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A kör nyezettuda tos vá lla la ti mű ködés a la pkövetelmény, minden cégnek
érdeke és kötelessége mű ködését a szű kebb és tága bb tár sada lmi és
ter mészeti kör nyezete figyelembevételével kia la kítani. Ezér t döntött úgy
a Professiona l Pu blishing Hungar y kiadó, hogy elindítja a GREENGAGE
ver senyt, amely ben négy főka tegór iá ban, sza kmai ér tékelési szempontokka l
professzioná lis zsűr i tagok vár tá k a zoka t a vá lla la ti projekteket, amelyek
2019–2021 között hozzájár u lta k a ga zdaság zöldítéséhez.
A Greengage ver seny célja, hogy megta lá lja és bemu tassa a zoka t
a z eredményes vá lla la toka t, amelyek ma Magyaror szágon kiemelten
fontosna k tar tjá k, hogy fenntar tha tóan, ökotuda tosan és kör nyezetkímélően
gyár tsana k innova tív ter mékeket, adjana k el szolgá lta tásoka t vagy
támogassá k fejlesztései kkel, folyama tai kka l a ga zdaságot.

ZSŰ RI TAG O K

Zsűrielnök, ügyvezető
igazgató, Magyarországi
Üzleti Tanács a Fenntartható
Fejlődésért (BCSDH)

MÁR TA IRÉN

HORVÁTH I. RÓBER T

A BCSDH ügyvezető igazgatója, közgazdász. Több évtizedes tapasztalattal
rendelkezik a vállalati fenntarthatósági stratégiák, akciótervek kidolgozása,
változásmenedzsment és integrált projektmenedzsment területén. Számos hazai
és nemzetközi szakmai díjjal ismerték el a fenntarthatóságért végzett munkáját,
melyek közül kiemelkedik a European Excellence Awards, Sabre Awards. A vállalati
fenntarthatóság nagykövetévé választották 2017-ben. Az elmúlt 15 évben több
mint 400 alkalommal adott elő fenntarthatósági témákban hazai és nemzetközi
szakmai fórumokon, egyetemeken. Számos nemzetközi programban szakértőként
vesz részt. Alapító tagként járul hozzá a Magyar Környezettudatos Építésért
Egyesület és a Magyar Éghajlatvédelmi Tudományos Testület munkájához.

Nagyvállalati környezetben (Siemens, HSBC, BMW, Accenture, stb.) információs
technológiai (IT) megoldások és termékek fejlesztését végezte és vezette. Ma
már minden projekt megkerülhetetlen alapja az IT, ezért olyan területet keresett,
ahol a munkájának a lehető legpozitívabb hatása lehet. Három éve a TerraCycle
nemzetközi csapatában IT-vezetőként dolgozik a hulladékmentesség
megvalósításán. Olyan termékek és szolgáltatások megvalósításában vesz
részt, amelyek innovatív módon közelítik meg a hulladék problémakörét:
például a legkülönfélébb hulladékok (fogkefék, cigarettacsikkek, pelenkák stb.)
felértékelése és újrahasznosítása vagy a hulladék keletkezésének a megelőzése.
„Munkám nagyon motiváló, és végre a gyerekeimet is lelkesíti, amikor arról
beszélgetek velük.”

IT-termékmenedzser,
Terracycle

PROF. DR. KEREKES SÁNDOR

Prof. emeritus, Gazdaságföldrajz,
Geoökonómia és Fenntartható
Fejlődés Tanszék (Budapesti
Corvinus Egyetem). Doktoriiskolavezető, Gazdaságtudományi Kar
(Kaposvári Egyetem)

A Magyar Tudományos Akadémia doktora címet 2003-ban nyerte el. A Kaposvári
Egyetemen 2013-tól a Gazdaságtudományi Kar doktori iskolájának vezetője,
egyetemi tanár. 2018 óta professor emeritus a Budapesti Corvinus Egyetemen.
Főbb kutatási témái: környezet-gazdaságtan, környezeti menedzsment,
környezetpolitika, vállalatok társadalmi felelőssége, fenntartható fogyasztás,
megújuló energia. Számos szakmai ösztöndíj és elismerés jelzi munkásságát.

SOMFAY DOROT TYA

Business Unit Director,
PPH MEDIA

HERNER KATALIN

Ügyvezető igazgató,
KÖVET Egyesület
a Fenntartható Gazdaságért

Mintegy 20 éve a KÖVET-csapat tagja, negyedik éve a vezetője. Végzettségét
tekintve jogi szakokleveles környezetmérnök (Veszprémi Egyetem, ELTE), emellett
környezeti auditor és gyakorlati környezetvédelmi szakember. A vállalatok,
szervezetek felelős, fenntartható működéséért dolgozik a KÖVET-es munkatársaival
együtt. Szakterületei a vállalati fenntarthatóság, szervezeti karbonlábnyomszámítás, ökotérképezés, életciklus-elemzés, EMAS, környezeti teljesítményértékelés,
környezeti megtakarítások azonosítása, ISO 26000, zöld irodai működés. Ezeken
a területeken számos hazai és nemzetközi pályázatban vett részt, valamint
vállalati programokat vezetett. „Energikus, megoldásorientált és nyitott vezetőnek
tartom magam, a munkámhoz és a három fiamhoz szükséges energiaszintet
természetjárással, sok mozgással és futással tartom fenn.”

A Starski B2B kommunikációs ügynökség vezetője, karrierjét 15 éve pr-ügynökségi
oldalon kezdte az Avantgarde Groupnál, majd évekig a PPH Media projektjeiért
felelt. A 2010-ben megalakuló Stern Communicationst vezette be a piacra, majd
a közszférában töltött be kommunikációs szakmai vezetői pozíciókat, elsősorban
a hulladékgazdálkodási szektorban. 11 éve óraadó tanárként tart kurzusokat
kommunikációs témakörökben, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
stratégiai kommunikációt, a Metropolitan Egyetemen pedig pr-kommunikációt
és CSR-t tanít. Doktori fokozatszerzése jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem
Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolájában folyamatban van, fenntartható
fejlődés és szemléletformálás témakörében.

UNGER ZSOLT

Ügyvezető,
Unger & Partners

Prémiummárka-specialista, márkaépítő, dizájner. Munkájával az ötlettől a gyártási
folyamatokon keresztül a piaci bevezetésig kíséri végig egy márka létrejöttét.
Hisz abban, hogy a dizájn nem lehet öncélú, és a munkáira úgy tekint, mint
ipari termelőeszközökre, melyek bevételnövekedéshez juttatják az ügyfelet.
Jelenleg közel ötven márkát tartanak a piacon, többségük piacvezető a maga
szegmensében.

A 2022- es Greengage ver senyre 41 vá lla la t
ad ta be fenntar tha tósági projektjét,
melyeket a z a lá bbia kban mu ta tunk be.
A pá lyá za tok leírása mellett jelöljü k
a ver senyen elér t eredményeket.

HULL ADÉKKE ZELÉSI
ÚTMUTATÁS A SPAR SAJÁT
MÁRKÁS CSOMAGOL ÁSAIN
ÚJ ÉS MEG ÚJ Í TOT T
TER MÉ KE K //
ÉTEL-I TAL J EL L E GŰ
TER MÉ KE K
NEVE ZŐ:

SPAR Magyarország
ÜGYNÖKSÉG:

KRQ

A SPAR Magyarország a környezettudatos vállalatirányítástól
és a károsanyag-kibocsátás csökkentésétől kezdve a modern
hulladékgazdálkodáson át a korszerű csomagolástechnikák
alkalmazásáig eddig is számos lépést tett. A vállalat most
a legújabb környezetvédelmi kezdeményezésével a vásárlóit,
illetve a társadalom egészét kívánja arra buzdítani, hogy
a gyűjthető és hasznosítható hulladék a szelektív gyűjtőkbe
kerüljön.
A hulladékgyűjtés hatékonysága érdekében a SPAR
piktogramokkal látja el saját márkás termékeinek
csomagolását annak érdekében, hogy a vásárlók is a lehető
legszélesebb körben megismerjék, mit tehetnek a szelektív
hulladéktárolókba vagy éppen a kommunális gyűjtőkbe.
A vállalat a vásárlóinak segít abban, hogy miként
tudnak megfelelően bánni a termékek csomagolásával,
felhasználásuk után hulladékként hogyan lehet
megkülönböztetni és szelektálni azokat. A „Hulladékkezelési
útmutatás a SPAR saját márkás csomagolásain” nevű
projekt keretében a SPAR vásárlói az első, bevezető
időszakban csaknem 100 saját márkás terméken
találkozhatnak a szembetűnő jelzésekkel, azt követően pedig
a vállalat valamennyi saját márkás termékét ellátja majd
a hulladékgyűjtést segítő jelöléssel.

A Z ÚJRATÖLTÉS VELED
KE ZDŐDIK!

ÚJ ÉS MEG ÚJ Í TOT T
TER MÉ KE K //
ÉTEL-I TAL J EL L E GŰ
TER MÉ KE K
NEVE ZŐ:

Hell Energy
ÜGYNÖKSÉG:

Well

A Floewater egy innovatív megoldás a vendéglátóiparban,
munkahelyen és fitnesztermekben, hiszen prémiumminőségű
vizet kínál csomagolásmentesen. A Floewater innovatív
technológiájának köszönhetően mindig megbízható,
prémiumminőségű, jó ízű, tiszta, friss vizet biztosít.
A rendelkezésre álló vezetékes víz egyszerűségét,
elérhetőségét és környezeti előnyeit kombinálja a legjobb
minőségű víz tisztaságával és friss, finom ízével.
A Floewater a vízvezeték-hálózatra kötve képes
állandó minőségű, 0,2 μm-nél nagyobb fizikai és kémiai
szennyeződésektől mentes prémiumvíz előállítására az ország
bármely pontján, miközben megőrzi a vízben található értékes
oldott ásványianyag-tartalmat, valamint beállítja annak pHértékét.
Annak ellenére, hogy hazánkban európai viszonylatban is
kiváló minőségű víz folyik a csapból, mi, magyarok évente
körülbelül 130 liternyi PET-palackos ásványvizet vásárolunk, ami
egy rendkívül magas szám. Gyakorlatilag teljesen feleslegesen
terheljük a környezetünket az óriási mennyiségű műanyag
csomagolási hulladékkal, amelynek csekély százaléka kerül
újrahasznosításra, illetve a palackozott vizek napi szintű
szállítása további súlyos terheket ró a környezetünkre.
A Floewater elkötelezett a környezetvédelem iránt. A márka
célja prémiumminőségű és -tisztaságú víz szolgáltatása mellett
a fenntarthatóság támogatása. A műanyag palackok ideje
lejárt. A csomagolásmentes élet a jövő.
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THIS IS REDY
MENSTRUÁCIÓS BUGYI

