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ELŐSZÓ
Nagy örömmel nyújtom át olvasóinknak a Dunacell Kft. első Fenn-
tarthatósági Jelentését. Bízom benne, hogy a Jelentés hozzájárul 
ahhoz, hogy érintettjeink megbizonyosodjanak arról, hogy a Duna-
cell tevékenysége kiváló példa a fenntarthatóságra. A termékünk 
helyben termelt alapanyagból készül, ami egy olyan mezőgazdasá-
gi melléktermék, amelynek teljeskörű hasznosítása nem megoldott. 
Ezen felül szeretnénk bemutatni, hogy termelési folyamataink so-
rán hogyan biztosítjuk, hogy minimális hatást gyakoroljunk környe-
zetünkre. A társadalmi szempontok is fontosak számukra. Céljaink 
közé tartozik a saját dolgozóink elégedettségének megtartása, növe-
lése mellett a beszállítóink fejlesztése, hogy ők is a lehető legjobb kö-
rülményeket tudják biztosítani a saját munkavállalóiknak. Ezen felül 
az érintett helyi közösségek, vállalkozások, szervezetek érdekeinek 
figyelembe vételét is fontosnak tartjuk.

Hisszük azt, hogy a Dunacell hosszú múltra visszatekintő fennállása 
és jövője annak is köszönhető, hogy a vezetés mindig a hosszú távú 
gondolkodás híve volt, ami a gazdasági fenntarthatóságon túlmutató 
gondolkodást jelenti. Ezt várják el tőlünk partnereink is. Világszerte 
tapasztalható tendencia, hogy egyre több nemzetközi vállalat, köz-
tük a mi vásárlóink is biztosítani akarják a fenntarthatóságot a teljes 
beszállítói láncban. Mindezek az elvárások ösztönöztek minket arra, 
hogy kiadjuk első fenntarthatósági jelentésünket. 

Ezt a kiadványt sokkal többnek tekintjük, mint egy egyszerű PR-esz-
köz, de tisztában vagyunk vele, hogy egy jó jelentés hozzájárul a cég 
imidzsének növeléséhez. Számunkra a “jó jelentés” azt jelenti, hogy 
mind a fenntarthatóság területén elért eredményeinket, mind a kihí-
vásainkat bemutatjuk, vagyis kiegyensúlyozott képet adunk a cég tel-
jesítményéről. Eredményeinkre büszkék vagyunk, és törekszünk arra, 
hogy feltárjuk azokat a területeket, ahol további fejlődésre van szük-
ség. Legfőbb törekvésünk a kiváló minőségű termékünk piaci sike-
rének biztosítása, amihez folyamatosan szükség van a gyártási folya-
mat optimalizálására, a technológia fejlesztésére és modernizálására, 
valamint a potenciális szennyező anyagok használatának csökken-
tésére. Így a gyártáshoz használt források (anyag, energia, víz stb.) 
fajlagos felhasználásának csökkentésével párhuzamosan a termelés 
költségei és végső soron környezeti hatásaink is csökkennek. A fo-
lyamatos fejlődés eredményeképpen és érdekében az épületeinket 
rendszeresen felújítjuk, a gyártási folyamataink a legkorszerűbbek 
és a legjobb elérhető technikákat alkalmazzuk. 
 
Ezzel együtt elismerjük, hogy mindig van lehetőség a további fejlő-
désre, környezeti hatásaink még tovább csökkenthetőek, és ennek 
érdekében mindent meg is teszünk. 

Örömmel mondhatjuk el, hogy azon kevés magyar élelmiszeripari 
vállalat között vagyunk, amelyek fenntarthatósági jelentést adnak ki, 
ugyanakkor bízunk benne, hogy egyre több vállalat fogja magáévá 
tenni ezt a gondolkodásmódot. Reményeink szerint jelentésünk ki-
elégíti érintettjeink érdeklődését és találkozik az elvárásaikkal.

Nagyra értékelem kollégáim munkáját, amelyet a fenntarthatósági 
eredményeink elérésébe, valamint e jelentés elkészítésébe fektettek. 
Biztos vagyok benne, hogy további közös munkánk azon az úton tart 
minket, amely a fenntarthatóság még magasabb szintjei felé vezet. Széles Szilárd, Ügyvezető Igazgató, Dunacell Kft.

1. BEVEZETŐ 
A DUNACELL ÉS A 
FENNTARTHATÓSÁG
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1. BEVEZETŐ

A Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft. egyedülálló Euró-
pában, hiszen ez az egyik legnagyobb élelmiszer rostot előállító 
cég a kontinensen. 100%-ban a Rettenmaier cégcsoport (JRS) 
tulajdonában áll, amely világszerte 120 országban van jelen. 
A cégnek több mint 50 éves története van, megalapítása óta Duna-
újvárosban működik. 

A Dunacell fő profilja az élelmi rost előállítása egynyári növények-
ből, főként búzaszalmából.  Az élelmi roston kívül vállalatunk a szal-
ma feldolgozásakor keletkező maradékanyagokból és a környékről 
származó biológiailag lebomló hulladékokból termésnövelő anyagot 
– komposztot – állít elő.

A fenntartható fejlődés a Dunacell egyik legfontosabb mi-
nőségjavító vállalása. Partnereink, különösképpen a vevőink, 
egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a saját és a partnereik 
működésének áttekintésére fenntarthatósági szempontból. 
Ugyanakkor a technológiánk, belső folyamataink fejleszté-
se mellett nagy hangsúlyt fektetünk a saját management 
rendszerünk fejlesztésére is. Ebbe a törekvésbe szervesen 
beletartozik működésünk fentarthatósági szempontból való 
elemzése, fejlesztése, stratégiai menedzselése. 

Cégünk tevékenysége kiváló példa a körkörös gazdaság megvalósu-
lására is: alapanyagunkat a környező gazdaságokból kapjuk, a terme-
lési folyamataink eredményeképpen előálló melléktermékek egy ré-
széből komposztot állítunk elő, amelyet szintén a gazdák használnak 
fel a mezőgazdasági tevékenységhez. Ez a gazdasági modell több-
szörösen előnyös fenntarthatósági szempontból: a mellékterméke-
ink hasznosulnak és a gazdáknak kevesebb vegyszert kell használniuk 
a földeken. 

 

 
Az az adottság, hogy fő termékünk helyben termelt megújuló alap-
anyagból készül, nem elegendő ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy te-
vékenységünk hosszú távon fenntartható. Ugyanis minden terme-
lési folyamatnak vannak környezeti és társadalmi hatásai, amelyek 
kezelése a cég teljes fenntarthatóságát befolyásolja. Különösen, ha 
a gyárkapukon kívülre is tekintünk és a teljes beszállítói-felhasználói 
láncot figyelembe vesszük.

Felismerve, hogy cégünknek ilyen kiterjedt felelőssége van fenntartha-
tósági kérdésekben, a Jelentés kitér mind termelési folyamataink, mind 
beszállítói láncunk fenntarthatósági aspektusaira.

1.1 A TERMELÉSI FOLYAMATAINK
Termelésünket tekintve folyamatosan figyelemmel kísérjük az anya-
gok, az energia és az erőforrások felhasználását, ahol lehet, az anyago-
kat visszanyerjük és újra felhasználjuk a gyártásban, valamint törek-
szünk a szállítás által okozott környezeti hatások csökkentésére. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a környezeti hatások csökkentését célzó techno-
lógiák fejlesztésére és ezek integrálására, valamint a fenntarthatósá-
got a partnereinkkel való együttműködés átfogó kritériumaként alkal-
mazzuk. Szintén nagy hangsúlyt fektetünk a nemzeti és nemzetközi 
jogi követelményeknek való megfelelésre és azok teljesítésére.

A Dunacell a legjobb elérhető technológiát alkalmazza a gyártási te-
vékenysége során, folyamatosan modernizáljuk a gyártási eszközein-
ket, hogy a lehető leghatékonyabb módon üzemeljünk. A gyártási fo-
lyamat során felhasznált vegyi anyagok egy részét regeneráljuk és újra 
felhasználjuk. Megújuló anyagok, mint a szalmából kioldott szerves 
anyag, a lignin és a feldolgozás során keletkező szalmahulladék egy 
részének elégetésével állítjuk elő kazánunkban a gyártáshoz szüksé-
ges hőenergiát. A termelésben használt vizet többször visszaforgatjuk, 
mielőtt átadásra kerül a szennyvíztisztítóba.

A következő ábra szemlélteti magát a termelési folyamatot, a benne 
foglalt körfolyamatokkal, amelyek nem csak a termeléshez járulnak 
hozzá a legmagasabb szinten, hanem anyag- és energiafelhasználás 
szempontjából is növelik a folyamatok hatékonyságát.

A fenntarthatóság alapvető kerete jól kirajzolódik: fenntartható termé-
kek, körforgásos gazdálkodás, a körfolyamatoknak köszönhetően ala-
csony energia- és anyaghasználat, valamint zéró hulladékkibocsátás. 
Ezzel együtt tisztában vagyunk azzal, hogy, mint minden gazdasági te-
vékenységnek, van környezeti és társadalmi hatásunk. Biztosítani akar-
juk, hogy a tevékenységünk minden potenciális hatását felismerjük, és 
ezeket jól álgondolt módon kezeljük. A fenntarthatósági jelentés meg-
írása kiváló alkalom arra, hogy hatásainkat szisztematikusan áttekintsük 
és felismerjük, ha valahol hiányosságok mutatkoznak a kezelésükben.

