása, valamint a hűtőrendszer működésének optimalizálása.
Diósgyőrben az energia- és víz megtakarítás elérésében meghatározó volt a meglévő rendszerek
finombeállítása és gyakoribb karbantartása, valamint a vízvezeték rendszer részleges átalakítása
– az éves karbantartási költségből.
A Nestlé büki gyárában a gyártásnál használt víz környezettudatos kezelése érdekében a Nestlé
egy új vegyszer alkalmazásával 85%-kal csökkentette a szennyvíz foszfortartalmát. Így a városi
tisztítóba átadott szennyvíz összetétele a lakossági szennyvízhez hasonlítható. A munkatársak az
egyes helyszíneken szelektíven gyűjtik a hulladékot, amely a táblázatba foglalt helyszíneken mintegy 43 millió forint megtakarítást eredményezett 2008-ban.

0 Ft
A szennyvíz foszfor tartalom
csökkentése hatékonyabb
és olcsóbb vegyszerrel.

2008

A foszfor-kibocsátás 2 tonnával,
azaz 85%-kal csökkent az előző
évhez képest.

0 Ft
3 millió Ft
azonnali

Energiamegtakarítási
projektek: alkonykapcsolók,
érzékelők telepítése, gőzszerelvények és vezetékek
újraszigetelése.

2008

4 %-os, azaz 0,8 MWh
energiamegtakarítás.
0,3 tonnával kevesebb CO2kibocsátás.

6 millió Ft
0 Ft
12 millió Ft
6 hónap
12 millió Ft

Víz felhasználás csökkentése
az autokláv póttápvizének
visszaforgatásával.

2008

Naponta 50 m3-rel kevesebb vízkivétel a rétegvíz kútból.

0 Ft
13 millió Ft
11 hónap

A kibocsátott szennyvíz
mennyiségének csökkentése az autokláv
póttápvizének visszaforgatásával.
CO2-kibocsátás csökkentése
a gázfelhasználás optimalizálásával. Az egyik gőzkazán
csak tartalékként üzemel.

12 millió Ft
2009

Naponta 50 m3-rel, azaz éves
szinten 17 500 m3-el kevesebb
szennyvíz.

2008

Egy tonna gőz előállításához 5 m3-rel
kevesebb gáz szükséges – évente 2%,
azaz 110 000 m3 gázmegtakarítás
- a CO2 kibocsátás 211 tonnával (5.7%kal) csökkent.

0 Ft
5 millió Ft
2 év 5 hónap
0 Ft
0 Ft
9 millió Ft
azonnali
9 millió Ft

Szelektív hulladékgyűjtés
bevezetése; a hulladékok
hasznosítása lerakás helyett.

2009

2009-ben 200 tonnával több hulladék kerül újrahasznosításra.

6 millió Ft
10 millió Ft
2 év 3 hónap

Figyelemmel a környezetre nap mint nap

Termelési hulladék mennyiségének csökkentése a konzerv
üzemben. A gőzalagút végére
pufferszalag beépítése és a
recycling rendszer bevezetése.

Saját rétegvíz kutak fúrása
és hasznosítása.

fogyasztás csökkentése, valamint

azonnali

Szerencs / Diósgyőr
Szelektív hulladékkezelés
bevezetése Szerencsen és
Diósgyőrben.

A Nestlé szerencsi és diósgyőri
gyáraiban a 2005-ben elindított,

Diósgyőr

16 millió Ft
2009

Napi 350 tonnával kevesebb
termelési hulladék.

2007

- A vízfelhasználás költségeinek csökkentése;
- a települési ivóvízhálózatról vett vízfelhasználás minimalizálása.
- Évente átlagosan mintegy 165 000 m3
vízmegtakarítás

0 Ft
24 millió Ftv
8 hónap
25 millió Ft
2,5 millió Ft
32 millió Ft
10 hónap

a folyamatok és eljárások finomítása, a dolgozói

javaslatok

beépítése egyaránt

meg-

határozóak
voltak.

Pannon GSM Távközlési Zrt.
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2008 óta a KÖVET tagvállalata
t
t

Közel a környezethez
Pannon GSM
Távközlési Zrt.
2045 Törökbálint,
Pannon út 1.

Kapcsolattartó:
Halmay Richard,
környezetvédelmi menedzser
(20) 930 3989
(1) 464 6159
rhalmay@pannon.hu

Alapítás éve:
1994

Alkalmazottak száma:
~1200 fő

A cégről röviden
A Pannon Magyarország egyik vezető mobilszolgáltatója. A norvég Telenor Csoport 100%-os tulajdonában álló cég 1994-ben lépett a magyar piacra, ahol 2008. negyedik negyedévének végén
3,731 millió aktív előfizetéssel és 33,9%-os piaci részesedéssel rendelkezett. A cég tevékenységében a hangalapú szolgáltatások mellett egyre fontosabb szerepet tölt be a mobil internet: a
Pannon szolgáltatása a lakosság 99%-a számára elérhető. A Pannon a vállalati felelősségvállalás
terén is élen jár Magyarországon, ahogy azt az évente sorra kerülő Társadalmi Felelősségvállalás
Napja, a Pannon Példakép Alapítvány, a közösségi ügyek és a művészetek támogatása, valamint a
kiterjedt sportszponzorációs tevékenység is bizonyítja. Vállalatunk 2006. óta Vállalati felelősségvállalási jelentésben nyilvánosságra hozza a működéséhez kapcsolódó adatokat.

t
t
t

t
t

Széleskörű belső szemléletformálási kampányt indítottunk, melynek része az intranetes
rendszerünkön történő kommunikáció és előadások tartása.
A dolgozók tudatformálása érdekében csatlakoztunk a KÖVET Zöld Iroda versenyéhez, és
„Green Billboard” néven külön levelezőlistát indítottunk, ahol a munkatársak megoszthatják
környezetvédelemmel kapcsolatos információikat, gondolataikat.
„Kapcsolj!” elnevezéssel belső kampányt indítottunk az irodai berendezések és fényforrások
energiafogyasztásának csökkentése céljából.
Ingyenes buszjáratokat biztosítunk a munkába járáshoz, ezzel is ösztönözve a kollégákat a
kevesebb gépkocsihasználatra.
Hálózatunkban 1996-tól folyamatosan átálltunk a szabadlevegős hűtésre. Jelenleg bázisállomásaink 90%-ban szabadlevegős hűtést is alkalmazunk. Ez lehetővé teszi, hogy amikor
a külső levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a belső hőmérséklet, akkor csak szellőztetünk, nem működtetjük a légkondicionálót.
Tesztüzemben napelemekkel, illetve szélturbinával ellátott bázisállomást üzemeltetünk,
melyek egy bázisállomás energiaigényének mintegy felét képesek fedezni.
IT tevékenységünket, ezen belül szervereink működését energetikailag hatékonyabbá tettük. Szerverkonszolidációs és szervervirtualizációs projektünk lényege, hogy az irodai és
hálózati működésünkhöz kevesebb szervert használjunk nagyobb hatékonysággal. A projektet idén kezdtük el, és a Pannon Házba költözéssel fejeztük be, eredményeként szerverparkunkból 170 szervert lekapcsoltunk.

