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VI. Környezetvédelmi kerekasztalVI. Környezetvédelmi kerekasztal--beszélgetésbeszélgetés



technikai eszközök (technikai eszközök (TTÉÉ, , TTTT, LCA, , LCA, KTTKTT......););

menedzsment eszközök (menedzsment eszközök (KÁÉKÁÉ, ISO 1400X, , ISO 1400X, 
EMAS, EMAS, benchmarkingbenchmarking, környezeti számvitel, környezeti számvitel););

gazdasági eszközök (gazdasági eszközök (adadóók, k, megmegáállapodllapodáásoksok););

egyéb eszközök (egyéb eszközök (NGONGO--kk, oktat, oktatááss--nevelnevelééss......).).
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forrásokforrások

“bölcsőtől a 
határig”

““bölcsőtől a bölcsőtől a 
határighatárig””

“határtól-határig”
alrendszerek

““határtólhatártól--határighatárig””
alrendszerekalrendszerekeemissmissziókziók

kitermeléskitermeléskitermelés

EnergiaEnergEnergiaia

eemissmissziókziók

“bölcsőtől a sírig”““bölcsőtől a sbölcsőtől a síírigrig””

használathasználathasználat lerakáslerakáslerakástermeléstermeléstermeléselőkészítéselőkészelőkészííttééss

„köztitermék”„köztitermék”„köztitermék”



CélCél: : 
környezettudatos terméktervezés és használatkörnyezettudatos terméktervezés és használat
MegvalósításMegvalósítás: : 

a a MatávMatáv PKI PKI TávközlésfejlesztésiTávközlésfejlesztési Intézet és a Intézet és a 
Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Csoport Környezetvédelmi Koordinációs 
Osztály együttműködésén alapul.Osztály együttműködésén alapul.
A fejlesztés különböző fázisaiba épül be az A fejlesztés különböző fázisaiba épül be az 
életcikluséletciklus--elemzés.elemzés.

EredményEredmény::
Korszerűbb termékek;Korszerűbb termékek;
Hatása lehet a vállalat beszerzési politikájára;Hatása lehet a vállalat beszerzési politikájára;
Befolyásolja a vállalat kommunikációját;Befolyásolja a vállalat kommunikációját;
Segíti a hulladékgazdálkodási programokat.Segíti a hulladékgazdálkodási programokat.





Menedzselt videokonferencia vizsgálata;Menedzselt videokonferencia vizsgálata;

Telefonkártyák összehasonlító elemzése;Telefonkártyák összehasonlító elemzése;

a „a „WEBWEB--adóadó”, mint termék vizsgálata.”, mint termék vizsgálata.



CélCél: A vizsgálatunkban a menedzselt : A vizsgálatunkban a menedzselt 
videokonferencia környezeti hatásait (COvideokonferencia környezeti hatásait (CO22
egyenérték-ben) hasonlítottuk össze egy egyenérték-ben) hasonlítottuk össze egy 
hagyományos üzleti célú megbeszélés hagyományos üzleti célú megbeszélés 
környezeti hatásaival (összevetésre alkalmas környezeti hatásaival (összevetésre alkalmas 
kiindulási feltételekkel).kiindulási feltételekkel).



Kiindulási feltételekKiindulási feltételek::
22--16 fő részvétele;16 fő részvétele;
100100--1600 km távolság;1600 km távolság;
33--6 óra időtartam;6 óra időtartam;
COCO22 egyenértékre számított értékek.egyenértékre számított értékek.

SzámítottukSzámítottuk::
A környezeti megtakarítást az egyes A környezeti megtakarítást az egyes 

közlekedési módokhoz viszonyítva.közlekedési módokhoz viszonyítva.



egy 4 órás, 2 fős videokonferencia és az egyes egy 4 órás, 2 fős videokonferencia és az egyes 
utazási lehetőségek környezeti terhelésének utazási lehetőségek környezeti terhelésének 
összevetése (összevetése (ekvekv. CO. CO22 kibocsátás alapján)kibocsátás alapján)

1,051,05repülőgéprepülőgép
62,562,5vonatvonat
4,14,1személyautószemélyautó

megtehető kmmegtehető kmközlekedési eszközközlekedési eszköz



100 partner;100 partner;
évente 25 találkozó;évente 25 találkozó;
4 munkatárs/találkozó;4 munkatárs/találkozó;
3 óra/találkozó;3 óra/találkozó;
350 km.350 km.

Megtakarítás:Megtakarítás:
1821,5 tonna CO1821,5 tonna CO22

--személygépkocsi használata eseténszemélygépkocsi használata esetén

116,5 116,5 tonnatonna COCO22

--vonattal történő utazás kiváltásakorvonattal történő utazás kiváltásakor



(európai kiterjesztés)(európai kiterjesztés)

500 500 partnerpartner
évi 35 alkalomévi 35 alkalom
4 4 munkatárs/találkozómunkatárs/találkozó
3 órás találkozók3 órás találkozók
Megtett távolság 800 km.Megtett távolság 800 km.