Partnereink, különösen a vásárlóink kiemelten érdeklődnek az iránt, 
hogy a beszállítóik hogyan kezelik hatásaikat. Ezért is határoztunk úgy, 
hogy ezeket részletesen áttekintjük egy Jelentés formájában.
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1. ábra: Körforgásos gazdálkodás

G
Ő

Z

V
EG

Y
S

Z
ER

EK

VEGYSZEREK

KOMPOSZTÁLÁS

OSZTÁLYOZÁS FŐZÉS MOSÁS TISZTÍTÁS ÉLELMI ROST

SZENNYVÍZ
KEZELÉS

KEZELT
SZENNYVÍZ

ALAPANYAG HELYI
GAZDÁLKODÓKTÓL

S
Z

E
N

N
Y

V
ÍZ

IS
Z

A
P

N
Ö

V
É

N
Y

I  M
A

R
A

D
V

Á
N

Y
O

K

MÉSZISZAP

REGENERÁLÁS

2. ábra: Körfolyamatok a termelésben
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BEVEZETŐ

1.3 FENNTARTHATÓSÁGOT  
ELŐSEGÍTŐ POLITIKÁINK
 
A Dunacell biztonsági, minőségi- és környezetvédelmi politikái mind 
a fenntarthatóságot szolgálják.

Kivonatok a Dunacell politikáiból: 

„Új beruházások, fejlesztések tervezésekor mind a kör-
nyezetvédelmi mind a munkabiztonsági szempontokat 
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vesszük,  
a vészhelyzetek megelőzésének elvét valljuk.” 
Környezeti politika

„A súlyos kémiai balesetek elleni védekezés során  
elsődlegesen a megelőzésre törekszünk.” 
Biztonsági politika

„A nem elkerülhető veszélyeztető kockázatokat előírás 
szerint, folyamatosan értékeljük és intézkedünk a mun-
kakörülmények megelőző javítására.” 
Biztonsági politika

A politikáink kiemelik a megelőzés fontosságát, amelyet a kockázat-
felméréssel, a megelőző karbantartási eljárásokkal valósítunk meg, 
valamint azzal, hogy ezek a témák a munkavállalók képzésének is ki-
emelt részét képezik. Rendszeresen felülvizsgáljuk politikáinkat, és 
biztosítjuk, hogy a folyamataink valóban ezeknek megfelelőek legye-
nek, így minimalizálva hatásainkat. A jogszabályoknak való megfe-
lelés cégünk számára alapvető, ezen túl kiemelt figyelmet fordítunk 
arra, hogy a kihívásokra fel legyünk készülve és hogy minden hatá-
sunkkal tisztában legyünk. 

1.4 MUNKAVÁLLALÓINK

A munkaerőt tekintjük sikereink bázisának és az egyik legfontosabb 
érintetti csoportnak is. Jólétük, elégedettségük a munkaviszonyokkal, 
karrierlehetőségeikkel képezi azt az alapot, amelyre a vállalat építhet.

Törekszünk arra, hogy pozitív társadalmi hatást érjünk el azáltal, 
hogy a munkavállalóink folyamatos továbbképzésével fejlődési le-
hetőségeket kínáljunk számukra, hozzájárulva ezzel a családjuk és a 
szélesebb közösség jólétéhez.

A Dunacell jelenleg 122 embert foglalkoztat. A munkaerő összetételét az 
alábbi táblázat mutatja, mindegyikükre vonatkozik a kollektív szerződés.

BEVEZETŐ

1.2 FENNTARTHATÓSÁGI 
MANAGEMENT A CÉGNÉL 

A JRS csoport 2016 márciusában adta ki a Csoport politikáját, amely 
a munkavállalói jogokat, a munkaegészségügyi-és biztonsági kérdé-
seket és az energiamanagementet foglalja magába. A Politika fő célja, 
hogy minimalizálja a negatív és maximalizálja a pozitív környezeti és 
társadalmi hatásokat. A Dunacell vezetése is igazodik ezen elvekhez, 
és a tevékenysége minden területén igyekszik elérni a fenti célokat.

Az alábbi ábra bemutatja a Dunacell szervezeti felépítését. Mivel a 
fenntarthatóság és a környezeti management alapvető értékek szá-
munkra, a teljes management felelős ezért a fontos területért, ame-
lyet a CEO kezel. Ez a szerkezet biztosítja, hogy minden fenntartha-
tósággal kapcsolatos téma a legfelsőbb cégvezetés kezében legyen.

Ügyvezető
igazgazó

Komposztáló
üzem

Minőségbizt.és
Körny.ir.osztály

Kontrolling/Pénzügy/
Személyügy

Szennyvíztisztító
 üzem

Termelési
szervezet

Kiszerelő üzemVegyi üzem Rost üzem

Karbantartás Műszaki osztály Beszerzés

3. ábra: Leegyszerűsített szervezeti ábra

Év Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes munkaidős Részmunkaidős Összlétszám Nők Férfiak

2015 20 1 90 0 111 17 94

2016 19 2 93 0 114 17 97

2017 23 3 96 0 122 18 104

Szellemi Fizikai

1. táblázat: A munkavállalók összetétele (fő)
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1.7 ÉRINTETTJEINK
 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékeny-
ségünk csak az érintettjeinkkel történő párbeszéden keresztül értékelhető. 
Az érdekelt felek bevonása biztosítja, hogy fenntarthatósági céljainkat ne 
izoláltan fogalmazzuk meg, hanem mindazon érintettekkel együtt, akikre a 
tevékenységünk hatással van és akik tevékenységünkre hatással vannak.  
Az alábbi táblázat bemutatja, hogy milyen módon kommunikálunk érin-
tettjeinkkel és a kommunikáció során milyen témák bizonyultak lényeges-
nek. Minden érintett csoporttal igyekszünk kommunikálni, bevonni őket a 
cég életébe és az őket érintő fontos döntésekbe.

Már első jelentésünk elkészítésébe is igyekeztünk bevonni azokat a 
legfontosabb érintettjeinket, akiktől azt vártuk, hogy a legtöbb érté-
ket tudnak hozzátenni a Jelentés tartalmához. De nem csak a jelentés 
szempontjából fontos a bevonásuk, hanem azért is, mert ennek során 
megismerhetjük elvárásaikat, valamint ráláthatunk arra is, hogy a kü-
lönböző érintetti csoportok számára melyek voltak a fontos és kevés-
bé fontos témák (ld. még a 2. fejezetet).

Érintett csoport Érintettek A párbeszéd  módja Lényeges  ügyek

Tulajdonos JRS cégcsoport
Éves eredménybeszámoló és tervezés
Havi beszámolók
Munkamegbeszélések

Pénzügyi eredményesség
Stabilitás
Stratégia
Fenntarthatóság

Management Dunacell felsővezetőség
Havi beszámolók
Napi megbeszélések
Munkamegbeszélések

Gazdasági teljesítmény
Hatékonyság
Fejlesztési tervek/projektek
Jogszabályi  megfelelés

Munkavállalók Dunacell munkavállalói  
és képviseletek

Dolgozói tájékoztatók
Dolgozói rendezvények
Belső kommunikáció
Belső utasítások, szabályzatok
Képzések, tréningek
Megbeszélések az ÜzemiTanáccsal
Együttműködés a szakszervezettel

A vállalat stratégiájának megismerése
Tájékoztatás eseményekről, változásokról,  
eredményekről, fejlesztésekről
Munkabiztonság, munkakörülmények

Beszállítók Szállítók, szolgáltatók

Tárgyalások folyamatos vagy eseti együttmű-
ködésről
Szerződések
Szállítók értékelése

Együttműködés
Szerződéses feltételek
Beszállítók fejlesztése
Fenntartható együttműködés

Vásárlók Direkt és indirekt vevők Értékesítési hálózaton keresztül Visszajelzések a termékről
Vevői igények, tapasztalatok, elvárások

Szakmai szervezetek Szakmai egyesületek  
és szövetségek

Szakmai események, rendezvények
Statisztikák
Hírlevelek

Információ-megosztás

Önkormányzat Szomszédos települések  
önkormányzatai

Rendezvények
Hivatalos levelezés

Társadalmi  szerepvállalás
Környezetbarát  megoldások
Fejlesztések és azok hatásai

Szomszédok Szomszédos vállalkozások
Rendszeres munkamegbeszélés
Hivatalos levelezés
Rendezvények

Fejlesztési tervekeink
Környezetbarát megoldások
Együttműködés
Információ-megosztás

1.5 BESZÁLLÍTÓINK

Alapanyagainkat, a termelésben felhasznált energiát és a legtöbb 
vegyszert, valamint a szolgáltatások nagy részét Magyarország-
ról szerezzük be (ld. még 3.1-es fejezet). Cégünk közepes méretű-
nek tekinthető, de így is kiterjedt beszerzési láncunk van: kb. 600  
különböző céggel állunk kapcsolatban, ennek révén tevékenységünk 
társadalmi hatásai kiterjedtek. Partnereink közül kb. 550 cég hazai,  
50 cég külföldi.

BEVEZETŐ

1.6 PIACAINK ÉS GAZDASÁGI 
EREDMÉNYEINK
 
Az eladott élelmiszeripari rost legnagyobb részét nyugat-európai 
élelmiszeripari cégek vásárolják, de jelentős mértékben növekszik 
a közép- és kelet-európai értékesítés is. A termelt komposzt teljes 
mennyiségét a városkörnyéki gazdálkodók veszik meg.

 
 
Az elmúlt 5 év gazdasági eredményeit az alábbi táblázat szemlélteti:

A pénzügyi számaink kiegyensúlyozott teljesítményt és stabil tőke-
helyzetet mutatnak. Pozitívak a jövőbeli kilátásaink mind az értéke-
sítést, mind a jövedelemezőséget illetően, amit főleg a folyamatos 
fejlesztéseinknek, beruházásainknak köszönhetünk.

