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2014. június 5.

JÓ NEKEM, JÓ NEKED,
JÓ A JÖVŐNKNEK!

Nagy sikert aratott az első Környezetbarát Nap, amelyet védjegyes
partnerünk, a Weishaupt Hőtechnikai Kft. rendezett meg június
5-én biatorbágyi székhelyén. A szervezők a nagyszabású esemény
legfőbb célkitűzéseként fogalmazták meg, hogy minél szélesebb
körben megismertessék a környezetbarát minősítéssel rendelkező
termékeket és cégeket. Az egész napos eseményen két új nyertes
pályázó vehette át a védjegyhasználatot tanúsító oklevelet
Barta Gézától, a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójától.

weishaupt–

–

A jóra törekedni kell

A Weishaupt 200 éves történetében mindig fontos és meghatározó volt a jóra, a lehető legjobbra való
törekvés – legyen az fejlesztés, gyártás, üzemeltetés -, mondta Rácz József. Hozzátette: a minél nagyobb
hatékonyság nem csak azt jelenti, hogy az elméleti határ megközelítésével működő készülékeink nagyon
jól alakítják át a fosszilis energiákat hővé, hanem azt is, hogy csupán a ténylegesen szükséges energia kerül
felhasználásra – több marad a lelőhelyen, alacsonyabb lesz az emisszió. Ha ez párosul azzal, hogy a készülékek sok (vagy esetleg mindegyik) része újrahasznosítható, akkor különösen példamutatóan végezzük a
munkánkat. Így lehetséges az, hogy ma Magyarországon egyetlen cég rendelkezik „Környezetbarát Termék”
védjeggyel gázégőire, kondenzációs fali- és álló gázkazánjaira, napkollektoraira.
– A Weishaupt ezekkel a termékekkel és az önök, e nap fontosságát kiemelő megtisztelő látogatásával
köszönti a mai napot: 2014. június 5-ét, mondta megnyitóbeszédében Rácz József ügyvezető a „Környezetbarát Nap” házigazdája.

A környezetbarát technológia értéket teremt

A megjelenteket a továbbiakban Szakadáti László Biatorbágy alpolgármestere köszöntötte. Biatorbágy
számára megtisztelő, ha a területén levő cégek nemcsak a legszükségesebb feladatokat látják el, hanem bekapcsolódnak a magas értékek megteremtésébe, ezekben közreműködnek, sőt úttörők lesznek,
fogalmazott Szakadáti László. Mint mondta, nem csak közéleti emberként vesz részt a rendezvényen, mivel
25 éven keresztül épületgépészként dolgozott és egykor a Weishaupt tanfolyamainak a hallgatója is volt.
Az alpolgármester beszédében többek közt méltatta mindazt az erőfeszítést, amit a cég a környezetbarát
termékek gyártása érdekében megtesz

Elsőbbséget élvez az innováció

Dr. Gazdagné dr. Rózsa Enikő, a Nemzeti Innovációs Hivatal képviseletében a hazai zöld innovációkról és az
uniós forrásokról tájékoztatta a hallgatóságot. Mint mondta örömére szolgál, hogy az Európai Zöld Hét keretében nemcsak Brüsszelben és Budapesten, hanem egyre több hazai helyszínen is sor került környezetbarát
rendezvényekre. A2014-2020-as időszakban az Európai Unióban kiemelt elsőbbséget élvez az innováció,
hívta fel a figyelmet az előadó, amellyel kapcsolatban számszerű adatokat ismertetett. A Strukturális
Alapokból 760 milliárd forint válik elérhetővé a vállalatok számára innovációra 2020-ig, valamint jelentős
összegeket lehet elnyerni Brüsszelzől is. Magyarország a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak tíz
operatív programjából nyolcat benyújtott az Európai Bizottságnak, várhatóan idén október közepén az összes
operatív programban megjelennek az első pályázati kiírások.
A megnyitóbeszédeket követően mutatkoztak be a „Környezetbarát Termék”, a „Környezetbarát
Szolgáltatás” védjegyet és az EU ökocímkét elnyert cégek: a Xella Magyarország Kft., a Ricoh Hungary Kft,
a Kristály-Mix Kft. és a Szelektív Nonprofit Kft..

Az ökocímke tanúsítvány
szavatolja annak hitelességét

Sós Szilárd project manager, a Xella Magyarország Kft.: Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy megkaptuk a nemzeti ökocímke tanúsítást. A nemzetközi cégcsoport tagjaként külön
öröm számunkra, hogy a világszinten elismert környezetbarát terméktanúsítványok mellett a
hazai követelményrendszernek a Xella Magyarország termékei is teljes mértékben megfelelnek. A gyártástechnológia és termékfejlesztés során arra törekszünk, hogy a környezettudatos
gondolkodás az első helyen szerepeljen, ezzel is hozzájárulva környezetünk hosszú távú megóvására. Cégünk környezettudatos elkötelezettségét ezzel az öcimkével is kifejezzük vásárlóink
felé, számunkra pedig elismerése annak, hogy környezettudatos termék előállításunk a lehető
legkisebb mértékű terhelést jelenti természeti környezetünkre.”

