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Lépések...

... a fenntarthatóság felé

Tisztelt Olvasó!
A környezetvédelmet egyre többször nevezzük fenntarthatóságnak, a szennyezés
helyett már a laikusok is ökológiai lábnyomot emlegetnek, pazarló fogyasztásunkat
nem lehet elválasztani a klímaváltozás
gondolatától. Mindez arra utal, hogy a
problémák átalakultak, talán összetettebbé váltak – de nem szűntek meg! Mi, akik a
vállalati környezettudatosságban munkálkodunk, érezzük, hogy van még teendő
bőven, és meg kell becsülni minden apróbb vagy jelentősebb elért sikert.
A környezetvédelmi hősök, bajnokok
elismerésére és ünneplésére meghirdetett
„Ablakon Bedobott Pénz” versenyre 2010ben négy vállalat küldte el a pályázatát. A
verseny kilenc éves történetében hullámzó
volt az érdeklődés és a jelentkezők száma,
ugyanakkor idén a négy szorgos vállalat
összesen 16 különböző intézkedéséből
kellett a legjobbat kiválasztani. A pályázatok tartalmát aprólékosan összevetettük a
korábbi évek nyertes leírásaival, és
egyértelművé vált, hogy színvonalas

eredmények születtek ebben az évben is;
indokolt, hogy a három meghirdetett
kategóriában kiadjuk a díjat. Rangos zsűrizés zajlott, a KÖVET Elnöksége böngészte
végig a műszaki és leíró részleteket és
meghökkentő – vagy éppen megnyugtató
– egységet mutatva ugyanazokat az
intézkedéseket jelölték meg a tagok nyertesnek.
A mostaniak között 12 energiamegtakarítási, három hulladékkezeléssel kapcsolatos
és egy olyan intézkedés olvasható, amely
mindkét szempontból előnyös. A tendencia tehát folytatódik: még elsöprőbb az
energiahatékonyság megvalósítása. Két
díjazott is felhasználja a természetadta
hévizet, de jutott Környezeti Megtakarítás
Díj egy jelentős hulladék-szelektálást megvalósító programnak is. További elképesztő
adatok – főleg a program összesített számai – megtalálhatók kicsit hátrébb lapozva, illetve a KÖVET által gondozott honlapon. (www.ablakonbedobottpenz.hu)

Hajlamosak vagyunk néha az elméletieskedésre, hogy a világ nagy problémáival
foglalkozzunk és azokon sopánkodjunk.
Ennél fontosabb, hogy ne hanyagoljuk el a
gyakorlatot, a munkánkban adódó lehetőségeket, hogy a fenntarthatóságot szolgáljuk, hogy kicsiben is hűek tudjunk maradni magasztos elképzeléseinkhez. Ezért
illeti meg méltatás és elismerés mindazokat, akik erre idén is vállalkoztak és
mindannyiunk számára közzétették jó
gyakorlataikat!

Bodroghelyi Csaba

Budapest, 2010. október 14.

A Környezeti Megtakarítási Díj 2010 díjazottjai
SPAR Magyarország Kft. &
METRO Group Asset Kft.
A legszebb mosott gyümölcs tálban

Mars Magyarország
Kisállateledel Gyártó Kft.
A legízletesebb alacsonyan csüngő
gyümölcs

Magyar Telekom Nyrt.
A legnagyobb magasan
csüngő gyümölcs

Az idei évben a SPAR és a METRO Group
közös intézkedése bizonyult a „legszebbnek” a beruházást nem igénylő, vagyis
azonnal megtérülő intézkedések körében.
A METRO Group Asset Kft. látja el többek
között a SPAR Magyarország Kft.
működéséhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatokat. Közös – környezeti
teljesítmény javítását szolgáló – projektjeik
keretében megvalósították, hogy a Spar
valamennyi budapesti áruházláncánál
megoldják a biológiailag lebomló, forgalomból kivont zöldség, gyümölcs hulladékok külön gyűjtését és komposztálással
történő hasznosítását. Újító intézkedésükkel jelentős mértékben csökkentik a
települési hulladéklerakókba kerülő szerves hulladékok mennyiségét.

A Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó
Kft. bokrosi telephelyén megvalósított termálvizes fűtésrendszer kiépítését jutalmazta a zsűri a három éven belül megtérülő
intézkedések közül 2010-ben. Projektjük
célja az volt, hogy az épület fűtését és a
higiéniás célokat szolgáló melegvíz előállítását környezetkímélőbb és olcsóbb
megoldásra cseréljék le a gáztüzelésű
kazánok helyett. A megvalósítást követően
a kazánokat már csak rásegítésként
használják a vízmelegítés során, ennek
eredményeként az eddigi energiahordozó
83 %-át váltják ki megújuló energiával. A
jelentős beruházást igénylő intézkedésnek
többlet működési költsége nincs, így rövid
időn belül pénzügyileg is megtérül a
vállalatnak.