A komposztértékesítés felfutása nincs jelentős hatással az árbevé-
telünkre annak alacsony értékesítési ára miatt, tevékenységünkben 
mégis nagyon fontos javulást eredményez.

 Év 2013 2014 2015 2016 2017

Nettó árbevétel (E Ft) 6 498 276 6 685 762 6 947 947 6 504 410 6 753 459

Saját tőke (Saját tőke + céltartalék, 
E Ft) 1 766 093 2 210 553 2 619 309 3 198 649 3 764 681

Idegen tőke
(Kötelezettségek + passzív időbeli  
elhatárolások, E Ft)

4 152 567 4 570 875 4 760 806 5 020 462 5 525 730

Élelmiszer rost-értékesítés (t) 21 030 20 703 20 495 20 539 21 089

Komposztértékesítés (t) 0 0 4 228 85 843 45 219

2. táblázat: Gazdasági eredményeink

3. táblázat: Érintettjeink bevonása

BEVEZETŐ
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2. LÉNYEGESSÉG

¹  A GRI (Global Reporting Initiative, vagyis a Globális Jelentéstételi Kezdemé-
nyezés) egy független, nemzetközi civil szervezet, amelyet abból a célból alapí-
tottak, hogy kialakítsanak egy olyan fenntarthatósági jelentéstételi rendszert, 
amely elősegíti, hogy a fenntarthatósági jelentésekben szereplő információk 
átláthatóak, összehasonlíthatóak, hitelesek, pontosak, időszerűek és ellenőriz-
hetőek legyenek. A jelentéstételi rendszer folyamatos fejlesztését követően a 
4. generációját GRI G4 néven, 2013-ban adták ki. Jelenleg is a GRI a világ-
szerte legelterjedtebb fenntarthatósági jelentési útmutató.

²  A GRI G4 útmutató alapján elkészített jelentések kétféle megfelelősé-
gi szinten készülhetnek el, a „core” (alap) esetén minden általános indi-
kátor mellett minden lényeges ügyhöz legalább egy specifikus indikátor 
közlése kötelező, a „comprehensive” (átfogó) esetén pedig minden, a GRI 
által megadott indikátor közlése kötelező. Mindkét esetben jelenteni kell 
az iparág-specifikus indikátorokról is, amennyiben rendelkezésre állnak.  
 
További információ: www.globalreporting.org

1.8 FENNTARTHATÓSÁGGAL 
KAPCSOLATOS TAGSÁGAINK

Tulajdonosunk, a JRS a Sedex (https://www.sedexglobal.com/) tag-
ja, amely egy nemzetközi nonprofit szervezet. Arra törekszik, hogy 
a nemzetközi ellátási láncokban elősegítse az etikus és felelős üzleti 
magatartást. Tagságunk lehetővé teszi, hogy a JRS csoport-szinten 
is érvényesíthesse elkötelezettségét a fenntarthatóság irányában.

A Dunacell tagja továbbá a CEPI-nek (The Confederation of Eu-
ropean Paper Industries, www.cepi.org) és a PNYME-nek (Papír- és 
Nyomdaipari Műszaki Egyesület, www.pnyme.hu) is.

1.9 A JELENTÉSRŐL
 
Már első Fenntarthatósági Jelentésünk esetében is arra töreked-
tünk, hogy a tartalma és a formátuma illeszkedjen a nemzetközi-
leg elismert vállalati jelentésekhez, azokkal összevethető legyen és 
megfeleljen azok színvonalának. Ezért úgy döntöttünk, hogy a GRI¹ 
G4-nek megfelelő jelentést adunk ki.

A GRI G4 alapvető koncepciója, hogy a jelentés tartalmát az érin-
tettek bevonásával kell kialakítani, az általuk is lényegesnek tartott 
témákra koncentrálva, így a jelentés az ő érdeklődésüket és elvárá-
saikat is tükrözi, nem csak a vállalat értelmezésében fontos fenntart-
hatósági témaköröket tárgyalja.

A lényeges ügyeket a cég hatásainak és az érintettek érdeklődésé-
nek figyelembe vételével definiáltuk. A lényegességi elemzés részle-
teit a 2. fejezet mutatja be.

A GRI G4 keretein belül kétféle jelentési lehetőség van: az ún. alap 
(„core”), illetve a teljeskörű („comprehensive”)². Első jelentésünk 
az alapszintet célozza meg. Mindkét lehetőség esetén ugyanolyan 
tartalmi és minőségi alapelveket kell követni (ld. részletesen az 1. sz. 
mellékletben), Jelentésünk ezen alapelvek figyelembevételével készült.

A Jelentés a vállalat 2015-ös, 2016-os és 2017-es évekre vonatkozó, 
fenntarthatósággal kapcsolatos eredményeit mutatja be, valamint a 
tendenciákat is elemzi, ezzel az olvasóink követni tudják a teljesít-
ményünket az idő előrehaladásával. Kitérünk a jelentős változások 
okaira is, valamint arra, milyen tendenciákra számítunk a jövőben.

Ezt a Jelentést egy fontos első lépésnek tartjuk, a továbbiakban há-
romévente szeretnénk Fenntarthatósági Jelentést kiadni. Egyelőre 
nem bíztunk meg harmadik felet a Jelentés tanúsításával, első lé-
pésként szeretnénk látni, hogy érintettjeink milyen fogadtatásban 
részesítik.

Kedves Olvasó! Kérjük, ha bármilyen kérdése, észrevétele 
van a Jelentéssel vagy a fenntarthatósági teljesítményünk-
kel kapcsolatban, írjon nekünk a dunacell@dunacell.com 
email-címre.

BEVEZETŐ
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1 Gazdasági teljesítmény

2 Piaci jelenlét

3 Közvetett gazdasági hatások

4 Beszerzési gyakorlatok

5 Anyaghasználat

6 Energiafelhasználás

7 Vízhasználat

8 Biodiverzitás

9 Légszennyező anyagok kibocsátása

10 Folyékony és szilárd hulladékok kibocsátása

11 A termékek környezeti hatásai 

12 Jogi megfelelés környezetvédelmi szempontból

13 A szállítás környezetvédelmi hatásai

14 Környezetvédelmi célra fordított összegek

15 A beszállítók környezetvédelmi szempontú értékelése

16 Környezetvédelmi témájú panaszok kezelése

17 Foglalkoztatás

18 A munkavállalók és a vezetőség kapcsolata

19 Munkahelyi egészség és biztonság

20 Képzés és oktatás

21 A beszállítók munkaügyi gyakorlat szerinti értékelése

22 Jogszabályi megfelelés

Ahhoz, hogy a Jelentés tartalmi elemeit kialakítsuk, az alábbi módon 
definiáltuk a lényeges ügyeket: minden olyan ügy, amely legalább 
4-es pontszámot kapott az X tengelyen (hatás) és az Y tengelyen 
(fontosság az érintettek számára) is. Azért választottuk ezt az érté-
kelést, mert úgy gondoljuk, hogy azokkal az ügyekkel kell kiemelten 
foglalkoznunk, amelyek hatásuk mértékét tekintve és az érintettek 
megítélése alapján is legalább a közepes értékelést érik el.

Ez alapján az alábbi 10 témakör teljesíti a lényeges ügy definícióját:
• Beszerzési gyakorlatok
• Anyaghasználat
• Energiafelhasználás
• Vízhasználat
• Légszennyező anyagok kibocsátása
• Folyékony és szilárd hulladékok kibocsátása
• Jogi megfelelőség környezetvédelmi szempontból
• A szállítás környezetvédelmi hatásai
• Környezetvédelmi célra fordított összegek
• Munkahelyi egészség és biztonság

A fenti témakörök a fenntarthatóság mindhárom pillérét (gazdasági, 
környezeti és szociális) képviselik.

A lényeges területeken a vállalat szervezeten belüli és kívüli hatásait 
az alábbi táblázat mutatja:

5. táblázat: A szervezet hatásainak határai

Témakörök Hatások a  
szervezeten belül

Hatások a  
szervezeten kívül

Beszerzési  
gyakorlatok x x

Anyaghasználat x x

Energiafelhasználás x x

Vízhasználat x x

Légszennyező  
anyagok kibocsátása x x

Folyékony és  
szilárd hulladékok  
kibocsátása

x

Jogi megfelelőség 
környezetvédelmi  
szempontból

x

A szállítás környezet-
védelmi hatásai x

Környezetvédelmi 
célra fordított  
összegek

x

Munkahelyi  
egészség és biztonság x x

A következő fejezetek bemutatják a legfontosabbnak ítélt témák rész-
leteit: a témák leírását, a téma fontosságát, tevékenységünk hatásait 
az adott területen, valamint azt, hogy hogy a szervezet hogyan kezeli 
az adott témakört. A GRI előírásainak megfelelően legalább 1 indiká-
tort bemutatunk témakörönként, amelynek segítségével az adott te-
rületen értékelhető a Dunacell tevékenységének fenntarthatósága.
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A cég tevékenysége hatásainak mértéke a környezetre és a társdalomra
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2. LÉNYEGESSÉG

A GRI G4 elvárásainak megfelelően a fenntarthatósági jelentések tartal-
mát az érintetteket is bevonva kell meghatározni. A Dunacell kétlépcsős 
módszertannal biztosította, hogy minden lényeges ügy szerepeljen a Je-
lentésben. Első lépésként a Dunacell igazgatója és a menedzseri csapat 
részvételével minden potenciálisan releváns (a vállalat szempontjából 
jelentőséggel bíró) témát összegyűjtöttünk, beleértve az általános GRI 
G4 témákat és a Dunacell szektorára (az élelmiszeripari feldolgozóipar-
ra) vonatkozó, a szintén a GRI által kidolgozott útmutató (Food proces-
sing sector guidance*) témáit, illetve iránymutatásait is . Minden téma 
esetében megvizsgáltuk, hogy a vállalat tevékenysége milyen mértékű 
környezeti és társadalmi hatásokat generál az adott területen.