Piacvezetők környezetbarát termékeink és szolgáltatásaink

Kedves Gáborné Skrabik Viktória Ricoh Kft.: Az irodatechnikai cégek közül egyedüliként rendelkezünk „Környezetbarát
Termék” védjeggyel ellátott berendezésekkel, ezeket forgalmazzuk. A Ricoh Hungary elsőként nyerte el hazánkban az
ökocímkét a fekete-fehér és színes multifunkciós készülékeire. A gépeinkben alapbeállításként megjelenő ecomód
használatára ösztönözzük ügyfeleinket, ezzel jelentős energia-megtakarítást és papírfelhasználást tudunk elérni.
A Ricoh nemcsak a termékek tekintetében, hanem az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások esetében is a környezetvédelmet, az energiahatékonyságot tartja kiemelten fontosnak, amelynek megvalósításához kialakítottunk egy
fenntarthatósági programot.

Csak megfeszített munkával érhető el eredmény

Antal Márta, a Kristály-Mix Kft. ügyvezető igazgatója: Saját élethelyzetem alakulása segített abban,
hogy1996-ban cégemmel megpályázzam és elnyerjem a „Környezetbarát Szolgáltatás” védjegyet. Gyakorló
háziasszonyként is a környezetbarát termékeket és munkafolyamatokat részesítettem előnyben, amelyek nem
károsak az egészségre és a környezetre. Az elmúlt két évtized alatt ennek a szemléletnek a jegyében végeztem
munkámat, és mondhatom, hogy az idő engem igazolt, hiszen ma már cégünk 250 kollégája végzi a környezetbarát takarítást. Eredményt elérni csak megfeszített munkával lehet, az ökocímke megszerzése
is egy ilyen nem könnyű kihívás. Ezért is szeretném átadni a több évtizedes pályafutásom
alatt megszerzett tapasztalataimat azoknak, akik a védjegyesek nagycsaládjába szeretnének
tartozni.

Az ökocímke megéri a pénzét

Györfi József, az Intézményi Szolgáltató Szervezet (ISZSZ) igazgatója: 1996-ban találkoztam először a környezetbarát minősítéssel a Testnevelési Egyetem gazdasági főigazgatójaként. A Kristály-Mix Kft. a takarítási
szolgáltatást látta el az intézményünknél. Egy napon Antal Márta ügyvezető örömmel újságolta nekem, hogy a
cége takarítási technológiája elnyerte a „Környezetbarát Szolgáltatás” védjegyet. Osztozva az örömben felmerült
bennem a kérdés: mibe kerül ez nekünk? A választ csakhamar megkaptam: a környezetbarát takarítás anyagi
szempontból is megéri, mivel a korábbi Hypót és a mesterséges anyagokat száműzhettük a takarításunkból, a
környezetbarát tisztítás-technológia bevezetésével a tisztítószer-felhasználásunk a töredékére csökkent. A testnevelési egyetemen fiatalok sportolnak, a testük olykor érintkezik a takarított padlófelülettel ezért is fontos,
hogy a felületek takarítása környezetbarát módon történjen.

Védjegyes komposztunkat a környezetnek adjuk vissza
Benke Sándor, a Szelektív Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Turai székhelyű közszolgáltató cégünk a
térségben környezetbarát módon háromfajta hulladékot gyűjt szelektíven a házaknál: a komposztálható hulladékokat, amelyek a zöld és a konyhai előkészítésből származó hulladékok, valamint a környezetünkben lévő
nyesedékek. A második a száraz hulladék, ami többségében a csomagolásból származó hulladékot jelenti,
mint a tiszta papír, az újság, kartonpapír, a textil, a műanyag pohár és az üvegek. A harmadik
a nedves és intim hulladék, vagyis a hagyományos szemét. Cégünk zöld növényi hulladékból nyert komposztja 2009-ben megkapta az Európai Unió ökocímkéjét. Védjegyes
termékük a szelektív komposzt, azért kapta meg az uniós védjegyet, mert nem tartalmaz
semmilyen génmanipulált anyagot, csak zöldhulladékot. Az ökocímkés komposzt a
környezetből származik, és annak szeretnénk visszaadni.

