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AZ INTERKOMMUNÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

KEDVEZMÉNYEIT MEGSZÜNTETTÉK 

A Wirtschaftsrat der CDU (a Német Kereszténydemokrata 

Unió Gazdasági Tanácsa) 2008-ban intenzíven foglalkozott 

a közbeszerzési jog kialakításával. Jelentős vita övezte az 

interkommunális együttműködés kérdését. A tavalyi év 

végén érték el az első sikereket. 

VÍZELLÁTÁS VILÁGSZERTE 

A világon mintegy 1,2 milliárd ember szenved a rossz ivóvíz-

ellátás miatt. Több mint kétszer ennyien pedig úgy élnek, 

hogy nincsen vezetékes ivóvizük. Ezzel a jelentős problémá-

val igyekszik megküzdeni a Global Water Franchise Agency 

(GWFA – Nemzetközi Vízgazdálkodási Franchise Ügynökség). 

A REMONDIS-csoport, a GWFA három alapító tagjának egyi-

ke, és a vízellátás javításán fáradozik világszerte.

AZ ERŐFORRÁSOK VÉDELME A VÁLSÁG UTÁNI IDŐSZAK-

RA KÉSZÜLVE 

Világszerte romlik a piac. A gazdaság élénkségének csökke-

nésével a másodlagos nyersanyagok iránti igény is csökken. 

A csökkenő kereslet az árat is módosítja – ebben az esetben 

lefelé. Az újrahasznosításon alapuló gazdaság elveit még-

sem szabad feladni.
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SZERKESZTŐSÉGI JEGYZET

Kedves Olvasók!

A bank- és pénzpiac válságaként induló folyamat jelen-

tős mértékben érinti a reálgazdaságot is. Szinte naponta 

olvasni arról, hogy régóta jól működő vállalatok kerülnek a 

válság kapcsán veszélyeztetett helyzetbe. Sokan igyekeznek 

a német szövetségi kormány kegyeiben maradni annak 

reményében, hogy az állam áldoz majd a megmentésükre 

az adópénzekből. Hogy az ilyen, az adófi zetők pénzéből 

végzett vállalatmentő akciók helyesek-e, vagy milyen 

mértékben elfogadhatóak, azt minden bizonnyal minden 

esetben külön kell megítélni. Szükség esetén az úgyneve-

zett ”stratégiai” ágazatokat és vállalatokat akár kétszám-

jegyű milliárdos összegek ráfordításával is meg kell óvni 

attól, hogy végzetes dominó-hatás alakulhasson ki. Ennek 

költségét azonban az adózók még évtizedeken át fi zetik 

majd.

Ennek kapcsán felmerül azonban a gazdasági igazságosság 

kérdése. Mi tekinthető ”stratégiai”-nak? Vajon a műkö-

dőképes gazdasági élet fenntartásához nem tartozik-e 

feltétlenül hozzá a vízgazdálkodás és az újrahasznosítá-

son alapuló hulladékgazdálkodás? Az ágazatból eddig 

egyetlen vállalat sem jelentkezett, hogy milliárdos összegű 

támogatást kérjen az adópénzekből. A törvényalkotás 

azonban ahelyett, hogy az igazságos versenyhelyzetnek 

végre legalább a politikai alapját megteremtené, továbbra 

is ragaszkodik a települési tulajdonú vállalatok előjogaihoz. 

A magántulajdonú szolgáltató vállalatokra vonatkozó for-

galmi adó továbbra is 19%-kal magasabb, mint a települési 

tulajdonúakra vonatkozó, így a magánvállalatok a gazdasá-

gi versenyben eleve hátránnyal indulnak. Igaz ugyanakkor, 

hogy a középvállalatok gazdasági szövetségeinek közbenjá-

rására a német szövetségi parlament törölte a közbeszer-

zési törvény legújabb változatából az interkommunális 

együttműködésről szóló részt. A német szövetségi tanács a 

változtatást már meg is erősítette.

Ez azonban a vízgazdálkodás és az újrahasznosításon alapu-

ló hulladékgazdálkodás kifejezettebb támogatásának csak 

az első lépése. Kívánatos lenne, hogy a hulladékkezelésben 

tevékenykedő járműfl ották után ne kelljen útdíjat fi zetni, 

valamint hogy a biodízelre vonatkozó adóemelést visz-

szavonják. Míg számos település tévesen spekulált, amikor 

nemzetközi lízing-kalandokba bocsátkozott, illetve a nyers-

anyagpiac áresése több helyütt megingatta az árképzést, 

addig a REMONDIS családi vállalkozás létére a biztos saját 

tőkefedezetének köszönhetően most és a jövőben is kiváló 

szolgáltatásokat nyújt megfi zethető áron. 

Azt mondják: a recesszió tulajdonképp a fellendülés előszele. 

Így is van: a globalizált piacgazdaság alapvető jellemzői vol-

taképpen nem változtak. Ma 6,4 milliárd embert, hamarosan 

pedig 9 milliárdot kell ellátni. A rendelkezésre álló elsődle-

ges nyersanyag mennyisége már ma sem elegendő. A jövő-

ben ezért döntő jelentőségű lesz a másodlagos nyersanyag-

források kihasználása. Ezt Kelet-Európában is felismerték, és 

számos területen keresik a partnerséget a REMONDIS-szal, 

hogy az eddigi hulladékgazdálkodásról áttérjenek az euró-

pai szintű, valódi újrahasznosításon alapuló gazdálkodásra. 

Ilyen példákat találunk Ukrajnában vagy az oroszországi 

Dzerzsinszkben. 

A környezet és a klíma védelmére való tekintettel sem 

tehetjük meg azt, hogy rövid távú megfontolásokra hivat-

kozva csökkentsük tevékenységünket a vízgazdálkodás és 

az újrahasznosításon alapuló hulladékgazdálkodás terén. Az 

újrahasznosításon alapuló gazdálkodás ugyanis a környezet 

és az éghajlat védelmét jelenti, és kikerülhetetlen feltétele 

az erőforrások fenntartásának és védelmének. A REMONDIS 

a fenntartható gazdaság elkötelezettje, és kiváló növekedési 

lehetőségeket lát a jövőben is. Joggal tekinthetjük tehát 

cégünket a megoldás részének. 

E gondolatokkal kívánok Önöknek újságunkkal hasznos 

időtöltést.  

Üdvözlettel: Egbert Tölle

Egbert Tölle,
a REMONDIS igazgatósági tagja
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Aktuális

Csatát nyertünk a közbeszerzési törvény 
kapcsán: esély a lakosság, a települések 
és a vállalatok számára
BESZÉLGETÉS DR. RAINER GERDING ÚRRAL, A WIRTSCHFTSRAT DER CDU (A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATA UNIÓ 

GAZDASÁGI TANÁCSA) SZÖVETSÉGI ÜGYVEZETŐJÉVEL

A Wirtschaftsrat der CDU (a Német Kereszténydemokrata Unió Gazdasági Tanácsa) 2008-ban intenzíven foglalko-

zott a közbeszerzési jog kialakításával. Fontos vitatott pont volt az úgynevezett interkommunális együttműködés 

kérdése, mely azzal fenyegetett, hogy a kommunális és a magántulajdonú szolgáltatók között lehetetlenné válik az 

igazságos üzleti verseny. A tavalyi év végén érték el az első sikereket.

Aktuális
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REMONDIS aktuális: Gerding úr, mi a véleménye: vajon 

most már végleg lekerül a napirendről az interkommunális 

együttműködés tervezett új szabályozásának kérdése?

Dr. Gerding: A Wirtschaftsrat fontos törekvése, hogy az 

összes érintett érdekében támogassa a közszolgáltatások 

privatizálását és az igazságos versenyhelyzetet. Ezért is 

tartottuk fontosnak, hogy megakadályozzuk a közbeszer-

zési törvény módosítását a települések egymás közötti 

szolgáltatási megbízásainak (ún. inhouse-megbízások) 

tekintetében. Ha az eredetileg tervezett változat vált volna 

véglegessé, akkor az állami megbízók véd- és dacszövet-

ség módjára együttesen kivonhatták volna magukat a 

versenyből, ez pedig drámai következményekkel járt volna 

elsősorban a középvállalatokra és azok alkalmazottaira 

nézve. Épp a jelenlegi gazdasági válságra való tekintettel 

lett volna ez hibás üzenet. Emellett nem zárható ki, hogy a 

közbeszerzési eljárásrend témáját a politikai döntéshozók 

továbbra is újra és újra napirendre tűzik. Ezért hosszú távú 

feladat marad, hogy elsősorban a középvállalatok érdekeit 

megvédjük a közbeszerzési ügyekkel kapcsolatban. 

REMONDIS aktuális: A közbeszerzési jogban az Önök 

munkájának köszönhetően megjelent változás kétség-

telenül igen hasznos a középvállalatoknak, az igazságos 

versenyhelyzet tekintetében. Milyen előnyöket tud említeni 

a településekre vonatkozóan?

Dr. Gerding: A települések már ma is jól járnak azzal, 

ha a versenyben a magánvállalatok is részt vesznek. Az 

elmúlt években érezhetően következetesebben állnak ki a 

hatékonyság, átláthatóság és gazdaságosság szükségessége 

mellett, és ehhez igazítják a működésüket. Jelentős költ-

ségkímélési tartalékokat sikerült így feltárni. A települések 

költségvetését ez jócskán tehermentesítette. Ez pedig 

végeredményben az adófi zető polgárnak is jó. Nem alapve-

tően ítéljük el a kommunális tevékenységet. Szorgalmazzuk 

azonban, hogy az állami szektor is csak az érvényes törvényi 

szabályok keretein belül folytathassa gazdasági tevékenysé-

gét. És ezt ugyanazokkal feltételekkel tegye, mint amelyek 

a magánszektorra vonatkoznak. Az közszférának a fő 

tevékenységi köreire kellene koncentrálni és nem kellene 

felvállalnia olyan feladatokat, melyeket egy magáncég épp-

olyan jól, vagy akár még jobban el tud látni. Az állampolgár 

ugyanis a lehető legjobb szolgáltatásra jogosult, a lehető 

legkedvezőbb áron. Ezért még inkább fontos, hogy a ma-

gáncégek és az állami tulajdonú cégek közötti gazdasági 

versengés átlátható és igazságos legyen. Vannak azonban 

olyan sikeres példák is, ahol a települések összefognak a 

magángazdasággal. Gondolok itt a PPP-re (public-private 

partnership – a köz- és a magánszféra együttműködése) és 

más együttműködési formákra. Ezeken a területeken még 

sok a kihasználatlan lehetőség. Az a település, mely nyitot-

tan áll ehhez a kérdéshez, nem csak az ott élő középréteget 

erősíti, de a jövőbe is tekint. Lakossága és adófi zetői ezt 

biztosan jó néven fogják venni. 

REMONDIS aktuális: A németországi települések mintegy 

10%-a a magáncégeknek kiadott feladatokat ismét állami 

kézbe kívánja venni. Mintegy 100 településen már ismét 

„államosították” a szemétszállítást. Nehezebb lett a 

munkája most, amikor a gazdasági válság következtében 

erősödnek az állam fokozott szerepvállalását szorgalmazó 

hangok?  