Ennek a szakasznak az eredményeképpen az alábbi releváns területeket 
azonosítottuk:
• Gazdasági teljesítmény
• Piaci jelenlét
• Közvetett gazdasági hatások
• Beszerzési gyakorlatok
• Anyaghasználat
• Energiafelhasználás
• Vízhasználat
• Biodiverzitás
• Légszennyező anyagok kibocsátása
• Folyékony és szilárd hulladékok kibocsátása
• A termékek környezeti hatásai
• Jogi megfelelés környezetvédelmi szempontból
• A szállítás környezeti hatásai
• Környezetvédelmi célra fordított összegek
• A beszállítók környezetvédelmi szempontú értékelése
• Környezetvédelmi témájú panaszok kezelése
• Foglalkoztatás
• A munkavállalók és a vezetőség kapcsolata
• Munkahelyi egészség és biztonság
• Képzés és oktatás
• A beszállítók munkaügyi gyakorlat szerinti értékelése
• Jogszabályi megfelelés

Második lépésként a fenti 22 témakört az érdekelt feleink elé tártuk és 
megkértük őket, hogy értékeljék, az adott témakört mennyire tartják 
fontosnak a cég teljesítményének fenntarthatósága szempontjából.
 
Az alábbi érdekelti csoportokat vontuk be:
•  a tulajdonos
•  a vállalat management-je
•  a munkavállalók képviselete
•  a beszállítóink
•  a legnagyobb közvetlen vásárlónk (JRS)
•  egy szakmai szervezet (PNYME)
•  a szomszédos települések önkormányzata  (Dunaújváros,  

Dunavecse, Kisapostag)
•  a szomszédságunkban működő vállalatok 

Érintettjeinket arra kértük, hogy egy online kérdőív segítségével egy 
8-lépcsős skálán értékeljék a témakörök fontosságát (1=egyáltalán nem 
jelentős … 8=nagyon fontos). Ahhoz, hogy ugyanazt értsük a témakörök 
alatt, mindegyikhez rövid leírást is adtunk. Összesen 21 szervezetet, il-
letve azok képviselőit kerestük meg, amelyektől 19 választ kaptunk.

Egyik témakör sem kapott 6-os alatti átlagpontszámot, aminek egyértelmű 
az üzenete: nem volt olyan témakör, amelyet az érdekelt felek úgy ítéltek 
meg, hogy nem fontos a cég fenntarthatósága szempontjából.

A megkérdezett érintettek az alábbi 9 témát tartották a legfontosabb-
nak (ezeknek adtak a maximális 8-ból átlagosan több mint 7 pontot):
• Gazdasági teljesítmény
• Energiafelhasználás
• Vízhasználat
• Légszennyező anyagok kibocsátása
• Folyékony és szilárd hulladékok kibocsátása
• A termékek környezeti hatásai
• Jogi megfelelés környezetvédelmi szempontból
• Munkahelyi egészség és biztonság
• Jogszabályi megfelelés

A fentiek közül 6 téma környezetvédelmi, 2 társadalmi és 1 gazda-
sági területet fed le. Ezzel a módszerrel kiváló alkalmunk volt annak 
megismerésére is, hogy az érdekelti csoportok mennyire vélekedtek 
különbözően a területek fontosságáról. Az alábbi táblázat mutatja 
be, hogy a különböző érdekelti csoportok mely témákat tartották a 
legfontosabbnak (fontossági sorrendben).
 

4. táblázat: Témakörök jelentősége az érdekelt csoportok véleménye 
alapján

Management

gazdasági teljesítmény, anyaghasználat, 
energiafelhasználás, vízhasználat, biodi-
verzitás, légszennyező anyagok kibo-
csátása, folyékony és szilárd hulladékok 
kibocsátása, a termékek környezeti ha-
tásai, jogi megfelelés környezetvédelmi 
szempontból, jogszabályi megfelelés

Beszállítók

jogszabályi megfelelés, gazdasági 
teljesítmény, légszennyező anyagok 
kibocsátása, munkahelyi egészség és 
biztonság

Vásárlók
gazdasági teljesítmény, közvetett gaz-
dasági hatások, foglalkoztatás, képzés 
és oktatás

Munkavállalók képviselete
gazdasági teljesítmény, vízhasználat, a 
munkavállalók és a vezetőség kapcso-
lata, munkahelyi egészség és biztonság

Szomszédos települések
önkormányzata

légszennyező anyagok kibocsátása, kör-
nyezetvédelmi célra fordított összegek

Szomszédos vállalkozások
légszennyező anyagok kibocsátása, 
folyékony és szilárd hulladékok ki-
bocsátása  

 
A fentiekből látszik, hogy a legtöbb érdekelt fél a környezetvédelmi terü-
leteket fontosnak tartotta, míg a szociális és gazdasági témaköröket fő-
ként a beszállítók, a vásárlók és a munkavállalók képviselői hangsúlyozták.

Az érdekelt felek véleménye alapján elkészítettük a lényegességi 
mátrixot: az X tengelyen a környezeti és gazdasági hatások mérté-
kének átlagát, míg az Y tengelyen a témakör fontosságának átlagát 
tüntettük fel, az érintettek megítélése alapján.

*  https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/ 
GRI-G4-Food-Processing-Sector-Disclosures.pdf

4. ábra: Lényegességi mátrix
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A LÉNYEGES FENNTARTHATÓSÁGI TÉMÁK

3.1 BESZERZÉSI GYAKORLAT
A Dunacell igyekszik a gyártáshoz szükséges alap- és segéd-
anyagokat oly módon beszerezni, hogy a gazdaságosság mellett 
lehetőleg helyi beszállítókkal dolgozzunk együtt, ezzel is erősít-
ve a helyi közösségek gazdasági erejét. Míg fő alapanyagunkat, 
a szalmát kizárólag hazai partnerektől szerezzük be, a terme-
lésben használt olyan anyagokat, vegyszereket, amelyeknek 
nincs hazai gyártója, sajnos nem tudjuk belföldről beszerezni. 

2015 2016 2017

Hazai beszerzés (a teljes 
beszerzési költségek %-ában) 93,5% 90,8% 83,5%

Beszerzési érték (E Ft) 2 891 823 2 346 860 2 429 856

6. táblázat: A beszerzési érték megoszlása hazai és nem hazai  
beszállítók között

A hazai beszerzés arányának csökkenése azzal magyarázható, hogy 
az elmúlt évek beruházásai során a technológia modernizálása kö-
vetkeztében egy importált vegyszer aránya megnőtt.

Az egyes anyagok csomagolását és fuvarozási módját a kisebb kör-
nyezeti terhelés érdekeit szem előtt tartva választjuk meg (ld. még 
3.8 fejezet).

A Dunacell eltökélt a hosszútávú kereskedelmi kapcsolatok kiala-
kítása terén: vevőként is és eladóként is a tervezhető, kiszámítható 
kapcsolatokra törekszünk. Ennek megfelelően a főbb beszállítóinkkal 
legalább egy éves szerződéseket kötünk. A kereskedelmi helyzettől 
függően van példa 2-5 éves szerződésekre is. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk beszállítóink fejlesztésére, hogy a lehető legjobb minőségű ter-
méket, szolgáltatást a lehető leggazdaságosabb módon kapjuk tőlük 
úgy, hogy közben ők is fejlődni, növekedni tudjanak. Ez szintén szük-
ségessé teszi a hosszútávú együttműködések kialakítását.

3. A LÉNYEGES  
FENNTARTHATÓSÁGI TÉMÁK

3.2 ANYAGHASZNÁLAT
 
A rostanyag gyártása során használt anyagok mennyisége igen 
nagy, ezért az anyagforgalom jelentős és többféle szempontból is 
hatással van a környezetünkre.

A gyártás alapanyagául 100%-ban megújuló, egynyári mezőgazda-
sági növény termesztése során keletkező mellékterméket haszná-
lunk, a búzaszalmát. A búza a magyar mezőgazdaságnak meghatá-
rozó terméke, ebből adódóan a búzaszalma Magyarországon nagy 
mennyiségben keletkezik (kb. 4,5 millió tonna évente). Ennek egy 
részét (kb. 12%) az állattenyésztésben és a gombatermesztésben 
hasznosítják, vagy elégetik (8-10%), alkalmanként visszaszántják a 
földbe. A Dunacell a hazánkban keletkezett szalmának kb. 1,5%-át 
használja fel évente. A felhasználás igényelte logisztikát oly módon 
építjük fel, hogy a lehető legkisebb hatása legyen a környezetünkre 
(ld. még 3.8 fejezet).

A termeléshez az alapanyagon kívül szükség van még egyéb gyár-
tási segédanyagokra, vegyszerekre is. A gyártás meghatározó kör-
folyamata a feltáráshoz használt vegyszer regenerálása, újrahasz-
nosítása. Ráadásul a vegyszerregeneráló kör energiát is termel, 
amit szintén felhasználunk a gyártáshoz, javítva az energiahaté-
konyságot és csökkentve a környezeti hatást (ld. 2. ábra).

A gyártási technológia felépítése következtében a termelés során 
a lehető leghatékonyabban használjuk fel az anyagokat, emellett a 
gyártás során keletkező melléktermékeket és hulladékokat újrahasz-
náljuk. Így elértük, hogy a termelési hulladékokat és mellékterméke-
ket 100%-ban újrahasznosítjuk és piacképes termékeket gyártunk 
belőlük.