A Pannon egyik alapértéke a környezet tisztelete. Célunk egy környezetileg is fenntartható vállalat
működtetése, a környezeti hatásaink minimalizálása, különös tekintettel a CO2 kibocsátásunkra. Környezetileg számos hasznos intézkedésünk közül sok van, amely gazdasági hasznot is eredményez.
Felépítettük Magyarország egyik legkörnyezetbarátabb irodaházát, a Pannon Házat. Ebben a következők kaptak helyet:
t

Fő szolgáltatás:
mobil távközlés

Felépítettük Magyarország egyik
legkörnyezetbarátabb irodaházát,
a Pannon Házat, melyben hazánk
egyik legnagyobb teljesítményű
hőszivattyúja található. A hőszivattyú

névleges

teljesítménye

~1MW.

Főbb környezetvédelmi intézkedések
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

t
t

t
t

Hazánk egyik legnagyobb teljesítményű hőszivattyúját építettük meg. Névleges teljesítménye ~1MW. A táblázatban megadott környezeti javulást egy normál gázfűtéses rendszerhez,
illetve légkondicionálók működtetéséhez hasonlítottuk.
168 m2-es napkollektor rendszert telepítettünk a melegvízigény 60-70%-nak előállítása céljából. Kollektoronként 1312 kWh energiát takarítunk meg évente.
Az épület energiahatékonyságát intelligens épületüzemeltetési rendszer szabályozza. A
rendszer közel 10 000 pontról gyűjti az adatokat, figyeli és optimalizálja az energiatermelést,
tárolást és fogyasztást. Az elért energiamegtakarítást egy intelligens épületüzemeltetési
rendszer nélküli irodához hasonlítottuk.
Hővisszanyerő berendezés biztosítja, hogy a szellőztetéssel ne veszítsünk feleslegesen energiát.
Szelektív hulladékgyűjtési rendszert vezettünk be. A papírt, műanyagot, fémdobozt, üveget,
elektronikus hulladékot és akkumulátorokat külön gyűjtjük és szállíttatjuk el.

2008 elejétől csak újrapapírt használunk irodai tevékenységeinkhez, 2008-ban átálltunk az
újrapapír használatára a kereskedelmi kommunikációs anyagaink tekintetében is. Évente kb. 70
tonna újrapapírt használunk. Házon belül elektronikus dokumentumkezelési rendszerrel csökkentjük a papírfelhasználásunkat, 2008 júniusától újrahasznosíttatjuk a kimenő papírmennyiséget. Mindez azt jelenti, hogy évente kb. 70 tonna nem környezetbarát papírral kevesebbet használunk.

Pannon Ház – A környezetbarát irodaház

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Éves forgalom (2008):
188 milliárd Ft
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166 millió Ft

Hőszivattyú alkalmazása a
Pannon Ház fűtési és hűtési igényeinek kielégítése
céljából

2009
június

Napkollektor telepítése
a Pannon Ház használati
melegvízigényének
kiegészítésére

2009
június

Intelligens épületvezérlés az
energiahatékonyság maximalizálása érdekében

2009
június

Évente kb. 910 MWh energiamegtakarítás, ami 368 tonna CO2
kibocsátás csökkentést jelent

13 millió Ft
36 millió Ft
7 év 2 hónap
33,5 millió Ft

Évente kb. 80 MWh energiamegtakarítás, ami 32 tonna CO2
kibocsátás csökkentést jelent

265 ezer Ft
3 360 ezer Ft
10 év 10 hónap
302 millió Ft

Évente kb. 0,5 GWh energiamegtakarítás, ami 202 tonna CO2
kibocsátás csökkentést jelent

14 millió Ft
30,6 millió Ft
18 év 2 hónap
2,5 millió Ft

Hővisszaforgató rendszer
építése az energiaveszteségek csökkentése érdekében

2009
június

Évente kb. 120 MWh energiamegtakarítás, ami 48 tonna CO2
kibocsátás csökkentést jelent

88 ezer Ft
5 millió Ft
6 hónap
0 Ft

Zöld IT projekt: szerverkonszolidáció és
szervervirtualizáció, összesen 170 szerver lekapcsolása

2009
június

Szabadlevegős hűtés alkalmazása a hálózati berendezéseinknél

1996

Évente kb. 1,9 GWh energiamegtakarítás, ami 768 tonna CO2
kibocsátás csökkentést jelent

0 Ft
80 millió Ft
azonnali
270 millió Ft

Évente kb. 3,5 GWh energiamegtakarítás, ami 1414 tonna CO2
kibocsátás csökkentést jelent

0 Ft
105 millió Ft
2 év 7 hónap
0 Ft

100%-ban újrahasznosított
papírok használata

2008

Évente ~70 tonna nem környezetbarát papír megtakarítása, azaz
1190 fa megmentése

0 Ft
717 ezer Ft
azonnali

Hőszivattyú

A Pannon Ház belülről

Siemens Erőműtechnika Kft.
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KÖVETkezetesen
a környezetünkért
Siemens Erőműtechnika
Kft.
1158, Budapest,
Késmárk u. 24-28

Kapcsolattartó:
Skrinyár Mónika,
EHS vezető
(1) 414-4832
(1) 414-4878
monika.skrinyar@siemens.com

Alapítás éve:
1953

Alkalmazottak száma:
575 fő

Éves forgalom (2008):
13,578 millió Ft

Fő termékek:
Turbinalapátok gáz- és
gőzturbinákhoz, turbina
vezetőkoszorúk, csapágyházak gyártása
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A cégről röviden
Az 1953-ban ERŐKAR (Erőmű Karbantartó Vállalat) néven alapított, és 1997-ben privatizált, jelenleg 100%-ban a Siemens AG tulajdonában lévő Társaságunk az elmúlt években gyártási kapacitásának folyamatos bővítésével és a technológiai ismeretek állandó fejlesztésével sikeresen beilleszkedett a Siemens konszern nemzetközi hálózatába. A vállalat közel 600 munkavállalójával erőműi
részegységek (turbinalapátok, vezetőkoszorúk, csapágyházak és egyéb komponensek) gyártásával, tervezésével, és a világ különböző pontjain erőművi projekteken való helyszíni szereléssel,
üzembe helyezéssel évi mintegy 14 milliárd forint (export) árbevételt ér el. Az elmúlt évben egy
22 millió eurós beruházási projekt keretében 50%-kal bővítettük a Turbinalapát-gyártás kapacitását, valamint az elmúlt három évben több, környezetvédelmi szempontból jelentős beruházást
hajtottunk végre. Vállalatunk minőség-, környezeti, munkabiztonsági politikája dolgozóink minőségtudatosságán, az emberekkel és a környezettel szemben vállalt felelősségen alapul.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
Az elmúlt évek során számos környezetvédelmi vonatkozású intézkedést hajtottunk végre, melyek célja az anyavállalatunk által meghatározott célkitűzések teljesítése volt, úgymint 2006-2011
között 20%-kal csökkenteni a fajlagos gáz-, villamos energia- és vízfelhasználásunkat, ill. ehhez
kapcsolódóan 20%-kal a CO2 kibocsátásunkat, valamint nem utolsó sorban költségeinket. További
fontos célkitűzésünk a hulladékok mennyiségének fajlagosan 15%-kal való csökkentése ugyanezen időszakban.