ÚJ ÉS MEG ÚJ Í TOT T
TER MÉ KE K //
EGÉS ZSÉ G Ü GY
ÉS WEL L N E SS
NEVE ZŐ:

Femmetex Hungary

A This is Redy menstruációsbugyi-márka 2019-ben azzal
a céllal jött létre, hogy testpozitív, eco-friendly és vegán
megoldást nyújtson a nők számára. Azóta az okosanyagokból
készülő, mosható, többféle fazonban és színben készülő
fehérneműkből már több mint 45 000 darab talált gazdára.
A másfél év tervezés és tesztelés nyomán megszületett
alsóneműk egy hónap alatt 200 000 tampontól, egy év alatt
pedig 2 400 000 tampontól és ezáltal több tonna nehezen
lebomló műanyag hulladéktól óvhatják meg bolygónkat.
A Redy bugyikban OEKO-TEX 100 minősítésű anyagok kaptak
helyet, amelyek károsanyag-mentesek. Az innovációt 3
különleges réteg együttes ereje adja: a bőrbarát belső réteg,
a középső nedvszívó réteg, valamint egy folyadékzáró, mégis
lélegző külső anyag.
A márka a kezdetektől őszinte és tabudöntögető
kommunikációt folytat, a célja az edukáció, és hisz
a testpozitivitás erejében, nemhiába az a jelmondata, hogy
a menstruáció nem szükséges rossz, hanem igazi szupererő!
A Redy igazi Covid-álló vállalkozás, a mindössze 2 millió
forintos kezdőtőkével, külső források nélkül induló startup két
és fél év alatt elérte a bruttó 300 millió forintos árbevételt,
és mára több mint 45 000 terméket adott el 96%-os
vevőelégedettséggel. Az alapítók a Redy szupererejét
a környező országokban is népszerűsíteni szeretnék, 2021
májusától a román, 2022 januárjától pedig az osztrák és
német nők felé is nyitott a márka. Emellett pedig hamarosan
tematikus boltok, áruházláncok és drogériák polcain is
feltűnhetnek a Redy bugyik.
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PROTECTONE EAR TH

ÚJ ÉS MEG ÚJ Í TOT T
TER MÉ KE K //
ELEK T RO N I K A I ,
TECHN O L Ó G I A I
ES ZKÖ ZÖ K
NEVE ZŐ:

ProtectOne

A ProtectOne legfontosabb célja, hogy innovatív,
vegyszermentes termékeivel védelmet biztosítson
a különböző paraziták ellen az egész család számára. Az
ultrahangos technológiával működő Tickless termékek nem
csak vegyszermentes védelmet biztosítanak a kullancsok,
bolhák vagy poratkák ellen, használatukkal hosszú távon
csökkenthető a vegyianyag-felhasználás és ennek földbe,
vízbe jutása.
Az ökoszellemiség kezdetek óta jelen van a vállalat életében,
és a tavalyi év elején elindult a ProtectOne Earth projekt,
amely összefoglalja fenntarthatósági törekvéseit. Ennek
a nagyszabású programnak a célkitűzései között szerepel
a műanyaggyártás csökkentése és újrafelhasználásának
ösztönzése, a vegyszerfelhasználás mérséklése és innovatív
fenntarthatóbb termékek fejlesztése, ami fontos szerepet
játszhat az emberek mindennapi életében.
Amellett, hogy a környezetbarát ideológia nagy szerepet
játszik a termékfejlesztésben, mind a készülékek gyártási
folyamatában, mind csomagolásában követi a ProtectOne
Earth ideológiát. A termékek csomagolása a tavalyi évtől
kezdve FSC-papírból készül, amelyet egy karbonsemlegesen
gyártó nyomda készít, és tavaly új beszállítókat szerződtetett,
amelyek ugyancsak a fenntarthatóságra törekednek.
A cég 2021 júniusában piacra dobta a legújabb újratölthető
terméket, amely 50%-ban újrahasznosított műanyagból
készül, és az idei év májusára tervezi bemutatni a legújabb,
természetbarát anyagokból készülő (biológiai úton lebomló)
terméket.
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ÚJ ÉS MEG ÚJ Í TOT T
TER MÉ KE K //
AU TÓ, G É PJÁR M Ű,
EGYÉB KÖZLEKEDÉSI
TER MÉ K
NEVE ZŐ:

Knorr-Bremse Vasúti Jármű
Rendszerek Budapest

KARBONL ÁBNYOMCSÖKKENTÉS VASÚTI
FÉKRENDSZERELEMEK
FEJLESZ TÉSE ÉS GYÁR TÁSA
SORÁN
A fékberendezés-fejlesztésben és -gyártásban piacvezető
Knorr-Bremse vasúti ágazatának budapesti központjában
a termékfejlesztéseknél a magas minőség mellett ma már
egyre fontosabb vezérlőelv a fenntarthatóság. A vállalat
szakemberei átfogó projektben vizsgálták három különböző
termékcsoport karbonlábnyomának csökkentési lehetőségeit.
A fékolló topológiaoptimalizálás során kapott új, könnyített
dizájnt. Soklépcsős iterációs eljárás eredményeképpen
alakult ki az alkatrész ideális, legkisebb tömegű és térfogatú
alakja. A fékolló újratervezése 33% körüli tömegcsökkentést
eredményezett, az új, könnyített termék gyártása,
üzemeltetése, újrahasznosítása a teljes életciklus alatt
24%-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár. A golyós
csap esetében a korábban használt rézötvözet helyett
alumíniumötvözet felhasználásával 47% tömegcsökkenést
sikerült elérni hasonló mechanikai tulajdonságok mellett.
Mivel az alumíniumötvözet jóval kevesebb ólmot tartalmaz,
az új csapok nemcsak könnyebbek, de kevésbé terhelik
a környezetet is. A kompakt teherkocsi-fékegység teljes
élettartama alatt szükséges alkatrészek környezeti lábnyoma
azáltal csökkent csaknem felére, hogy sikerült kitolni az 5-7
éves standard felújítási periódust 12-15 évre. A termékek
piaci bevezetése már elkezdődött, de a környezettudatos
gondolkodás és a kialakított új technológiák, folyamatok
további termékfejlesztési irányok keresésére ösztönöznek.
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PRONATURE
TERMÉKCSAL ÁD

ÚJ ÉS MEG ÚJ Í TOT T
TER MÉ KE K //
EGYÉ B TA R TÓ S
FOGYASZ TÁSI
CIKKE K
NEVE ZŐ:

Henkel Magyarország

A jól ismert és megbízható Henkel-márkák környezettudatos
kínálatban is elérhetők. Ezek közül két termék is
Magyarországon kerül gyártásra, a Somat All in 1 ProNature
mosogatógépgél, illetve a Bref ProNature WC-frissítők.
A ProNature termékcsalád jelen van a gépi és kézi
mosogatószerek, a toalettblokkok és toalett-tisztítók, az
ablaktisztítók és a fürdőszoba-tisztítók piacán. A ProNature
szortiment már kilenc, Bref, Somat, Clin és Pur márkaterméket
tartalmaz.
A ProNature termékcsalád a megbízható Henkel-márkák
bizonyítottan jó minőségű tisztítási teljesítményét kínálja
még fenntarthatóbb módon, a „Tiszta otthon, tiszta bolygó”
üzenet kommunikálásával. A ProNature termékcsalád
több fenntartható és természetes eredetű összetevő
felhasználásával készül. Ezenkívül a csomagolás 100%-ban
újrahasznosított műanyagot* és kartont, valamint Social
Plastic®-ot tartalmaz. A ProNature termékek az Ecolabel**
címkét is magukon viselik.
ProNature termék vásárlásával a Tesco áruházakban
a fogyasztók 100 forinttal támogathatták a 10 millió Fa
Alapítványt 2021. 11. 11. – 2021. 12. 18. között; a vállalat pedig
3 millió forintra egészítette ki azt az összeget, amellyel a Henkel
Magyarország Kft. több mint 2000 fa erdőtelepítésben való
elültetését támogatja hazánkban. 20 iskolázott fát a Henkel
önkéntesei már elültettek Budapesten.
*a flakonkupak és Bref ProNature WC-tisztító kivételével (75% rPE)
**Kivétel Bref toalettfrissítők

BANKKÁR TYA
A FENNTAR THATÓSÁG
JEGYÉBEN
ÚJ ÉS MEG ÚJ Í TOT T
TER MÉ KE K //
EGYÉ B
NEVE ZŐ:

ANY Biztonsági Nyomda
TÁRSNEVE ZŐ:

GRÁNIT Bank

A megújult GRÁNIT Standard Mastercard-bankkártya
a GRÁNIT Bank legújabb fenntartható terméke, amely
a tizenegy alkalommal zöld nyomdának minősített ANY Nyrt.vel közösen került bevezetésre 2021 novemberében. A GRÁNIT
Bank Magyarországon az elsők között vezetett be az ANY
ECOcard innováción alapuló, környezettudatos alapanyagú
bankkártyát. Fontos szempont volt, hogy olyan termék
kerüljön megújításra, amelyet az ügyfelek legnagyobb része
igényel, tehát ne csak egy kisebb szegmens számára kínáljon
környezettudatos megoldást.
A bankkártyák nem csupán új alapanyagot kaptak,
a kinézetük is megújult. A design megalkotása során cél
volt a környezettudatos gondolkodás és a bankkártya
környezetbarát jellegének hangsúlyozása. A naponta akár
többször is használt bankkártya egy olyan kommunikációs
eszköz is, amellyel fel lehet hívni az ügyfelek és tágabb
környezetük figyelmét a közös felelősségvállalásra, életük
tudatos átalakítására. Olyan újszerű jelképpel, illetve
színvilággal készült a grafika, amely tükrözi a fenntartható
fejlődés iránti elköteleződést és azt markánsan, de mégis
letisztult formában jeleníti meg, továbbá harmonizál a bank
arculatával. A postázáshoz a kártya arculatához illeszkedő,
a környezettudatosságot hangsúlyozó kártyakísérő levelet
terveztek, amelyet újrahasznosított papíron és borítékban
küldenek ki az ügyfeleknek.