Dr. Gerding: Különösen a legutóbbi időkben fokozódott 

a korábban magánkézbe adott szolgáltatások újra-álla-

mosítása. A PPP-modellek ellen is gyakoriak a médiában a 

támadások. A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság sem 

könnyíti meg a helyzetünket. Így még inkább felada-

tunknak érezzük, hogy a lázas pótcselekvéseknek elejét 

vegyük, és újra megszilárdítsuk a szociális piacgazdaságba 

vetett bizalmat. Most van igazán szükség a meggyőző 

erőnkre. Ami pedig tény: a válságot kevesek idézték elő. 

Ezzel szemben Németországban a középvállalatok éppen 

ebben az időszakban bizonyultak ismét a gazdaság jelentős 

tartóerőinek.

„ Az állampolgár a lehető legjobb szolgáltatásra jogosult, a 
lehető legkedvezőbb áron. Ezért is fontos a magánszféra és a 
közszféra vállalatainak igazságos versenye.“
Dr. Rainer Gerding, a Wirtschaftsrat der CDU vezetője
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REMONDIS aktuális: A vállalatok azonban más területeken 

is széllel szemben hajóznak. Ilyen például a települések for-

galmiadó-előnye. Lát-e esélyt arra, hogy a jövőben ebben 

az ügyben is változást érjenek el?

Dr. Gerding: A közszféra előtt manapság számtalan lehe-

tőség áll, hogy a magángazdasággal szemben előnyökhöz 

jusson. Az adókedvezmények, a többszörös támogatás-

igénylés lehetősége, a közbeszerzési eljárás nélkül kiadott 

és biztosítsa a munkahelyek megmaradását. Ami a közbe-

szerzés rendjét illeti: azért került sor a szabadon kiadható 

megbízások küszöbértékeinek felemelésére, hogy a beruhá-

zások mihamarabb fellendüljenek. Emellett fontos, hogy 

a szubszidiaritás elve következetesen megvalósuljon, és az 

igazságos versenyhelyzet körülményei tartósan rögzülje-

nek. A középvállalatok igénye az igazságos versenyhelyzet 

mellett a biztos tervezhetőség is. 

REMONDIS aktuális: Számos város már évek óta eredmé-

nyes együttműködéseket folytat a PPP-k keretében. Essen, 

Oberhausen, Köln és Frankfurt is jelentős költségvetési 

megtakarításokat ért el ezek révén. Lehetséges, hogy eb-

ben rejlik a probléma ideális megoldása?

Dr. Gerding: A Wirtschaftsrat kifejezetten örül a közszféra 

és a magángazdaság együttműködéseinek, pl. a PPP-k kere-

tében. Ezért különösen rossz, hogy ezeket oly sok támadás 

éri. A támadások hátterében gyakran politikai vagy ideo-

lógiai okok állnak – pedig ezek helyett a hatékonyságot, 

a gazdaságosságot és a lakosság ellátásának biztonságos-

ságát kellene előtérbe helyezni. A PPP-t túl gyakran még 

mindig csak a fi nanszírozás egyik lehetséges változatának 

tekintik. Pedig a PPP-k valódi értékét az együttműködés 

időtartama alatt elért jobb hatékonyság, a kockázat meg-

osztása, a határidők tartásának biztonsága és a hosszú távú 

szolgáltatások minőségének javulása jelenti. 

REMONDIS aktuális: Ön szerint mire számíthatunk a köz-

beszerzési jog és a forgalmiadó-kedvezmények tekinteté-

ben a következő parlamenti választások után?

Dr. Gerding: Ez erősen függ attól, hogy a polgárok hogyan 

szavaznak. Legjobban akkor biztosíthatjuk országunk 

számára a növekedést, a jólétet és a munkahelyeket, 

ha mihamarabb ismét beindul a bankok közötti üzleti 

forgalom, és ha sikerül a bizalmi válságot áthidalni. Ezzel 

erősödik a középvállalatok helyzete, és javul a gazdaság. 

Végeredményben a választók döntik majd el, hogy tovább-

ra is megbíznak-e a jól bevált szociális piacgazdaságban, és 

megakadályozzák-e, hogy az ország az állam által irányított 

gazdasági forma felé csússzon. Ezért is fontos, hogy orszá-

gunk polgári erejét támogassuk.

REMONDIS aktuális: Gerding úr, köszönjük a beszélgetést, 

és további eredményes munkát kívánunk!

Háttér

A Wirtschaftsrat der CDU 1963-ban alakult, a német állam egészében tevékenykedő 

vállalati szakmai szövetség, mely jelenleg mintegy 11 000 tagot számlál. Tagságunknak 

lehetőséget biztosítunk a gazdaság- és társadalompolitikai döntések alakításában való 

részvételre, Ludwig Erhard szociális piacgazdasági elvei szellemében. A Wirtschaftsrat a 

vállalati gazdaság érdekeit képviseli a politikával, közigazgatással és közszférával szem-

ben. A szervezet anyagi bázisát kizárólag a tagok befi zetései jelentik.

megbízások, a jutányos fi nanszírozási források egyenlőtlen 

kezdőfeltételekkel jellemezhető versenyhelyzetet okoznak. 

Nem megoldás azonban, hogy állandóan egymás ellen har-

coljunk. Csak akkor érhetünk el mindenki elégedettségére 

szolgáló megoldást, ha a két oldal az igazságos verseny-

helyzetet és a lakosság számára legmegfelelőbb szolgálta-

tásokat célul tűzve közeledik egymás felé.

REMONDIS aktuális: A települések adókedvezményei miatt 

az állam évente több milliárdnyi forgalmi adót veszít, ame-

lyet pedig a magánvállalatok szabályszerűen befi zetnének. 

Csak Berlinben például a vegyes lakossági hulladék állami 

kezelése miatti adókiesés 12,9 millió euróra becsülhető. A 

kiesést növeli még a társasági és iparűzési adóból származó 

alacsonyabb bevétel. Ezeket az adókieséseket a lakosság-

nak más területeken kompenzálnia kell. Nem lenne ésszerű 

most, a költséges gazdaságélénkítő csomagok idején, eze-

ket a szolgáltatásokat átadni a magántulajdonú vállalatok 

kezébe?

Dr. Gerding: Az állam gazdaságélénkítő programjaiból a 

pénzügyi források jelentős részét szándékosan közvetlenül 

a települések kapják, melyektől leginkább éppen a közép-

vállalatoknak kellene a megbízásokat kapni. Nem szabad 

azonban megfeledkeznünk arról, hogy a gazdaságélénkítő 

csomagok rövid hatástartamúak. A német szövetségi kor-

mány célja az, hogy gyors és lehetőleg hatékony eszközök-

kel tartsa működésben a gazdaságot, 

Aktuális
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Az Európai Unió az évek során, tagállamainak fokozó-

dó integrációját is tekintetbe véve, a politika számos 

területén igen összetett jogi szabályozást hozott létre 

rendeletei és iránymutatásai révén. Ezek az európai sza-

bályozások részben igen összetettek, gyakran bonyolul-

tak és költségesek, ráadásul sok esetben rájuk rakódnak 

még a nemzeti előírások is. Mindezek miatt a vállalatok 

gyakran óriási bürokratikus kihívások elé néznek, pl. 

gépek engedélyeztetése, uniós támogatások megpályá-

zása vagy a közbeszerzési pályázatokon való részvétel 

esetén. Az Európai Bizottság felismerte ezt a problémát, 

és a középvállalatokra vonatkozó politikája keretében a 

bürokrácia csökkentésére irányuló intézkedéseket veze-

tett be, melyek kidolgozásában az Edmund Stoiber által 

vezetett neves munkacsoport is részt vesz. 

Az alapelv szerint a gyorsan változó globális fejlődés 

rugalmas, dinamikus és átlátható törvénykezést igényel, 

olyat, amely nem terheli feleslegesen a vállalatokat. A 

megvalósítás az Európai Bizottság által felállított „Jobb 

törvénykezés” elve alapján történik, melynek kapcsán 

2012-ig a vállalatok és a lakosság bürokráciából eredő 

terheit 25%-kal kell csökkenteni, a jelenlegi szabályok 

egyszerűsítésével vagy eltörlésével. A jelenlegi helyzet-

ben ez a lépés fontos része az EU pénzügyi és gazdasági 

válságra adott válaszának. 

A bürokrácia csökkentéséért eddig véghezvitt EU-

tevékenységek jelenlegi mérlege igen pozitív. Mintegy 

1300 előírást vizsgáltak át 2005 óta, melyek egy részét 

eltörölték, más részét egyszerűbb szabályozással helyet-

tesítették; ahol csak lehetett, törekedtek arra is, hogy 

több szabályt egyetlen jogszabálycsomagba összesítse-

nek. Ez az EU teljes jogállományának kb. 10 %-os csök-

kentését jelenti, melynek következtében a vállalatok, 

az állampolgárok és az állami szervek összesen mintegy 

30 milliárd euró megtakarításra számíthatnak. Főképp a 

jelentési és információs kötelezettségek megszüntetésé-

Kelet-Európa

Európa komolyan veszi 
a bürokrácia csökkentését
DR. CHRISTOPH KONRAD, AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJÁNAK BESZÁMOLÓJA

ről vagy egyszerűsítéséről van szó, pl. a társasági jog, az 

állami támogatások nyilvánosságra hozatala, az adózási 

jog, a vállalati kimutatások, a mezőgazdaság és a közle-

kedésügy terén. A kis- és középvállalatokat, amennyiben 

lehetséges, meg kell szabadítani ezektől a kötelezett-

ségektől. Az uniós államok által nemrégiben elért 

egyezség, mely bizonyos szolgáltatások forgalmiadó-

kulcsának csökkenéséről szólt, az uniós adatok szerint 

akár 8 milliárd euró költségcsökkenést eredményezhet. 

A jelenleg meglévő jogszabályok szűkítése mellett az EU 

bürokráciaellenes harcának másik fő pontja az európai 

törvények előkészítése során a ”hatástanulmányok” 

használata. Az érintett felekkel történő célzott, nyílt 

megbeszélések segítségével a törvényeket már eleve 

a lehető leghatékonyabbra és legegyszerűbbre kell 

tervezni. 