Jó példa erre a gyártás során keletkező szalma osztályozási mara-
dék, a szennyvíztisztítás során keletkező iszap és a vegyszerregene-
rálás során keletkező mésziszap, amelyek felhasználásával talajjavító 
anyagot gyártunk a mezőgazdaság számára, ahonnan aztán a búza-
szalma megvásárlásra kerül.

Így természetes forrásból, hatékonyan tudják a termelők visszapó-
tolni a tápanyagokat a földekbe, amivel csökkentik a műtrágya fel-
használást, ezzel a talajeróziót és a talajok elsavasodását, továbbá 
gazdaságosabbá tudják tenni a növények termesztését.

Fejlesztéseink, beruházásaink és új termékeink bevezetésének ered-
ményeként az anyagok hatékony újrafelhasználásával elértük, hogy 
a gyártási tevékenységünk során 80% körüli a megújuló anyagok 
aránya.

2015 2016 2017

Teljes anyagfelhasználás (a csoma-
golóanyagokat is beleértve, tonna) 65 438 71 466 72 848

A tejes anyagfelhasználásban a 
megújuló alapanyagok aránya (súly %) 80,8 80,1 78,9

7.  táblázat: Anyagfelhasználásunk és ezen belül  a megújulók aránya

Nagy hangsúlyt fektetünk az általunk beszerzett és felhasznált ve-
gyi anyagok szakszerű, a biztonságtechnikai előírásoknak megfe-
lelő tárolására. Célunk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük egy 
esetlegesen bekövetkező baleset vagy káresemény esetén a kör-
nyezetszennyezés lehetőségét.
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5. ábra: Megújulók aránya a teljes felhasznált energia %-ában
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Összességében elmondható, hogy saját hőtermelésünkből a bio-
massza tüzelőanyag alapú megtermelt energia arányát 66-68% 
körüli értékre tudtuk növelni. Ezzel párhuzamosan a fajlagos CO2- 
kibocsátásunkat is jelentős mértékben tudtuk csökkenteni: ha nem 
lenne biomassza-alapú energiatermelésünk és tisztán fosszilis tü-
zelőanyaggal állítanánk elő a hőenergiát, akkor a vállalat teljes CO2- 
kibocsátása 60%-kal magasabb lenne a jelenlegi értéknél (ld. még 
3.5 fejezet).

A fejlesztéseink egyik fontos részét képezi, hogy növeljük a 
megújuló energia arányát. A számokból kiderül, hogy ez a stratégia 
eredményes és a saját energiatermelésünk megújuló-arányát 
képesek voltunk javítani. A gyártási tevékenységünk bővüléséből 
adódóan azonban a külső villamos- és hőenergia tekintetében is 
növekedés látszik. A külső villamos- és hőenergia beszerzésünkben 
egyelőre nagyon limitáltak a lehetőségeink arra, hogy minél 
nagyobb legyen a megújuló energia részaránya.

Gőz

Áram

6. ábra: A termelés energiaintenzitásának megoszlása
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9. táblázat: Termelésünk energiaintenzitása a teljes energiafogyasz-
tásra vonatkozóan

Energiaforrás egység 2015 2016 2017

Gőz MWh/tonna 6,442 6,195 6,589

Áram MWh/tonna 1,080 1,066 1,139

Teljes MWh/tonna 7,522 7,260 7,727

A LÉNYEGES FENNTARTHATÓSÁGI TÉMÁK

3.3 ENERGIAFELHASZNÁLÁS

A rostanyag-gyártás energiafelhasználása igen jelentős, amiből ki-
folyólag az energiagazdálkodás kiemelt fontosságú mind a gazda-
sági teljesítményünk, mind a környezeti hatásaink szempontjából. 
Ezért cégünk az energiagazdálkodás területén 3 fő stratégiai szem-
pontot vesz figyelembe:
• a gyártási technológia és a gyári infrastruktúra energiafehasználá-

sának csökkentése,
• az általunk előállított energia esetében az előállítás hatásfokának 

növelése, valamint
• az általunk előállított energia megújuló részarányának növelése.

Ezen stratégiai célok a vállalat management-szemléletének és teljes 
management-rendszerének alapelemei. A fejlesztések, beruházá-
sok nagy részben az energiafelhasználás javítására irányulnak, de az 
egyéb célú fejlesztések esetében is kiemelt szempontként kezeljük a 
fenti stratégiai célokat.

A nagyobb fejlesztések, beruházások mellett ugyanolyan fontosnak 
tartjuk a kisebb folyamatos fejlesztéseket is, amelyekkel eddig is szép 
eredményeket értünk el és a jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk rá-
juk. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük munkavállalóink tuda-
tosságát, mivel hisszük, hogy minden dolgozó a gondolkodásmódján  
keresztül a napi munkája minőségével is hozzá tud járulni az energia- és 
környezettudatosság napi szintű gyakorlati megvalósulásához.

Cégünk a gyártásban használt hőenergia legnagyobb részét saját for-
rásból fedezi és kiemelt hangsúlyt kap a hatékonyság és a megújuló, 
esetünkben biomassza-alapú hőenergia arányának növelése. Az elmúlt 
években jelentős új beruházásokat hajtottunk végre, valamint meglévő 
berendezéseket alakítottunk át annak érdekében, hogy előre tudjunk 
lépni ezeken a területeken. Ilyen beruházás volt a kazán rekonstrukciója 
során (2015 közepe) beépítésre került szuperkoncentrátor, amelynek 
segítségével nőtt a biomassza szárazanyag-tartalma és ezzel együtt fű-
tőértéke is. 

Fejlesztéseink eredményeképpen jelentősen csökkentettük a fel-
használt fosszilis tüzelőanyagok arányát, továbbá a korábban hasz-
nált fűtőolajat leváltottuk gázra: már nem vásárolunk több fűtőolajat, 
csak a maradék mennyiségeket használjuk fel. Ez nem csak gazdasá-
gi hasznot eredményezett, de egyúttal jelentősen csökkenteni tud-
tuk a CO2-kibocsátásunkat is, mivel ugyanannyi hőtermelés esetén 
a gáz égetése kevesebb CO2-kibocsátással jár (ld. még 3.5 fejezet).
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egység 2015 2016 2017

Fűtőolaj MWh 21 541 13 730 4 272

Földgáz MWh 14 380 26 077 34 028

Biomassza MWh 73 656 78 601 83 445

Teljes saját energiatermelés MWh 109 577 118 40 121 744

Vásárolt hőenergia MWh 24 364 21 124 23 214

Vásárolt áram MWh 20 918 22 882 23 62

Teljes vásárolt energia MWh 45 282 44 006 46 836

Továbbadott gőz MWh -9 215 -6 513 -7 686

Teljes megújuló mennyiség* MWh 75 747 80 889 85 807

Teljes nem megújuló mennyiség MWh 69 897 75 012 75 088

Teljes energiafelhasználás MWh 145 644 155 901 160 894

Megújulók aránya* % 52% 52% 53%

*a megújuló energiamennyiség a biomasszából termelt energia mennyisége és az áramfogyasztás 10%-a, mivel a magyarországi áram kb. 10%-a megújuló for-
rásokból származik

8. táblázat: Energiaforrások megoszlása
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3.4 FENNTARTHATÓ  
VÍZFOGYASZTÁS
 
A rostanyag előállítása nagyon vízigényes technológia, ezért fo-
kozott figyelmet fordítunk vízgazdálkodásunkra, hiszen a víz fon-
tos természeti erőforrás. Éppen ezért arra törekszünk, hogy csök-
kentsük vízfelhasználásunkat és az általunk felhasznált vizet kellő 
tisztasággal juttassuk vissza a természeti körforgásba. A Dunacell 
gyártási vízigényét 100%-ban felszíni vízforrásból, a Dunából biz-
tosítjuk, aminek több mint 90%-át megfelelő tisztítás után vissza-
juttatjuk a Dunába.

Vizet használunk minden fő technológiai lépcsőben – rost-kinyerés, 
mosás, tisztítás. Szintén vizet használunk hűtőközegként, anyagto-
vábbításra, a gőz előállítására és a berendezések tisztítására is. 

Az elmúlt néhány évben bevezetett intézkedések hatására a véte-
lezett víz mennyiségét 50%-kal csökkentettük a 2008-as értékhez 
képest:

 

m3/t

120 m3/t = 100%

7. ábra: A vízfelhasználás alakulása
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egység 2015 2016 2017

Összes vízkivétel m3 1 107 375 1 214 451 1 292 185

Termék 
vízhasználati 
hatékonysága

m3/
tonna 

termék
57,2 56,5 62,3

10. táblázat: Összes vízkivétel és a termék vízhasználati hatékonysága

Amint a táblázatból is kitűnik, a szigorodó termékminőségi elvárá-
sok teljesítésének biztosításához növelnünk kellett a technológiá-
ban felhasznált frissvíz használatát.

3.4.1 A használt víz újrafelhasználása
 
A technológiába belépő frissvíz többszörösen újrahasználatra kerül 
(ld. 2. ábra): a mosás ellenáramú, a kondenzvizeket összegyűjtjük, 
és minőségtől függően újrahasználjuk (kazántápvízként, mosófo-
lyadékként).

3.4.2 Kipárolgások
 
A vételezett teljes vízmennyiség kb. 8-10%-a a tényleges víz fo-
gyasztásunk. Ennek nagy része elpárolog és a légkörbe kerül, ahon-
nan végül kicsapódik és visszakerül a helyi ökoszisztémába.