LIBRI AJÁNDÉKKÁR TYA

ÚJ ÉS MEG ÚJ Í TOT T
TER MÉ KE K //
EGYÉ B
NEVE ZŐ:

Libri

Magyarország vezető könyvkereskedelmi vállalataként
a Libri is arra törekszik, hogy a szervezet belső
működésében és az általa nyújtott szolgáltatásokban
egyaránt megfeleljen a 21. század kihívásainak,
a fenntarthatósági alapelvek követelményeinek.
2021. augusztus 1-én elindult a Libri Könyvesboltok
megújult, környezettudatos ajándékkártyáinak
kommunikációja. A régi plasztikkártyákat lecserélték
környezettudatos verzióra, egyúttal pedig a termék
csomagolását, designját is megújították. Mind
a kártyák, mind a tokok FSC-papírból készültek, a design
tekintetében pedig szintén a fenntarthatóság és
a természet volt az inspiráció a 9-féle ajándékkártya
esetében.
Könyvet ajándékozni nagyszerű érzés, de nem
biztos, hogy mindig mindenkinek ki tudjuk választani
a legmegfelelőbb köteteket. A Libri Ajándékkártyákkal
mindenki biztosra veheti, hogy családtagjai és barátai
pontosan azokat a könyveket kapják ajándékba,
amelyeknek a legjobban örülnek.

V30 BELVÁROSI SP OR TKÖZP ONT
– GREENOVATÍV ÖKOHÁ Z

SZOLGÁLTATÁSOK //
SP OR T, RE KREÁC IÓ
NEVE ZŐ:

V30 Belvárosi Sportközpont

A fogyasztók és a mai munkavállalói piac szereplői egyre
inkább azokat a cégeket részesítik előnyben, amelyek (át)
látható tevékenységgel támogatják a környezettudatosság,
a fenntarthatóság és a tudatos fogyasztás kérdéskörét.
A fenntartható és jövőtudatos megoldások térnyeréséből nem
maradhatnak ki a sport- és szabadidős létesítmények sem. A V30
Belvárosi Sportközpont felelősen működő vállalkozásként tudatos
gazdálkodással sokat tesz önmaga és környezete jobbá tételéért.
A sportépületben hangsúlyosan megjelenik a zöld, ökológiai
szemlélet, hiszen többek között alacsony energiafelhasználású,
saját termálkúttal, illetve a tetőre telepített napelemparkkal is
rendelkezik.
A V30 Belvárosi Sportközpont egy multifunkcionális
rendezvénycsarnok, Budapest 5. kerületében helyezkedik el.
A létesítményben a sportpályákon kívül 4 pályás, 25 méter hosszú
medence, tanmedence és wellnessrészleg is várja a vendégeket.
Az épület homlokzatát az emberi izomrostok motívuma teszi
különlegessé, a házat Skardelli György Kossuth-díjas építész tervezte.
A V30 Belvárosi Sportközpont a „think global – act local”
jegyében egyre inkább figyel azokra a megoldásokra, amikkel
tehetünk a környezetünkért. Működésében nagy hangsúllyal van
jelen, hogy a „környezettudatos sportközpont” koncepciójának
keretében lebilincselő ügyfélélményt (user experience) kínáljon.

DENXPER T KÖRNYE ZET-,
MUNKAVÉDELEM ÉS
FENNTAR THATÓSÁG
DIGITALIZ ÁL ÁSA VÁLL AL ATI
KÖRNYE ZETBEN

SZOLGÁLTATÁSOK //
IT, TEC H N O L Ó G I A I
SZOLG Á LTATÁ S O K
NEVE ZŐ:

denxpert EHS&S
Software

A vállalat szoftverével az EHS&S (környezet-, munkavédelem
és fenntarthatóság) hatósági és szervezeti előírásoknak való
megfelelés, működés többé nem fullasztó kényszer, hanem szinte
ujjgyakorlat.
Hisznek abban, hogy egy könnyen kezelhető, multifunkciós
szoftverrel egyszerűbbé tehetik a hulladékkezeléssel és egyéb
környezet- és munkavédelemmel járó folyamatokat, és
hozzájárulhatnak a fenntarthatóbb, zöldebb jövőhöz.
„A denxpert a mi tudásunk és ügyfeleink folyamatos
visszajelzéseinek kombinációjából született, felhasználóbarát
felülettel rendelkező szoftvercsalád.” Portfóliójukban
minden megtalálható a jogszabályi megfelelőségtől kezdve
a fenntarthatósági adatgyűjtésen és a kockázatelemzésen át
egészen a hulladékkezelésig, és ezt több mint 30 országban
biztosítják. Az egyes országok helyi jogszabályi hátterét is
figyelembe kell venniük, így minden esetben együttműködnek
az adott ország tanácsadó partnerével, és közösen valósítják
meg az ügyfelek célkitűzéseit. Céljuk, hogy a nemzetközi
tapasztalataikat a hazai vállalkozások fejlesztésére fel tudják
használni. „Látjuk a nyugati és az ázsiai trendeket is, és mindkét
világ előnyeit itthon tudjuk kamatoztatni, ezzel versenyelőnyt
biztosítva ezen a területen a hazai cégeknek.” Többek között
a hazai ipari hulladék 40%-a megy át a rendszerükön.
A 10 legnagyobb hazai vállalat közül 5 a rendszerüket használja,
de van az ügyfeleik között állatkert is, ami bizonyítja, hogy tényleg
széles felhasználói lehetőségekkel rendelkeznek.
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GREEN DIVISION

SZOLGÁLTATÁSOK //
LOGISZ T I K A ,
RAK TÁ RO Z ÁS,
KISKE RE SKE DE L E M
NEVE ZŐ:

Waberer’s
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A Waberer’s csoport azért döntött úgy, hogy bemutatja zöld
törekvéseit és az ezeket összefogó Green division részlege
működését, hogy példát mutathasson a magyarországi
szállítmányozási és logisztikai ipar számára, és elindítsa azt egy
olyan irányvonal felé, amely nemcsak a modern logisztikai
piac változásaihoz alkalmazkodik, de szem előtt tartja
a környezet védelmét is.
Az általuk választott pályázati kategória a logisztikai és
raktározási szolgáltatások zöldítéséről és a karbonlábnyom
csökkentéséről szóló folyamatokat célozza meg. Azért
került a választásuk ezekre a kategóriákra, mert a kettő
együtt fedi le szándékaikat. A Waberer’s szeretne partnerei
számára olyan szolgáltatáscsomagokat kialakítani,
amelyeknek köszönhetően kevésbé terheli a környezetet
a szállítmányozás, illetve a raktározás folyamataival,
emellett viszont arra is kiemelt figyelmet szentel, hogy
minden lehetőséget megragadjon – olyan területeken is,
melyek partnereit nem érintik közvetlenül –, hogy csökkentse
a cégcsoport karbonlábnyomát és ezáltal gazdasági
tevékenységét még fenntarthatóbbá tegye.

HŰSÉGPROGRAM
SZOLGÁLTATÁS DIGITÁLIS
A ZONOSÍTÁSSAL (QR, NFC)
SZOLGÁLTATÁSOK //
EGYÉ B
NEVE ZŐ:

SuperShop

A SuperShop Magyarország piacvezető többpartneres
hűségprogramja. Több mint 800 elfogadóhely és 16 partner
kiskereskedelmi hálózata áll az ügyfelek rendelkezésére
hűségpontjaik gyűjtésére és beváltására. A magyar
háztartások felében jelen van a SuperShop.
A SuperShop számára kiemelt fontosságú az innovációkban
vállalt úttörő szerep, így a zöld törekvések támogatása is.
2021-ben a SuperShop bevezette a plasztikkártya
környezettudatos alternatíváit:
• A QR-kód alapján történő digitális ügyfél-azonosítást
a kasszánál.
• Az NFC-alapú, érintésmentes ügyfél-azonosítást (a funkciót
kezelni képes androidos mobiltelefonokon).
Továbbá a SuperShop 2021-ben bevezette, hogy nyomtatott
kupon helyett mobileszközre letölthető digitális kupont biztosít
az ügyfélnek (MySPAR applikációban rögzíthető SuperShopkártya esetén):
• A korábbi papíralapú hűségkupon a nyomtatott forma
helyett a MySPAR appban jelenik meg digitalizálva.
• A SuperShop-weboldalon elérhető SuperKuponok
nyomtatott forma helyett immár papír felhasználása nélkül,
digitalizálva letölthetők a MySPAR applikációba.

MIKROMŰANYAGOK
A SZENNYVIZEKBEN –
EGY BUDAPESTI VIZSGÁLÓ
L ABORATÓRIUM SZEREPE

SZOLGÁLTATÁSOK //
EGYÉ B
NEVE ZŐ:

WESSLING Hungary

A mikroműanyag-szennyezés korunk egyik legfontosabb
környezetvédelmi problémája. A WESSLING már korábban is élen
járt a parányi plasztikok mérésében, és egy CSR-projekt keretében
nemcsak megvizsgálta a felszíni vizeink mikroműanyag-tartalmát,
hanem egy rendkívül nagy hatású kommunikációs kampányt
is lebonyolított ezzel kapcsolatban. Ivóvizek és felszíni vizek
mintavételére, vizsgálatára új, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság
által akkreditált módszert dolgozott ki.
2021-ben a vállalat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy olyan
módszert fejleszt ki, amelynek segítségével a szennyvizekből is
képes lesz meghatározni a mikroműanyagok számát és az egyes
műanyagtípusok részarányát.
Korábbi tanulmányokból kiderült ugyanis, hogy a szennyvíztisztítók
a befolyó szennyvíz mikroműanyag-tartalmát csökkentik ugyan,
ám az elfolyó tisztított szennyvízben kimutatható koncentráció
még mindig nagyobb, mint a befogadó felszíni vizekben mért
értékek.
A WESSLING szakemberei ezt a feltevést igazolandó
a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából az
EU Duna Régió Stratégia keretében végzett kutatás során
megmérték a szennyvizek mikroműanyag-tartalmát: két nagy,
két közepes és egy kis kapacitású, a Dunába tisztított szennyvizet
bebocsátó telepen 2021. június és augusztus között vettek
mintákat két alkalommal is a befolyó nyers szennyvízből és az
elfolyó tisztított szennyvízből, emellett a nagyméretű telepeken
szennyvíziszapminták is a vizsgálat tárgyát képezték. Annak
érdekében, hogy a telepek kibocsátása és a Dunában mérhető
koncentrációk összevethetők legyenek, felszíni vízmintákat is
analizáltak.
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ADATVE ZÉRELT ENERGIA
HATÉKONYSÁGI
MEGOLDÁSOK A KÖRBER
PÉCSI TELEPHELYÉN