A Magyar Telekom Nyrt. környezetvédelmi
intézkedéseinek középpontjában a villamosenergia-felhasználás és ennek eredményeként a szén-dioxid kibocsátás csökkentése áll. A csökkentés kézenfekvő lehetősége a hűtési célra felhasznált energia
csökkentése a vállalat telephelyein, melynek érdekében több, egymásba kapcsolódó, innovatív megoldást is megvalósítottak
az elmúlt évek során. A komplett rendszer
egyik eleme a geocooling technológia
alkalmazása, amikor is geotermikus hűtés
rásegítést alkalmaznak magas (30 0C feletti)
külső hőmérséklet esetén. Idén a zsűri a
Magyar Telekom intézkedését jutalmazta a
legnagyobb magasan csüngő gyümölcsöt
leszüretelő vállalatnak járó díjjal a három
éven túl megtérülő beruházások között.
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KÜLÖNKIADÁS

Az utakon és az irodában:
fókuszban a takarékosság
A cégről röviden

BAT Pécsi Dohánygyár Kft.
2040 Budaörs, Puskás
Tivadar u. 5-7.

Kapcsolattartó:
Kovács Tamás, EHS
vezető, BAT Magyarország
Kereskedelmi Egység
(20) 824-0388
(23) 504-490
tamas_kovacs@bat.com

Alapítás éve:

A British American Tobacco a világ második legnagyobb, tőzsdén jegyzett dohányvállalata, amely 55 ezer
embert foglalkoztat világszerte. A BAT Magyarország piacvezető dohányvállalata, amely a nemzetközi
dohányipari társaságok közül egyedül rendelkezik hazai termelő egységgel. A BAT Magyarországé az egyik
legjelentősebb disztribúciós hálózat: 2001-ben bevezetett saját közvetlen értékesítési rendszerében több
mint 250 munkatársa közel 30 000 üzletet (kiskereskedelmi egységet) látogat rendszeresen. A legnagyobb
FMCG-cég, az ötven legnagyobb hazai társaság egyike.
A British American Tobacco több mint 300 márkáját, több mint 180 országban forgalmazzák. Jelenleg 44
országban, 54 üzemben gyárt dohánytermékeket. A BAT 1992-ben vásárolta meg a pécsi dohánygyárat.
A hazai piacon 41 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. A pécsi gyár termékeinek 52 százalékát
exportálja. A BAT Magyarország egymaga a hazai GDP 0,6 százalékát állította elő 2009-ben, a 250
legjelentősebb adófizetők egyike: 2009-es, 134 milliárd forintos befizetése az államháztartási adó és
járulékbevételeknek 1,5 százalékát tette ki.
Főbb környezetvédelmi intézkedések

1992

Alkalmazottak száma:
872 fő

Éves forgalom (2009):
1399 millió Ft

Fő termékek:
Pall Mall, Viceroy,
Sopianae, Dunhill

A versenyben a BAT Magyar Kereskedelmi Egységének (disztribúciós hálózat és budaörsi irodai
alkalmazottak) egyes környezetvédelmi intézkedései vesznek részt.
A BAT Magyar Kereskedelmi Egysége környezeti hatásainak forrásai:

•

energiafelhasználás (irodai villamosenergia- és gázfogyasztás);

•

üzemanyagfogyasztás, üzleti (repülő)utak energiaigénye, BAT-nak végzett cigarettaszállítás
energiafogyasztása;

•

vízfelhasználás (elsősorban az irodában);

•

hulladékképződés (elsősorban az irodában).

Az ezekkel a forrásokkal kapcsolatos mutatókat (pl. energiafogyasztás/1millió szál értékesített cigaretta)
negyedévente jelentenünk kell. A jelentés tartalmazza a környezeti mutatók aktuális értékét, az éves célokat
(amelyeket a globálisan meghatározott kibocsátás-csökkentési elvárások alapján kell meghatározni) és az
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éves céltól való eltérés esetén a szükséges javítóintézkedéseket. A negyedéves jelentéseket regionális és
globális szinten is nyomonkövetik.
Az energiatakarékossággal kapcsolatos intézkedések fókuszterületeit a negyedéves jelentések alapján
határoztuk meg: a Kereskedelmi Egység energiafogyasztásának kb. 72%-át az üzemanyagfogyasztás, míg
13%-át az irodai energiafelhasználás adja.
Az energitakarékossággal kapcsolatos intézkedések:

1.

2009-ben felülvizsgáltuk és racionalizáltuk a disztribúciós hálózat útvonalait, ennek
következtében a megtett kilométerek száma és így az üzemanyagfogyasztás is csökkent.
Emellett más takarékossági intézkedéseket is megvalósítottunk az üzemanyag-fogyasztás
terén (pl. takarékos vezetési teljesítmény egyéni felmérése), de ezeknek várhatóan közép- ill.
hosszútávon lesz hatása.

2.

A budaörsi irodaházban található egy úgynevezett Dohányzószoba, az ebben található
légkondíciónáló üzemóráit változtattuk meg: 2010. február előtt 7.00-19.00 között működött
a berendezés, jelenleg 7.30-18.30 között.

3.

A Dohányzószoba nyitvatartási idején kívül a légkondíconáló 50%-os teljesítménnyel
működött, 2010. február óta a nyitvatartási időn kívül a berendezés le van kapcsolva.

2009-ben felülvizsgáltuk és racionalizáltuk a disztribúciós hálózat
útvonalait, ennek következtében

4.