„ A gyorsan változó globális fejlődés rugalmas, dinamikus és 
átlátható törvénykezést kíván. Ez különösen is érvényes a 
közbeszerzési jogra, melynek az összes piaci szereplő szá-
mára igazságos versenyt kell biztosítania.” Dr. Christoph Konrad, a 

Gazdasági és Monetáris Bizottság tagja

Dr. Christoph Konrad 1994 óta az 
Európai Parlament és a Gazdasági 
és Monetáris Bizottság tagja 

Az uniós bürokrácia-csökkentés további sikerének felté-

tele egyrészt az, hogy az EU törvényhozó szerve – vagyis 

az Európa Parlament és az Európa Tanács tagállamai – a 

bizottság megfelelő javaslatait továbbra is mihamarabb 

megvizsgálja és jóváhagyja. Az is alapvetően fontos, 

hogy nemzeti szinten is következetesen törekedjenek a 

bürokrácia csökkentésére, mert a közigazgatási terhek 

nagy része továbbra is a tagállamok jogszabályaiból 

ered. Csak az európai és tagállami szervek szoros együtt-

működése hozhat végül jelentős könnyebbséget az 

európai vállalatok számára, hogy ezek a nemzetközi ver-

senyben továbbra is megállhassák a helyüket. Mindezek 

szellemében azért küzdök, hogy vállalataink nagyobb 

rendelkezési szabadságot kapjanak.
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Másodlagos nyersanyagok

A GAZDASÁGI PANGÁS NEM TUDJA LEGYŐZNI AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSON ALAPULÓ GAZDASÁGOT

Világszerte romlik a piac. A gazdaság élénkségének csökkenésével a másodlagos nyersanyagok iránti igény is 

csökken. A világ minden részén kevesebb haszonanyagot vesznek át, esetenként a már leszerződött mennyiségeket 

is visszaküldik. A csökkenő kereslet az árat is módosítja – ebben az esetben lefelé. Úgy tűnik, az újrahasznosításon 

alapuló gazdálkodás már nem kifi zetődő. Vajon a pénzügyi válság az újrahasznosítás válságát is okozza?

A másodlagos nyersanyagok, például a használt pa-

pír ára ugyanúgy ingadozik, mint más termékeké. 

Ettől még az újrahasznosításon alapuló gazdaság 

elveit nem kell megkérdőjelezni. 

Az újrahasznosítás 
elsődleges cél marad

Aktuális
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A nemzetközi gazdasági helyzet nem igazán kecsegtető. 

A termelés visszaesése és a haszon jelentős csökkenése 

fi gyelhető meg. A kedvezőtlen környezet hatással van az 

újrahasznosítási üzletágra is: az előző év második felében a 

másodlagos nyersanyagok iránti igény jelentősen csökkent. 

Ezt az árak csökkenése követte. Novemberben például egy 

tonna 1.02-es típusú vegyes papírhulladékért alig 5 eurót fi -

zettek – jobb esetben. Néhány hónappal korábban ugyanaz 

a papír kb. 100 eurót ért.

Aki a jó időszakokban gyorsan akart nagy szeletet szerezni 

az újrahasznosítási tortából, az most csalódott lehet. Ez 

azonban nem változtat azon, hogy az újrahasznosításon 

alapuló gazdálkodást minden körülmények között folytatni 

kell – a gazdaság élénkségétől függetlenül. Hiszen az újra-

hasznosítás nem napi feladat, hanem hosszú távú küldetés. 

Nem csak a gazdasági megfontolások számítanak, hanem 

elsősorban a fenntartható gazdaság és a jövő iránti felelős-

ség magasabb rendű érvei.

Jelentős feladat az ellátás biztosítása 

és a klímavédelem

Ami tény: az elsődleges nyersanyagkészletek végesek, s 

egyre több ország használja ezeket. Még ha a világ gazda-

sági termelése takarékon zajlik is, a természetes erőforrá-

sok alig bővülnek. Továbbra is szükség van más megoldá-

sokra. A nyersanyagok helyettesítésére tehát továbbra is 

szükség lesz újrahasznosított anyagokra.

Az égető CO2-probléma is csak az újrahasznosítás segít-

ségével oldható meg hosszú távon. Az anyagában, illetve 

energetikailag történő hasznosítás a fosszilis energiahor-

dozókkal való takarékoskodást is eredményez, s ezzel 

az üvegházhatású gázok kibocsátása is csökken. Csak a 

papíriparban 50%-kal csökkenthető az energiaszükséglet a 

másodlagos nyersanyagok felhasználásával.

A gazdasági keretfeltételeket javítani kell

Gazdasági szempontok szerint is fokozni kell az újrahaszno-

sítást. A vállalatok számára szinte soha nem volt még ilyen 

fontos a takarékoskodási lehetőségek kihasználása, mint 

manapság. Az energiaköltségek ebben az összefüggésben 

jelentős tényezőnek számítanak. Ezért kedvező ugyan, 

ha az elsődleges energiahordozókhoz átmenetileg olcsón 

hozzá lehet jutni, de ez a kedvező ár nem feltétlenül lesz 

tartós. Sokkal jobb, ha az importált olajtól és gáztól való 

függőség tartósan csökkenthető – ezt a célt a másodlagos 

nyersanyagok használatával biztonságosan el lehet érni.

A hosszú távú kilátások nem változtak

Azt még nem lehet tudni, hogy a haszonanyagok piaca 

mikor lendül fel ismét. De a gyengülést és az erősödést 

gyakran csak egy kis lépés választja el egymástól. A 

Branchendienst EUWID (az ágazatot támogató Europäische 

Wirtschaftsdienst – Európai Gazdasági Szolgálat) jelentése 

szerint a polietilénfólia-hulladék ára az év elején növe-

kedett, ami elsősorban a kínai piac növekvő keresletére 

vezethető vissza. Kína papírhulladékból is újra nagyobb 

mennyiségeket vesz át. Hogy ez a gyenge növekedés már 

most megerősödik-e, azt még nem tudni. Egy azonban 

biztos: a fellendülés utáni időszak egyben a következő 

fellendülés előtti időszak is. A gazdasági válság által előidé-

zett csökkenés nem fog örökké tartani. 

A jelenlegi időszak kihívásait 

csak úgy lehet megoldani, 

ha az újrahasznosítás révén 

sikerül a klímavédelem és az 

újrahasznosításon alapuló 

gazdaság ügyét továbbvinni

A termelésben a másodlagos nyersanyagokra mindenképpen szükség van. Hosszú távon a 
szükséglet tovább fog növekedni.

Az ingadozások nem rendkívüliek

Az újrahasznosítás terén nem szokatlanok a jelentős 

piacváltozások, hisz ez az ágazat számos befolyásoló 

tényező függvénye. A törvényi változások mellett első-

sorban az egyes felvevőágazatok gazdasági aktivitása 

jelentős hatású. Az elsődleges nyersanyagok árának ala-

kulása is befolyásoló tényező – különösen a műanyagok 

tekintetében, melyek ára nagyrészt a nyersolaj árától 

függ. 

Az újrahasznosítás tehát tartós 

feladat. Aki olyan biztos alappal 

rendelkezik, mint a REMONDIS, 

az növekedésre fordíthatja a piac 

gyengülését.
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Dzerzsinszk

Moszkva 

Kelet-Európa

Eldördült a startpisztoly – 
új korszak kezdődik
A REMONDIS SZORGALMAZZA AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSON ALAPULÓ GAZDASÁG KIÉPÜLÉSÉT KELET-EURÓPÁBAN

Európa keleti felén számos változás történt az elmúlt években – a hulladékkezelés terén is. A környezetvédelem 

témája a politikában és a lakosság értékrendjében is egyre fontosabb szerepet játszik. A cél a nyugati színvonalhoz 

minél közelebb érni. A REMONDIS ezekben a folyamatokban gyakorta játszik döntő szerepet.

REMONDIS aktuális: Krjucskov úr, hogyan értékeli a 

REMONDIS-szal Dzerzsinszkben nemrég kialakított együtt-

működést?

Alexander Krjucskov: Az újrahasznosításon alapuló 

gazdaság terén a REMONDIS vezető szerepet tölt be 

Németországban. A vállalat a legnagyobb magántulajdo-

nú szolgáltató a vízgazdálkodás és a hulladékhasznosítás 

terén. A REMONDIS magas szintű, speciális szakértelemmel 

rendelkezik a bonyolult logisztikai rendszerek felépítése, 

az újszerű felhasználási technológiák és a másodlagos 

nyersanyagok hatékony piaci értékesítése terén. Emellett 

nagy jelentőségű számunkra, hogy a REMONDIS egyik 

Dzerzsinszk városa is belép az újrahasznosításon 
alapuló gazdálkodásba

legfőbb törekvése az anyagkörforgások lehető legteljesebb 

zárása, többek között a vízgazdálkodás terén is, hogy ezzel 

a természeti erőforrások kímélő és tartósan gazdaságos 

használatát biztosítsa.

REMONDIS aktuális: Okozott-e fejtörést, hogy egy német 

vállalattal lépjenek együttműködésre? 

Alexander Krjucskov: Épp ellenkezőleg! Az újrahasz-

nosításon alapuló gazdálkodás világszinten egyik legna-

gyobb vállalatával való együttműködés kétségtelenül igen 

kedvező lehetőség. Meg vagyunk győződve róla, hogy a 

REMONDIS dzerzsinszki tevékenysége jelentősen hozzájárul 

A REMONDIS aktuális munkatársa Alexander Krjucskovval, a Nyizsnyij Novgorod-i terület kormányzójával beszélge-

tett a REMONDIS-szal Dzerzsinszkben nemrég létrehozott együttműködésről.

Dzerzsinszk, Oroszország:
•  Terület: Nyizsnyij 

Novgorod 
• Lakosok száma: 250 000 
• Terület: 426 km2

Aktuális
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Növekvő jólét, fokozódó fogyasztás, erősödő termelés – 

keleten javul a helyzet. Gazdasági szempontból a fejlődés 

előnyös. De hátránya is van: a gazdasági fellendülés növeli 

a hulladék mennyiségét és megváltoztatja az összetételét. 

Emellett nő a nyersanyagigény. Ez új szemléletmódot ered-

ményez. Az éghajlat és a természeti erőforrások védelme 

korábban alárendelt szerepet játszott. Mostanság azonban 

egyre erősebben a középpontba kerülnek.

A példa Oroszország: A közvéleménykutatások tanúsága 

szerint a környezetszennyezés a lakosság számára a három 

legfontosabb téma egyike. Mindenki egyetért abban, 

hogy eljött a cselekvés ideje. Dzerzsinszk jellegzetes hely. 

A Szovjetunió idejében a város az ország egyik legna-

gyobb vegyipari központjává fejlődött. Jelentős ökológiai 

következményekkel. Még 2007-ben is a világ legsúlyosabb 

környezetszennyezéssel terhelt területeinek egyike volt. 

De azóta a város mindent megtesz, hogy helyzetét hosszú 

távra is fenntarthatóan javítsa.

Nagy lépésekkel a jövő felé

A gyors eredmények érdekében PPP-t kezdeményeztek, ez 

lett a REMONDIS Dzerzsinszk. Ezzel megkezdődhet az új 

infrastruktúra kiépítése. Egyelőre a települési hulladékkal 

foglalkoznak. A vállalat azonnali beruházásként korszerű 

gyűjtőjárműveket és tárolókat szerzett be. Bevezették az 

üveg, a papírhulladék és a műanyag szelektív gyűjtését, 

hogy a haszonanyag-körforgás folyamatai záruljanak. En-

nek érdekében a REMONDIS Dzerzsinszk a város területén 

több mint 1.300 gyűjtőkonténert helyezett el.