FOLYAMATO K / /
ENERGI A TAKARÉ KO S
MEGO L DÁ SO K
NEVE ZŐ:

Körber
ÜGYNÖKSÉG:

Ferling Tanácsadó
és Szolgáltató

A Körber Pécs legnagyobb ipari üzeme, az egyedi gépgyártás
világpiacának fontos szereplője. 53 ezer négyzetméternyi
területe, a több mint ezer munkavállaló és a nagy
teljesítményű gépek miatt 2020-ban 6,8 millió kWh volt az
áramfogyasztása.
A társadalmi felelősségvállalási stratégiával összhangban
energiahatékonysági program indult az áramfelhasználás
csökkentésére. Ennek egyik kulcseleme az üzemi terület
valamennyi világítótestének takarékos LED-ekre cserélése. Ez
2020 elején több mint 6200 fényforrást érintett és 840 MWh-nyi,
az éves áramigény 8%-ára rúgó megtakarítást eredményezett.
Előremutató lépést jelent az ISO 50001 energiairányítási
rendszerszabvány bevezetése és ezzel párhuzamosan az
energiamenedzsment-munkacsoport létrehozása. A csoport
tagjai 2021-ben, az aktuális állapot felmérése után minden
elektromos eszközre kiterjedő monitorozási rendszert építettek
ki, valamint rendszeres bejárásokat végeznek a gyár területén,
majd az adatok elemzése nyomán javaslatokat tesznek
szemléletformálási és takarékossági lépésekre.
Ennek nyomán sikerült feltérképezni és megszüntetni
a sűrített levegős rendszer szivárgásait, így a több mint száz
háztartás energiaigényét elfogyasztó kompresszoroknál 11%
megtakarítást sikerült elérni. Az egész gyárat nézve 2020-ban
9,34 kWh volt egy produktív óra áramigénye, addig 2021-ben
már csupán 8,07 kWh, vagyis 13,6%-kal sikerült mérsékelni az
energiafelhasználást.
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HULL ADÉKGA ZDÁLKODÁS
FEJLESZ TÉSE A KNORRBREMSE BUDAPEST SZERVIZ
KÖZP ONTJÁBAN

FOLYAMATO K / /
HU LL A DÉKGA ZDÁL KO DÁ S I
FEJLESZ T É S
NEVE ZŐ:

Knorr-Bremse Vasúti Jármű
Rendszerek Budapest

Vasúti fékrendszerek fejlesztésével, gyártásával és felújításával
foglalkozik a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária
Kft. a piacvezető Knorr-Bremse vállalatcsoport budapesti
telephelyén. Felelős piaci szereplőként a vállalat fontosnak
tartja, hogy terméktervezési, -gyártási és -felújítási folyamatai
során is a legkisebb terhelést jelentse fizikai környezetére és
a természetre.
A zöld szemlélet a vállalat egyre több területén kerül be
a fejlesztési szempontok közé is. Ennek szellemében az elmúlt
évek egyik jelentős projektje a fékrendszer-felújításokkal
foglalkozó szervizközpont hulladékgyűjtési rendszerének
átalakítása volt.
Az elsődleges célok között szerepelt a zajszennyezés
csökkentése, ami a gyűjtőterület áthelyezésével valósult meg.
Ezzel rugalmasabbá vált az elszállítás is, mivel az a telephelyen
kívülről is megoldható.
Innovációt a hulladék-előkezelő berendezések telepítése
hozott, ami ipari termelővállalatok esetében ritka. Az új üzemi
gyűjtőhelyen alkalmazott előkezelő technológiák révén
a fahulladék-gyűjtési kapacitás ötszörösére, a kommunális
hulladék gyűjtési kapacitása pedig kétszeresére növekedett.
A nagyobb tömörítés ritkább elszállítást tesz lehetővé, amivel
50%-kal csökken az elszállítás ökológiai lábnyoma.
A Knorr-Bremse számára kiemelten fontos a fenntartható
mobilitás, emellett a vállalat folyamatosan dolgozik
azon, hogy fejlesztéseivel és innovációval minél több
munkafolyamatát hassa át a zöld szemlélet.
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KÖRFORGÁSOS GYÁRBŐVÍTÉS
A Z UNILEVERNÉL

FOLYAMATO K / /
ÚJRAHA SZN O S Í TÁ S

Az Unilever a tavalyi évben kezdte meg a nyírbátori
háztartásvegyipari gyárának 15 milliárd forintos
bővítését, amiben a technológiai korszerűsítés mellett
a környezetvédelmi innovációk előtérbe helyezése is rendkívüli
hangsúlyt kapott.

NEVE ZŐ:

A gyárban már ma is számos környezetbarát
megoldás működik, mint például, hogy az itt előállított
csomagolóanyagok 70%-a újrahasznosított műanyagból
készül, az itt keletkező szennyvíz mintegy 40%-át
újra felhasználják házon belül, a maradékot pedig
teljes mértékben a gyárban szűrik és tisztítják, mielőtt
visszaengednék a környezetbe, vagy hogy a hálózati villamos
energiát 2021-től 100%-ban megújuló energiaforrásból nyerik.

Unilever Magyarország

A jelenleg zajló beruházás során azonban még egy szinttel
magasabbra emelték a körforgásos gazdaság gyakorlatba
való átültetését azáltal, hogy semmilyen hulladék nem került
lerakóba a bontások vagy az építkezések során, hiszen azt
vagy teljes egészében a helyszínen újrahasznosították, vagy
szakértő partnereik révén újrahasznosíttatták. Az Unilever
úgynevezett „zero waste to landfill” stratégiája nagyon
sok innovatív hulladékkezelési megoldásra sarkallt már
a múltban, azonban a vállalat jelenleg a nyírbátori példára
a legbüszkébb.
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DOBOZBA Z ÁR T JÖVŐ!

FOLYAMATO K / /
KAR BO N L Á BNYO M
CSÖK KE N T ÉSE
NEVE ZŐ:

Hell Energy
ÜGYNÖKSÉG:

Well

A HELL ENERGY az egyik legdinamikusabban fejlődő FMCGvállalat a magas szintű vertikális integrációnak – stabil márka,
modern töltőüzemek és korszerű italos alumíniumdoboz gyár
– köszönhetően. Termékei ma már több mint 50 országban
elérhetőek, amelyek közül számos helyen piacvezető a márka.
A HELL-csoport az első és jelenleg az egyetlen italgyártó
a világon, amely magas újrahasznosított tartalommal és
alacsony szénlábnyommal rendelkező, környezetbarát
aludobozos csomagolásra váltott. A HELL portfóliójában az
energiaitalok és jeges kávék mellett helyet kapnak a XIXO
természetes alapanyagokból készült jeges teái és szénsavas
italai, illetve a cég SWISS vitaminitalai is.
A cég vállalta, hogy 2025-ig 1% alá csökkenti a PET-palackok
használatát, és az ígéretet betartva újabb lépésként
a műanyag palackos szénsavas italok gyártását leállította.
A cégcsoport a gyártáshoz és működéshez szükséges
energiaigényét 2021-től kizárólag megújuló energia
felhasználásával fedezi. A cselekedetek többet érnek, mint
a szavak, ezért is támogatják kiemelten a fenntarthatósági
kezdeményezéseket, ezzel kiveszik a részüket és hozzájárulnak
a körforgásos gazdaság kialakításához.

KARBONL ÁBNYOM
CSÖKKENTÉSE A BUDAPEST
BANKNÁL: 2025-IG 25%-KAL
FOLYAMATO K / /
KAR BO N L Á BNYO M
CSÖK KE N T ÉSE
NEVE ZŐ:

Budapest Bank

A Budapest Bank 2019-ben indította el a Zöld Programot,
amelynek keretében vállalta, hogy környezetvédelmi fejlesztések,
beruházások és innovatív megoldások bevezetésével 2025-ig
25%-kal csökkenti szén-dioxid-kibocsátását. A bankot a WWF
Magyarország támogatja partnerként.
2020-tól többek között megújuló villamos energiából
fedezték a központi épületeik fogyasztását; korszerűsítették
a fűtő- és hűtőrendszereiket; új, környezettudatos gépészeti
berendezéseket szereztek be a fiókfelújítások során; 10
napelemet telepítettek ingatlanjaik egy részére; száműzték
a műanyag poharakat a székházból; 5 db elektromos
gépjárművel bővítették flottájukat, és tovább csökkentették
papírfelhasználásukat.
Ezenfelül ügyfeleik érzékenyítését is célul tűzték ki. Jövőért
Álmodók című pályázatukkal olyan kezdeményezéseket
támogattak, amelyek környezeti problémákra nyújtanak
érdemi megoldást, zéró emissziós reklámfilmet forgattak, és
támogatták Pamkutyáék Izlandon készült videóját, amely
az ökológiai lábnyom csökkentésére hívta fel a figyelmet.
„Ökotermékekkel” bővítették kínálatukat, fenntartható
környezeti alapot indítottak, „zöld” autófinanszírozási
megoldást kínálnak.
A programot a komplexitása teszi egyedivé, hiszen egyszerre
szólítja meg a munkatársakat, a bank ügyfeleit, partnereit,
követőit. Programjuk részleteit megismerhetik weboldaluk
fenntarthatóság aloldalán.