csökkenti a turbinalapátok koptatása során keletkező szennyvíz tisztítása, centrifugálása, és a víz
visszaforgatása a rendszerbe. További csökkenést várunk a gépekből származó elhasznált emulzió
vákuum bepárlóval való kezelésétől. A kezelést követően keletkező vizet szintén visszavezetjük
a hálózatba, és csak a bepárlásból visszamaradó hulladék
kerül elszállításra energetikai hasznosításra. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
céljaink között szerepelt a
szelektíven gyűjtött papírhulladék részére egy bálázó
beszerzése is. Ezzel a jelenleg
lazán gyűjtött papírhulladékok elszállítási gyakoriságát
lényegesen csökkenthetjük,
valamint kedvezőbbé válik a
hulladék hasznosítása.
A vállalatnál legnagyobb
mennyiségben keletkező fémforgács hulladékot - szűkös tárolási lehetősége miatt - naponta akár
többször kellett szállítani. Ennek megoldására egy fémforgács brikettáló berendezést szereztünk
be, így jelenleg ugyanakkora helyen nagyobb mennyiségű hulladékot tudunk tárolni, és az elszállítás gyakorisága is kb. a felére csökkent. Mindezen intézkedések jól mutatják a vállalatvezetés
környezetvédelem iránti elkötelezettségét. A különböző programokkal, információs anyagokkal
pedig ennek fontosságát hangsúlyozzuk munkatársainknak is, hogy ne csak a vállalatnál, hanem
odahaza is környezettudatosan éljenek.
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Az energiatakarékosság jegyében végrehajtott projektek, intézkedések közül kiemelendő, hogy
a 2009. évi Turbinalapát-gyártás bővítés során már az épület tervezésekor figyelembe vettük a
környezetvédelmi szempontokat: pl. a csarnok fűtése-hűtése a gépek hulladékhőjével, központi
folyadék-hűtő rendszer, fűtő/hűtő álmennyezet az új irodákban, energiatakarékos fényforrások,
környezetbarát anyagok felhasználása, valamint az elérhető legjobb technika elvén kiválasztott
CNC megmunkálógépek az új csarnokban, a zajvédelem kiépítése.

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Az irodaépület és gyárcsarnok tetőszigetelése, tetőablakok átalakítása
A kompresszorok hulladékhőjének
felhasználása a használati melegvíz
előállításához (HMV)
Az ablakok cseréje az irodaépületben,
valamint külső árnyékolók felszerelése
A fűtési rendszer korszerűsítése (V-VII
csarnokokban), fekete sugárzók
alkalmazása

A gázfelhasználás csökkentése
A maga idejében a vállalat régi épületei is korszerűnek számítottak, napjainkra azonban mind
környezetvédelmi, mind költségcsökkentési szempontból szükségessé vált a felújításuk, amely
2006-tól fokozatosan történt, kezdve az irodaépület és gyárcsarnok tetőszigetelésével és a tetőablakok átalakításával. Az irodaépület ablakait két ütemben cseréltük ki, valamint 2009 tavaszára
elkészült homlokzatának szigetelése is. Az idei évben még két nagy projekt van folyamatban: a
régi gyárcsarnok szigetelése, és az elavult ablakok cseréje, valamint a korábbi gőzfűtésről melegvizes fűtésre való átállás.

A kompresszorok cseréje (hatékonyabb, frekvenciaváltóval ellátott új
kompresszorok), valamint a vezetékhálózat felülvizsgálata, szivárgások,
veszteségek megszüntetése
A géppark korszerűsítése (részben)
A világítás korszerűsítése, energiatakarékos fényforrások
A régi vezetékrendszer cseréje, szivárgások megszüntetése
Az elhasznált emulzió szétválasztása
vákuum desztilláló berendezéssel. (Alvállalkozó által nyújtott szolgáltatás),
valamint a koptatás során keletkező
veszélyes hulladék kezelése centrifugával (lsd. lenn). A víz visszaforgatása
a folyamatba.

A villamosenergia-felhasználás csökkentése
Gépparkunk folyamatos korszerűsítése mellett jelentős energia-megtakarítást értünk el a sűrített
levegő hálózat felülvizsgálatával, a szivárgások, veszteségek megszüntetésével, valamint az igények pontos felmérése alapján hatékony, frekvenciaváltós szabályozóval ellátott új kompresszorok
beszerzésével. Emellett egyes területeken energiatakarékos fényforrásokat szereltünk fel, valamint
a korábbi helyiségenkénti légkondicionálás helyett központi klímaberendezést építettünk ki.

Fémforgács brikettáló
berendezés beszerzése

A vízfelhasználás és a hulladék mennyiségének csökkentése
A felhasznált víz mennyiségének jelentős csökkenését már a régi vezetékhálózat egyes szakaszainak cseréje után tapasztaltuk. Mind a felhasznált víz, mind a veszélyes hulladék mennyiségét

A koptatás során keletkező
veszélyes hulladék kezelése
centrifugával

Homlokzat szigetelés után

Papír bálázó beszerzése

*

a legkorábbi intézkedés dátuma

2006*

56%-kal kevesebb gázfelhasználás
2006-2008 között, ami évente 128
ezer m3 gáz megtakarítást eredményezett.
9%-kal csökkent a villamos energia
felhasználás 2006-2008 között
(árbevétel arányosan).

2006*

Fentiekből származó CO2 csökkenés (tonna/árbevétel) 23%, ami
1206 tonna CO2 kibocsátás csökkenést jelent évente.

130 millió Ft
0 millió Ft
26,5 millió Ft
4 év 11 hónap

38 millió Ft
0 Ft
14,8 millió Ft
2 év 7 hónap
5 millió Ft

38%-kal kevesebb vízhasználat
2006-2008 között, ami évente 4
ezer m3 víz megtakarítást
eredményezett.