Már idén nyáron megkezdődik a lomtalanítási hulladék 

elszállítása is. Felépítenek továbbá egy átrakodóállomást és 

egy válogatóüzemet is. A tervekben szerepel a tevékeny-

ség kiterjesztése a szomszédos városokra és településekre. 

Emellett az ipari ügyfelek részére is javítani kívánják a 

szolgáltatásokat. Így aztán Dzerzsinszk hulladéka új utakra 

juthat. Olyan utakra, melyek megfelelnek a modern, újra-

hasznosításon alapuló gazdaság elveinek. 

Dzerzsinszkben évente mint-

egy 100 000 tonna települési 

hulladék keletkezik. Orosz-

országban a termikus vagy 

anyagában történő hasznosí-

tás aránya 3-4%.

majd a városban a környezet minőségének javulásához, és 

hogy később a Nyizsnyij Novgorod-i terület egyéb pontjaira 

is kiterjeszthető lesz az együttműködés. Fontosnak tartjuk 

az együttműködést, mert javunkra szolgál a cég hulladék-

gazdálkodás területén szerzett szakértelme és tapasztalata. 

Eleve ez teremti meg számunkra a hulladékbegyűjtés és az 

újrahasznosítás hatékony infrastruktúrájának létrehozását. 

Van azonban egy további szempont is. A REMONDIS-szal 

való együttműködés jelentős abban a tekintetben, hogy 

a Nyizsnyij Novgorod-i területre mint vonzó befektetési 

területre irányítja a fi gyelmet. 

REMONDIS aktuális: Milyen előnyöket várnak a szelektív 

hulladékgyűjtés bevezetésétől? 

Alexander Krjucskov: Első lépésként a hulladékok 

háztartásközeli begyűjtését indítjuk el Dzerzsinszkben. 

Az a célunk, hogy a válogatott hulladékból a másodlagos 

nyersanyagokat kinyerjük és visszajuttassuk a gyártási kör-

folyamatba. Így csökkenteni tudjuk a fennmaradó hulladék 

Alexander Krjucskov, a Nyizsnyij 
Novgorod-i terület kormányzója 
letette a voksot az újrahasznosításon 
alapuló gazdaság mellett

mennyiségét, hiszen a hulladékot másodlagos nyersanyag-

forrásként hasznosítjuk, s egyben a lerakóhelyeket is 

tehermentesítjük. 

REMONDIS aktuális: Hogyan tervezik a REMONDIS-szal a 

további együttműködést?

Alexander Krjucskov: A REMONDIS Dzerzsinszkkel a kö-

vetkező tervünk egy válogatóüzem létrehozása a háztartási 

hulladék kezelésére.

REMONDIS aktuális: Krjucskov úr, köszönjük a beszélgetést!

A REMONDIS új gépjárműparkja bevetésre kész Dzerzsinszkben.
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A REMONDIS az 1990-es 

évek eleje óta jelentősen 

hozzájárul a természeti 

erőforrások kíméléséhez és 

a klímavédelemhez Lengyel-

országban.  

Különösen nagy lehetőségek rejlenek a CO2-kibocsátás 

csökkentésére az új, keleti tagállamokban. Ezek az orszá-

gok még a lerakók korát élik, vagyis a hulladékuk legna-

gyobb része egyszerűen a depókba kerül. Lengyelország 

példája mutatja, hogy sokat lehet tenni.

A Prognos AG friss tanulmánya azt vizsgálta, milyen 

hatással lehet az új tagállamok hulladékgazdálkodása a 

CO2-kibocsátás csökkentésére. A 2004-es állapotot alapul 

véve tekint előre 2020-ra. Lengyelországban az említett 

időszakra vonatkozóan a CO2-kibocsátás akár 18 megaton-

nával csökkenhet. Már az energetikai és az anyagában való 

hasznosítás révén is akár 7 megatonnányi CO2-ekvivalens 

kibocsátása előzhető meg.

Takarékosság kettős rendszerben

A REMONDIS az 1990-es évek eleje óta jelentősen hozzá-

járul a természeti erőforrások kíméléséhez és a klímavéde-

lemhez Lengyelországban. Ennek jelentős pillére az EKO-

PUNKT, a REMONDIS által a termékek csomagolóanyagának 

gyűjtésére és válogatására meghonosított kettős rendszer. 

A 2001-ben alapított társaság az új tagállamban mára éven-

te mintegy 120 000 tonna hulladékkal foglalkozik. 

Mindent egybevetve az EKO-PUNKT már az elmúlt néhány 

évben is óriási mennyiségű haszonanyagot juttatott vissza a 

lengyelországi gazdasági körforgásba. Ez nem csak a termé-

szeti erőforrások védelméhez járult jelentősen hozzá, ha-

nem a klímavédelemhez is: az EU 15 tagállamában a kettős 

rendszerből származó anyagáramokra 2005-ben a német 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Reaktorbiztonsági 

Minisztérium kiszámolta a CO2-ekvivalens értékeket. Ezen 

értékek alapul vételével a REMONDIS Lengyelországban 

2002 és 2007 között csak a csomagolóanyagok révén több 

mint 100 000 tonna CO2-ekvivalenst takarított meg.

Az elektromos készülékek éghajlatkímélő 

újrahasznosítása

A csomagolóanyagokon kívül a REMONDIS Lengyelország-

ban számos területen fejt ki tevékenységet. A Lodzban üze-

melő, használt elektromos berendezések bontását végző 

központ például európai szinten is a legmodernebb ilyen 

Környezet- és klímavédelem
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üzemek közé tartozik. Itt évente 100 000 tonna kimustrált 

készülék újrahasznosítását készítik elő. Nem csak visszanye-

rik a hasznos részeket, de a káros anyagokat is semlegesítik. 

Itt többek között elsősorban a hűtőgépekben még ma is 

használt FCKW-ről van szó. Ez az anyag az üvegházhatású 

gázok között az egyik legveszélyesebb, mely az ózonréte-

get tízezerszer erősebben károsítja, mint a szén-dioxid. 

Hulladéklerakók helyett új megoldások

Kétségtelen, hogy az újrahasznosításon alapuló hulladék-

gazdálkodás terén Lengyelország jó ütemben fejlődött. 

Mégis sok még a tennivaló. Ez elsősorban a hulladéklerakók 

helyzetére igaz. Jelenleg ugyanis a lengyelországi szemét 

nagy része még mindig a depókba kerül – általában ren-

dezetlenül. A szakszerűtlen lerakás nagy mértékben veszé-

lyezteti az éghajlati viszonyokat, mert a keletkező metán 

huszonegyszer erősebb üvegházhatással rendelkezik, mint 

azonos mennyiségű CO2. A települési hulladékok kezelése 

és rendezett lerakása a Prognos kutatásai szerint Lengyelor-

szágban további 7,5-10,8 megatonna CO2-ekvivalens megta-

karítást jelenthet.

Új utak a vegyes eredetű energiatermelésben

További fontos lépés a hulladékok energetikai hasznosítása. 

Eddig Lengyelország a felhasznált energia 95%-át szénből 

nyerte, de ennek az elsődleges energiahordozónak a hasz-

nálata magas CO2-kibocsátást okoz. Tehermentesítő megol-

dás lehet a hulladék lerakása helyett annak biomasszaként 

vagy hulladékégető-művekben való felhasználása, ami a 

klímavédelem szempontjából is kedvező. A REMONDIS ezen 

a területen is kész széles körű tapasztalatát és szaktudását, 

valamint fi nanciális erejét is a lengyel partnerek rendelke-

zésére bocsátani, a megfelelő beruházások létrehozását 

segítendő.

Már 1992-ben létrejött az első 
lengyel PPP-projekt Poznanban. 

A növekvő szakértelem 

és a korszerű technoló-

giák új utakat nyitnak a 

természeti erőforrások 

és a klíma védelmében.
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Az újrahasznosításos hulladékgazdálkodás nemzetközi hírei

A REMONDIS Kelet-Európában a gazda-
sági tendenciák ellenére is terjeszkedik
A REMONDIS Kelet-Európában a jelenleg meglehetősen nehéz piaci helyzet ellenére is terjeszkedik, és következe-

tesen a hulladék szelektív gyűjtésének bevezetésén dolgozik. Az oroszországi és ukrajnai piaci jelenlétet tovább 

fejlesztjük. A REMONDIS aktuális a kelet-európai terjeszkedési tervekről beszélgetett Hendrik Vonneguttal, a 

REMONDIS International GmbH igazgatósági tagjával és Ansgar Frielinggel, a REMONDIS Ukrajna főigazgatójával, 

akik a cég oroszországi és ukrajnai tevékenységéért felelősek.

REMONDIS aktuális: Vonnegut úr, a REMONDIS tevékeny-

ségi köre folyamatosan bővül Kelet-Európában. Miben 

térnek el a kelet-európai és a német piac jellegzetességei?

Hendrik Vonnegut: Kelet-Európában még nem honoso-

dott meg a szelektív hulladékgyűjtés. A hulladék 95%-át a 

lerakókra viszik, a haszonanyagok elvesznek. Csak mintegy 

2%-os az újrahasznosítás aránya. Ez a szelektív hulladék-

gyűjtés bevezetésével meg fog változni. 

REMONDIS aktuális: Milyennek látja a REMONDIS esélyeit 

a kelet-európai piacon? 

Hendrik Vonnegut: Egyértelműen arra törekszünk, hogy a 

vízgazdálkodás és az újrahasznosításos hulladékgazdálko-

dás reformját vigyük Kelet-Európába. Célunk Kelet-Európa 

felzárkóztatása az európai színvonalhoz. Már most újabb 

PPP-projekteken dolgozunk.

REMONDIS aktuális: Milyen szerepet tölt be az oroszor-

szági és ukrajnai tevékenység a REMONDIS teljes stratégi-

ájában?

Hendrik Vonnegut: A Kelet-Európára vonatkozó stratégi-

ánk fontos része, hogy tevékenységünket Oroszországra is 

kiterjesszük. Hosszú távra tervezünk. 

REMONDIS aktuális: Frieling úr, milyen nehézségekkel kel-

lett szembenézni Ukrajnában az újrahasznosításon alapuló 

gazdálkodás elemeinek bevezetése során?

Ansgar Frieling: Nagy kihívást jelent, hogy a lakosság meg-

lehetősen érdektelen a környezetbarát hulladékkezelés kér-

désében. Arra törekszünk tehát, hogy felhívjuk a fi gyelmet 

a probléma óriási ökológiai jelentőségére, és megnyerjük 

az emberek bizalmát a tevékenységünk iránt.

REMONDIS aktuális: Mennyire érezteti hatását a gazdasági 

válság a két ország piacán? 

Ansgar Frieling: A világ egészében jelentkező gazdasági 

válság a kelet-európai országokban igen erősen érezteti 

hatását, hisz ezeken a területeken az infrastruktúra még 

nem éri el a nyugat-európai színvonalat. További nehezítő 

körülmény, hogy jelenleg a kinyert haszonanyagokat nehéz 

a világpiacon értékesíteni. 