KARBONSEMLEGESSÉGI
TANÚSÍTVÁNY T SZERZET T A BAT
PÉCSI DOHÁNYGYÁR KFT.
NIKOTINPÁRNAGYÁRA

FOLYAMATO K / /
KAR BO N L Á BNYO M
CSÖK KE N T ÉSE
NEVE ZŐ:

BAT Pécsi Dohánygyár
ÜGYNÖKSÉG:

Next9 Communications

A BAT, mint az ESG (environmental, social and governance,
azaz környezeti, társadalmi és irányítási – fenntarthatósági)
stratégiának központi szerepet szentelő vállalat, nagy
hangsúlyt fektet az éghajlatváltozás kezelésének és
a környezetgazdálkodásnak a fontosságára. Megközelítésének
alapja az átlátható, függetlenül ellenőrzött jelentéstétel, az
érdekelt felek bevonása, a részletes lényegességi folyamat
és a szilárd irányítási eljárások. Globális cél, hogy az „A Better
Tomorrow™ stratégia részeként a vállalatcsoport 2030-ra
a saját működésében, 2050-re pedig az egész értékláncában
karbonsemlegessé váljon.
A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. a globális vállalat meghatározó
gyártóegységeként az elmúlt évek fenntarthatósági törekvéseivel
összhangban célul tűzte ki, hogy a gyár telephelyein
csökkentse vagy teljes mértékben megszüntesse a károsanyagkibocsátást, és olyan minősítést szerezzen, amelyet független és
nemzetközileg elismert intézet adott ki.
A projekt célja volt, hogy a Modern Oral telephely, azaz
a nikotinpárnagyár karbonsemlegességi tanúsítványt szerezzen,
folyamatait úgy alakítsa át, hogy jelentősen csökkentse a széndioxid-kibocsátást, csökkentse az energiafelhasználást vagy azt
zöld energiából elégítse ki.
Eredmény: 2021-ben a telephely megszerezte
a karbonsemlegességi tanúsítványt, annak köszönhetően, hogy
teljes áramigényét zöld energiából elégítette ki.

RENDHAGYÓ MEGOLDÁS
A FENNTAR THATÓSÁGÉR T

FOLYAMATO K / /
KAR BO N L Á BNYO M
CSÖK KE N T ÉSE
NEVE ZŐ:

Nefab Packaging Hungary

A Nefab Packaging Hungary Kft. mindig is fontosnak tartotta
környezetünk védelmét, ezért tíz éve elindította saját fejlesztésű
szoftverét, mellyel mérni tudja a cég által tervezett és gyártott
csomagolási koncepciók életciklusának különböző szakaszaihoz
kapcsolódó környezeti terhelést.
Az életciklus-elemző program a GreenCalc nevet kapta,
ezzel is utalva arra a kalkulációra, mellyel a cég a partnereit
segíti elindulni egy zöldebb úton. Legfőbb feladata az, hogy
megvizsgálja partnerei meglévő csomagolási koncepcióit, és
olyan megoldást kínáljon, mely környezetbarát, gazdaságos,
költséghatékony és fenntartható. A vállalat számára
a fenntarthatóság nemcsak azt jelenti, hogy újrahasznosított
vagy újrahasznosítható anyagokat alkalmaz a tervezés során,
hanem azt is, hogy figyel a szén-dioxid-kibocsátás mértékére,
valamint más környezeti hatások csökkentésére a nyersanyagfeldolgozástól az életciklus végéig. A GreenCalc az elért
költségcsökkenést is részletezi, melyet a csomagolóanyag,
a gyártás, a szállítás és a kezelés szintjén vizsgál.
A vállalat céljai között szerepel meglévő saját termékek mellett
további csomagolóanyagok fejlesztése és gyártása rostalapú
és biológiailag lebomló alapanyagokból. A gyakornoki
programját kiterjesztve egyetemeken prezentál, ezzel segítve
a jövő generációját a tudatos és környezetvédő úton történő
elindulásban. Magyar és nemzetközi csomagolási versenyeken
indulva igyekszik elérni mindenkit, akinek a Nefab alapértékeivel
megegyezően fontos a Föld sorsa.

A KNORR-BREMSE BUDAPEST
SZERVIZ KÖZP ONT
KARBONL ÁBNYOMÁNAK
CSÖKKENTÉSE
FOLYAMATO K / /
KAR BO N L Á BNYO M
CSÖK KE N T ÉSE
NEVE ZŐ:

Knorr-Bremse Vasúti Jármű
Rendszerek Budapest

A Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. olyan
kötöttpályás járművek számára gyárt fékrendszereket, mint
villamosok, metrók, tehervonatok vagy a világ leggyorsabb
szuperexpresszei. A vállalat számára kiemelten fontos
a folyamatos fejlesztés és fejlődés, ami a fenntartható működésre
is vonatkozik.
Budapesten kapott helyet a cégcsoport egyik jelentős
európai felújítási központja is, amelyet 2021 szeptemberében
adtak át 4500 m² alapterületen, teljes körű felújítást
követően. A szervizközpont közel hetvenéves épülete sem
fűtéshatékonysági, sem energiahatékonysági szempontból
nem felelt meg a 21. század és az ott dolgozók elvárásainak, így
annak korszerűsítése több szempontból is szükségessé vált.
Az épület hőszigetelése, valamint a fűtésrendszer korszerűsítése
volt a projekt két fő eleme. A tervezés és kivitelezés közel
két éven át tartott. 2021 volt a felújítást követő első teljes
év, amelynek során egyértelműen megmutatkozott, hogy
növekvő volumenű termelés mellett is milyen nagymértékű
az épület villamosenergia- és gázmennyiség-megtakarítása.
A villamosenergia-fogyasztás 1 703 461 kWh-ról (2019)
1 461 170 kWh-ra csökkent (2021), ami 15%-os csökkenés,
nem véve figyelembe a termelékenység növekedését.
A gázmennyiség-fogyasztás közel 40%-kal csökkent 2019-ről
2021-re, 4 123 150 kWh-ról 2 500 869 kWh-ra. A beruházások
eredményeképpen összesen évente 600 tonna szén-dioxiddal
kevesebb jut a légkörbe.
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EGY FENNTAR THATÓ
NAGYVÁLL AL AT MŰKÖDÉSI
KÖRNYE ZETE
FOLYAMATO K / /
KAR BO N L Á BNYO M
CSÖK KE N T ÉSE
NEVE ZŐ:

DDC
ÜGYNÖKSÉG:

FERLING Tanácsadó és
Szolgáltató

A Duna–Dráva Cement Kft. (DDC) a németországi székhelyű
HeidelbergCement AG és a SCHWENK Zement KG 50-50
százalékos tulajdonában van. A vállalat Magyarországon
két cementgyárban állít elő cementet: a Dél-Dunántúlon,
Beremenden és Pest megyében, Vácott. Országszerte
közel 50 betonüzemet, 6 kavicsbányát és kirakót, valamint
4 betonlaboratóriumot üzemeltet, 2019-től portfóliója
térkőgyártással is bővült.
A fenntarthatóság kiemelt jelentőséggel bír a DDC életében,
része a vállalati működés mindennapjainak. A vállalat
a fenntartható fejlődés elvét stratégiai szinten kezeli és
környezetkímélő technológiákat alkalmaz, valamint társadalmi
szerepvállalási tevékenységet folytat. Emellett arra törekszik, hogy
a cementgyártás során a lehető legalacsonyabbra csökkentse
az alapanyag- és energiafelhasználást olyan lehetőségek
feltérképezésével, amelyeknek köszönhetően kiválthatók
a természetes ásványkincsek.
A DDC munkatársai kötelezőnek tartják magukra nézve,
hogy a társaság tevékenysége a gazdasági, környezeti és
társadalmi fenntarthatóságon alapul. A globális sikerhez helyi
felelősségvállalással járulnak hozzá, céljaik elérésének feltétele az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés.
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NET ZERO KAMPÁNY
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Vodafone Magyarország

2019 óta számos indítvány született csoport- és lokális szinten
annak érdekében, hogy a Vodafone Group 2040-re „nettó
nullára” csökkentse a cég globális szén-dioxid-kibocsátását.
Ezt a törekvést több lépcsőben valósítják meg.
Fenntarthatósági stratégiájuk első pillére a műanyag
mennyiségének csökkentésére irányul. Ezért 2020 áprilisáig
a forgalomba kerülő SIM-ek kártyatartóinak méretét
felére csökkentették, majd 2021 októberében 100%-ban
újrahasznosított műanyagból lévő ecoSIM kártyákat vezettek
be. Csak Magyarországon 1,6 tonna műanyagot spóroltak meg
a felezett SIM-kártya-tartók használatával 2020 decemberéig.
Az EcoSIM bevezetésével pedig újabb 320 tonna új műanyag
előállítását teszik szükségtelenné évente.
Második pillérként a karbonlábnyomuk csökkentését tűzték
ki célul. Így 2020 áprilisától a magyar hálózat működésének
energiaellátását 100%-ban megújuló energiaforrásokból
fedezik – beleértve a mobil-, illetve vezetékes hálózatok, az
adatközpontok, a kiskereskedelmi egységek és az irodák
energiaigényét.
Lokális fenntarthatósági célkitűzéseikben az is szerepel, hogy
gépjárműflottájukat 2025-től már csak elektromos autó képezze.
Első lépésként, 2021 őszén 106 db Škoda Octavia IV plugin hibrid érkezett a flottába, az idei évre pedig további 60
környezettudatos gépjárművet rendeltek. A hibrid és elektromos
autókból álló flottára való áttéréssel az első használattól számítva
összesen 936 kg-mal csökkentették kollégáik szén-dioxidkibocsátását – 953 957 km-en.
Together we can.