A fűtési célú melegvíz hőmérsékletét csökkentettük 70oC-ról 55oC-ra.

5.

A külső hőmérséklet csökkenésével az eredeti beállításokhoz képest a kazánvíz hőfoka

ennek következtében pedig az

kisebb mértékben emelkedik az irodai komfortérzet csökkenése nélkül (fűtési jelleggörbe

üzemanyag-fogyasztás is csökkent.

a

megtett

kilométerek

száma,

optimalizálása).
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Disztribúciós hálózat
útvonalainak felülvizsgálata
és racionalizálása

2009

2009 első félévi adatok:
5,2 millió km, 420 000 l üzemanyag
2010 első félévi adatok:
4,3 millió km, 344 000 l üzemanyag
Megtakarítás:
0,9 millió km, 76 000 l üzemanyag

0 Ft
0 Ft
22 millió Ft
azonnali
0 Ft

Dohányzószobában
lévő légkondícionáló
üzemóráinak változtatása

2010

Energia megtakarítás:
1500 kWh/év

0 Ft
45 000 Ft
azonnali

Dohányzószobában
lévő légkondícionáló
tartaléküzemmódjának
leállítása

0 Ft
2010

Energia megtakarítás:
9000 kWh/év

0 Ft
270 000 Ft
azonnali
0 Ft

Fűtési melegvíz
hőmérsékletének
csökkentése

2010

Energia megtakarítás:
8000 m3 gáz/év

0 Ft
700 000 Ft
azonnali
0 Ft

Fűtési jelleggörbe
optimalizálása

2010

Energia megtakarítás:
600 m3 gáz/év

0 Ft
50 000 Ft
azonnali
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Kommunikáció
zöld hullámokon
A cégről röviden

Magyar Telekom Nyrt.
1013 Budapest,
Krisztina krt. 55.

Kapcsolattartó:
Bucsy György
senior szakértő
265-9106
265-8638
bucsy.gyorgy@telekom.hu

Alapítás éve:
1991

Alkalmazottak száma (2009):
10 828 fő

Éves forgalom (2009):

A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója, amely a telekommunikációs és
infokommunikációs (ICT) szolgáltatások teljes skáláját nyújtja, beleértve a vezetékes és mobil telefonos,
az adatátviteli és nem hangalapú, valamint az informatikai és rendszerintegrációs szolgáltatásokat
is. A vállalat ajánlati márkái az otthonokhoz kapcsolódó T-Home, a mobil kommunikációs T-Mobile
és a vállalati ügyfeleket kiszolgáló T-Systems.
A Magyar Telekom többségi tulajdonosa (59,21%) a MagyarCom Holding GmbH, a Deutsche Telekom AG
kizárólagos tulajdona. A Magyar Telekom többségi tulajdonosa a Makedonski Telekomnak, Macedónia
legnagyobb vezetékes és mobilszolgáltatójának, és többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski
Telekomban, Montenegró legnagyobb távközlési szolgáltatójában.
A Magyar Telekom elkötelezett a fenntartható fejlődés elve, ezen belül a környezetvédelem ügye iránt.
A klímaváltozás problémáját magáénak érezve programjaiban olyan célokat határoz meg, melyek a
klímavédelmet is szolgálják. Ennek érdekében fejlesztései, beruházásai során kiemelt figyelmet fordít azok
környezetvédelmi szempontjaira is. A környezetvédelemmel kapcsolatos elkötelezettsége és vállalásai a
Környezetvédelmi Politikában kerültek rögzítésre.
Főbb környezetvédelmi intézkedések
Zöld kommunikációs állomás

643 989 millió Ft

Fő szolgáltatások:
vezetékes és mobil telefon-,
televízió- és internet-,

A Magyar Telekom az energia 86%-át villamos áram formájában használja, így a megtakarítás, a
környezetkímélő felhasználás is itt a leghatékonyabb. A CO2 emisszió csökkentésének kézenfekvő
lehetősége a kiszolgáló energia, így a hűtési energia csökkentése, ami a teljes villamos energia felhasználás
körülbelül 30-40%-a.

adatátviteli, informatikai és
rendszerintegrációs, médiaés tartalomszolgáltatások