0 Ft

40,5 millió Ft

2009

Felére csökkenő szállítási gyakoriság, ami kb. 3,2 tonna CO2 kibocsátás csökkenést jelent évente.
Emulzió visszanyerése (kb.évi 180
tonna), és brikettált fémhulladék
kedvezőbb hasznosítása.

9 millió Ft

2008

A folyamatból származó hulladék
megszűnt, ill. kisebb mennyiségben új típusú hulladék keletkezik
(312 tonnával kevesebb veszélyes
hulladék évente) + tisztított víz
visszaforgatása a folyamatba.

2007*

2009

Jelentősen csökken a szállítás
gyakorisága, ami kb. 8,9 tonna CO2
kibocsátás csökkenést jelent évente, kedvezőbb hasznosítás.

750 ezer Ft
6 év 8 hónap

2,25 millió Ft
34,5 millió Ft
1 év 3 hónap

470 ezer Ft
5 millió Ft
2 év
2,4 millió Ft
160 ezer Ft
1,5 millió Ft
1 év 10 hónap

A maga idejében a vállalat régi
épületei is korszerűnek számítottak, napjainkra azonban mind környezetvédelmi, mind költségcsökkentési szempontból szükségessé
vált a felújításuk, amely 2006-tól
fokozatosan történt, kezdve az
irodaépület és gyárcsarnok tetőszigetelésével és a tetőablakok
átalakításával. Az irodaépület ablakait két ütemben cseréltük ki,
valamint 2009 tavaszára elkészült
homlokzatának szigetelése is.
Hőtérkép:
szökik a meleg
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Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanumlányi és Információs Központ (TIK)
t
t

Zöldellünk és
megspóroltaTIK
Szegedi Tudományegyetem József Attila
Tanumlányi és
Információs Központ (TIK)
6722 Szeged, Ady tér 10.

Kapcsolattartó:
Marosi Gábor
intézményi koordinátor
(62) 546-617
(62) 546-613
marosi.gabor@tik.u-szeged.hu

Alapítás éve:
2000

Alkalmazottak száma:
7 643 fő

Éves forgalom (2008):
-

t

A cégről röviden
A Szegedi Tudományegyetem könyvtáraként és konferencia központjaként működő létesítményt
2004. december 13-án vették használatba. A József Attila nevét viselő TIK a belvárosban épült fel,
két egyetemi épület közé ékelődve, és azokat össze is kötve, ahol naponta mintegy 4000 látogató
fordul meg. A TIK két alapvető nagy egységet foglal magába. Az egyik az Egyetemi Könyvtár, amely
Magyarország egyik legjelentősebb gyűjteményét birtokolja. A másik a régió legnagyobb kongresszusi központja, mely egy 685 fős színházteremmel is rendelkezik.
A TIK-ben egyszerre több mint ezer ember tud tanulni, és a négy termében egyidőben akár 1300
fő hallgathat előadásokat. A szolgáltatások között megtaláljuk a számítógépes kabinetet közel 300
szabad felhasználású géppel, a Hallgatói Önkormányzatot, a Hallgatói Szolgáltató Irodát, az Egyetemi Életvezetési Központot, az Egyetemi Ajándékboltot és a terasszal bővíthető Egyetemi Kávézót. A
TIK talán legérdekesebb része a belső udvara, az Átrium, amely teret biztosít a szegedi nagyrendezvényeknek, protokoll fogadásoknak, kiállítások rendezésének.

t

Számos környezetvédelmi intézkedést hoztunk, mellyel biztonságosabb és egészségesebb körülményeket biztosíthatunk munkatársainknak, valamint példát mutathatunk partnereinknek és
hallgatóinknak. Hiszünk abban, hogy ha környezetbarát módszereket alkalmazunk és minél többen fogunk össze a környezetünk védelmében, egyre nagyobb sikereket érhetünk el a környezettudatos életmód elsajátításában. Gondozott park övezi létesítményünket, illetve az épületen
belül is nagy hangsúlyt fektetünk a növények beszerzésére.
2009-ben elnyertük a „Legtöbbet Zöldült Iroda” Díjat a kevesebb, mint 50 főt foglalkoztató nonprofit iroda kategóriában. A TIK teljes területén és minden tevékenységére vonatkozóan szelektív
hulladékkezelés történik. Cateringes partnerünkkel együttműködve rendezvényeinken környezetbarát módszereket alkalmazunk. Minden évben megszervezzük a Föld Napja rendezvényt.
Esettanulmányunkban a következő intézkedéseinket kívánjuk bemutatni:
t

Használati melegvíz rendszerünket a tetőre telepített napkollektor látja el. Az 54
felülettel rendelkező, vákuumcsöves VIESSMANN rendszer elégséges kapacitással bír ahhoz, hogy
a nyári hónapok során a földgáz-üzemű kazán teljes mértékben kiiktatható legyen.

Használati melegvíz rendszerünket a tetőre telepített napkollektor
látja el. Az 54 m2 felülettel rendelkező, vákuumcsöves VIESSMANN
rendszer elégséges kapacitással
bír ahhoz, hogy a nyári hónapok
során a földgáz üzemű kazán teljes mértékben kiiktatható legyen.

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Főbb környezetvédelmi intézkedések

Fő termékek:
felsőoktatás

t

A mélygarázs, a lépcsőházak, illetve a menekülési útvonalak világítását mozgásérzékelős
vezérlés beépítésével racionalizáltuk.
A könyvári olvasótermek világításának vezérlését fényerősség szabályozó megoldással egészítettük ki. Az olvasótermeket üvegfelületek határolják, így a megvilágítás igénye nagymértékben függ az éppen aktuális külső időjárástól. A módosított vezérlés ebből a szempontból optimalizálja a villamosenergia felhasználást úgy, hogy közben a világítás intenzitása a
szükséges mértékű.
Az épület klimatizálását 3 db 3x323 kW teljesítményű McQuay gyártmányú folyadékhűtő
végzi. A hűtőgép csoport üzemét biztosító szoftvert módosítottuk úgy, hogy a maximális teljesítményszint egy bizonyos értéket nem haladhat meg, így növelve a rendszer hatásfokát.
A vizesblokkok csaptelepeit ún. perlátorokkal egészítettük ki, illetve csökkentettük a hálózati víznyomást a vizesblokkokban, ami kisebb vízfelhasználás mellett is azonos komfortérzetet biztosít, ezáltal a víz- és energiatakarékosság eszköze.
A használati melegvíz és a fűtési rendszer tápvíz utánpótlására egy-egy vízlágyító berendezést telepítettünk. Hatásukra csökken a vízkövesedés mértéke, így a karbantartási költségmegtakarítás mellett csökken a környezeti terhelés is a kevesebb vegyszerfelhasználás következtében.
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Napkollektor telepítése
használati melegvíz rendszer ellátására