AL
I
C
E
SP
ON
I
T
N
ME

TESCO: ÚTON A NET TÓ
ZÉRÓ KIBOCSÁTÁS FELÉ
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Tesco-Global Áruházak
ÜGYNÖKSÉG:

MorphoCom

A Tesco hetente mintegy 2 millió vásárlót szolgál ki friss
élelmiszerrel, ezért a termőföldtől az asztalig vezető út mentén
tehet a legtöbbet karbonlábnyoma csökkentéséért. Az
áruházlánc elkötelezte magát a nettó zéró kibocsátás elérése
mellett: 2035-ig saját működésében, 2050-re pedig a teljes
értékláncban. Ezért olyan belső folyamatokat vezetett be,
amelyekkel csökkenteni tudja az élelmiszer-felesleg mennyiségét,
valamint hazai fejlesztésű élelmiszermentő programot is
működtet. Emellett együttműködik partnereivel a fenntarthatóbb
élelmiszer-termelés és -fogyasztás, illetve termékcsomagolás
megvalósításában.
A kezdeményezések hatására az áruházlánc tavaly az összes
értékesítésre kínált termék 0,64%-ára tudta visszaszorítani az
élelmiszer-felesleg mennyiségét. Ez pedig hozzájárult ahhoz,
hogy 2016/17 óta a mentett élelmiszereknek köszönhetően több
mint 89 000 tonnával csökkentette károsanyag-kibocsátását.
A csomagolások fenntarthatóvá tételével a Tesco még többet
tesz a környezetterhelés mérsékléséért. 2020 végére saját márkás
termékeiből eltávolította az összes nehezen újrahasznosítható
anyagot Közép-Európában. Nano-stretch fólia bevezetésével
mintegy 30%-kal mérsékelte a hulladék mennyiségét disztribúciós
központjaiban. Újra használható és 100%-ban újrahasznosítható
rekeszeket vezetett be a frissáru szállításához, amivel
Magyarországon 3725 tonnával csökkentette éves szén-dioxidkibocsátását. 2020-ban 1178 tonna műanyag és 15 405 tonna
karton másodlagos csomagolást hasznosított újra.
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ZÖLD JÖVŐT ÉPÍT
A L AFARGE
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LAFARGE Cement
Magyarország
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Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE
Cement Magyarország Kft. Királyegyházán cementgyárat,
Bükkösdön agyag- és mészkőbányát üzemeltet. A Királyegyházi
Cementgyár az elérhető legmodernebb technikával
épült meg 2011-ben, és mára hazánk egyik meghatározó
építőalapanyag-gyártójává vált. Európa legalacsonyabb széndioxid-kibocsátású gyárai közé tartozik.
A vállalat célja partnerei és a végfelhasználói igények
teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű és
környezettudatos cementtermékekkel – mind ömlesztett,
mind zsákos formában. A környezetvédelem és a körkörös
gazdaság megvalósítása érdekében az elmúlt években több
lépcsőben, több mint 4,5 milliárd forint értékben valósított meg
környezetvédelmi beruházásokat: bevezette a klór-bypass
technológiát, bővítette az alternatívtüzelőanyag-csarnokot,
a szén-dioxid-optimalizálás érdekében további fejlesztéseket
hajtott végre.
Mindezek eredményeként a Geocycle brand alatt
folyamatosan tudja növelni az alternatív tüzelőanyagok és
nyersanyagok felhasználását a cementgyártás során, ezzel
megoldást nyújtva a helyi hulladékgazdálkodásra. A megyei
körkörös gazdaság meghatározó szereplőjeként jelentősen
csökkenti ökológiai lábnyomát. A LAFARGE azt a célt tűzte ki
maga elé, hogy 2050-re elérje a szénsemleges működést, és
hogy a Királyegyházi Cementgyár Európa zöld szíve legyen.

KORSZERŰ MOSÓBERENDE ZÉSEK
ALKALMA Z ÁSA VASÚTIPARI
FELÚJÍTÁSBAN
FOLYAMATO K / /
VÍZ FEL H ASZN Á L Á S
CSÖK KE N T ÉSE
NEVE ZŐ:

Knorr-Bremse Vasúti Jármű
Rendszerek Budapest

A Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. új
szervizközpontja 2021 őszén került átadásra, és mára egész
Európából fogad felújításra váró alkatrészeket, például
fékegységeket, fékvezérlő és légszállító egységeket.
A fékberendezések a vasúti járművek karbantartási
ciklusrendjének megfelelően 3–12 év üzemidő és/vagy
600 000–1 600 000 km futásteljesítmény után kerülnek be tervezett
felújításra. A porral, olajjal, sárral szennyezett alkatrészek, mielőtt
felkerülnének a szerelőasztalra, tisztítási folyamaton esnek át.
Korábban nagynyomású vízzel, emberi erővel történt a tisztítás,
azonban az épület felújítása és a folyamatok újratervezése
jó lehetőség volt arra, hogy korszerűbb, fenntarthatóbb
megoldások épülhessenek be a mosási gyakorlatba is. A robotos
mosó zárt térben, automatikusan, meghatározott program által
irányítva tisztítja meg a szétszerelt fékrendszerek alkatrészeit.
Emellett bevezettek egy szárazjeget alkalmazó technológiát
is, amely a kényes, finomabb kezelést igénylő alkatrészeknél
kitűnően használható. A technológiák kiemelkedően
környezetbarát megoldások. A vízfogyasztás és az energiaigény
összesen közel 35 és 40%-kal csökkenthető, (a szárazjeges
technológia esetében a vízfogyasztás nulla liter), ami a korábbi
éves 1400 m³ és 45 000 kWh fogyasztás esetén igen jelentős
mennyiségű szén-dioxid-kibocsátás megtakarítását jelenti.
A berendezések alkalmazási körének bővítése folyamatos. Hat
hónapon belül minden alkatrészre különálló programmal fognak
rendelkezni.
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TÁMOG ATÓ
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PROJ E K T E K
NEVE ZŐ:

Yettel Magyarország

A Yettel Magyarország Zrt. (korábbi nevén Telenor
Magyarország Zrt.) mindig is igyekezett tenni azért, hogy
megóvja a környezeti értékeinket. A cég vállalati kultúráját
figyelembe véve az Ügyfélszolgálati Igazgatóság létrehozott
egy 1TEAM2GREEN elnevezésű edukációs programot, melynek
keretében a területen belül több olyan aktivitást szerveztek,
melyekkel pozitív, hosszan tartó és nem utolsósorban mérhető
hatást értek el nemcsak a munka, hanem a magánélet
terén is. A cél nem volt kevesebb, mint az igazgatóságon
dolgozók munkaeszközeinek (mobiltelefon, laptop, PC) széndioxid-kibocsátását az aktivitások révén nullára redukálni. Ez
hozzávetőleg 33 000 kg szén-dioxid az igazgatóságon dolgozó,
350 munkavállalóra levetítve.
A programot több elemre osztották fel, ami különböző
tevékenységeket foglalt magában, melyek népszerűsítésére
nagyköveteket kértek fel. Az ő feladatuk volt bevonni és
motiválni a kollégákat és ezáltal indirekten ügyfeleiket olyan
fókuszterületekben, mint a papírhasználat csökkentése,
hulladékgazdálkodás, faültetés, húsmentes étkezés, mozgás
ösztönzése. Különböző kommunikációs csatornákon,
rendezvényeken, tippek, hírlevelek és hasznos cikkek segítségével
hívták fel a dolgozók figyelmét a különböző témák fontosságára.
A programsorozat egyik fordulópontjának lezárásaként a teljes
cégnek beszámoltak az eredményekről és díjazták az év során
legaktívabbnak bizonyuló dolgozókat. A 2021-es év tapasztalatai
alapján pedig tovább dolgoznak céljaik elérésén ebben az
évben is.

DOBJ LE 100 KILÓT!

TÁMOG ATÓ
ES ZKÖ ZÖ K //
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PROJ E K T E K
NEVE ZŐ:

Philip Morris Magyarország
ÜGYNÖKSÉG:

Uniomedia
Communications

Évente 10-12 tonna, azaz havonta nagyjából 1000 kilogramm egy
átlagos magyar háztartás szén-dioxid-kibocsátása. Azért, hogy
látható változás legyen elérhető a kibocsátásban, ezt a számot
10 tonna alá kellene csökkenteni. Ez a hatalmas mennyiség
olyan tételekből tevődik össze, mint a közlekedés, a fűtés, az
áramfogyasztás vagy akár a dohányzás, amiről csak kevesen
tudják, hogy van környezeti hatása is, és hozzájárul a szén-dioxidkibocsátás növekedéséhez. Minden fogyasztásnak van széndioxid-lábnyoma, és szinte mindennek van kisebb kibocsátással
járó alternatívája is. A „Dobj le 100 kilót!” kampány ezeknek az
ártalomcsökkentett opcióknak a megtalálásában, a tudatosan
klímabarát életmód kialakításában nyújt segítséget azért, hogy
kevesebb károsanyag-kibocsátással és fenntarthatóbban éljünk,
valamint megóvjuk a Földünket.
A kampány kulcseleme egy egyedülálló füstmentes kalkulátor,
amely a világon elsőként a dohányzás környezeti ártalmaival is
számol, egyrészt beazonosítja és számszerűsíti a mindennapok
tevékenységeihez tartozó szén-dioxid-kibocsátásokat, másrészt
megmutatja a kisebb károsanyag-kibocsátással, kevesebb
ártalommal járó alternatívákat is. A kampány célja az
ismeretbővítés és a szemléletformálás: a kevésbé ártalmas és
kisebb környezeti terheléssel járó választások ösztönzése.

ÖKOPATIKA PROGRAM
ÉS ANNAK KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ GA ZDÁLKODJ
ÖKOSAN! EDUKÁCIÓS
KÖZÖSSÉGI VERSENY
GYÓGYSZER TÁRI KOLLEK TÍVÁK
RÉSZÉRE
TÁMOG ATÓ
ES ZKÖ ZÖ K //
ED U K ÁCI Ó S
PROJ E K T E K
NEVE ZŐ:

Hungaropharma

A Hungaropharma Zrt. piacvezető gyógyszer-nagykereskedőként
speciális helyzetben van, hiszen annak ellenére, hogy kis- és
középvállalkozásként működnek a gyógyszertárak, igen szoros
kapcsolatban állnak vele. Partnerként működnek együtt
a közös cél érdekében: megóvni és megőrizni mindannyiunk
egészségét, kooperációjuk tehát nem pusztán üzleti alapokon
nyugszik. Ez a fajta szimbiózis sarkallta a Hungaropharmát arra,
hogy helyzetbe hozza a patikusokat, hiszen egy olyan nagy
hatású csoport szemléletmódjának megváltoztatásával, mint az
övék, széles társadalmi réteget tudnak bevonni, motiválni, közös
cselekvésre bírni. 2020-tól a vállalat a fenntartható működés
előmozdítása érdekében újabb területen biztosít jól használható
eszközöket a vele kapcsolatban álló gyógyszertárak számára,
ami által zöldebben tudnak működni vállalkozásaik, illetve
a gyógyszertárban dolgozók saját életüket is zöld alapelvek,
értékek alapján tudják szervezni.
A Hungaropharma célul tűzte ki, hogy segítséget nyújt
a gyógyszertáraknak abban, hogy mind gazdaságilag, mind
pedig fenntarthatósági szempontból is zöld pályára álljanak:
elindult a Hungaropharma Ökopatika programja, amelynek
alapvető célja a közösségteremtés volt. A projekt egyik eleme
a Gazdálkodj Ökosan! kihívássorozat, amely által erőteljes
fenntarthatósági edukációs és szakértői tanácsadói szerepet tölt
be az egész program. Ma már több mint 200 patika tagja ennek
a zöld közösségnek.
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GRAP OIL A PERMAKULTÚRA –
ÉLET EGY IRODAHÁ Z KÖRÜL