3.4.3 Szennyvízkezelés
A technológiában keletkező szennyvizeket a befogadóba történő 
bebocsátás előtt tisztítani kell, hogy minimalizáljuk a vízi élővilágra 
gyakorolt hatást és megfeleljünk a környezetvédelmi előírásoknak. 
A termelésben keletkezett szennyvizet a 2017. év végéig átadtuk ke-
zelésre a Hamburger Hungária Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztí-
tóra. 2016-ban döntés született egy saját biológiai szennyvíztisztító 
telep létesítéséről, melynek célja hosszútávon biztosítani, hogy min-
denkor megfeleljünk a jelenlegi és a jövőben várható környezetvé-
delmi előírásoknak. 
A szennyvíztisztító létesítésénél figyelembe vettük a legújabb BAT 
elvárásokat. 2018 januárjától saját szennyvíztisztítónkon kezeljük 
szennyvizeinket a kibocsátás előtt. A kezelés a következő lépcsők-
ből áll:
•  elsődleges kezelés – lebegőanyagok eltávolítása, semlegesítés, hűtés,
•  másodlagos kezelés – eleveniszapos biológiai kezelés a szerves 

anyagok eltávolítására, felszíni levegőztetéssel,
•  utóülepítő, iszapkezelés – a rendszerből eltávolított fölösiszapot 

víztelenítjük és
•  a saját komposztáló telepünkön termésnövelő anyag előállításá-

hoz használjuk fel.
 

11. táblázat: A kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége

egység 2015 2016 2017

A kibocsátott 
szennyvíz mennyisége m3 1 020 984 1 113 432 1 171 286
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3.5 KIBOCSÁTÁSOK  
A LEVEGŐBE
 
Légköri emisszióink elsősorban az energia előállításához felhasznált 
tüzelőanyagok égetéséből származnak. Ezek a kibocsátások nagy-
részt szén-dioxid (CO2), nitrogén-oxidok (NOx) és szilárd részecs-
kék. Folyamatosan törekszünk arra, hogy több megújuló energia 
használatával és az energiahatékonyság javításával csökkentsük a 
levegőbe történő kibocsátásainkat. Kénmentes technológiánk révén 
SO2-kibocsátásunk gyakorlatilag nulla, méréshatár alatti. Pontforrá-
sainkon leválasztó berendezések (elektrofilter, zsákos porleválasztó, 
gázmosó) alkalmazásával biztosítjuk a légszennyező anyagainkra 
előírt határértékek betartását.

A légköri kibocsátások szempontjából legfontosabb CO2-kibocsá-
tás-adatokat az alábbi táblázat mutatja be. A direkt kibocsátás a 
gyárban a földgáz, fűtőolaj és biomassza égetéséből származó, hely-
ben kibocsátott mennyiségeket és a céges járművek kibocsátásait 
foglalja magában (a GHG Protokoll emissziós tényezőit alkalmaztuk), 
míg az indirekt kibocsátás a vásárolt gőz és áram termelésekor ki-
bocsátott CO2 mennyiségét tartalmazza. Direkt kibocsátásainkat az 
EU ETS rendszer szerint nyomon követjük és hitelesítés után jelent-
jük a Hatóságnak.
 

Számítást készítettünk arra vonatkozóan, hogy mennyivel lenne 
több a kibocsátásunk, ha a biomassza által megtermelt hőmennyi-
séget földgáz égetésével állítanánk elő. A számítások azt mutatják, 
hogy a termelés kb. 60%-kal magasabb kibocsátással járna, ha csak 
földgázt használnánk, vagyis a biomassza használata az energiaha-
tékonyság javítása mellett jelentősen csökkenti kibocsátásunkat, 
amellyel hozzájárulunk a klímavédelemhez is.

Tudatában vagyunk annak, hogy az alkalmazott technológiáink szag-
terheléssel járnak, mely az időjárási viszonyoktól függően zavaróan 
hathat a közvetlen környezetünkben. Folyamatosan keressük és al-
kalmazzuk azokat a technikákat, amelyek csökkentik a gyárunkból 
származó kellemetlen szagokat. Fejlesztéseinknél, beruházásainknál 
mindig szem előtt tartjuk, hogy a legkevesebb szagkibocsátással járó 
megoldásokat alkalmazzuk.

egység 2015 2016 2017

Direkt CO2-kibocsátás tonna 8 843,646 8 723,021 8 330,109

Indirekt CO2-kibocsátás tonna 8 955,510 9 188,246 9 640,210

Termék CO2-intenzitása tonna CO2/tonna termék 0,919 0,834 0,837

12. táblázat: Direkt és indirekt CO2-kibocsátások, valamint a termék CO2-intenzitása
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A Dunacell tevékenysége „Az integrált szennyezés-megelőzésről és csök-
kentésről az Európai Parlament és a Tanács ipari kibocsátásokról szóló 
2010/75/EU irányelve” (IPPC) hatálya alá tartozik. Az IPPC szabályozza a ki-
bocsátásokat, foglalkozik az energiahatékonysággal, a hulladékok keletkezé-
sének minimalizálásával, a környezeti következményekkel járó balesetekkel 
és felhagyáskor a telephely környezeti állapotának helyreállításával. Ennek 
megfelelően rendelkezünk a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti Egy-
séges környezethasználati engedéllyel..
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3.8 A SZÁLLÍTÁS
KÖRNYEZETI HATÁSAI
 
Alapanyagunk, a búzaszalma fajsúlya viszonylag kicsi annak elle-
nére, hogy összepréselt állapotban történik a szállítása. Ezért mind 
gazdaságossági szempontból, mind a szállítás környezetre gyako-
rolt hatása szempontjából kulcsfontosságú, hogy a lehető legkisebb 
távolságról történjen a beszállítás. Így a búzaszalmát kizárólag helyi 
társaságoktól, egyéni vállalkozóktól szerezzük be. A beszerzés 90%-
a 100 km távolságon belülről történik. 

9. ábra: A termőhelyek elhelyezkedése

 
Szerződéses szinten kötelezzük a szalmabeszállítókat a lehető legha-
tékonyabb szállítási módok elérésére, biztosítva ezzel a szállításokból 
eredő káros környezeti hatások csökkentését. Intézkedéseink egyike 
volt a 70 cm magas szalmabálák átvételének megszüntetése, ennek 
eredményeképpen az átlag gépkocsi raksúly 8%-kal megnőtt, tehát  
8%-kal kevesebb fuvareszközzel be lehet szállítani ugyanazt a szalma-
mennyiséget. Azzal, hogy árképzésünkben bevezettük a szalma ned-
vességtartalom-csökkentésének premizálását, közvetlenül ösztönöz-
zük a beszállítókat a lehető leghatékonyabb logisztika kialakítására.

A fentieken túl különféle finanszírozási konstrukciókkal segítjük a 
beszállítóinkat, hogy meg tudják vásárolni a legmodernebb, leghaté-
konyabb bálázógépeket, amivel nagyobb keménységű és ezáltal na-
gyobb súlyú bálákat tudnak préselni, amelyek lényegesen nehezeb-
ben szívják meg magukat nedvességgel. Az ezzel a technológiával 
előállított szalmabálák átlagsúlya a méret megmaradása mellett át-
lagosan 15%-kal nőtt, így ugyanazon szalmamennyiség szállításához 
15%-kal kevesebb fuvareszközre van szükség, ami ezáltal csökkenti 
a környezeti terhelést. Beszállítóinknak közel ugyanazon árat fizetjük 
a szalmáért függetlenül attól, hogy milyen szállítási távolságról szál-
lítanak. Ezzel arra ösztönözzük őket, hogy lehetőleg csökkentsék a 
szállítási távolságot és ezzel a környezeti terhelést.

14. táblázat: A teherautónként beszállított szalma mennyiségének 
változása

2015 2016 2017

Szállított szalma mennyisége 
teherautónként (t) 15,23 16,07 15,97

 

A vegyi anyagok beszerzése esetén, ahol az anyag jellemzői megengedik, a 
nagy volumenű anyagokat vasúti szállítással juttatjuk el a gyárba.

A hatóság évente tart helyszíni ellenőrzést az engedélyben foglalt 
előírásoknak való megfelelőség igazolására. Az ellenőrzések során 
jogszabályi eltérést nem találtak. A jelentési időszakban környezetvé-
delmi bírság nem került megállapításra. Folyamatosan követjük a jog-
szabályi változásokat és szükség esetén intézkedünk, hogy továbbra is 
megfeleljünk a jogszabályi elvárásoknak.

3.6 KÖRNYEZETBARÁT
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 
Célunk a Dunacellnél az anyagok hatékony felhasználásával a keletkező hul-
ladékok mennyiségének csökkentése és a hulladékmentes, ún. “zero waste” 
technológia megvalósítása.

A gyártási folyamat során keletkező hulladékok, maradékanyagok és 
a melléktermékek a vállalaton belül újrahasznosulnak vagy energia-
termelésre használjuk őket, minek következtében a gyárat termelési 
hulladék nem hagyja el:

•  az alapanyag-előkészítés során kiosztályozott szalmarészek (törek) 
elégetésével hőenergiát állítunk elő a technológia számára;

•  a gyártás és a szennyvíztisztítás során keletkező egyéb maradék-
anyagokból (mésziszap, osztályozási maradékok, szalma, szenny-
víziszap) Nébih forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező 
termésnövelő anyagot állítunk elő, amelyet 100%-ban helyi me-
ző gazdasági területeken használnak fel, csökkentve ezzel a mező-
gazdaság műtrágya-felhasználását;

•  mésziszapunk szintén Nébih forgalomba hozatali engedéllyel ren-
delkezik, mint talajjavító anyag: javítja a talajkondíciót és csökkenti 
a talaj elsavasodását. 