Földgáz megtakarítás: 30 ezer m3/év
2008

CO2 kibocsátás csökkenés egyenértéke: 55 tonna/év

24 millió Ft
0,3 millió Ft
4,5 millió Ft
5 év 9 hónap

Mozgásérzékelős vezérlések
beépítése (mélygarázs, lépcsőházak, menekülési útvonalak)
Fényerősség szabályzók telepítése a könyvtári olvasótermekben
Folyadékhűtő gépcsoport üzemeltető szoftver fejlesztése

Vizesblokkok csaptelepeinek kiegészítése perlátorral
(kb. 50 db), hálózati víznyomás csökkentése

650 ezer Ft

2008

Villamosenergia-megtakarítás:
250 MWh/év
CO2-kibocsátás csökkenés egyenértéke: 40 tonna/év

10,5 millió Ft
azonnali

40 ezer Ft
2009

Hálózati ivóvíz megtakarítás
160 m3/év

0 Ft
110 ezer Ft
4 hónap

m2

Vízlágyító berendezések
telepítése a használati melegvíz, illetve a fűtésrendszer tápvíz-ellátására

150 ezer Ft

320 ezer Ft
2007

Karbantartási anyag (vegyszer-felhasználás) csökkenése (150 kg/év)

30 ezer Ft
180 ezer Ft
2 év 2 hónap

Tesco-Global Áruházak Zrt.
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A kereskedelmi hűtés hulladékhőjének hasznosítása az épület fűtésére és melegvíz előállítására;
t
t
t

Tesco a természetért
Tesco-Global Áruházak Zrt.
2040 Budaörs,
Kinizsi út 1-3.

Kapcsolattartó:
Torma József, energetikus
(30) 650-1654
(23) 449-474
jtorma@hu.tesco-europe.com

Alapítás éve:
1994

Alkalmazottak száma:
több mint 22 000 fő

Éves forgalom (2008):

Hűtőbútorok lefedése: üveg tolóajtókkal lefedtük az eredetileg nyitott bútorokat, így megtakarítjuk az általuk használt energia kb. egyharmadát.

A cégről röviden

26 áruházunkban napkollektorokat

A Tesco Magyarország legnagyobb hipermarket kereskedelmi lánca és második legnagyobb brit
befektetője. A cég minden új áruház nyitásával átlagosan 100-300 új munkahelyet hoz létre. A
vállalat közel 15 éves magyarországi működése során eddig 95 hipermarketet nyitott, mára piacvezetőként több mint hárommillió vásárlót szolgál ki minden héten. A Tesco 2003-ban indította
útjára „Az év támogatottja” elnevezésű programját, melyhez 2008-ban a Procter&Gamble is csatlakozott, és amely idén a Mosoly Alapítványt támogatja. A Tesco elkötelezett a környezet védelme mellett. Magyarországon elsőként vezette be száz százalékban lebomló bevásárlótáskáit, sőt
visszaváltható „örökzöld” táskák is elérhetőek a pénztáraknál. A „zöld iroda” szemléletmód szerint
működnek központi irodái.

Kiskereskedelmi láncként
több tízezer termék, valamint szolgáltatások.

26 áruházunkban napkollektorokat használunk a meleg víz előállításához. A napenergia segítségével nagyban csökkentjük a vízmelegítéshez szükséges villamosenergia-felhasználásunkat.
Fűtés gáz nélkül: dorogi áruházunkban földhőt hasznosítunk az épület fűtésére (télen) és
klimatizálására (nyáron).

használunk a meleg víz előállításához. A napenergia segítségével
nagyban csökkentjük a vízmelegítéshez szükséges villamosenergia-

Természetes világítás napcsövekkel: a beépített napcsövek segítségével természetes fényt juttatunk az épületbe, ezáltal nappal lekapcsolható a világítás a raktárterekben. A megoldás lényeges
eleme, hogy (a tetőablakokkal szemben) nem növeli számottevően az épület hőterhelését.

felhasználásunkat.

Kutatás és fejlesztés a megújuló energiák területén:
Főbb környezetvédelmi intézkedések
Napjaink egyik legnagyobb kihívása a környezetterhelés globális szinten való csökkentése. A fenyegető helyzetet felismerve az Európai Unió országai (és az Unióban működő nemzetközi cégek
egész sora) tűzték ki célul, hogy 2020-ig 20 százalékkal csökkentik CO2 kibocsátásukat. A Tesco
csoport ennél is tovább ment, nagyon komoly kötelezettséget vállalt ezzel kapcsolatban: 2020-ig
megfelezi fajlagos CO2 terhelését a 2006-os bázisévihez képest.

576,5 milliárd forint

Fő termékek:

Korszerű (T5), szabályozható világítás;
Mozgásérzékelős világításkapcsolás a hátsó területeken;
Hálózatra tápláló napelemes rendszer.

Ahhoz, hogy ezt a vállalást teljesíteni tudjuk, nagyszabású intézkedések egész sorát kellett (és kell
a jövőben is) meghoznunk. A cselekvési terv az alábbi fő területekre fókuszál:
t
t
t
t
t

széndioxid-terhelésünk folyamatos nyomon követése;
meglévő áruházaink átalakítása, korszerűsítése;
energiatakarékos, „zöld” áruházak építése;
megújuló energia bevonása;
az emberi tényező fejlesztése.

t

t
t

Napkövető napelemes rendszerek: a gyáli raktárbázison 3 db különböző napelem-táblával
felszerelt napkövető rendszer épült, amely révén egyrészt a napelem-táblák, másrészt a napkövető technológia hatékonyságát teszteljük.
Magyarország legnagyobb napelemes telepe: a Tesco Megapark tetején közel 700 m2-en van
elhelyezve egy 100 kW teljesítményű, hálózatba tápláló napelemes rendszer.
Klimatizálás napenergiával: a budaörsi áruház tetején elhelyezett 1 030 négyzetméternyi
napkollektor által termelt hőt három célra hasznosítjuk:

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Jelen tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé, hogy mindent kifejtsünk, ezért az alábbiakban
csak a legfontosabb intézkedéseket soroljuk fel:

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

150 millió Ft

Sátoraljaújhelyen nyitottuk meg első energiatakarékos áruházunkat. Olyan műszaki megoldásokat alkalmaztunk, amelyek csökkentik az áruház energiafelhasználását és ezáltal a környezetterhelést. Néhány megoldás:

Hűtőbútorok lefedése

1,5 millió kWh villamos energia
2007-2008 és 620 tonna CO2 megtakarítás
évente

0 Ft
45 millió Ft
3 év 4 hónap
370,5 millió Ft

Napkollektorok telepítése
26 áruházba használati
meleg víz készítéshez

2007

1,9 millió kWh villamos energia
és 798 tonna CO2 megtakarítás
évente

0 Ft
57,3 millió Ft
6 év 6 hónap

Magyarország legnagyobb napelemes
rendszere. Tesco Megapark.