A Magyar Telekom több egymásra épülő, Európában is élenjáró innovatív megoldást valósított meg,
melynek lépései a következők voltak:
1. Szoftveresen vezérelt friss levegős átszellőztetés: a klímás hűtés alternáló kiváltása. A rendszer
mintegy ezer telephelyen működik, évente több ezer tonna CO2 megtakarítását eredményezve.
2. PEM cella alkalmazása: hidrogénnel működő környezetbarát üzem, a szünetmentes működést
biztosító (ólmot és savat tartalmazó) akkumulátorok és klímák kiváltása, terem hőmérséklet
megemelése.
3. Hőelszívás közvetlen a berendezésekről teremhűtés helyett, a klímák teljesen elhagyása.
4. Geocooling hűtőrendszer a 30 Celsius fok feletti külső hőmérséklet esetére.
A megoldások összekapcsolásával nagyon hatékonyan működik a rendszer. Így épültek fel PEM cellával, a
klíma és akkumulátor mentes, zöld kommunikációs állomások.
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A Magyarországon először 2008 novemberében üzembe helyezett rendszerbe egy 5 kW teljesítményű PEM
cella épült be. Ez a megoldás európai mércével mérve is élenjáró volt, hasonló kísérlet csak néhány valósult
meg ezt megelőzően. Jelenleg 11 állomáson működik PEM hidrogén üzemanyag cella, és folyamatosan
épülnek további energiatakarékos rendszerek. Az akkumulátorok helyét és szerepét elfoglalja a PEM cella,
a klímákét a „meleg porszívó” és a geocooling rendszer. A hidrogén helyszíni tárolására a Magyar Telekom
kidolgozta a cserélhető és a tölthető palackos technológiát.
A PEM energia cella
Működési elve azon alapul, hogy a hidrogén molekulát katalitikus úton szétbontja elektronra és protonra.
Az elektronok villamos áram formájában hasznosulnak, a protonok végül a levegő oxigénjével egyesülve víz
formájában távoznak, nincs mozgó alkatrész és CO2 emisszió!
Az innovatív műszaki megoldás előnyei, hogy szélsőséges külső hőmérsékleten is megbízhatóan működik;
élettartama akár 20 év is lehet; hatásfoka körülbelül 50%-os; csökken a zajkibocsátás, az energia felhasználás
és a CO2 emisszió; nincs karbantartási igény és költség; elhagyhatók az akkumulátorok; a hidrogén
előállítható zöld és megújuló forrásokból is; elhagyhatóak a klímaberendezések, hiszen a hűtés megújuló
módon megoldható a külső friss levegő és a földszondák segítségével; a PEM cellában nincs CO2 emisszió,
csak víz távozik az energia cellából; az állomás COP értéke a körülbelüli 8,6 értékről 40 fölé emelkedik.

A „zöld

állomás” működtetése

során geotermikus hűtés rásegítést
alkalmazunk magas (30 Celsius fok
feletti) külső hőmérséklet esetén.

A fenti értékláncba ágyazott környezetbarát technológia 3-4 éves megtérülést biztosít, miközben a ma ismert
legkorszerűbb műszaki megoldásokat és környezetbarát energiaforrásokat alkalmazza. Intézkedéseivel a
Magyar Telekom megmutatta, hogy már ma is létrehozhatók olyan energiatakarékos, megújuló energiát
hasznosító, környezetbarát „zöld” rendszerek, amelyek gazdaságilag is hatékonyak lehetnek. Ennek feltétele,
hogy ne elszigetelten kerüljenek alkalmazásra az egyes megoldások, hanem azokat a feladathoz illesztve,
„értékláncba” kapcsolva - egymás hatását fokozva - valósítsa meg a fejlesztő.
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

Vezérelt szabad
levegős hűtés a klímák
üzemidejének 80%-os
csökkentésére. Eddig
megvalósult 990,
folyamatban további 600
telephelyen

2004-től
folyamatosan

Akkumulátorok kiváltása
PEM cellával, hőmérséklet
emelése, klímák és
karbantartások részleges
elhagyása (egyklímásítás)

Szabadlevegős hűtés
fokozása közvetlen
hőelszívással, klímázás teljes
elhagyása

Az eddig eltelt időszakban 6,24
GWh villamos energia és 80 MFt
üzemeltetési költség megtakarítás
realizálódott.
CO2 emisszió csökkenés kb 6 ezer
tonna/év, zajcsökkenés > 50dB

825 millió Ft
0 Ft
330 millió Ft
2 év 6 hónap

6 millió Ft/állomás

2008

500 tonna ólomfelhasználás
csökkenés
További 26 MWh/állomás villamos
energia felhasználás és klíma
üzemeltetés csökkenés évente
3-8 év alatt elmaradó klíma
beruházások száma kb 600 db
(400MFt)

800 ezer Ft/állomás

2009

Terem hőmérséklet emelése
30 Celsius fokig, teljes klíma
beruházás , karbantartás és energia
felhasználás megtakarítása
További 100 állomáson tervezve a
megvalósítás

100 ezer Ft/állomás

A meleget elszippantjuk és kidobjuk

1,6 millió Ft/állomás
4 év

0 Ft
1,2 millió Ft/állomás
8 hónap
4 millió Ft/állomás

Geotermikus hűtés rásegítés
magas külső hőmérséklet
esetén, zöld állomás

2010

30 Celsius fok feletti hőmérséklet
esetén is megújuló energiamentes
hűtés.

0 Ft
700 ezer Ft/állomás
5 év 9 hónap

A hidrogén négy keréken érkezik

19

Lépések...