REMONDIS aktuális: Középtávon milyen fejlődést várnak 

az orosz, illetve az ukrán piacon?

Hendrik Vonnegut: Mindkét ország egyre nyitottabbnak 

mutatkozik arra, hogy a nyugati színvonal felé törekedjen. 

Ezért igen optimisták vagyunk, és arra számítunk, hogy 

a kelet-európai terveinket továbbra is meg fogjuk tudni 

valósítani. 

Ansgar Frieling: Különösen Ukrajna lesz érdekelt a 

közeljövőben az európai környezetvédelmi előírásokhoz 

való közelítésben, hogy ezzel megteremtse az Unióba való 

belépés alapját.

„ Szeretnénk növelni a modern vízgazdálkodás és újrahasz-
nosításon alapuló hulladékgazdálkodás iránti elkötelezett-
séget Kelet-Európában, hogy a hulladék- és szennyvízke-
zelés átalakítását véghezvihessük.“ Hendrik Vonnegut, a REMONDIS 

International GmbH vezetőségének tagja.

Hendrik Vonnegut, 
a REMONDIS International 
vezetőségének tagja 

Ansgar Frieling, a REMONDIS 
Ukrajna főigazgatója 
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Gliwice

Sikeres változás: 
Gliwice, a példaértékű város

Már igencsak indokolt volt a változtatás, amikor a közös 

vállalat megkezdte a munkát. Gliwice és környéke 300 000 

lakosa helyzetének mihamarabbi javítására a REMONDIS 

széles körű, azonnali intézkedéscsomagot indított be. Két fő 

célunk volt: a haszonanyagok kinyerése révén az újrahaszno-

sításon alapuló gazdálkodás fejlesztése és a lerakókra kerülő 

hulladék mennyiségének minimalizálása.

A teljesítőképesség tartós növelése

Azonnal kibővítettük és modernizáltuk a járműállományt. 

Ezzel egy időben a szolgáltatási kört szélesítettük és 

szakszerűsítettük. Mára ebben a sziléziai városegyüttesben 

58 jármű dolgozik a hulladék összegyűjtésén és az utak 

A GYORS FEJLESZTÉS MAGASABB SZINTRE EMELTE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁST GLIWICÉBEN

A lengyel nagyváros, Gliwice és a REMONDIS már 2002 óta működik együtt egy PPP keretében. Célzott befektetések 

és a következetes fejlesztés eredményeképp nem csak a környezetvédelem és a kommunális lakossági szolgáltatá-

sok színvonala növekedett.

tisztántartásán. A különféle hulladékok 

szelektív gyűjtésére mintegy 14 000 konté-

ner áll rendelkezésre. A REMONDIS az üzemek 

esetében is új technológiákat vezetett be: mára már 

egy korszerű válogatóüzem teszi lehetővé a hasznosítható 

anyagok visszajuttatását a körforgásba. 

Gliwice is profi tál

A hulladékgazdálkodás minőségének javulása számos előny-

nyel jár: a település és a lakosság javát egyaránt szolgálja 

a környezetterhelés csökkenése és a csinosabb városkép. 

Gazdasági előnyöket is felsorolhatunk. Az egyre jobban 

fejlődő PPP-vállalat által végzett beszerzések a helyi érté-

keket növelik. Emellett a REMONDIS vonzó munkahelyeket 

teremt, s így nem utolsó sorban a régióban élő családok 

megélhetésének alapját adja.

A fejlődés mintapéldája

A települési hulladékkezelő üzem telephelye rémes 

állapotban volt. Mára megtörtént a teljes felújítása és 

átalakítása. Ez növeli a hatékonyságot, és jobb munka-

körülményeket teremt az ott dolgozók számára.

Lengyelország egész területén 
több helyütt hozott létre vagy 
újított fel a REMONDIS szolgálta-
tási egységeket. A legújabb példa 
Gliwice.

Gdynia
Lębork

Świnoujście

Szczecin
Barwice

Mrągowo

Bydgoszcz

Wągrowiec

Poznań

Kościan

Sochaczew

Płock

Otwock

Zduńska Wola
Łódz

Radomsko

Częstochowa
Ostrowiec 
Świętorkrzyski

Świdnik

Krakkó

Dąbrowa Górnicza

Sosnowiec

Olesno
Opole

Kędzierzyn-Koźle
Toszek

Gołcza

PrzewrotneGliwice

Varsó

Piaseczno

Drobin

Góry

Piotrków Trybunalski

Długi Borek

Gliwice, Lengyelország 
 Régió: Szilézia 
  Lakosok száma: 300 000 
(a városban és agglome-
rációjában) 

  Terület: 134,2 km2

A REMONDIS jelenléte: 
 58 gépjármű 
 14 000 gyűjtőkonténer 
  1 válogatómű 
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Az útdíj eltörlése

A gazdasági válság mostanra átterjedt a vízgazdálkodásra 

és az újrahasznosításos gazdálkodásra is. Erre való 

tekintettel a BDE tagvállalatai kéréssel fordulnak a német 

szövetségi kormányhoz. A BDE elnöke, Peter Kurth és 

főigazgatója, Matthias Raith a német közlekedésügyi 

miniszternek, Wolfgang Tiefensee-nek küldött levelében 

szorgalmazta a németországi autópályákon a tehergépjár-

művekre vonatkozó útdíj 2009. január 1-től érvényes emelé-

sének elhagyását. Az áremelés a BDE tagvállalatainak 

mintegy 10 000 járművét érinti. Ez évente és járművenként 

1000 euró többletköltséget jelent. 

Az ágazati minimálbér bevezetése

Az év elején hosszas vita zárult le: mintegy 15 hónap után 

az összes tárgyalófél (BDE, VKA, ver.di) megegyezett az 

ágazati minimálbér bevezetésének kérdésében. 

A megegyezés a tervek szerint 2009. augusztus 1-től lép 

életbe, az ágazatban egységesen érvényes minimálórabér 

összege pedig 8,02 euró.

Ellenezzük a csomagolóanyagok hulladékkezelésének 

államosítását!

A csomagolóanyagokról szóló 5. törvénymódosítás életbe 

lépése után nem sokkal már hallani olyan véleményeket, 

melyek a csomagolóanyagok hulladékkezelésének jelenlegi 

formáját megszüntetnék, még mielőtt a jelen törvényi 

Jön a minimálbér, de hol marad 
az igazságos adórendszer?
A BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT (BDE – A NÉMET HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

SZÖVETSÉG) SZÓT EMEL AZ ÁLLAMOSÍTÁSI FOLYAMATOK ELLEN ÉS AZ IGAZSÁGOS VERSENYHELYZET ÉRDEKÉBEN  

Szövetségek álláspontja

szabályozás kifejthette volna a hatását. A BDE ezzel 

kapcsolatban óva int a túl korai következtetésektől. Még ha 

az új törvényváltozat nem is oldja meg az összes problémát, 

semmiképp sem szabad a magánvállalatok által végzett 

haszonanyag-begyűjtést teljesen megszüntetni. Az olyan 

megfontolásokat, melyek a csomagolóanyagok hulladékke-

zelését ismét állami kézbe adnák, egyértelműen el kell 

utasítani. A gyártói felelősség elvének van jövője.

Az EU nehezményezi az adózási egyenlőtlenségeket

Az Európai Bizottság a mai napig nem döntött a BDE által 

benyújtott panasz ügyében, mely a közszférához tartozó és 

a magántulajdonú szennyvízkezelő cégek közötti adózási 

különbségre vonatkozott. Az EU-képviselők azonban 

változatlanul nagy érdeklődést mutattak az infrastrukturá-

lis területet érintő forgalmi adó egységesítéséről Európa és 

Németország viszonylatában. A BDE számára a szennyvíz- 

és a hulladékkezelés területén jelentkező egyenlőtlen 

adózási terhek vonatkozásában tett panasz továbbra is 

kiemelt helyen szerepel. Összességében megállapítható, 

hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik az Európai 

Bizottságra a piacok összehangolása és az azonos 

versenyfeltételek megteremtése terén, mert időközben a 

kommunális szövetségek is jelezték az ügy európai szintű 

tisztázása iránti igényüket.

A BDE sajnálatosnak tartja a környezetvédelmi 

törvénykönyv létrejöttének elmaradását 

A BDE, a Német Hulladékgazdálkodási Szövetség sajnála-

tosnak tartja a környezetvédelmi törvénykönyv létrejötté-

nek elmaradását. A szövetség véleménye szerint az összes 

környezetvédelmi szempontból fontos engedélyezési 

eljárás egyetlen törvénykönyvbe foglalása az eljárásjog és a 

lényegi környezetvédelmi jog fejlődését és egyszerűsödését 

jelenthette volna. Az eredetileg megcélzott egybefoglalás 

hangsúlyozta volna a technikai környezetvédelem 

fontosságát egy modern ipari társadalom életében. A BDE 

szorgalmazza, hogy a várható további tanácskozásoknál a 

magántulajdonú környezetvédelmi vállalatok érdekeit és 

lehetőségeit erősebben vegyék fi gyelembe.

Politikai téren még sok a 

tennivaló. A BDE és más 

szervezetek is az igazságos 

körülmények között zajló 

üzleti verseny mellett emel-

nek szót. 

Aktuális
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Újrahasznosításon alapuló hulladékgazdálkodás

Minden részletre kiterjedő fi gyelem

Ha berendezéstechnikáról és építkezésekről van szó, akkor ő dönt a beruházástervezés és -kivitelezés minden kérdé-

séről. Nincs olyan technikai beruházás – legyen az hulladékprés, válogatóberendezés vagy hulladékégető-mű – mely 

túljutna az ötlet szintjén, ha Dr. Ansgar Fendel és szakértő csapata nem adta a beleegyezését. Döntésükben pedig 

csak a pontos tények és adatok számítanak.

Ahhoz, hogy egy berendezés tartósan gazdaságosan üze-

meljen, számos mutatót már a tervezési fázisban megfelelő 

számadatokra építve kell tisztázni. A berendezés bonyo-

lultságától függően akár óriási feladat is lehet a technikai 

adatok üzemgazdasági mérőszámokká való átdolgozása. 

A REMONDIS berendezésekre vonatkozó indikátorrendszer 

segítségével határozzák meg az üzemek optimalizálásának 

és a költségek kézbentartásának lehetőségeit. Ebből nem 

csak a már meglévő üzemeknek van hasznuk, a tapasztala-

tokat az új beruházások tervezésénél is felhasználják. Ennek 

a feladatnak az ellátásához a technikai folyamatok mély 

ismerete éppolyan fontos követelmény, mint a számítási 

jártasság és a piaci adottságok felismerése. „Minden egyes 

beruházás gazdaságossága az előkészítési fázisban ponto-

san meghatározott alapoktól függ” – így jellemzi feladatát 

Dr. Fendel. 

A berendezések tervezése és kialakítása mellett a feladat 

részét képezi a már meglévő berendezések optimalizálá-

sa és új technikai megoldások fejlesztése. Ezenkívül a Dr. 