351 millió Ft
Fénycsatorna rendszerek
– természetes világítás az
épületben

2009

1,9 millió kWh villamos energia
és 798 tonna CO2 megtakarítás
évente

Napkövető napelemes
rendszerek telepítése és
tesztelése

2008

A napkövető rendszer segítségével
az elmúlt évben 42 százalékkal
(kb. 9000 kWh-val évente) több
villamos energiát termeltünk, mint
egy fixen telepített referenciarendszerrel

100 kW-os napelemes rendszer telepítése és tesztelése

2009

0 Ft
57 millió Ft
6 év 1 hónap
61,6 millió Ft (K+F)
0 Ft
2 millió Ft
30 év 10 hónap
161 millió Ft (K+F)

110 000 kWh villamos energia
és 46,2 tonna CO2 megtakarítás
évente

0 Ft
5 millió Ft
32 év 2 hónap
180 millió Ft (K+F)

Climasol rendszer (hűtés
napenergiával) telepítése és
tesztelése

2009

Tesztelés alatt

0 Ft
25 millió Ft
7 év 2 hónap

Lefedett hűtőbútor >>

Toyota Motor Hungary Kft.
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2009 óta a KÖVET tagvállalata
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Esővíz a földből,
energiatakarékos
ötletek a főkből
Toyota Motor Hungary Kft.
2040 Budaörs,
Budapark, Keleti 4.

Kapcsolattartó:
Goizer György, K&F, CSR
és környezetvédelmi
menedzser
(23) 885-151
(23) 885-004
goizer.gyorgy@toyota.hu

A cégről röviden

A 2008-as év öntözési időszakában

A Toyota a világ egyik legnagyobb autógyártója; 2007-ben több mint 8,9 millió járművet értékesített* az öt kontinensen. A Fortune Global 500** legjobb tíz vállalkozása között számon tartott
Toyota a világ vezető vállalatai közé tartozik, s büszke arra, hogy a legszociálisabb és környezetéért legfelelősebb autógyártó***, mely eredményeket - a vállalat szerint - a cég elkötelezett vevőközpontúságának köszönheti. A Toyotát olyan értékrendek és alapelvek formálták, amelyeknek
gyökereit Japánban, a cég alakuló éveiben kell keresnünk.

elért eredmények környezeti és

A Toyota története a XIX. század végén kezdődött, amikor Sakichi Toyoda feltalálta Japán első elektromos szövőszékét, amely később forradalmasította az ország textiliparát. Az automata szövőszék
szabadalmi díjából fia Kiichiro 1937-ben alapította meg a Toyota Motor Corporationt (TMC). A Toyota Motor Hungary Járműimportáló és Forgalmazó Kft. (TMH) 1990-ben jött létre azzal a szándékkal, hogy Magyarországon is lehetővé tegye a Toyota és Lexus gépjárművek forgalmazását.

Alapítás éve:
1990

Alkalmazottak száma:
61 fő

A Toyota környezetvédelmi politikája része egy sokkal átfogóbb, a fenntartható jövőről szóló víziónak, amely a jövőben szükséges globális, gazdasági gondolkodásmód egyik sarokköve. A teljes
mértékben újra felhasználható és nulla emissziójú autó megépítése a Toyota első számú kihívása
az elkövetkező években.

Éves forgalom (2008):
44 069 millió Ft

Fő termékek:
gépjármű- és alkatrész
forgalmazás

Az európai Toyota gyárak és importáló cégek tevékenységeinek környezeti tényezői és hatásai
a Toyota Motor Europe (TME) által kidolgozott, úgynevezett EPI+ (Environmental Performance
Indicator) rendszer alkalmazásával kerülnek analizálásra. A vizsgált környezeti mutatók és számítások alapján a vízfelhasználás, az energiafelhasználás, a hulladékkeletkezés, és a papírfelhasználás, illetve az ezekből levezethető CO2 kibocsátás tekinthetők a legfőbb környezeti tényezőknek.
Főbb környezetvédelmi intézkedések

gazdasági szempontból is önmagukért beszélnek. A megvalósított
beruházásnak

zési időszakában elért eredmények környezeti és gazdasági szempontból is önmagukért beszélnek. A megvalósított beruházásnak köszönhetően a vizsgált időszakban mintegy 16 000 m3–rel
csökkent a hálózati ivóvíz-felhasználásunk, mely 8 865 000 Ft megtakarítást eredményezett.

A 2008-as évben környezetvédelmi-gazdasági kampányt indítottunk el, melynek célja az energiafelhasználás csökkentése volt. A kampány részeként, a villamos energia indokolatlan felhasználásából származó környezeti következményekre figyelmeztető plakátokat helyeztünk ki a cég
különböző szervezeti egységeiben, ezzel egyidejűleg heti gyakorisággal ellenőriztük energiafelhasználásunkat, melyet így már jól össze tudtunk vetni a környezeti változásokkal, és a PDCA
elveknek megfelelően azonnali intézkedéseket tudtunk tenni a felhasználás csökkentése érdekében. A kampány időszakában, 2009 első hét hónapjában, illetve a 2008-as év azonos időszakaiban
mért fogyasztási értékeket összehasonlítva megállapítható, hogy villamosenergia-fogyasztásunk
15,7 %-kal, földgázfogyasztásunk pedig 20,7 %-kal csökkent, mellyel közel 2 millió Ft megtakarítást értünk el.
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Vízfelhasználás

7,87 millió Ft

A vízfelhasználás területén 2008. évben jelentős környezetvédelmi-gazdasági beruházást hajtottunk végre, melynek célja az öntözési célra használt hálózati ivóvíz alkalmazásának kiváltása, és az
ebből eredő vízfogyasztási és csatornahasználati díj mértékének csökkentése volt. Székhelyünk
összterülete 26 925 m2, melyből 16 819 m2 zöldterület, így a beruházás mind környezetvédelmi,
mind gazdasági szempontból magas prioritással bírt. A beruházás részeként 6 db talajvízkút, valamint egy kapcsolódó ciszternarendszer került megépítésre, melyek alkalmazásával biztosítjuk a
kitermelt és átmenetileg tárolt talajvizek öntözési célra történő felhasználását. A 2008-as év öntö-

Talajvízkutak (6 db) létrehozásával az öntözővíz
biztosítása

2008

Kb. 16 000 m3 hálózati ivóvíz
megtakarítás

0,5 millió Ft
8,87 millió Ft
11 hónap*

Energiafelhasználás
csökkentés

*A

2009

villamosenergia-felhasználás
-45 632 kWh, (-15,7%)
-19,6 t CO2

0 Ft

földgázfelhasználás
-16 461 m3, (-182 059 kWh,
-20,7%)
-78,3 t CO2

azonnali

valós megtakarítás a kb. féléves öntözési időszak során képződik.