... a fenntarthatóság felé

Ablakon Bedobott Pénz
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A fenntartható
fejlődés útján
A cégről röviden
Mars Magyarország
Kisállateledel Gyártó Kft.
6648 Csongrád-Bokros,
I. kerület

Kapcsolattartó:
Frajsták Roland,
környezetvédelmi- és
biztonsági vezető
(63) 579-500

A MARS Inc. családi vállalkozásként indult 1911-ben. Ma 65 ezer munkatárssal, mintegy 230 egységgel
van jelen az egész világon, beleértve ebbe a 135 gyárat 68 országban. Központja McLean, amely Virgina
államban (USA) található. A Mars Incorporated a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalata, évi 28
milliárd USD bevétellel, hat szegmensben működve, melyek a következők: csokoládé, állateledel, Wrigley
rágógumik és cukorkák, élelmiszerek, italok és a Symbiocience.
Magyarországon az állateledel gyártást, a MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. 1993 óta a
Csongrád megyében található bokrosi telephelyén végzi. A bokrosi vállalat több mint 800 embernek
biztosít munkahelyet, valamint magyar beszállítóitól évente több mint 10 milliárd Ft értékben vásárol fel
a gyártáshoz szükséges hazai termékeket. A magyarországi sikerek elsősorban annak tudhatók be, hogy
a vállalat nagy hangsúlyt fektet a folyamatos hatékonyság és versenyképesség fejlesztésére, és ezeken a
területeken tovább kívánja erősíteni pozícióit.

(63) 479-489
roland.frajstak@eu.effem.
com

Alapítás éve:
1993

Alkalmazottak száma:
750 fő

Éves forgalom (2009):
45,8 milliárd Ft

Fő termékek:
kisállateledel-gyártás
(élemiszeripar /
takarmánygyártás)
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Főbb környezetvédelmi intézkedések
1. Termálvizes fűtésrendszer kiépítése az irodában. A projekt célja az volt, hogy az épület fűtését és a
higiéniás célokat szolgáló melegvíz előállítását (mosogatás, fürdés, mosás) környezetkímélőbb és olcsóbb
megoldásra cseréljük le a jelenlegi gáztüzelésű kazánok helyett. Megoldásként termálvíz felhasználást
választottuk. A több száz méter mélyről feltörő vizet tovább melegítjük „kazán rásegítéses” üzemmódban,
mivel a termálvíz hőfoka nem teszi lehetővé az irodaépület hőigényének maradéktalan kiszolgálását.
Ennek segítségével az eddigi energiahordozó 83 %-át váltjuk ki megújuló energiára, ez éves szinten
hozzávetőlegesen 83 000 m3 földgáznak felel meg, ami körülbelül 30 családi ház éves földgázigényével
egyenlő.

Ablakon Bedobott Pénz
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2. További fejlesztések is történtek a gyárépületben többek között a gőzkazánok égőfej cseréje és
szabályzásának átalakítása is. A füstgáz oxigéntartalmának pontos mérésével szabályozható a gáz és
oxigén elegyének keverése, oly módon, hogy az égés hatásfoka minél tökéletesebb legyen és a lehető
legtöbb energiát szolgáltassa. Ennek az ellenőrző és szabályzó rendszernek a kiépítésével a Mars mintegy
69 000 m3 földgázzal kevesebbet használ fel a kazánházában. Fontos megemlíteni, hogy a földgázhasználat
mellet a villamosenergia-felhasználást is csökkentettük, mivel az égéslevegő ventilátorok működése
frekvenciaváltós fordulatszabályozással lett kiegészítve. Ez villamos-energia tekintetében 28 760 kWhnak felel meg.
3. A gyáregység hagyományos fénycsöveinek egy részét is lecserélte a vállalat egy gazdaságosabb
rendszerre. Az átalakításokkal a fényerő nem csökkent le, viszont a mérések alapján villamosenergiafogyasztásunk – a méréseket és az üzemidőt figyelembe véve – évente 51 300 kWh-val csökkent.

Mayer Zsolt, a Mars Magyarország Vállalati Kapcsolatok igazgatójának nyilatkozata szerint:
„A Mars Inc. Magyarországon is a fenntarthatóság elkötelezett híve, minden lépést megtesz ennek
érdekében a gyártás területén is. Az energia-megtakarítással járó lépések több szempontból is előnyösek
számunkra. Egyrészt óvjuk a környezetünket és a bolygót másrészt pedig költséget tudunk megtakarítani,
amit újabb hatékonyságnövelő befektetésekbe tudunk fordítani”.

Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Termálvizes fűtésrendszer
kiépítése az irodában

Mióta
működik?

2009

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

83 000 m3 földgáz megtakarítása

Megtakarítás (éves)

2009

51 340 kWh villamos energia
megtakarítása

2009

az épület fűtését és a higiéniás
célokat

szolgáló

melegvíz

előállítását

és olcsóbb megoldásra cseréljük

0 Ft

le a jelenlegi gáztüzelésű kazánok

5,94 millió Ft

helyett. A több száz méter mélyről

2 év 4 hónap

feltörő vizet tovább melegítjük

0 Ft
1,59 millió Ft
20 millió Ft

6 9312 m3 földgáz
illetve 28 760 kWh villamos
energia megtakarítása

fűtésrendszer

14 millió Ft

10 hónap
Kazán égőfej csere, oxigén
szondás szabályzás
kialakítása

termálvizes

kiépítésével célunk az volt, hogy

Megtérülési idő

1,23 millió Ft
Világítás korszerűsítése a
raktárterületeken

A

0 Ft
7,9 millió Ft
2 év 6 hónap

környezetkímélőbb

„kazán rásegítéses” üzemmódban,
mivel a termálvíz hőfoka nem
teszi

lehetővé

az

irodaépület

hőigényének maradéktalan kiszolgálását. Ennek segítségével az
eddigi energiahordozó 83 %-át
váltjuk ki megújuló energiára.
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A korszerű
hulladékgazdálkodás
milliókat hozhat
A SPAR Magyarország Kft.-ről
SPAR Magyarország Kft.
2060 Bicske, SPAR út