Ansgar Fendel és csapata által ellátott feladatok körébe 

tartozik az akvizíciós projektek teljes körű felülvizsgálata, 

az engedélyezési eljárások, az általános vállalatbiztonsági 

ügyek a tűzvédelmet is beleértve, a teljes energiakereske-

delmi és -hatékonysági szakterület és a CO2-igazolások. Ez 

nem kis kihívás egy olyan sokoldalúan felépülő vállalatnál, 

mint a REMONDIS, ahol a legkülönbözőbb berendezések-

kel, telephelyekkel és piaci környezettel lehet dolga. A szá-

mos szakágat magába foglaló csapat, melyben mérnökök, 

tervezők, természettudósok, üzemgazdászok és energia-

ügyi szakemberek dolgoznak, meghatározza az igényeket, 

kidolgozza a megfelelő technikát, majd a költségeket 

szembeállítja a várható haszonnal. A legfontosabb adato-

kat a REMONDIS illetékes részlegeivel együtt dolgozzák 

ki. Munkájuk eredménye lesz az a megvalósításra alkalmas 

technikai terv és a hozzá tartozó gazdaságossági számítás, 

melyek alapján a vezetőség a döntését meghozza. Így kerül 

sor a folyamat végén az adott berendezés megépítése 

melletti vagy elleni egyértelmű döntésre. Akármilyen dön-

tés szülessen is, az mindenképpen vállalható a REMONDIS 

jövője szempontjából – Ansgar Fendelnek és munkatársai-

nak köszönhetően.

DR. ANSGAR FENDEL A TELJES BERENDEZÉSTECHNIKA ÉS AZ ENERGIA TÉMAKÖR FELELŐS IGAZGATÓJA 

A REMONDISNÁL

Az egyes berendezések 

létrehozása előtt meg kell 

vizsgálni azok hosszú távú 

gazdaságosságát. 

Dr. Ansgar Fendel, a REMONDIS 
Assets & Services GmbH & Co KG 
igazgatója
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Vízgazdálkodás

Szennyvízkezelés az AkzoNobel 
rotterdami ipari parkja részére
A TELEPHELY ÖSSZES VÁLLALATÁNAK SZENNYVÍZKEZELÉSE EGY KÉZBEN

Az amersfoorti (Hollandia) székhelyű AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. a lüneni (Németország) REMONDIS Aqua 

GmbH & Co. KG-t bízta meg a Rotterdam-Botlekben lévő ipari parkja szennyvízkezelő berendezéseinek kiépítésé-

vel és üzemeltetésével. Ebben az ipari parkban a vegyipar számára állítanak elő értékes alapanyagokat, műanyag-

előanyagokat és különféle hatóanyagokat. 

REMONDIS I Vízgazdálkodás
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Az AkzoNobel alapelve, hogy termékeivel az ember és a 

környezet életkörülményeinek fenntartható javulásához 

járuljon hozzá. Ez az alapelv az AkzoNobel rotterdami ipari 

parkjában zajló termelési folyamatok minden részletében 

érvényesül. Az AkzoNobel célja az volt, hogy a fenti elvet 

a vízgazdálkodás terén is megvalósíthassa, minősített és 

környezetbarát szennyvízkezelés révén.

A REMONDIS Aqua számos megvalósult contracting-modell 

során bizonyította, hogy a szennyvízből történő energia-

nyerés és a szennyvízben lévő haszonanyagok visszanyerése 

gazdaságosan megvalósítható.

Az AkzoNobel azzal, hogy a szennyvíztisztítás feladatát 

hozzáértő szolgáltatóra bízta, egyrészt lehetőséget terem-

tett arra, hogy a szakterületére koncentrálhasson, másrészt 

a szerződő partner speciális tudásának felhasználásával tar-

tósan biztos lehet a szennyvízkezelés technikai és gazdasági 

szempontból is optimális végrehajtásában. Az AkzoNobel 

számára az is fontos volt, hogy olyan partnert találjon, aki 

majd hozzáértően oldja meg a gyártás tervezett kapacitás-

növeléséből adódó új szennyvízkezelési feladatokat.

A REMONDIS Aqua ezért először egy olyan fejlesztési tervet 

dolgozott ki, mellyel a jelenlegi, kémiai-fi zikai tisztításból 

és biológiai kezelésből álló kétlépcsős tisztítás teljesítőké-

pessége növelhető. A szennyvizet a berendezés teljes mér-

tékben tisztítja, így a kifolyó víz egyenest a kikötő vizébe 

vezethető. A szoros határértékek miatt a berendezésnek 

igen hatékonyan kell üzemelnie. A REMONDIS módszeré-

nek lényege a REMONDIS által az üzemvezetési tapasztala-

tok alapján kidolgozott RE-Balance eljárás, mely lehetővé 

teszi a rugalmasabb szennyvízfelvételt, a már korábban is 

igen magas üzemelési biztonság további növelése mellett. 

A REMONDIS felelős az elképzelés tervezési és építéstech-

nikai megvalósításáért, s ezzel már ebben a korai fázisban 

teljes mértékben leveszi a terheket az AkzoNobel válláról. 

„ Az AkzoNobel-megbízás eredményes teljesítése   
ismét bizonyítja vállalatunk erejét a nemzetközi   
vízgazdálkodási üzletágban. A nemzetközi szereplés további 
kiterjesztése fejlődésünk fontos területe lesz.”
 Dr. Lars Meierling, a REMONDIS Aqua International igazgatója

Az AkzoNobel a legkorszerűbb berendezéseket használva állít elő különleges vegyületeket, melyek számos 
további gyártási folyamat alapanyagául szolgálnak.
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Háttér

A REMONDIS tanúsított berendezés-üzemeltetési koncep-

ciójának felhasználásával a fentiek mellett az AkzoNobel 

rendelkezésére áll az a szaktudás, amely a REMONDIS-nál 

számos ipari szennyvízkezelő berendezés üzemeltetése révén 

halmozódott fel. A tartósra tervezett contracting kereté-

ben történő üzembővítés megvalósítása és az üzemeltetés 

átadása az AkzoNobel számára biztosítja a szennyvízkezelés-

sel kapcsolatos feladatok alól való felszabadulást és egyben 

a költségek megbízható átláthatóságát is. A REMONDIS 

Aqua piacvezető az ipari szennyvízkezelésre vonatkozó 

contracting-megoldások terén. Példaként felsorolhatjuk a 

MAN, a BASF, a HENKEL, a HUMANA, a GEA vagy a Lorenz 

Snack-Word vállalatokkal létrehozott projekteket. Az utóbbi 

időben pedig a REMONDIS vízügyi szakemberei számos 

nemzetközi szennyvíz-projektet valósítottak meg az ipari 

és a kommunális szennyvízkezelés területén egyaránt, 

Spanyolországban, Lengyelországban és Törökországban.

A REMONDIS Aqua ipari részlegének kereskedelmi igazga-

tója számára ennek az átfogó ipari projektnek a megvaló-

sítása az első lépést jelenti más ipari parkok vízgazdálko-

dásának átvétele felé. „Az AkzoNobel és a BASF estében 

egyaránt megmutattuk, hogy a vegyipari ágazat számára 

a magas minőségi, biztonsági és teljesítménykövetelmé-

nyek ellenére is minden tekintetben optimális szolgáltatást 

tudunk nyújtani.”

„ A REMONDIS Aqua-val létrehozott szerződés 
révén a szennyvíztisztítás terén kiváló szakérte-
lemmel rendelkező, megbízható együttműkö-
dési partnerre leltünk Rotterdamban.“
Ton Pichel, az AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. marketing menedzsere

A szerződést a REMONDIS Aqua 
részéről Dr. Lars Meierling (bal 

oldalon), az AkzoNobel részéről 
pedig Peter Kuijpers írta alá 

Amersfoortban. 
A hátsó sorban balról jobbra: 

Gerhard Simons projektvezető és 
Andreas Bankamp a REMONDIS 

Aqua ügyvezetője, valamint
Ton Pichel és Paul Groot 

Zwaaftink az AkzoNobel 
Industrial Chemicals részéről.

Az AkzoNobel Industrial Chemicals vállalat energiát, sókat, klóralkálitermékeket és azok továbbfeldolgozott terméke-

it, pl. monoklór-ecetsavat állít elő. Termékei a hétköznapi élet elengedhetetlen részei – többek között járművek, üveg, 

élelmiszerek, különleges műanyagok, gyógyszerek és textilipari termékek gyártásánál kerülnek felhasználásra. 

Az Industrial Chemicals kb. 1900 alkalmazottat foglalkoztat a hollandiai Rotterdamban, Hengelóban és Delfzijlben, 

valamint a svédországi Skoghallban, a németországi Ibbenbürenben, Bitterfeldben és Frankfurtban, a dániai 

Mariagerben, az egyesült államokbeli LeMoyne-ben és a kínai Taixingban. A 2008-ban 966 millió eurós forgalmat 

bonyolító vállalat központja Hollandiában, Amersfoortban van. 

REMONDIS I Vízgazdálkodás
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Vízgazdálkodás

Világszerte kitűnő 
vízellátás
VÍZGAZDÁLKODÁSI FRANCHISE – ÚJDONSÁG A FRANCHISE-RENDSZEREK KÖZÖTT

Víz nélkül nincs étel és nincs 

élet. A REMONDIS a GWFA 

révén világszerte segíti a helyi 

vállalatok részvételét a vízgaz-

dálkodásban.

A cél hatékony vízellátó- és szennyvízkezelő rendsze-

rek létrehozásának segítése a Világbank által 2006-ban 

kitüntetéssel díjazott global water franchise elv alapján. 

Különösen azokon a területeken, ahol korábban semmiféle 

vízgazdálkodási tevékenységet nem folytattak, a GWFA 

segíti a helyi vállalatokat a vízgazdálkodás megindításának 

egyszerűsítésében. A REMONDIS-csoport a GWFA három 

alapító tagjának egyike. 

A GWFA különlegessége az az ötlet, mely a vállalat alapját 

adja. A GWFA egy vízgazdálkodási franchise rendszert 

kínál. A franchise-rendszerek költséghatékonyak, és minden 

résztvevő számára nyertes helyzetet teremtenek, mert a 

franchise-rendszergazdák és a franchise-vállalkozók erejét 

egyesítik. A GWFA franchise-átadóként a franchise-átvevők 

rendelkezésére bocsát mindent, ami az üzleti tevékenység 

sikeres megvalósításához szükséges. Ide tartozik minden a 

A klímaváltozás mellett a fokozódó vízhiány a legfenyegetőbb kihívás, mellyel a Föld lakosságának szembe kell néz-

nie. A világon mintegy 1,2 milliárd ember szenved a rossz ivóvízellátás miatt. Több mint kétszer ennyien pedig úgy 

élnek, hogy nincsen vezetékes ivóvizük. Ezzel a jelentős problémával igyekszik megküzdeni a Global Water Franchise 

Agency (GWFA – Nemzetközi Vízgazdálkodási Franchise Ügynökség).  
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A GWFA fi gyelme elsősorban a feltörekvő országok és a 

fejlődő országok felé fordul, ahol önerőből nem képesek 

a vízellátás és szennyvízkezelés helyzetén javítani. A világ-

vállalatnak tekinthető GWFA és a helyi vállalatok közötti 

együttműködés sok szempontból előnyös a különféle 

projektek megvalósításában. Általában szélesebb körben 

fogadják el az adott projekt létét, mert a helyi gazdasági 

rendszerek bevonása révén nem alakul ki ellenérzés az ide-

gen befolyás miatt. Így hamar elérhető a viszonyok javulá-

sa. A tevékenységek minősége javul a GWFA kínálatának és 

a helyi vállalatok rugalmas, ügyfélközeli szolgáltatásainak 

összekapcsolásával. Emellett a költségek csökkenthetők és a 

megbízók számára pénzügyi biztosítékok adhatók. A GWFA 

által a helyi vállalatoknak nyújtott szolgáltatások lehetővé 

teszik a vízgazdálkodás fenntartható fejlődését, és ezzel 

egyidejűleg segítik az adott régió gazdasági és ökológiai 

fejlődését is. 