A TMH aulája

0 Ft
2 millió Ft

a

m3–rel csökkent a hálózati ivóvízfelhasználásunk, mely 8 865 000 Ft
megtakarítást eredményezett.

Energiafelhasználás

* A Hino-val és a Daihatsu-val együtt
** A Fortune magazin 2007-es számában jelent meg
*** A Fortune magazin 2007-es számában jelent meg

köszönhetően

vizsgált időszakban mintegy 16 000

Vodafone Magyarország Zrt.
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Energiahatékony
működés
Vodafone
Magyarország Zrt.
1096, Budapest,
Lechner Ödön fasor 6.

Kapcsolattartó:
Zsichla Viktor, EMF Leader
(70) 288-3182
(1) 288-4385

A Vodafone 1999 óta van jelen a magyar piacon. 2009 februárjában több mint 2,5 millió ügyféllel
rendelkezett. A Vodafone Magyarország egy információs és kommunikációs technológiai szolgáltató, melynek portfóliójában a mobil kommunikációs, mobil internetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.

felelosseg.hu@vodafone.

Főbb környezetvédelmi intézkedések

com

Vállalati Felelősség stratégiánk fontos részét képezi a klímaváltozás elleni küzdelem támogatása.
A Vodafone Csoport vállalása, hogy a 2006/07-es adatokhoz viszonyítva 2020-ra 50%-kal csökkentjük CO2 kibocsátásunkat. Ehhez a magyarországi Vodafone is különféle energiahatékonysági
intézkedések bevezetésével, az energiatudatos gondolkodás elterjesztésével, megújuló energiaforrások bevonásával, klímavédelmi kezdeményezések támogatásával járul hozzá.

Alapítás éve:
1999

Alkalmazottak száma:
1122 fő

Éves forgalom (2008):
144 milliárd Ft

Fő termékek:
mobil kommunikációs, mobil internetes és szélessávú
adatszolgáltatások

Üzemi hőmérséklet emelése
Klimatizálási energia-megtakarítási projekt keretében, 2008 során megkezdtük az üzemi hőmérséklet megemelését 750 bázisállomáson 23°C-ról 26°C-ra, valamint a kapcsoló központokban
(MSC) 22°C-ról 25°C-ra. Ezáltal a bázisállomásokon 9 %-os (280 MWh), míg a MSC-kben 12 %-os
(360 MWh) energia megtakarítást tudtunk elérni. Ezt olyan helyszíneken tudtuk bevezetni, ahol
a berendezések magasabb hőmérsékletet is elviselnek, valamint az akkumulátorok az életciklusuk végén tartanak, így a cserénél hőmérséklettűrő akkumulátorokat alkalmazhatunk. További
hőmérséklet emelés hatásainak vizsgálata folyik, ami újabb 9 % megtakarítást eredményezhet a
bázisállomásokon.

A cégről röviden
A világ egyik vezető nemzetközi mobil telekommunikációs vállalata, a 27 országban jelenlévő
Vodafone számára a vállalati felelősségvállalási programok üzleti stratégiába történő beépítése
elengedhetetlen fontosságú. A vállalat több mint 300 millió ügyfél kiszolgálásáról gondoskodik
világszerte, alkalmazottainak száma megközelíti a hetvenezer főt.

Ügyfeleink számára rendszeresen indítunk mobiltelefon visszagyűjtési akciókat és gondoskodunk
a használt mobiltelefon készülékek környezetbarát újrahasznosításáról. Természetesen az összes
telephelyünkön szelektíven gyűjtjük a hulladékot és belső üzleti folyamatainkat is nagymértékben elektronizáltuk, így elkerülve a felesleges papír felhasználást.
Műszaki berendezéseink kiválasztásánál egyebek mellett fontos szempont az eszközök energia
fogyasztása, erre jó példa hogy a magyar Vodafone indulástól kezdve a bázisállomásainak 90%-án
ún. FreeCooling (szabadlevegős hűtés) légkondicionálást alkalmaz, mely becsléseink szerint évi
3 500 MWh megtakarítást jelent. Említésre méltó még a 3G rádiós berendezéseinket modernebb
eszközökre cserélése, amivel jelentős, méréseink alapján 20 %-os, azaz évi 900 MWh energiafogyasztás csökkenést értünk el. Hangsúlyt helyezünk a kollégák környezettudatosságának növelésére, olyan programok segítségével, mint a WWF Klímaturné, valamint a Földünkért Világnap
rendezvényei.
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Műszaki berendezéseink kiválasz-

Szerver virtualizáció
A szerver virtualizáció 2007-es bevezetésével sikeresen csökkentettük a valós szervereink számát.
Néhány fizikai szerveren 20 meglévő és 10 új szervert tudunk üzemeltetni. A fizikai szerverek
csökkentésével energiát, támogatási költséget valamint alapterületet takarítunk meg. Egyszeri
megtakarítást értünk el a kábelezés újrafelhasználásával, valamint a 10 új szerver megvásárlására
sem volt szükség. További előnyt jelent, hogy egy új szerver indítása rugalmasan megoldható,
és a virtuális szervereknek az igényeknek megfelelően allokálható erőforrás. A megoldás magasabb szintű rendelkezésre állást is biztosít, valamint az adatok archiválása is egyszerűbb. A szerver
virtualizációval 46 MWh energiát sikerült megtakarítanunk évente.

tásánál egyebek mellett fontos
szempont az eszközök energia
fogyasztása, erre jó példa hogy a
magyar Vodafone indulástól kezdve a bázisállomásainak 90%-án ún.
FreeCooling (szabadlevegős hűtés)
légkondicionálást alkalmaz, mely
becsléseink szerint évi 3 500 MWh

IT hálózati eszközök tápellátás optimalizációja
A szervertermeink nagy részében az elsődleges tápellátás egyenáram (DC) alapú, ezért a váltóáramot igénylő (AC) eszközökhöz inverter kapacitás kiépítése szükséges. Az itt elhelyezett IT hálózati eszközök tápellátásának DC tápra történő cseréjével kiküszöböljük a DC-AC átalakítás során
fellépő konverziós veszteséget, valamint inverter kapacitást szabadítunk fel más berendezések
működtetéséhez. A 2006. év során megkezdett csere eredményeképpen az érintett eszközök túlnyomó része már DC táppal rendelkezik, így a konverziós veszteség kizárásával évi 100 MWh-t
takarítunk meg.
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

47 millió Ft
Szerver virtualizácó

2007

46 MWh/év villamos energia azaz
19,3 tonna CO2 megtakarítás

0 Ft
4,4 millió Ft
10 év 8 hónap
66 millió Ft

IT hálózati eszközök tápellátás optimalizációja

2006

100 MWh/év villamos energia azaz
42 tonna CO2 megtakarítás

0 Ft
3,6 millió Ft
18 év 4 hónap
0 Ft

Üzemi hőmérséklet emelése
bázisállomásokon és kapcsoló központokban

2008

640 MWh/év villamos energia azaz
268,8 tonna CO2 megatakarítás

0 Ft
18 millió Ft
azonnali

megtakarítást jelent.