8. ábra: Termelési maradékanyagok felhasználása

Energiatermelés

Komposzt előállítása

45%

55%

Az egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szelektíven gyűjtjük és 
arra jogosultsággal rendelkező kezelőknek adjuk át. Ezek a hulladékok zö-
mében karbantartási tevékenységből származnak (olajok, zsírok, fémek), va-
lamint csomagolási hulladékok.
 

13. táblázat: Nem termelési hulladékok kezelési módok szerinti aránya (%)

2015 2016 2017

Nem veszélyes

Hasznosítás 99,5 99,7 99,9

Ártalmatlanítás 0,5 0,3 0,1

Veszélyes

Hasznosítás 24,4 17,9 59,3

Ártalmatlanítás 75,6 82,1 40,7

 

A LÉNYEGES FENNTARTHATÓSÁGI TÉMÁK
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3.9 KÖRNYEZETVÉDELEMRE 
FORDÍTOTT ÖSSZEGEK
 
A környezetvédelmi költségeinket (megelőzés, engedélyek, esetleges kár-
rendezési vagy jogszabályi nem-megfelelőséghez tartozó céltartalékok, be-
ruházások) az éves üzleti terv összeállításakor tervezzük. Az ezzel kapcsola-
tos feladatokat a környezetvédelmi vezetőnk koordinálja.

A költségekre a legnagyobb hatással a szennyvíztisztító építése volt, amely 
2016-2017-ben zajlott.

15. táblázat: Összes környezetvédelemre fordított összeg (E Ft)

*magában foglalja a komposztálóüzemre jutó bevételek és ráfordítások különbözetét is

2015 2016 2017

Összes környezetvédelmi 
költség* 282 877 491 202 389 099

Környezetvédelmi  
beruházások 3 222 705 591 714 922

3.10 MUNKA- ÉS
EGÉSZSÉGVÉDELEM
Cégünk elkötelezett a munkabiztonság mellett, ezért fontos felada-
tunknak tartjuk, hogy munkavállalóink számára egészséges és biz-
tonságos munkakörnyezetet teremtsünk. Munkavállalóink évente 
rendszeres munkavédelmi, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi okta-
tásban részesülnek. Az oktatások anyagának elsajátítását, dolgozó-
ink felkészültségét az évente kötelezően megtartandó katasztrófa-
védelmi gyakorlat keretein belül ellenőrizzük, amely nagyban növeli 
a területen belüli személyi- és vagyonbiztonságot. A katasztrófavé-
delmi hatóság és a cég közti szoros együttműködés hatékonyabbá 
teszi az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetek kezelését.

A rendszeres oktatások megtartását, valamint a folyamatos ellenőr-
zések hatékonyságát igazolja, hogy a vállalatunknál az elmúlt 3 év-
ben a munkahelyi balesetek száma nem növekedett. A munkabal-
esetek az előírások szerint kivizsgálásra kerülnek. Minden esetben 
rendkívüli munkavédelmi oktatást tartunk, ahol a dolgozókkal együtt 
kerül kiértékelésre, hogy a balesetet mi okozta és hogyan lehetett 
volna elkerülni. További célunk a dolgozók felelősségtudatának nö-
velése a munkabalesetek megelőzése érdekében.

A Dunacell működése minden munka- és egészségvédelmi jogsza-
bálynak eleget tesz. A dolgozók minden esetben megfelelő egyéni 
védőeszközökkel rendelkeznek, illetve szükség esetén biztosítjuk a 
kollektív védőeszközt is. A vállalatnál folyamatosan zajló beruházá-
soknál fontos szempont többek között a munka- és egészségvéde-
lem fejlesztése is. A vezetőség minden munkafolyamat megkezdése 
előtt felméri a várható veszélyeket. A megállapított veszélyek elleni 
védekezésre műszaki, szervezési és személyi intézkedési terveket 
készítünk, valamint a dolgozók külön munkavédelmi oktatáson vesz-
nek rész. Ezen intézkedéseink a dolgozóinkban erősítik, hogy jelen-
tős szerepük van a munkavédelemben.

Munka- és egészségbiztonságunk javítása érdekében a következő cé-
lokat tűztük ki magunk elé:

•  az eseményekre reagálás helyett előrelátó viselkedés kialakítása,
•  alkalmi műszaki megoldások helyett átfogó megoldások kidolgo-

zása a dolgozók közreműködésével, valamint
•  annak elérése, hogy a biztonság váljon a napi munkavégzés termé-

szetes elemévé.

Az alábbi táblázat bemutatja a fő munkaegészségügyi indikátorokat.

16. táblázat: Munkabiztonsági adataink

egység 2015 2016 2017

Kis sérüléssel járó 
munkahelyi balesetek  
(0-15 munkanap kiesésével)

db 5 2 4

Komolyabb sérüléssel járó 
munkahelyi balesetek 
(15-60 munkanap kiesésével)

db 2 3 3

Komolyabb sérüléssel járó 
munkahelyi balesetek
(60-360 munkanap kiesésével)

db 1 2 0

Halálos munkahelyi balesetek db 0 0 0

A betegség miatt kiesett idő  
a munkaidő százalékában % 1,7 2,1 1,1

 
A kollektív szerződésünk szabályozza a munkarendet és a túlóra el-
rendelésének módját, valamint a munkaruha- és védőruha-juttatás 
rendszerét. Egyéb munkaegészségügyi kérdések a munkavédelmi 
szabályzatban vannak kezelve.

A LÉNYEGES FENNTARTHATÓSÁGI TÉMÁK A LÉNYEGES FENNTARTHATÓSÁGI TÉMÁK

Dunacell Kft. szennyvíztisztító telep
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4. CÉLOK ÉS KIHÍVÁSOK

Saját és érintettjeink elemi érdeke, hogy hosszútávon is biztosítsuk 
cégünk fenntartható működését, amihez elengedhetetlen, hogy ér-
dekelt feleinkkel együttműködve folyamatosan figyeljük és fejles-
szük teljesítményünket. Ennek részeként rövid és középtávon is több 
területen szeretnénk előrelépni.

A közvetlen és közvetett környezeti terhelésünket meghatározza az 
anyag- és energiafelhasználásunk. Az elmúlt években szép eredmé-
nyeket értünk el a folyamatos fejlesztéseink és a beruházásaink kö-
vetkeztében. Természetesen kihívást jelent, hogy minél inkább op-
timalizált egy rendszer, annál nehezebb további javulást elérni, de 
elkötelezettek vagyunk, hogy tovább fejlődjünk ezen a téren is.

Szeretnénk csökkenteni a gyárunk működésének környezeti terheit. 
Ezen belül kiemelten foglalkozunk az általunk kibocsátott szaghatá-
sok csökkentésével. Erre vonatkozóan intézkedési tervet készítet-
tünk és elkezdtük az előkészítő munkát is.

Beszállítóink teljesítménye hatással van a mi teljesítményünkre is, 
ezért folyamatos fejlesztésük továbbra is fontos cél. Ahhoz hogy 
ebben hatékonyak legyünk, fontos, hogy pontosan értsük, ismer-
jük egymást. Ennek érdekében javítanunk kell a beszállítóinkkal való 
kommunikációt.

Cégünk legfontosabb erőforrásai a munkavállalóink. Továbbra is fej-
leszteni fogjuk a képességeinket és a tudásunkat folyamatos képzé-
sekkel.

Elkötelezettek vagyunk munkatársaink anyagi jólétét illetően és tö-
rekszünk arra, hogy dolgozóink anyagi oldalon is a lehető legmaga-
sabb színvonalon legyenek megbecsülve. Ez természetesen kihívás 
olyan szempontból, hogy a személyi költségek emelkedését haté-
konysággal tudjuk kompenzálni.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy kollegáink egészsége a lehető 
legjobb legyen. Így nem csak a munkavédelem kiemelt terület, ha-
nem a preventív egészségmegőrzést is támogatjuk. Terveink között 
szerepel például egy fitnesz terem létrehozása dolgozóink részére.

Szeretnénk cégünk szociális szerepvállalását a helyi közösségekben 
is erősíteni. Ennek érdekében ki fogunk építeni egy hatékonyabb 
kapcsolati rendszert a helyi önkormányzatokkal.

CÉLOK ÉS KIHÍVÁSOK

4. CÉLOK
ÉS KIHÍVÁSOK
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1. sz. melléklet: 

A GRI ALAPELVEINEK TELJESÜLÉSE

MELLÉKLETEK

TARTALOM
• Az érdekelt felek bevonása: A Dunacell Kft. bevonta érintett-

jeit a Jelentés tartalmának összeállításába, amellyel biztosította, 
hogy az ő megközelítésük és információigényük is érvényesül-
hessen. A jövőben a vállalat tervezi az érdekelt felekkel való kap-
csolat intenzitásának további növelését és a bevontak körének 
szélesítését.

• Fenntarthatósági összefüggések: A Jelentés tartalma a Duna-
cell Kft. tevékenységét fenntarthatósági kontextusba helyezi, a 
Jelentésben szereplő információk fenntarthatósági relevanciája 
minden témakör esetében egyértelmű.

• Lényegesség: A Jelentés a vállalat fenntarthatóság szempontjá-
ból legfontosabb hatásait fedi le, amelyek lényegességi vizsgála-
tát az érintettek bevonásával végezte el.

• Teljesség: A Jelentés a lényeges témák mindegyikét tárgyalja és 
a Dunacell Kft. különös figyelmet fordított arra, hogy ne hagyjon 
ki semmilyen lényeges és releváns információt, illetve ne kerül-
jön a Jelentésbe olyan hibás, vagy félreérthető információ, amely 
alapján az érintettek esetleg hibás döntéseket hozhatnának.