TÁMOG ATÓ
ES ZKÖ ZÖ K //
ED U K ÁCI Ó S
PROJ E K T E K
NEVE ZŐ:

Grapoila

A hidegen sajtolt olajokat, liszteket, magkrémeket,
natúrkozmetikumokat gyártó Grapoila „házon belül” eddig is sokat
tett a fenntarthatóság érdekében. Teljes gyártási folyamatuk zero
waste, alapanyagként sokszor mások „hulladékából” indulnak
ki, mindent mellékterméket felhasználnak, a csomagolásnál
előnyben részesítik a környezetbarát megoldásokat, műszaki
fejlesztéseikkel zöldítik az üzem működését. Emellett úgy vélik,
komoly szemléletformálásra lenne szükség, ami jóval túlmutat
egy cég életén, működésén, és a társadalmat próbálja meg
„érzékenyíteni”, edukálni. Azokat az embereket, akik a városi
környezetben elveszítették a közvetlen kapcsolatot a természettel,
vagy alternatívát keresnek egy környezettel szimbiózisban működő
gazdálkodásra.
Ez a szándék vezérelte a céget, amikor permakultúrás kertet
alakított ki budapesti irodaépülete körül. A kert művelése, a termés
feldolgozása tanulási lehetőséget jelent a cég munkatársai,
valamint a környezetükben élők számára. A kert átalakulását
bárki nyomon követheti a Grapoila Permaculture FB-oldalán
vagy személyesen, a kertbejárással egybekötött palántavásárok
és workshopok alkalmával. Az idei évtől iskolák számára is
kidolgoztak egy élményközpontú programot, hogy a városban
cseperedő gyerekek is belekóstolhassanak a gazdálkodásba, mert
a természet ismerete, tisztelete, szeretete a közvetlen tapasztalás
útján érik be igazán, és elengedhetetlen feltétele a környezetért
felelős gondolkodásnak.
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#WELLVISIBLESTEPTOTHEGREENHR

TÁMOG ATÓ
ES ZKÖ ZÖ K //
HR-ES ZKÖ ZÖ K
NEVE ZŐ:

L-SOFT

2020-ban a HR-digitalizáció szintet lépett, a pandémia
berobbantotta a HR-fejlesztéseket a vállalatoknál. A cég
2020-ban fejlesztette és vezette be a magyar HR-piacra
a PIRAMIS IGAZOLÁSaim webes szoftverét.
Hozzávetőlegesen 6 hónap alatt kellett megismerniük és
alkalmazniuk egy új technológiát, amely lehetővé teszi, hogy
hihetetlen mértékben leegyszerűsítsünk és lerövidítsünk egy
erőforrás-igényes bérügyviteli folyamatot: az év eleji igazolások
kiadását. A fejlesztésük lehetővé tette, hogy az 1000 fős
munkavállalói állományt alkalmazó ügyfelüknél a 9-ről 3 lépésesre
rövidült feladatsor 25 munkatárs 1 hónapig tartó munkáját
lerövidítse 6 fő 3 napos munkavégzésére.
Az eredmények elképesztőek, az előzetes elvárásokat is messze
felülmúlták. A folyamat teljes mértékben papírmentessé vált, hiszen
e-aláírást alkalmazhatnak a továbbiakban.
Az e-aláírás lehetőséget kínál a további fejlesztésekre, így a projektet
követően már újabb, eredeti formájában ugyancsak erőforrásigényes dokumentumokat vontak be a papírmentes körbe.
„Tudjuk, önmagában azzal, hogy digitálissá válik egy folyamat,
nem lesz 0 egy vállalat ökológiai lábnyoma. De igenis óriási
lépés a fenntartható megoldások felé!” A papír előállítási,
szállítási szén-dioxid-kibocsátása nélkül, a vállalatok tudatos
energiagazdálkodásával előremutató, környezetbarát eljárások
valósulhatnak meg.

NESPRESSO PANNONHALMA
LOCAL SECOND-LIFE PROJECT

TÁMOG ATÓ
ES ZKÖ ZÖ K //
KOMM U N I KÁC I Ó S
MEGO L DÁ SO K
NEVE ZŐ:

Nestlé Hungária –
Nespresso Divízió
ÜGYNÖKSÉG:

HEYTHERE Agency, Next9

A Nespresso több mint három évtizede dolgozik azért, hogy
a körforgásos szemlélet jegyében a mindennapi működésébe
integrálja a fenntarthatóságot. A vállalat üzleti tevékenysége már
2017 óta karbonsemleges, és komoly erőfeszítéseket tesz azért,
hogy ezt teljes ellátási láncában és termékei életciklusában is
elérje, és hogy minden csésze kávét karbonsemlegessé tegyen
2022-ben.
Hazánk kávékapszula-újrahasznosítási aránya kiemelkedően
magas, összesen 43 százalékban gyűjtötték vissza a használt
kapszulákat a tavalyi évben, ami nagyban köszönhető többek közt
az olyan lokális aktivitásoknak, is melyek a globális, nagy volumenű
tettekhez képest sokkal közelebb hozzák és megfoghatóvá teszik
a Nespresso tevékenységét. Erre jó példa, hogy a Nespresso
márka 2021-ben különleges szövetségre lépett a Pannonhalmi
Főapátsággal: a Magyarországon visszagyűjtött használt
kapszulákból kávézaccalapú termesztőközeget fejlesztett, melyet
a pannonhalmi levendulaföldek talajminőségének javítására
használnak fel. A lokális kezdeményezés célja, hogy rávilágítson
a kávékapszulák újrahasznosíthatóságának sokoldalúságára,
és tovább ösztönözze a még nagyobb arányú lakossági
visszagyűjtést.
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KARBONL ÁBNYOMCSÖKKENTÉS A BUDAPEST
BANKNÁL: 2025-IG 25%-KAL

NEVE ZŐ:

Budapest Bank
A projekt egy korábbi kategóriánál
(Folyamatok > Karbonlábnyom csökkentése) bemutatásra került.

TEMATIKUS HÓNAP
A KÖRNYE ZET TUDATOSSÁG
JEGYÉBEN
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NEVE ZŐ:

Egis Gyógyszergyár

Alulról jövő igényre reagálva a vállalat kollégáinak bevonásával
kerül megrendezésre 2019-től minden áprilisban a környezetvédelmi
tematikus hónap. Mint környezetéért felelős munkáltató fontos
számukra, hogy a vállalati kezdeményezésekről tudjanak
munkatársaik, formálják környezettudatos szemléletüket, felhívják
az egyéni felelősségre a figyelmüket. A mindennapokba könnyen
beépíthető megoldásokat kínálnak a kollégáknak. A hónap során
jellemzően négy kategóriába sorolhatóak a programok, hírek:
• energiatudatosság, pazarlásminimalizáló működés
(pl. víz-, áram-, papírhasználat)
• karbonlábnyom-csökkentés (pl. E-autó, bicikli, faültetés, felmérés)
• tudatos hulladékgazdálkodás (pl. szelektív hulladékgyűjtés,
TeSzedd!, kupakgyűjtés)
• közösségépítés, szemléletformálás, edukációs programok,
workshopok, podcast, ökoaktivisták
Minden évben a korábbi visszajelzések, tapasztalatok
alapján finomhangolják a programot. 2021-ben a hónap
kommunikációs elemeivel több mint 6500 elérést generáltak,
és 875 kolléga, azaz minden negyedik egises aktívan tett is
valamit a környezettudatosságért, ami a hibrid munkavégzéses
időszakban kiemelkedően magas aktivitási szintet jelent. Az
elsődleges kommunikációs felülete a programnak az EgisNet,
a belső intranet, a termelési területen pedig plakátokkal,
matricákkal, kivetítőkkel segítették az információ áramlását.
A környezetvédelmi hónap beépült a cégkultúrájukba, várják,
terveznek vele a kollégáik, és évről évre egyre nagyobb aktivitással
részt is vesznek benne.

IRÁNY T MUTATUNK:
SZEMETEL JÜNK JÓL! – STKH
KOMMUNIKÁCIÓS KAMPÁNY
F
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STKH Sopron és Térsége

Sas István, a legendás reklámszakember javasolta egy
alkalommal az STKH munkatársainak: „Ha eredményeket akartok
elérni a lakossági együttműködésben, akkor ne ti, a kukások
mondjátok nekik. Közvetítse valaki más azt, amit akartok!”
A jó tanácsot időről időre alkalmazzák az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
szakemberei. Rendetlen, alig használható alapanyag a szelektív
gyűjtésben visszagyűjtött hulladék? Segítségül hívták a grafikusok
szépérzékét, kifejezőkészségét, friss szellemiségét: mutassák
meg ők, hogyan kellene rávenni az embereket arra, hogy jól
szemeteljenek.
A Szemeteljünk JÓL! tájékoztatómatrica-projekt
célcsoportja a hulladéktermelő lakosság mellett az üzenet
megfogalmazásában részt vevő alkotóközösség és
a kihelyezésében részt vevő önkéntes STKH-s dolgozók is.
A projekt szervezése és kivitelezése során a tudatosan,
egyértelműen és követhetően megfogalmazott üzenetek
a közösség formálóivá váltak mindhárom célcsoportban.
Mérhető gazdasági eredmények mellett a társadalmi
felelősségvállalás is több módon megmutatkozik a közösségi
érdekek magasabb szintre emelésével.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltató zöld kommunikációja
a bevonódás kiterjesztésében és a szokásos aktivitási irány
megfordításában példamutató. Ugyanis a projektben nemcsak
megfogalmazásában kapcsolódik össze a szemetelés és a jó.
Itt a közösség nem mások szemetét szedi, hanem a sajátját
válogatja úgy, hogy az a fenntarthatósági célok elérését
szolgálja.
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A MIREHU NONPROFIT KFT.
SZEMLÉLETFORMÁLÓ
TEVÉKENYSÉGE
TÁMOG ATÓ
ES ZKÖ ZÖ K //
KOMM U N I KÁC I Ó S
MEGO L DÁ SO K
NEVE ZŐ:

MiReHu

A miskolci MiReHu Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
meghatározó hulladékgazdálkodó társaságaként központi
telephelyén számos szemléletformáló programot hozott létre az
elmúlt években.
Többek között kialakították Kelet-Magyarország első újrahasználati
központját, mellyel a hulladékpiramis első fokait, a megelőzés
és az újrahasználat fontosságát népszerűsítik. A telephelyükön
helyet kapott egy szemléletformáló terem, melyben különböző
játékokkal és saját gyártású oktatóvideókkal kívánják a gyerekek
figyelmét a helyes gyűjtési gyakorlatok és a környezettudatos
életmód felé fordítani.
Ezen célkitűzés megvalósításának legújabb eleme
a Hulladékfelfedező geocashing applikációs játék, mely egy
egyedi fejlesztésű, telephelyhez kötött kincskereső kalandjáték
a hulladékgazdálkodás jegyében. Különlegessége a játéknak,
hogy ötvöződik benne a 21. századra jellemző elektronikus világ
technikája a hagyományos, kézzelfogható játékelemekkel.
Az app segítségével végig kell járni a telephelyet annak
érdekében, hogy a felfedezők megszerezzék az ott található
valamennyi kincset. Izgalmassá teszi a kalandot, hogy
a MiReHu telephelyén számos hulladékkezelési tevékenység
végzése folyik, így már egyetlen játék alkalmával is számos
technológiai megoldással, hulladékfajtával és annak kezelésével
találkozhatnak a gyerekek. A Hulladékfelfedező bemutatására
a tavalyi év végén egy hulladékos élménynap keretében került
sor.
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360 DESIGN BUDAPEST
FIGITÁLIS KIÁLLÍTÁS

TÁMOG ATÓ
ES ZKÖ ZÖ K //
Z ÖLD
RENDE ZV É N Y E K
NEVE ZŐ:

Magyar Divat & Design
Ügynökség

A Magyar Divat és Design Ügynökség második alkalommal rendezte
meg a 360 Design Budapest „figitális” kiállítást 2021. október 4–10.
között Budapesten. 28 magyar és 10 regionális designmárka részére
nyílt lehetőség, hogy bemutassák termékeiket, miközben széles körű
nemzetközi ismertségre is szert tettek.
Az esemény napjaink fenntartható és innovatív tervezési
megközelítését mutatta be kortárs fordulatokkal. A 2021es 360 Design Budapest kiállítás visszatalált a természethez,
a környezetvédelemre és az újrahasznosításra összpontosított.
A tárlat középpontjában a természet újrafelfedezésének vágya
és a kapcsolatteremtés folyamata állt.
A világjárvány új korszakot indított el az anyagokról,
azok használatáról, a termékek funkcionalitásáról való
gondolkodásunkban a felelősség és a tudatosság tekintetében
is. Tárgyi kultúránkat nagymértékben befolyásolták ezek a döntő
változások, így a kiállított darabok ezt az átalakulást tükrözték.
A szervezők fókuszba helyezték a közös regionális értékek
és gondolkodásmód megőrzését a kollektív közép-európai
formatervezési kultúra erősítése érdekében.
Az idei kiállítás új víziókkal és tagadhatatlanul némi összművészeti
törekvéssel nyitotta meg kapuit, hogy gyönyörködtessen,
elvarázsoljon és felhívja a figyelmet a magyar és regionális design
egyediségére.

SPIRIT ERDŐ –
KÖZÖS FAÜLTETÉS
VÁLL AL ATI KULTURÁLIS
TRANSZFORMÁCIÓHOZ
KAP CSOLÓDÓAN
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NEVE ZŐ:

Vodafone Magyarország
ÜGYNÖKSÉG:

Hello Agency

A klímaváltozás hatásait mindannyian érezzük. Ezek aggasztó
együttese egy olyan jövőképet festhet elénk, amelynek
a megakadályozása érdekében a jelenben kell elültetnünk
a megoldás magjait.
A Vodafone Group Plc. hitvallása, hogy 2040-re „nettó
nullára” csökkenti a globális szén-dioxid-kibocsátását. Ehhez az
elköteleződéshez azonban sok kézre van szükség, amelyek láncot
alkotnak ember és természet között. Ennek megfelelően a Spirit
Erdő programsorozat keretében a 10 millió Fa Alapítvánnyal
karöltve kezdték meg az újrafásítással kapcsolatos projektjüket.
A faültetési akció során 2021 őszén 1500 fát ültettek
el Budapesten és Miskolcon. A projektben közel 200
munkavállalójuk vett részt. Projektjük fókuszpontjában a klíma- és
a biodiverzitás védelme, illetve az ökoszisztémák stabilitásának
fenntartása állt.
A Spirit Erdő egyedisége a projekt szerteágazó hatásaiban
gyökerezik. Ugyan a projekt egy belső kultúraváltás részét
képezi, a csapatkohéziót is erősítette. Környezettudatos lépésük
nemcsak a klímavédelemről szól, de az útmutatásról is – belsős
munkatársaik és partnercégeik számára egyaránt. A projekt
törzse a körültekintő megvalósításban gyökerezett, amit precíz
tervezés előzött meg arról, hogy milyen fajú fákat ültessenek
a kijelölt területekre és az utógondozás révén miként tarthatják
fent azok jótékony hatásait.
A Spirit Erdő újabb ága a vállalat környezettudatos
elköteleződésének, ami a kollégák közös munkájának
köszönhetően a jövőben újabb és újabb virágot hozhat.

MASTERCARD GREEN TEAM:
ZÖLDÍTŐ AK TIVITÁSOK HÁROM
SZINTEN
TÁMOG ATÓ
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Mastercard

A Mastercard számára a fenntarthatóság és a környezetvédelem
kiemelt stratégiai jelentőséggel bír, melyet mikro-, mezzo- és
makroszinten egyaránt érvényesít. A cég makroszinten a 2019ben indított Priceless Planet Koalíción keresztül 100 millió fa
ültetését vállalta öt éven belül, ezzel az egyik leghatékonyabb
módon segítve a globális felmelegedés ellen vívott küzdelmet.
Mezzoszinten a cég magyar partnereivel együttműködve indít
olyan kampányokat, kezdeményezéseket, amelyek az ügyfelek
gondolkodását és szokásait formálják edukatív eszközökkel,
adományozási platformokkal és közösségi zöld aktivitásokkal.
Ilyen például a hamarosan létrejövő Kecskeméti Erdőpark,
amelyet olyan fák gazdagítanak majd, amelyet a kártyás
fizetésre váltó MVM-előfizetők után ültet a két cég. De szintén jó
példa, hogy saját ügynökségével együttműködve a Mastercard
minden hirdetésre használt épülethálót újrahasznosít, a cél pedig
az, hogy a jövőben eleve újrahasznosított anyagból készült
épülethálók kerüljenek ki.
A makro- és a mezzoszint mellett pedig fontos, hogy
a fenntarthatóság mikro-, vagyis a cég belső működése
közben is megjelenjen, és a munkatársak is magukénak érezzék
a Mastercard zöld törekvéseit. Ebben a digitális Zöld Kézikönyv,
a közös kihívások és aktivitások mellett egy dedikált „Green
Team” segíti a csapatot.

UNILEVER
FENNTAR THATÓSÁGI VERSENY
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Unilever Magyarország

Az Unilever a Föld napja tiszteletére és a Compass nevű vállalati
stratégiájához illeszkedve indította el 2021 áprilisában az
Unilever Fenntarthatósági Versenyt. A küldetésüket – szeretnék
a fenntartható életmódot termékeik révén mindennapossá tenni
– úgy is megvalósítják, hogy a munkavállalóikat is arra biztatják,
hogy fenntarthatóan éljenek.
A fenntarthatósági verseny 4 héten keresztül 4 különböző témát
ölelt fel: Fenntartható Home Office, Hulladékmentes élet,
Jövőbeli étkezés, Tárgyaink második élete.
Minden héten meghívott előadók segítettek jobban megérteni
e négy terület hátterét és fontosságát. Ezeken az előadásokon
nagy létszámban vettek részt a kollégák, és mindegyik végén
izgalmas beszélgetés alakult ki. Ezenfelül egy verseny keretein
belül különböző környezettudatos kihívásokat teljesíthettek.
Annak érdekében pedig, hogy végig fenntartsák az érdeklődést,
a négy hét alatt a vállalati belső kommunikációs platformon
adott téma mentén a kollégák kommentekben oszthatták
meg egymással a tapasztalataikat, ezáltal értékes diskurzus
indult el, ami alapvetően elengedhetetlen a környezetvédelem
témakörében.
Ez alatt az egy hónap alatt összesen több mint száz kollégát
mozgattak meg (a budapesti iroda egyharmada), akikkel
közösen járultak hozzá környezetünk védelméhez.

#ZÖLD_KIHÍVÁSOK
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A debreceni gyárépület LEED Gold zöldépület-minősítés
elnyeréséhez kapcsolódóan a Vitesco Technologies
a dolgozói számára meghirdette a „Zöld_Kihívások” nevű
környezettudatossági szemléletformáló és edukációs HRprogramot. A LEED Gold minősítés során az üzem maximális
pontszámot kapott például az öblítőberendezések
vízhatékonyságára és az esővízgyűjtésre, kimagasló pontszámot
a beltéri levegőminőségre és a belső terekre, valamint
a minősítés megszerzéséhez hozzájárultak még a további
energiahatékony műszaki megoldások. A gyár a 2019-es
nyitáshoz képest 23%-kal csökkentette az egy alkalmazottra jutó
villamosenergia-fogyasztást.
Az elismerés kapcsán a #Zöld_Kihívások szemléletformáló
programban arra ösztönözték a dolgozókat, hogy apró
változtatásokkal még környezettudatosabbá válhassanak. Az
ehhez szükséges eszközöket pedig a cég ingyen biztosította.
Például műanyag poharak helyett újrahasznosított üvegből
készült kulacsokat, műanyag szívószálak helyett fém szívószálat,
nejlonzacskók helyett vászontáskákat és használt PET-palackokból
gyártott gyümölcszsákokat, és ösztönözték, hogy autó helyett
a kollégák járjanak biciklivel munkába. Szemétszedős napot
is rendeztek, amikor 45 tartálynyi hulladéktól tisztították meg
Debrecent.
A szemléletformáló folyamatban a dolgozók 33%-a, azaz 135 fő
vett részt, akik erről rendszeresen posztoltak is a social mediában.
A dolgozók a kihívás teljesítéséért pontokat és jutalmakat kaptak.
A Vitesco Technologies célul tűzte ki, hogy 2030-ra teljesen széndioxid-semleges működést érjen el.

Gra tu lá lunk minden résztvevőnek,
a fina lis tá kna k és a győzteseknek!
2023-ban is várju k a pá lyá za toka t
a Greengage – A zöld elkötelezettség
díjára!
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