A kiadványról

Intézkedések

Egyesületünk idén nyolcadszor adja közre
esettanulmány-kötetét Ablakon Bedobott
Pénz címmel. A 2009-ben résztvevő 18
szervezet tizenhat új esettanulmánnyal
gazdagította a megtérülő környezetvédelmi intézkedések sorát, így a nyolc kötetben összesen 78 szervezet számol be 370
olyan intézkedésről (beruházásról vagy
költséggel nem járó változtatásról), amely
egyszerre csökkentette a cég költségeit, s
hozott környezeti javulást.
Az összes eddig gyűjtött intézkedést kereshető adatbázis formájában megtalálja a
www.ablakonbedobottpenz.hu honlapon.

Az idei kötetben
szereplő vállalatok
Állami Autópálya Kezelő Zrt., Chianti 3D
Kft., Chinoin Zrt., Dreher Sörgyárak Zrt., Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt., Grundfos Magyarország Gyártó Kft., Hárskúti Megújuló
Energia Központ Kft., Kecskeméti Református Gimnázium és Általános Iskola, Magyar
Posta Zrt., McDonald’s Magyarországi Étteremhálózat Kft., Nestlé Hungária Kft.,
Pannon GSM Távközlési Zrt., Siemens Erőműtechnika Kft., Solar Shine Factory Kft.,
Szegedi Tudományegyetem József Attila
Tanulmányi és Információs Központ (TIK),
Tesco-Global Áruházak Zrt., Toyota Motor
Hungary Kft., Vodafone Magyarország Zrt.
Küldje el a KÖVET címére Ön is esettanulmányát! A legjobb pályázatokat díjjal jutalmazzuk, illetve megjelentetjük a 9. Ablakon Bedobott Pénz kötetében. Korábbi
példányaink megrendelhetők, illetve további információ:

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

Kiemelt támogató

Támogatók

Mióta
működik?

Az intézkedések bevezetésével
a 78 szervezet évente legalább
ennyivel kevesebb erőforrást
használ fel:
370 intézkedés,
amik egyszerre
jártak környezeti
és gazdasági
haszonnal
(az azonos intézkedések többszöri Legkorábbi
szereplése miatt
intézkedés:
összesen 395
1991
jelent meg eddig)
Legutóbbi
78 szervezettől
intézkedés:
(az azonos cégek 2009
többszöri szereplése miatt ez 98
Általában az
esetet jelent)
utóbbi években kerültek
Az esettanulbevezetésre.
mányokat adó
szervezeteknél
182 ezer alkalmazott dolgozik,
és az
ipar termelésének 30%-át adják

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

Környezeti javulás

ANYAGOK
1 510 liter tisztítószer
582 ezer liter üzemanyag
10 tonna ammónia
2112 tonna vegyszer
544 tonna lúg
162 tonna regeneráló só

114 „mosott gyümölcs tálban”
– ezek az intézkedések egyáltalán nem
igényeltek beruházást
0 Ft, csak átszervezés
669 millió Ft (átlag 5,2 millió Ft)
4,6 milliárd Ft (átlag 41,6 millió Ft)
azonnali
156 „alacsonyan csüngő gyümölcs” – a
megtérülési idő itt 3 éven belüli
7,28 milliárd Ft (átlag 51,1 millió Ft)

ENERGIA
751 GWh energia
55 millió m3 gáz
VÍZ
19,8 millió m3 víz
Ezen felül legalább ennyivel
kevesebb hulladék és szennyezés
keletkezik:

831,5 millió (átlag 5,1 millió Ft)
9,2 milliárd Ft (átlag 57,3 millió Ft)

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

SZENNYVÍZ
2,2 millió m3 szennyvíz
HULLADÉK
633 ezer tonna nem veszélyes,
60,5 ezer tonna veszélyes hulladék
LÉGNEMŰ KIBOCSÁTÁS
11,5 ezer tonna szén-hidrogén
5 ezer tonna nitrogén-oxid
262 tonna szén-monoxid
490 ezer tonna szén-dioxid
18 ezer tonna kén-dioxid
50 ezer tonna por

64,5 milliárd Ft (átlag 754 millió Ft)
799,6 millió Ft (átlag 6,26 millió Ft)

8,23 milliárd Ft (átlag 94,5 millió Ft)
8 év 8 hónap

Összesen
22,1 milliárd forint
megtakarítás!

* A korábbi pénzügyi adatokat az inflációval módosítva 2009-as árakon vettük figyelembe.

A nyolc év összesített adatait tartalmazó táblázatból látható, hogy környezettudatos gondolkodással jelentős mennyiségű természeti erőforrás takarítható meg.
Az eseteket adó vállalatok legalább pl. 544 tonna lúg felhasználását váltották ki, ami 27 milliárd liter vizet tenne ihatatlanná. Ez a Velencei-tó háromnegyedének megfelelő vízmennyiség.
A nyolc Ablakon Bedobott Pénz kötetben szereplő vállalati intézkedések eredményeként 751
GWh energiát spórolnak meg a szervezetek, ez 376 ezer, lakótelepen élő család átlagos éves
villamos energia igénye. Ezen felül naponta 1734 tonna hulladékkal kevesebb keletkezik, illetve kerül újrahasznosításra az eseteket adó vállalatok intézkedéseiből kifolyóan. A technológiai
fejlesztéseknek köszönhetően 18 ezer tonna kén-dioxid nem jut ki a levegőbe. Ez a mérgező
kén-dioxid felhő 45 méter vastagon borítaná be Budapestet.
A táblázatból az is látható, hogy a dokumentált intézkedések egyharmada semmilyen anyagi
ráfordítással nem járt, ellenben átlagosan 41,6 millió forint hasznot hoz egy vállalatnak évente. Összességében tehát pusztán szervezési, viselkedési változtatással évente 4,6 milliárd forint tiszta hasznot ér el a bemutatott 78 vállalat. A három éven belül megtérülő beruházások
(alacsonyan csüngő gyümölcsök), és a lassabban hasznot hozó intézkedések (magasan csüngő gyümölcsök) szintén tanulságosak.
A kötetben szereplő szervezetek kétoldalas esetei reményeink szerint gondolatébresztőnek
bizonyulnak vállalatok műszaki és környezeti vezetőinek, s talán néhány újabb felsővezetőt is
meggyőznek arról, hogy érdemes foglalkozni a tisztább termeléssel. A kötetből az is kiderül, ki
nyerte el 2009-ben a KÖVET Környezeti Megtakarítás Díjait. Ezeket idén is a környezetvédelmi
miniszter adta át a KÖVET éves konferenciáján, Balatonfüreden.

Médiapartnerek

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