Kapcsolattartó:
Biacs Péter, konszern
minőségbiztosítási vezető
(20) 823-8250
(22) 565-363
Biacs.Peter@spar.hu

Alapítás éve:
1990

Alkalmazottak száma:
14 107 fő

Éves forgalom (2009):
397 361 milliárd Ft

Fő szolgáltatások:
élelmiszer jellegű bolti
vegyes kiskereskedelem

A SPAR Magyarország Kft. 1990-ben jött létre, az első szupermarket Tatán nyílt meg, azóta a fejlődés folyamatos
és dinamikus. A SPAR bicskei logisztikai központja 1994-ben épült, itt saját húsüzemet működtet a vállalat.
Az üzlethálózat évről-évre jelentősen bővül, ezért szükségessé vált egy újabb raktárbázis megépítése, így
2008 nyarán a vállalat megnyitotta második logisztikai központját Üllőn. A vállalat történetének legnagyobb
akvizícióját 2008-ban hajtotta végre, amikor átvette a Magyarországon működő teljes Plus hálózatot. Ezzel
csaknem megduplázódott az üzletek száma és ezzel együtt a munkatársak létszáma is jelentősen nőtt. 2009
végén 347 SPAR szupermarketet – négy City SPAR szupermarketet –, harmincegy INTERSPAR hipermarketet
és húsz Kaiser’s szupermarketet üzemeltetett. Ezzel az egymást jól kiegészítő, minőségi filozófiát tükröző
üzlethálózatával a társaság Magyarország meghatározó élelmiszerkereskedelmi láncává fejlődött, és az
ország szinte minden pontján megtalálható.
A METRO Group Asset Kft.-ről
A Metro Group Asset Management Ingatlan Kft. a nemzetközi Metro Csoport leányvállalataként 1991 óta
van jelen Magyarországon. A cég 2005 óta végez létesítménygazdálkodási tevékenységet több áruházlánc
részére mintegy 400 telephelyen. A facility management tevékenység kiszervezésével az áruházláncok célja
a hulladékgazdálkodási, műszaki üzemeltetési, takarítás- és energia menedzsment feladatok szakértő kézbe
adása, így optimalizálva a folyamatokat a gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében. A magas
színvonalú szolgáltatáson túl kiemelt szerepe van az olyan jövőbe mutató megoldásoknak, amelyekkel
hatékonyabban lehet ellátni a feladatokat, hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez és költségcsökkentő
hatásuk is van. E küldetés szellemében 2009-ben kidolgoztuk azt a rendszert, mellyel lehetővé vált a cég által
kezelt – mintegy 2500 tonna – élelmiszerhulladék biogáz üzemben történő megsemmisítése.
Főbb környezetvédelmi intézkedések

METRO Group Asset Kft.
2041 Budaörs,
Malomkő u. 3.

Kapcsolattartó:
Gaál Mária, hulladékgazdálkodási szakértő
(23) 445-645
(23) 445-636
maria.gaal@metro-mam.hu

Alapítás éve:
1991

Alkalmazottak száma:
75 fő

Éves forgalom (2009):
2,8 milliárd Ft

Fő szolgáltatások:
műszaki üzemeltetés,
hulladékgazdálkodás,
takarítás- és energia
menedzsment
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A költséghatékonyság mellett a SPAR Magyarország Kft. nagy hangsúlyt fektet környezeti teljesítménye
fokozatos javítására. Az egyik legjelentősebb környezeti tényező a hulladék, ezért megbízták a METRO Group
Asset Kft-t a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásával. Azóta az alábbi jelentős gazdasági eredményeket is
hozó projektek kerültek végrehajtásra a hulladékgazdálkodás területén:
1. Áruházi „zöld” hulladékok külön gyűjtése és komposztálással történő hasznosítása
A METRO Group Asset Kft. által végzett hulladékanalízis eredményeképpen megállapítottuk, hogy a települési
szilárd hulladék (TSZH) mennyiségének közel 25-30%-át biológiailag lebomló hulladék (forgalomból kivont
zöldség, gyümölcs) teszi ki. A magyarországi kiskereskedelmi áruházláncok közül elsőként a SPAR hálózatában
került bevezetésre teszt jelleggel a zöld hulladék szervezett külön gyűjtése komposztálás céljából. A
tesztidőszak tapasztalatai alapján öt ütemben kerültek bevonásra az egyes áruházak a projektbe, így 2010.
szeptember elejéig a hálózatának valamennyi budapesti áruházánál megoldottá vált a zöldhulladékok külön
gyűjtése.
Magyarországon 2014-ig el kell érni, hogy 35%-ra csökkenjen a települési hulladéklerakókba beszállított
biológiailag lebomló szerves hulladékok mennyisége. A célkitűzések teljesítéséhez a SPAR, „első fecskeként”
nagyban hozzájárul.