A GWFA ötletgazdái a REMONDIS-csoport mellett a 

nemzetközi vízgazdálkodási üzletág két további neves 

vállalata. A Hans Huber AG nemzetközi szinten piacvezető 

a vízelőkészítésben, szennyvízkezelésben, iszapkezelésben 

szükséges szaktudástól a megfelelő marketing-tevékeny-

ségen át egészen a minőségi és pénzügyi biztonságig. 

A franchise-átvevő olyan helyi vállalat, mely esetenként 

maga is hozzájárul a szerződési keretekhez valamely egyéb 

termékkel vagy kapacitással, más esetben viszont nem 

rendelkezik elegendő forrással, s ilyenkor a GWFA teljes 

szolgáltatási körét felhasználhatja. A rendszer feladata 

a helyi kis- vagy középvállalatok számára lehetővé tenni, 

hogy egy erős partner támogatásával sikeresen vessék meg 

lábukat a vízgazdálkodási üzletágban. 

„ Ritka, hogy minden fél egyszerre lehessen nyertes, 
de van ilyen. A GWFA által kidolgozott global water 
franchise elv segítségével a franchise-átadók és -átve-
vők egyaránt jól járnak, s ezáltal nem utolsó sorban a 
környezet is.” Andreas Bankamp, a REMONDIS Aqua ügyvezetője
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„ A GWFA elsősorban a feltörekvő országokban és a fejlődő orszá-
gokban teremt lehetőséget a korszerű vízellátás és szennyvízkeze-
lés megvalósítására, s ezzel egy időben a helyi vállalatokkal való 
együttműködés révén a gazdasági helyzet javítására.“ Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. 

pol. Karl Ulrich Rudolph, a Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. pol. K.-U. Rudolph GmbH igazgatója

és folyamattechnológiában használt gépek és berendezések 

területén. A Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. pol. K.-U. Rudolph GmbH 

a víz- és szennyvízágazat szervezésére és fi nanszírozására 

szolgáló újszerű modellek kidolgozásában szakértő. E két 

vállalat tökéletesen kiegészíti a REMONDIS-csoport vízelő-

készítő és újrahasznosító berendezéseinek hálózatában, 

illetve a vízellátási és szennyvízkezelési rendszerek megva-

lósításával szerzett széles körű tapasztalataiban rejlő erejét.

A víz világszerte szűkös erőforrássá válik. Már ma is számos 

országban vészes mértékű a vízhiány. Ebben a helyzetben 

még fontosabb a vízellátás javításán fáradozni. A világ 

minden pontján.

A GWFA franchise-átadóként 

a franchise-átvevők rendelke-

zésére bocsát mindent, ami 

az üzleti tevékenység sikeres 

megvalósításához szükséges. 

Épp a feltörekvő országok-

nak van szükségük támo-

gatásra a korszerű vízgaz-

dálkodási berendezések 

létrehozásában. 

A GWFA szolgáltatási köre 

lehetővé teszi a helybeli 

vállalatok számára a lokális 

vízgazdálkodás fenntartható 

fejlesztését.
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A gipsz sokoldalú nyersanyag. Felhasználási területe az 

építőipari alapanyagoktól az adalék- és kötőanyagokon 

át az ortopédiai és fogászati alkalmazásig terjed. A 

REMONDIS évente kb. 350 000 tonna gipsz alapú kötő- és 

adalékanyagot forgalmaz RADDIBIN márkanéven. Ennek 

anyaga döntően a széntüzelésű erőművek füstgáztisztító 

berendezéseiből származik. Hogy a fontos nyersanyagtar-

talékokhoz való hozzáférést a következő évtizedekre is 

biztosítsuk, és a gipszek és gipsztermékek előkészítésében 

és kínálatában a regionális és régión túli piaci jelenlétün-

ket javítsuk, páratlan lehetőség volt a saját természetes 

nyersgipszbányászattal is rendelkező Südharzer Gipswerke 

(SHG) megvásárlása.

A gipsz tulajdonképpen kalcium-szulfát, mely különféle 

hidratáltsági fokban fordul elő, és esetenként kristályos 

vizet is tartalmaz. A természetben előforduló gipszkőzet a 

kalcium-szulfát-dihidrát (CaSO4 x 2 H2O); a kalcium-szulfát 

természetben előforduló és kristályos vizet nem tartalmazó 

formáját anhidritnek nevezzük (CaSO4). A földtani folya-

matok során mindkét ásványféleségből sok helyütt nagy 

mennyiség keletkezett, ezeket világszerte bányásszák és az 

iparban felhasználják. Emellett nagy mennyiségű gipsz és 

anhidrit keletkezik ipari melléktermékként is. 

A köznyelvben „gipsz“-nek nevezzük a természetben 

előforduló gipszkövet és az ezzel azonos, de ipari folyama-

tok (pl. füstgáztisztítás) melléktermékeként nyert anyagot, 

valamint az ilyen nyersanyagok égetése során keletkező 

termékeket is. A gipszet már az ókorban is használták épí-

tő- és alapanyagként, és ma is igen kedvelt, főképp mivel 

teljesen ártalmatlan. Könnyen feldolgozható azáltal, hogy 

a gipszkőből a vízrész egyszerűen kivonható. Ennek során 

a CaSO4-hez kötött vizet részben vagy teljes egészében 

eltávolítják.

Az SHG jelenlegi formájában, négy telephellyel (Dorste, 

Ellrich, Neckarzimmern és Sulzheim) 2004 óta létezik, de az 

ellrichi üzem már 140 éves múltra tekint vissza. Az eltérő 

szakterületi tudás és tevékenységi súlypont okán került 

Újrahasznosításon alapuló hulladékgazdálkodás

A SÜDHARZER GIPSWERKE MÁR A REMONDIS-CSOPORTHOZ TARTOZIK

A REMONDIS 2009 elején teljes egészében átvette a Südharzer Gipswerke GmbH (Dél-Harz-hegységi Gipszüzemek 

Kft.) tulajdonjogát. Ezáltal a REMONDIS-csoport részévé vált az észak-türingiai Ellrich-ben lévő központtal rendelke-

ző vállalat négy közép- és dél-németországi gyártóüzeme, valamint hat kőbányája. A tulajdonosváltás vonatkozik a 

Bahnbetriebsgesellschaft Stadtoldendorf (Stadtoldendorfi  Vasúttársaság)-ban való részesedésre is.

Európa 
gipsz-ellátója

A gipsz számtalan termék 

alapanyaga a falburkola-

toktól kezdve az aljzat-

betonokon át a fogászati 

gipszekig.
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„ A Südharzer Gipswerk GmbH alkalmazottai és 
ügyfelei számára egyaránt előnyt jelent egy olyan 
erős és gazdag hagyományú családi vállalatba való 
betagozódás, mint a REMONDIS.” Kai Orschel, a REMONDIS 

Production igazgatója

A gipsz természetes anyag, 

mely az égetés előtt és után 

egyaránt teljesen ártalmat-

lan.

sor a maxit Deutschland GmbH és a HeidelbergCement 

AG nagy hagyományokkal rendelkező üzemeinek közös 

„gipsz-társaság”-ba tömörítésére, mely így szerteágazó 

és ügyfélközpontú rendszermegoldásokat kínál a gipsz és 

anhidrit témakörében. Mind a négy üzemben rendelke-

zésre állnak az építőipar és más ipari felhasználók részére 

történő egyedi kalciumszulfáttermék-gyártáshoz és 

-feldolgozáshoz szükséges kemencék, speciális keverők 

és őrlő – kalcináló berendezések. A társasághoz tartozó 

kőbányákban nyersgipszet és természetes anhidritet lehet 

kitermelni, mely eladásra kerülhet, vagy a saját gyártási 

folyamatok alapanyaga lehet. 

A REMONDIS Production részéről Kai Orschel, megbízott 

igazgató a tulajdonosváltás mindkét felet érintő előnyeit 

hangsúlyozza: „Az SHG optimálisan egészíti ki a gipsz 

alapú termékekkel kapcsolatos eddigi tevékenységünket, 

s így az ügyfélközeliségünket és piaci jelenlétünket to-

vább fejleszthetjük. Az SHG dolgozói és ügyfelei számára 

pedig előnyt jelent egy olyan erős és gazdag hagyomá-

nyú családi vállalatba való betagozódás, mint amilyen a 

REMONDIS.” A 2007-es üzleti évben a 150 alkalmazott 

kerek 30 millió eurós forgalmat ért el. Az SHG számos más 

európai ország mellett német, lengyel, magyar, holland, 

dán és portugál ügyfeleknek szállít.

Südharzer Gipswerk GmbH 

Helyszínek: 

Dorste, Szász-Anhalt,

Ellrich, Türingia

Sulzheim, Rajna-vidék-Pfalz

Neckarzimmern, Baden-Württemberg

Termékek:

gipsz és andhidrit nyerstermékek

gipsz alapú késztermékek

aljzatburkolatok (folyékony betonok stb.)

speciális gipszek (fogászati, agyagipari)

különleges termékek (szárazhabarcs, perlit) 

Kapacitás: kb. 500 000 t 

Alkalmazottak száma: kb. 150

Forgalom (2007): 30 millió euró

Kai Orschel, igazgató, 
REMONDIS Production

Az SHG-üzem Neckarzimmernben
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Újrahasznosításon alapuló hulladékgazdálkodás

Szigetországi megoldás

Egy sziget eleve földrajzilag korlátos élettér. Az Egyesült Királyság viszonylag nagy mérete ellenére sem kivétel. 

Ezért különösen fontos a rendelkezésre álló természeti erőforrások kímélete és fenntartható használata, valamint a 

környezet védelme. Éppen ez a Manchester melletti Blackrodban székelő REMONDIS UK Ltd. ars poeticája. 

Minden az ezüsttel kezdődött. A régi hagyományokkal 

rendelkező Lokas Ltd, mely már 1962-es alapításától kezdve 

foglalkozott hulladékhasznosítással, a kilencvenes évek 

elején megbízást kapott a fi lmeket előállító AGFA UK 

Ltd-től az ezüst visszanyerésére az Egyesült Királyság egész 

területén. Akkoriban a RETHMANN GmbH volt az AGFA 

hulladékkezelési partnere egész Európában. Így adódott a 

Lokas átvétele és beépítése a későbbi REMONDIS-csoportba. 