Egy mintaértékű rendezvény margójára

Muntyánné Zobb Ibolya, a Vidékfejlesztési Minisztérium vezető főtanácsosa: Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek, úgy gondolom, hogy ez egy mintaértékű rendezvény, hiszen a minősítő rendszer
20 éves időszaka alatt a kormányzat tartott ilyenfajta rendezvényeket az érdekeltek számára, most pedig
egy védjegyes partner vállalta fel ezt a nem kis feladatot. Mindez jól mutatja, hogy értelme volt ennek a
húszéves munkának: a szervezetek mind jobban felismerik és figyelembe veszik a fogyasztók környezetvédelmi elvárásait, a kormányzatnak és az Európai Uniónak a környezettudatos fenntartható termelésre és
fogyasztásra vonatkozó erőfeszítéseit. Köszönöm a Weishauptnak és a Környezetbarát Termék Nonprofit
Kft-nek a rendezvény megszervezését, az eseményen résztvevő ökocímke minősítéssel rendelkező cégeknek
pedig, hogy eljöttek és itt helyben megismerkedhetünk a termékeikkel.
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Kapcsolat építés és szakmai tapasztalatcsere
Pillanaképek a Környezetbarát napról

A környezetbarátság
mindannyiunk közös ügye

Barta Géza, a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója: Az első szó a köszöneté, engedjék
meg, hogy a köszönetet mondjak vendéglátónknak, a Weishaupt Hőtechnikai Kft-nek, hogy felvállalva az
első Környezetbarát Nap megszervezését és lebonyolítását saját vállalatának telephelyén fogad bennünket.
Az ilyen önszerveződések fontosak, mert élenjárnak a példamutatásban, hogy a környezetbarátság, a
„tisztább” technológiák használata mindannyiunk közös ügye. Társaságunk 20 éve látja el környezetbarát
termék minősítő-tanúsító rendszer hazai működtetését. Ökocímkéit azoknak a magyarországi gyártóknak és
szolgáltatóknak ítéli oda, amelyek komoly erőfeszítéseket tesznek a környezetbarát termékek kifejlesztésére,
gyártására és jó példával járnak elől a felelős környezettudatos szemléletmód és vállalatirányítás minél
szélesebb körű terjesztésében. Mint elhangzott, ma van a Környezetvédelem Világnapja, ez egy ünnepnap,
de nemcsak a környezetvédelemé, hanem azoké a szakembereké, akik jelen vannak, vagy más helyszínen
szolgálatot teljesítenek, mindazoké, akik elkötelezettek az innováció és környezetbarátság iránt. Legyünk
büszkék rájuk!

Gratulálunk új védjegyes partnereinknek!
Az előadásokat a védjegyhasználatot igazoló tanúsítványok ünnepélyes átadása követte.
A szakértők értékelése, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium jóváhagyása alapján 2014-ben a
Bio3-Cleaner Company Kft. az Európai Unió ökocímkéjét az általános tisztítószerek kategóriában az
alábbi regisztrációs számokon nyilvántartott következő termékeire nyerte el:
Környezetkímélő tisztítószer koncentrátum, Általános tisztítószer, Faápolószer, Padlóápolószer
(HU/020/007); Ablaktisztítószer (HU/020/008); Szaniter tisztítószer, Konyhai tisztítószer, Konyhai zsíroldószer (HU/020/009).
A tanúsítványt Balázs Béla ügyvezetőnek Barta Géza, a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója adta át.
A Citromax Kft. általános tisztítószer kategóriában nyerte el az EU ökocímkét a következő termékeire:
Általános tisztítószer (HU/020/010), Prémium ablaktisztítószer (HU/020/011), Prémium felmosó és
lemosó folyadék (HU/020/012).
A védjegyhasználatot igazoló tanúsítványt Pap Attila kereskedelmi vezető vette át Barta Gézától.

A legkisebbekre is gondoltak: nyereményeső
a „Környezet a barátom” díjkiosztón
A Környezetbarát Napon adták át a „Környezet a barátom” című óvodai rajzpályázat díjait.
A Weishaupt Hőtechnikai Kft. 2014. április 14 – május 25. között rajzpályázatot hirdetett
meg 3–5 év közötti, budapesti óvodás gyermekek részére. A pályázat arra ösztökélte az
óvodás korú gyerekeket, hogy rajzolják le, milyen a kapcsolatuk a környezetükkel, mit
tesznek nap mint nap környezetünk megóvásáért és mit szeretnek csinálni a szabadban.
A Környezetbarát Napon a szervezők vendégül látták a megjelenteket, majd kötetlen
program keretében lehetőség nyílt egymás termékeinek megismerésére, szakmai konzultációkra, beszélgetésekre. A rendezvényen a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. kiállítóstandjánál az ismertető szórólapok és kiadványok mellett, cégünk termékbemutatóval
egybekötött tanácsadással népszerűsítette a nemzeti és az uniós ökocímkét.
A Környezetbarát Nap sikere az esemény jövő évi megszervezését, annak hagyományteremtő szándékát helyezte kilátásba.
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