xxx
Ablakon Bedobott
Pénz
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2. Lejárt szavatosságú élelmiszer hulladékok biogáz üzemben történő hasznosítása
A SPAR csoport közel 400 üzletet, 2 logisztikai központot és 1 húsüzemet működtet, melyekben éves szinte
mintegy 1900 tonna biológia lebomló hulladék keletkezik, amit 2009. június 1-jétől biogáz üzembe szállítanak,
ahol biogázt, majd „zöld” energiát állítanak elő belőle. A METRO Group Asset Kft. megbízására készített
tanulmány igazolta, hogy a négy kategóriába sorolt élelmiszer hulladékok - tejtermékek, húskészítmények,
zsírfogók hulladéka, zöld hulladékok - megfelelő előkezelést követően alkalmasak biogáz üzemben történő
hasznosításra, illetve energiatermelésre. A biogáz termelés zárt rendszerben zajlik, így a bomlás során
keletkező gázok nem terhelik a környezetet.
3. A szelektációs ráta (RR%), mint hatékonyságmérő indikátor bevezetése
Az áruházaknál keletkező és értékesíthető másodnyersanyagok (pl. papír, műanyag) mennyiségét nagyban
befolyásolja, hogy az alkalmazottak milyen hatékonysággal válogatják külön a lerakásra kerülő települési
szilárd hulladéktól. A METRO Group Asset Kft. által bevezetett mérőszám, a Recycling Rate (RR%) jelzi a
hasznosítható hulladékok tömeg%-os arányát a települési szilárd hulladékhoz képest.
RR% =

hasznosítható hulladék
(hasznosítható hulladék+települési szilárd hulladék)

Az alkalmazottak részére tartott oktatások és a folyamatos ellenőrzés eredményeként 2010-re 43%-ról 57%ra sikerült növelni a hulladékok szelektálási arányát az Interspar áruházaknál, míg az egész hálózatot tekintve
40%-ról 47%-ra. Az eredmények javulásával fokozatosan csökken a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége,
ami a környezeti előnyök mellett jelentős gazdasági javulást is eredményez: 1%-os javulás a szelektálási
arányban 3 %-os költségmegtakarítást jelent.
4. Kommunális hulladékgyűjtő edények ürítés számának racionalizálása
A hulladékanalízis további megállapítása, hogy a kommunális gyűjtőedények nem voltak megfelelően
kihasználtak, ezért az áruházi vezetőkkel egyeztetve felmértük a gyűjtőedények számának és/vagy ürítési
gyakoriságának csökkentési lehetőségeit. A módosítások eredményeképpen eddig 36%-kal sikerült
csökkenteni az áruházak kommunális gyűjtőedényeinek ürítés számát.
Beruházás

Az intézkedés
megnevezése

Mióta
működik?

Működési költség (éves)

Környezeti javulás

Megtakarítás (éves)
Megtérülési idő

0 Ft
Áruházi „zöld” hulladék
külön gyűjtése a budapesti
szupermarketeknél

2010

25%-os csökkenés a lerakásra
kerülő hulladék mennyiségében
(740 tonna/év)

7 millió Ft
8,8 millió Ft
azonnali

Lejárt szavatosságú
élelmiszer hulladékok
biogáz üzemben történő
kezelése

Hatékonyabb szelektálás,
RR% bevezetése

30 millió Ft*
2009

950 tonnával kevesebb CO2
kibocsátás évente

0 Ft
40,5 millió Ft
9 hónap

2005

53%-kal több papír és 42%-kal
több fólia hasznosításra történő
átadása 2009-ben 2006-hoz
képest**

0 Ft
0 Ft
5 millió Ft
azonnali
0 Ft

Ürítésszámok racionalizálása

2010

Eddig 36%-kal csökkenő szállítási
gyakoriság***

0 Ft
24,7 millió Ft
azonnali

* a METRO Group Asset Kft. beruházása
** 2006-ban 5846 t papír és 368 t fólia; 2009-ben 10933 t papír és 884 t fólia
*** folyamatban, további csökkenés várható
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Az idei évben kilencedik alkalommal megrendezett Ablakon Bedobott Pénz program során
összegyűjtött
vállalatifelé
intézkedések összefoglaló táblázata xxx
... a fenntarthatóság
(A többször beadott intézkedések környezeti és gazdasági hatását egyszer számítva)
Mióta
működik?

Intézkedések

Környezeti javulás

Az intézkedések bevezetésével
a 81 szervezet évente legalább
ennyivel kevesebb erőforrást
használ fel:

386 intézkedés,
amik egyszerre
jártak környezeti
és gazdasági
haszonnal
(az azonos
intézkedések
többszöri
szereplése miatt
összesen 410
jelent meg eddig)
81 szervezettől
(az azonos
cégek többszöri
szereplése és a
közös pályázatok
miatt ez 101
szervezetet jelent)
Az esettanulmányokat benyújtó
szervezeteknél
mintegy
200 600
alkalmazott
dolgozik.

ANYAGOK
1 510 liter tisztítószer
658 ezer liter üzemanyag
10 tonna ammónia
2112 tonna vegyszer
544 tonna lúg
162 tonna regeneráló só
Legkorábbi
intézkedés:
1991
Legutóbbi
intézkedés:
2010
Általában
a 2000-es
években
kerültek
bevezetésre.