A megtakarítás A megtakarítás 112 000 tonna CO112 000 tonna CO22. . 

Számítható:Számítható:
A megtérülési arányszámok, illetve a szolgáltatási díj.A megtérülési arányszámok, illetve a szolgáltatási díj.



CélCél: : 

A hagyományos és a A hagyományos és a 
prepre--paidpaid típusú típusú 
kártyaszolgáltatás kártyaszolgáltatás 
összehasonlító összehasonlító 
elemzése az életciklus elemzése az életciklus 
analízis segítségével. analízis segítségével. 



Eredmény:Eredmény:
Elemzésünkkel megállapítottuk, hogy az ABS alapú, Elemzésünkkel megállapítottuk, hogy az ABS alapú, prepre--paidpaid
típusú kártyák alkalmazásával a környezetterhelés 95,4%típusú kártyák alkalmazásával a környezetterhelés 95,4%--os os 
csökkenést eredményez a környezeti terhelésben.csökkenést eredményez a környezeti terhelésben.

0,03120,03120,04730,0473összesenösszesen0,6740,6740,4150,415

1,4*101,4*10--331,4*101,4*10--33HulladékHulladék1,4*101,4*10--331,4*101,4*10--33

1,5*101,5*10--221,5*101,5*10--22SzállításSzállítás1,5*101,5*10--221,5*101,5*10--22

1,6*101,6*10--331,6*101,6*10--33KartonKarton1,6*101,6*10--331,6*101,6*10--33

1*101*10--331*101*10--33CsomagolásCsomagolás1*101*10--331*101*10--33

----ChipChip0,6450,6450,370,37

6,46,4**1010--446,46,4**1010--44NyomásNyomás6,46,4**1010--446,46,4**1010--44

0,03160,03160,02970,0297LapkaLapka0,03160,03160,02970,0297

ABSABSPVCPVCalapanyagalapanyagABSABSPVCPVC

PrePre--paidpaid típusútípusúCHIP CHIP alapúalapú



Az elemzés célja, hogy megállapítsuk, hogy a milyen Az elemzés célja, hogy megállapítsuk, hogy a milyen 
elmozdulás várható a környezeti terhelés értékében, ha a elmozdulás várható a környezeti terhelés értékében, ha a 
hagyományos papír alapú helyi adóbevallástól és a hagyományos papír alapú helyi adóbevallástól és a 
kormányzati szándékkal egybevágó, kormányzati szándékkal egybevágó, WEBWEB--alapúalapú bevallás bevallás 
irányába elmozdulunk. irányába elmozdulunk. 



ee--governmentgovernmentvegyesvegyeshagyományoshagyományos

0,516 0,516 mPtmPt1,284 1,284 mPtmPt1,5123 1,5123 mPtmPtösszesenösszesen

0,073 µ0,073 µPtPt0,1022 µ0,1022 µPtPtégetéségetés

0,004 µ0,004 µPt/ügyfélPt/ügyfélhulladékhulladék

0,744 0,744 mPt/ügyfélmPt/ügyfélkisteherautó kisteherautó 

0,3 0,3 mPt/ügyfélmPt/ügyfélszemélyautó személyautó 

2,78 µ2,78 µPt/ügyfélPt/ügyfél2,78 µ2,78 µPt/ügyfélPt/ügyfél2,78 µ2,78 µPt/ügyfélPt/ügyfélvilágítás az irodában világítás az irodában 

4,175 µ4,175 µPt/ügyfélPt/ügyfél4,175 µ4,175 µPt/ügyfélPt/ügyfél4,175 µ4,175 µPt/ügyfélPt/ügyfélszámítógép az számítógép az 
irodában irodában 

0,501 0,501 mPt/napmPt/nap0,501 0,501 mPt/napmPt/napszerver az irodában szerver az irodában 

2,78 µ2,78 µPt/ügyfélPt/ügyfél2,78 µ2,78 µPt/ügyfélPt/ügyfélszámítógép otthon számítógép otthon 

4,175 µ4,175 µPt/ügyfélPt/ügyfélHálózat üzemeltetés Hálózat üzemeltetés 

0,47 0,47 mPtmPtirodai papír+ boríték irodai papír+ boríték 

0,752 0,752 mPtmPtÚjrapapír+borítékÚjrapapír+boríték



EredményEredmény

A valódi eA valódi e--megoldással harmadára megoldással harmadára 
csökkent a környezet terhelése, ezen csökkent a környezet terhelése, ezen 
belül a CObelül a CO22 kibocsátás 90%kibocsátás 90%--os os 
csökkenést mutatott. csökkenést mutatott. 



Köszönöm a figyelmüket!Köszönöm a figyelmüket!


