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Bevezetés 

 

 

Az EHISZ Ipari és Szolgáltató Zrt. kiemelt szempontként kezeli a fenntarthatóságot és 

elkötelezett a fenntartható fejlődés érdekében.  

 

A fenntartható fejlődés célja az emberi társadalom fenntartása. Ebben a feladatban a 

környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk 

természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetőségét, azaz 

eltartó-képességét.  

 

A fenntarthatóság definíciója: „olyan fejlődési folyamat, amely kielégíti a jelen igényeit 

anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját 

igényeiket”. 

 

A fenntarthatóság biztosítását általában a következő három területen vizsgálják: 

• Esélyegyenlőség; 

• Társadalmi fenntarthatóság; 

• Természeti (környezeti) fenntarthatóság. 

 

A fenntarthatóság, mint az EU finanszírozással megvalósuló projektek horizontális szempontja, 

fontos megfelelőségi és értékelési szempontként is jelentkezik az általunk megvalósítandó 

projektek elkészítésében és megvalósításában. 

 

A Fenntarthatósági Tervünk célja az egyes szempontok betartása érdekében vállalt lépések 

meghatározása. 

 

Jelen fenntarthatósági terv elfogadásával, szervezetünk fenntartható fejlődésének elérése 

érdekében megtett lépéseket soroljuk fel, és vállaljuk azok betartását működésünk során. 

 

 



A környezeti fenntarthatóság érdekében vállaljuk, hogy: 

 

1. Munkavállalóink számára fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztást szervezünk 

évente legalább egy alkalommal. 

2. Környezettudatosság a képzési és egyéb programok helyszíneinek kiválasztásakor. 

3. Újrahasznosított papír használata. 

4. Csökkenti a keletkezett hulladék mennyiségét. 

5. Másodlagos alapanyag felhasználás előnyben részesítése. 

6. Megújuló energia felhasználása  

 

A jelen fenntarthatósági tervben vállalt szempontok teljesítését vállaljuk. E szempontokon túl 

az egyes megvalósítandó projektek során további fenntarthatósági vállalásokat tehetünk, 

melyek az adott projektre vonatkozóan a projekt jellege alapján, annak tartalmához igazodva 

kerülnek meghatározásra. 

 

1. vállalás: Munkavállalóink számára fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztást 

szervezünk évente legalább egy alkalommal.  

 

A tudásmegosztás tartalma elsősorban a környezettudatos menedzsment eszközökre, a 

fenntarthatóságot biztosító célkitűzésekre, a zöld beszerzés lehetőségeire, az ipari ökoszisztéma 

megoldásokra, anyag-, energia- és erőforrás-hatékonyság lehetőségeire, környezeti és 

egészségügyi vonatkozásokra, valamint a társadalmi felelősségvállalásra terjed ki.  

 A vállalt szempont teljesítését a részt vett munkavállalók neveit tartalmazó részvételi 

igazolással, illetve a képzési anyaggal dokumentáljuk. 

 

2. Környezettudatosság helyszín kiválasztásakor 

 

Szervezetünk figyelembe veszi és előnyben részesíti a különböző helyszínek kiválasztása 

alkalmával (képzési és egyéb programjai helyszíneinek kiválasztása során) a természet-közeli 

helyszíneket, ahol a hulladékminimalizálás, a szelektív hulladékgyűjtés, az 

energiatakarékosság, a pihenéshez a zöld-felület, a környezetbarát megközelíthetőség 

biztosítottak. Szervezetünk előnyben részesíti a környezetbarát közlekedési módokkal 

(gyalogos, kerékpár, tömegközlekedés) megközelíthető helyszíneket, az alternatív szállítási 

módok igénybevételét elősegítő fejlesztéseket (ne csak autóúton tudják megközelíteni a 

területet). 



3. Újrahasznosított papír használata. 

Vállaljuk, hogy szervezetünk az irodai és nyomdai munkái során újrahasznosított papírt 

használ. A Zrt. támogatja, hogy az irodai tevékenysége során ne kerüljön kinyomtatásra 

dokumentum: amikor a törvény vagy bármely egyéb jogszabály ezt nem követeli meg.  

A Zrt. támogatja, hogy ne kerüljön egy dokumentum kinyomtatásra, elegendő elektronikus 

formában elkészíteni az adott dokumentumot és biztosítani annak elérhetőségét minden érintett 

fél számára. 

A Zrt. támogatja és biztosítja a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a munkavállalók 

újrahasznosított papírt használjanak a mindennapi irodai munkában, a levelezésekkor, valamint 

a tevékenységük során. 

4. Az összes keletkezett hulladék mennyiségét csökkentjük. 

A keletkezett hulladékok – festékkel szennyezett víz – környezet terhelő hatását hivatottak 

csökkenteni a telepített szeparátorok, amelyekkel a szennyezett vizet festék iszapra és tisztított 

folyadékra választjuk szét. A korábbi szennyezett víz mennyisége így nagymértékben 

csökkenthető és a szennyvízbe ereszthető, az amúgy nem veszélyes hulladéknak besorolt festék 

iszap pedig elszállításra kerül a telephelyről. 

 

5. Előnyben részesítjük és növeljük, a másodlagos alapanyag felhasználást, valamint 

igyekszünk növelni annak arányát a teljes alapanyag felhasználáson belül.  

 

6. Megújuló energia felhasználása  

Megújuló energia felhasználása terén telepítésre kerültek napkollektorok, a melegvíz ellátás 

egy részének előállítására, illetve napelemek kerültek telepítésre a villamosenergia egy 

részének biztosítására, ezzel is csökkentve az ökológiai lábnyomát a vállalatnak. 

A napelemek telepítése és ezzel a villamos energia előállításának környezetkárosító hatásának 

csökkentése folytatódik egy második ütemmel és ezzel a villamosenergia felhasználás közel 

50%-a megújuló energia előállításával kerül biztosításra a vállalat számára.  

 

Kelt: Eger, 2021. április 30. 

Honti Gyula 

   Igazgató 