MINŐSÉG
• Egyensúly: A Jelentés minden területen kiegyensúlyozott képet 

igyekszik adni a Dunacell fenntarthatósággal kapcsolatos tevé-
kenységéről: bemutatja a negatív és pozitív hatásokat, így az ol-
vasók teljes képet kaphatnak a vállalat fenntarthatósági teljesít-
ményéről.

• Összehasonlíthatóság: Ahol lehetséges, a Jelentés olyan ada-
tokat közöl, amelyek lehetővé teszik a vállalat önmagával való 
összemérését (évről évre), illetve más szervezetekkel való össze-
mérhetőségét is.

• Pontosság: A Jelentésben közölt adatok a lehető legpontosab-
bak és olyan részletességűek, amelyből a vállalat fenntarthatósá-
gi teljesítménye megfelelően megítélhető.

• Időszerűség: A Jelentésben közölt adatok időbelisége egyértel-
műen megállapítható és arra az időszakra vonatkozik, amelyről a 
Jelentés készült, vagyis minden adat és információ a 2015-2017-
es évekre szól. 

• Egyértelműség: A Jelentésben közölt adatok és információk 
nem tartalmaznak ellentmondásokat, egyértelműek és közlésük 
az érintettek számára könnyen áttekinthető módon történik.

• Megbízhatóság: A Jelentésben közölt információk és adatok le-
hetővé teszik azok visszaellenőrzését, az adatok forrásai egyér-
telműek. A Dunacell Kft. az olvasók rendelkezésére áll, amennyi-
ben az adatok interpretálására, pontosítására van szükség.

5. MELLÉKLETEK
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2. sz. melléklet: 

GRI INDEX

MELLÉKLETEK

Indikátor leírása Fejezet Oldalszám

ÁLTALÁNOS SZTENDERD ADATKÖZLÉS

Stratégia és analízis
G4-1
A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság 
fontosságáról és a szervezet fenntarthatósági stratégiájáról 

Az ügyvezető igazgató 
előszava 4.

A szervezet  
bemutatása

G4-3
A szervezet neve 1. 6.

G4-4
Elsődleges márkák, termékek és szolgáltatások 1. 6.

G4-5
A szervezet központjainak elhelyezkedése 1. 6.

G4-6
Azon országok száma, ahol a vállalat működik és azon országok neve, 
ahol a szervezet lényeges tevékenységet folytat vagy a fenntarthatóság 
szempontjából kifejezetten fontosak

1. 6.

G4-7
A tulajdonlás formája és jogi státusza 1. 6.

G4-8
A kiszolgált piacok területi és ágazati megoszlása és az ügyfelek típusa 1.6 10.

G4-9
A jelentést tevő szervezet mérete 1., 1. táblázat, 2. táblázat 6., 9., 10.

G4-10
A munkaerő teljes létszáma a foglalkoztatás típusa, a munkaszerződés, 
régiók és nemek szerint

1.4., 1. táblázat 9.

G4-11 
A kollektív szerződés által lefedett alkalmazottak aránya 1.4 9.

G4-12
A szervezet beszerzési láncának bemutatása 1.5 10.

G4-13
A szervezet méretében, szerkezetében, tulajdonviszonyaiban vagy 
beszerzési láncban történt jelentős változások a jelentéstételi időszak 
alatt

1. 6.

G4-14
Az elővigyázatosság elvének érvényesítése a szervezeten belül 1.3 9.

G4-15
Más, külső szervezetek által kialakított gazdasági, környezeti és tár-
sadalmi normákat tartalmazó megállapodások, alapelvek vagy egyéb 
kezdeményezések, amelyeknek a szervezet tagja vagy támogatója

1.8 12.

G4-16
Tagság egyesületekben és/vagy nemzeti/nemzetközi érdekvédelmi  
szervezetekben

1.8 12.

Indikátor leírása Fejezet Oldalszám

ÁLTALÁNOS SZTENDERD ADATKÖZLÉS

Lényeges ügyek  
és azok határainak  
azonosítása

G4-17
A szervezet konszolidált pénzügyi jelentésében szereplő 
egységeinek felsorolása

Nem jelenik meg  
a Jelentésben: 

 A teljes Dunacell Kft.-re 
vonatkozik mind az Üzleti, 

mind a Fenntarthatósági 
Jelentés.

-

G4-18
A jelentés tartalmának meghatározására irányuló folyamat leírása 
és a témák határainak meghatározása; valamint az alapelvek alkal-
mazása

2., 5. táblázat, 1. sz. melléklet 14., 15.

G4-19
A lényegesként azonosított témakörök listája” 2., 4. ábra 15.

G4-20
A lényeges témakörök határai a szervezeten belül 2., 5. táblázat 15.

G4-21
A lényeges témakörök határai a szervezeten kívül 2., 5. táblázat 15.

G4-22
A korábbi jelentésekben már szerepelt információk módosított 
közlésének hatása

nem releváns, mivel ez az 
első Jelentés -

G4-23
Az előző jelentéstételi időszakhoz képest a jelentés kiterjedési köré-
ben, határaiban bekövetkezett jelentős változások

nem releváns, mivel ez az 
első Jelentés -

Érintettek bevonása

G4-24
Azon érintettek listája, amelyekkel a szervezet párbeszédet folytat 1.7, 3. táblázat 11.

G4-25
Annak a folyamatnak a bemutatása, amelyek alapján a szervezet 
kiválasztja azokat az érintetteket, akikkel párbeszédet folytat

Minden érintettcsoporttal 
folytatunk párbeszédet, ld. 3. 

táblázat.
11.

G4-26
Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek és a kommu-
nikáció gyakoriságának bemutatása

1.7, 3. táblázat 11.

G4-27
Kulcsfontosságú témák és kérdések, amelyek az érintett felekkel 
folytatott párbeszéd során merültek fel

1.7, 3. táblázat 11.

MELLÉKLETEK
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Indikátor leírása Fejezet Oldalszám

SPECIFIKUS SZTENDERD ADATKÖZLÉS

LÉNYEGES TÉMÁK

Beszerzési gyakorlat

DMA 3.1 17.

G4-EC9
A helyi beszállítók aránya a legfontosabb tevékenységi területeken 3.1, 6. táblázat 17.

Anyaghasználat

DMA 3.2 17.

G4-EN1
Teljes felhasznált anyagmennyiség 3.2, 7. táblázat 17.

Energiafelhasználás 

DMA 3.3 18., 19.

G4-EN3
A szervezet energiafogyasztása 3.3, 8. táblázat, 5. ábra 19.

G4-EN5
Energiaintenzitás 3.3, 9. táblázat, 6. ábra 19.

Vízhasználat

DMA 3.4 20.

G4-EN8
A szervezet teljes vízkivétele 3.4, 10. táblázat, 7. ábra 20.

Kibocsátások a 
levegőbe

DMA 3.5 21.

G4-EN15
Üvegházhatású gázok kibocsátása (Scope 1) 3.5, 12. táblázat 21.

G4-EN16
Üvegházhatású gázok kibocsátása (Scope 2) 3.5, 12. táblázat 21.

G4-EN18
A termék CO2-intenzitása 3.5, 12. táblázat 21.

G4-EN19
Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 3.5 21.

Folyékony és szilárd  
hulladékok kibocsátása

DMA 3.4, 3.6 20., 22.

G4-EN22
Szennyvíz-kibocsátás 3.4.3, 11. táblázat 20.

G4-EN23
Hulladékok mennyisége és kezelése 3.6, 13. táblázat, 8. ábra 22.

MELLÉKLETEK

Indikátor leírása Fejezet Oldalszám

ÁLTALÁNOS SZTENDERD ADATKÖZLÉS

A jelentés  
paraméterei

G4-28
A jelentéstételi időszak meghatározása 1.9 12.

G4-29
A legutóbbi jelentés dátuma nem volt -

G4-30
A jelentéstételi ciklus meghatározása 1.9 12.

G4-31
Elérhetőség a Jelentéssel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban 1.9 12.

G4-32
A megfelelési szint jelölése, a GRI index és a harmadik fél általi 
minősítés 

1.9 12.

G4-33
Annak bemutatása, hogy jelenleg milyen politikát és gyakorlatot 
követ a szervezet a jelentés külső tanúsításával kapcsolatban

1.9 12.

Irányítás G4-34
A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása 1.2, 3 ábra 8.

Etikus viselkedés és 
integritás

G4-56
A szervezeti értékek, alapelvek, viselkedési sztenderdek és normák 
ismertetése (pl. viselkedési kódex, etikai kódex, stb.)

A Dunacell Kft. a JRS 
Csoport Politikáinak  

megfelelően működi,  
önálló viselkedési, etikai 

kódexet nem adott ki. 

-

MELLÉKLETEK
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Indikátor leírása Fejezet Oldalszám

SPECIFIKUS SZTENDERD ADATKÖZLÉS

LÉNYEGES TÉMÁK

Környezetvédelmi  
jogszabályoknak való  
megfelelés

DMA 3.7 23.

G4-EN29
Környezetvédelmi jogszabályi nem-megfelelőségekből eredő 
bírságok és nem pénzügyi következmények

3.7 23.

A szállítás környezeti 
hatásai

DMA 3.8 23.

G4-EN30
A szállítási tevékenység, valamint a munkába járás környezeti hatásai 3.8, 14. táblázat, 9. ábra 23.

Környezetvédelmi 
célra  
fordított összegek

DMA 3.9 24.

G4-EN31
A környezetvédelmi költségek és beruházások típusonként 3.9, 15. táblázat 24.

Munkahelyi egészség  
és biztonság

DMA 3.10 25.

G4-LA6
Munkahelyi baleseti statisztika, kieső napok száma és aránya 3.10, 16. táblázat 25.

MELLÉKLETEK
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