Szakmai partner

ENERGIA
751 GWh energia
55 millió m3 gáz
VÍZ
19,7 millió m3 víz
Ezen felül legalább ennyivel
kevesebb hulladék és szennyezés
keletkezik:
HULLADÉK
639 ezer tonna nem veszélyes,
61 ezer tonna veszélyes hulladék
SZENNYVÍZ
2,2 millió m3 szennyvíz
LÉGNEMŰ KIBOCSÁTÁS
11,5 ezer tonna szén-hidrogén
5 ezer tonna nitrogén-oxid
262 tonna szén-monoxid
497 ezer tonna szén-dioxid
18 ezer tonna kén-dioxid
50 ezer tonna por

KÜLÖNKIADÁS
A kilenc év összesített adatait tartalmazó
táblázatból látható, hogy a környezettudatos
gondolkodással jelentős mennyiségű
természeti erőforrást tudunk megtakarítani,
valamint az is, hogy a megvalósított
intézkedések egyharmada semmilyen
anyagi ráfordítással nem járt, ellenben
átlagosan 44,1 millió forint hasznot hoz
egy vállalatnak évente pusztán szervezési,
viselkedési változtatásokkal.

Összes beruházás
Összes éves működési költség
Összes éves megtakarítás
Átlagos megtérülési idő
122 „mosott gyümölcs tálban”
– ezek az intézkedések egyáltalán nem
igényeltek beruházást
0 Ft, csak átszervezés
712 millió Ft (átlag 5,5 millió Ft)
4,9 milliárd Ft (átlag 44,1 millió Ft)
azonnali
162 „alacsonyan csüngő gyümölcs” – a
megtérülési idő itt 3 éven belüli
7,7 milliárd Ft (átlag 54,1 millió Ft)
885 millió (átlag 5,5 millió Ft)
9,4 milliárd Ft (átlag 60,9 millió Ft)

11 hónap
102 „magasan csüngő gyümölcs” –
gyakran százmilliós vagy milliárdos
nagyságrendű beruházások, a
megtérülési idő három év felett van
67,3 milliárd Ft (átlag 791 millió Ft)
851 millió Ft (átlag 6,6 millió Ft)

8,7 milliárd Ft (átlag 101 millió Ft)
8 év 7 hónap

Összesen
23,5 milliárd forint
megtakarítás!

Reményeink szerint a kiadványban szereplő
szervezetek kétoldalas esettanulmányai
gondolatébresztőnek bizonyulnak a vállalatok műszaki és környezeti vezetőinek,
s talán néhány újabb felsővezetőt is
meggyőznek arról, hogy pénzügyi szempontból is megéri foglalkozni az innovatív
környezetvédelmi fejlesztések feltárásával,
a megelőző technológiák használatával, a
tisztább termeléssel.
A kiadványból az is kiderül, mely intézkedéseket jutalmazta Környezeti Megtakarítás Díjjal a KÖVET Egyesület Elnöksége
2010-ben. A díjakat hagyományszerűen a
KÖVET éves konferenciáján adunk át.

Lépések...
... a fenntarthatóság felé

A Lépések a fenntarthatóság felé c. szaklap negyedévente jelenik
meg a KÖVET és a TTMK szerkesztésében. A cikkek a szerkesztőség
jóváhagyásával és a forrás megjelölésével szabadon közölhetők.
Várjuk észrevételeiket, közleményeiket a KÖVET címére.

Támogatók

A KÖVET Egyesület a környezettudatos és társadalmilag felelős
szervezeti működést segítő non-profit, független szervezet, amely
az INEM, a CSR Europe és a Global Footprint Network nemzetközi
hálózatának tagja.
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/B. |
+36 1 473 2290 | info@kovet.hu | www.kovet.hu

Médiatámogatók

A TTMK (Tisztább Termelés Magyarországi Központja) a UNIDO/
UNEP által kezdeményezett tisztább termelési központok nemzetközi
hálózatának a tagja, amelynek célja a megelőző környezetvédelem
magyarországi elterjesztése.
H-1093 Budapest, Fővám tér 8. | +36 1 482 5251 |
ttmk@unicorvinus.hu | http://hcpc.uni-corvinus.hu
Felelős szerkesztő: Bíró Imola (KÖVET)
A különkiadás szerzői: Besenyei Mónika, Bodroghelyi Csaba, Erdélyi
Evelyn (SZTE-TIK), Galambosné Dudás Zsófia, Halmavánszki Rita,
Lontayné Gulyás Mónika, Nemes Mariann, Petrik Ida, Dr. Tóth Gergely,
Dr. Zilahy Gyula (TTMK)
Szaklapunk előfizethető a KÖVET honlapjáról letölthető
megrendelőlappal: ww.kovet.hu/view/main/61.html.
A szaklap KÖVET-tagok számára ingyenes.
A kiadvány az EMAS-hitelesített Crew Nyomdában készült, anyaga
Cyclus Offszet papír, mely újrahasznosított hulladékpapírból,
klórszármazékok és optikai fehérítő felhasználása nélkül készült.
A Lépések jubileumi különkiadása megjelenik 1000 példányban.
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