Annak idején az új REMONDIS UK különlegessége az volt, 

hogy a vállalat egy újszerű eljárással forradalmasította 

az ezüst kinyerését, míg korábban a legtöbb fi lmgyártó 

vállalat, mint pl. a Kodak és az AGFA saját üzemeiben 

próbálta az értékes anyagot visszanyerni. A REMONDIS UK 

a mai napig megőrizte vezető piaci helyét az újrahasznosí-

tott anyagból történő ezüst-előállításban, és többek között 

a nagy drogériahálózatokkal (pl. a Boots-szal), a Jessops 

fotóüzlethálózattal és szupermarketekkel (pl. a Sainsbury's-

zel) dolgozik együtt.

A brit kormány 2002-ben fogadta el az európai hulladékle-

rakási irányelvet. Ettől kezdve az irányelvnek megfelelően 

a hulladékot három csoportba lehet sorolni: inert, veszélyes 

és veszélytelen; és már csak a kifejezetten az adott hulla-

dék-kategória befogadására szolgáló lerakóhelyekre lehet 

szállítani. A REMONDIS UK számára ezzel új üzleti területek 

nyíltak meg, melyek a brit szigeteken ilyen formában ko-

rábban nem léteztek. A folyékony, a korrodáló és az éghető 

hulladékokat ugyanis az új szabályozás szerint már egyálta-

ANGLIÁBAN A REMONDIS UK GONDOSKODIK A MINŐSÍTETT TISZTASÁGRÓL

A REMONDIS UK Ltd. 

Nagy-Britanniában az első 

olyan újrahasznosítással 

foglalkozó vállalat, mely 

ISO-minősítést kapott. 
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lán nem lehet kezeletlenül a lerakókba vinni. A probléma 

lényege: egész Nagy-Britanniában mindössze két olyan 

égetőmű van, mely veszélyes hulladék kezelésére alkalmas, 

és a megfelelő lerakókapacitás is szűkös. A megoldást tehát 

csakis az újrahasznosítás arányának növekedése és a meg-

felelő üzemekben történő lehető legjobb hulladékkezelés 

jelentheti. Ehhez tartozik a Nagy-Britannián kívüli üzemek-

be való elszállítás is, melyekben a hasznosítás környezet-

barát módon és a legkorszerűbb műszaki megoldásokkal 

történhet. Itt jön a képbe a REMONDIS. A REMONDIS UK 

hulladékgazdálkodási szakemberei az összes brit vállalat 

közül elsőként kaptak engedélyt a veszélyes hulladékok 

Németországba szállítására, további kezelés céljából. Ezzel 

a REMONDIS UK hozzájárul a brit szigetek egyik sürgető 

környezetvédelmi feladatának megoldásához. 

A REMONDIS UK az első olyan, újrahasznosításos hulladék-

gazdálkodással foglalkozó vállalat Nagy-Britanniában, mely 

ISO 9001 és ISO 14001 minősítést kapott a hulladékkezelés 

terén, és ezzel új magasságokba emelte a mércét az or-

szágban. Az angol kollégák mára az általuk kezelt hulladék 

90%-át korszerű eljárások alkalmazása révén visszajuttatják 

a gazdasági körforgásba vagy a termikus felhasználásba, 

és folyamatosan azon dolgoznak, hogy ezt az arányt a 

jövőben tovább növeljék. „Nagyon komolyan vesszük a 

környezet iránti felelősségünket, és vállalati alapelveinket 

a brit környezetvédelmi hatóságok elvárásaihoz igazít-

juk, a hulladék mennyiségének további csökkentésével és 

az anyagforgalmi körök zárásával” – így jellemzi David 

Winstanley, a REMONDIS UK igazgatója a brit kirendeltség 

hozzáállását. „Ez a megközelítés nem csak a környezetet 

kíméli, de a lerakási mennyiségek csökkentése révén jelen-

tősen hozzájárul a költségek csökkentéséhez is.” 

A brit kirendeltség újszerű szolgáltatásai közé tartozik töb-

bek között a nyomdaipar számára az előhíváshoz használt 

vegyszerek (CTP) újrafeldolgozása, a veszélyes hulladékok 

újrahasznosítása és kezelése, a mezőgazdasági hulladékok 

kezelése és a szennyezett műanyaghulladékok újrafeldol-

gozása.

A REMONDIS UK a jövőben is azon dolgozik, hogy mind 

több anyag körforgását zárja, és innovatív technológiákkal 

segítse a környezet- és klímavédelmet Nagy-Britanniában. 

Mindemellett a REMONDIS UK blackrodi központja helyi 

munkáltatóként szociális feladatainak képzési tervekkel és 

a helyi társadalmi és kulturális életben való részvétellel tesz 

eleget. Így a jellegzetes REMONDIS-járművek már Angliá-

ban is a modern környezetvédelem szívesen látott hírnökei.

„ Nagyon komolyan vesszük a környezet iránti felelős-
ségünket, és vállalati alapelveinket a brit környezet-
védelmi hatóságok elvárásaihoz igazítjuk a hulladék 
mennyiségének további csökkentésével és az anyag-
forgalmi körök zárásával.“
David Winstanley, a REMONDIS UK igazgatója

Nagyon angol: a REMONDIS 

Angliában is a tiszta környe-

zet záloga.
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Public Private Partnership

A KIHÍVÁSOKNAK MEGFELELNI ÉS A JÖVŐT ÉPÍTENI

A lakosságnak 
ez a legjobb

„ A lakossági közszolgáltatások iránti elvárások egyre nőnek. A Public Private 
Partnershipek révén a települések fontos céljai gyorsabban, hatékonyabban és 
gazdaságosabban érhetők el.“ Frank Motschull, az SPD városi képviselője és a WBO felügyelőtanácsának 

elnökhelyettese

A gazdaság gyengülésével a települések is erősebb nyomás alá kerülnek. A csökkenő adóbevételek és növekvő

szociális kiadások okozta nehézségekre való tekintettel új utakat kell keresniük, hogy megtartsák befektetési és

intézkedési erejüket. A PPP-projektek jó kilátású lehetőségek.

A kommunális feladatoknak költségkímélő módon kell 

eleget tenni

Hogy célját megvalósíthassa, a város az elsők között dön-

tött a Public Private Partnership (PPP – a köz- és magánszfé-

ra együttműködése) mellett. Már 13 évvel ezelőtt meg-

kezdte munkáját a Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH 

(WBO – Oberhausen Gazdasági Üzemei Kft.) vegyesvállalat, 

melyben a Stadtwerke Oberhausen (Oberhausen Városi 

Közművek) 51%-os, a REMONDIS 49%-os részesedéssel 

szerepel.

A város sokat várt az akkor még szokatlan együttműködési 

formától. A számításaik igazolódtak. A vízgazdálkodás és 

újrahasznosításos hulladékgazdálkodás terén tevékenyke-

dő WBO a siker mintapéldája. A közel 400 munkavállalót 

foglalkoztató üzem már régóta nyereséges. A kommunális 

részvényesek által felvett osztalék javítja a város költségve-

tését. A szolgáltatási skála is szélesedett: a PPP keretében a 

lakossági közszolgáltatások bővültek és ügyfélközpontúbbá 

váltak. 

Óvodák és iskolák, kórházak és sporttelepek: a területek 

infrastrukturális ellátottsága meghatározza a lakosság 

életminőségét. A kommunális infrastruktúrák fenntartása 

azonban óriási pénzeket emészt fel. A Deutsche Institut für 

Urbanistik (Német Urbanisztikai Intézet) kimutatása szerint 

a városok, körzetek és települések évente összesen 47 mil-

liárd eurót költenek ezekre. A települések nagy részének 

szűkös anyagi kereteit tekintve ez eddig sem volt könnyű, 

és a gazdasági válság tovább nehezíti a helyzetet.

Különösen a kevésbé fejlett területeken súlyosak a gondok. 

Például a Ruhr-vidéken, ahol erősen érződik a szén- és acél-

mentes korszak kezdetének hatása. „Évek óta állandó taka-

rékossági kényszer és a kiadásaink folyamatos ellenőrzése 

a jellemző” – mondja Klaus Wehling, Oberhausen város 

polgármestere. A település hatalmi szóval küzd a gazdasági 

zavarok ellen, melyek a régió számos városára jellemzőek. 

Ennek kapcsán Oberhausen egyértelmű célt követ: a takaré-

kossági intézkedések semmiképpen nem érinthetik a már 

meglévő infrastruktúrát, hogy a város jövőbeli kilátásai ne 

romoljanak.
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” A PPP a munkavállalók számára is előnyös. A magánszféra részvétele ugyanis szélesebb 
szolgáltatási palettát tesz lehetővé. Ez pedig újabb megbízásokat és munkahelyeket biztosít.”
 Wolfgang Crämer, a WBO üzemi tanácsának elnöke 

Széles spektrum, a szükségletekhez és igényekhez 

igazítva

„A WBO munkájában naponta megvalósított elvárás a 

megbízhatóság és az oberhauseni lakosság közvetlen 

szolgálata. Hajtóerőnk az, hogy az üzleti folyamatokat 

és a gazdaságosságot folyamatosan javítani igyekszünk” 

– magyarázza Karsten Woidtke, a WBO igazgatója. „Az 

elvárások változását lehetőségnek tekintjük, és a teljesít-

mény növelésével aknázzuk ki.” Jó példa a magántulajdonú 

szennyvízberendezések tartományi vízügyi törvény által 

előírt és 2015 végéig teljesítendő tömítettségi vizsgálata. A 

WBO a közszférát, de a telektulajdonos magánszemélyeket 

is segíti az előírások teljesítésében. Ehhez új technikát és 

munkatársakat alkalmaz. 

Csökkenő költségvetési terhek és változatlan díjösszegek

A REMONDIS-szal létrehozott PPP-k meggyőző előnyei 

nem csak Oberhausenben érvényesülnek. Sok más bel- és 

külföldi város is ebben látja a jövőbe vezető utat. Például a 

Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES – Frank-

furti Hulladékkezelő és Szolgáltató Kft.), mely 1500 alkal-

mazottjával 1,4 millió lakost lát el. Vagy az AWISTA GmbH, 

mely Düsseldorfban és a hozzá tartozó agglomerációban 

bizonyítja, hogy a megbízhatóság és a gazdaságosság nem 

zárja ki egymást. A REMONDIS mára összesen több mint 

100 PPP-ben vesz részt. És ez a szám tovább nő, mert a jó 

megoldások népszerűek. Főleg manapság. 

Public Private Partnership: előnyös a települések és a lakosság számára

 az ellátás és a hulladékkezelés biztosított a REMONDIS hálózatához való csatlakozással

 új bevételi források feltárásának köszönhetően nő a gazdaságosság

 a közköltségvetés tehermentesítése révén a díjtételek állandósága javul

 rugalmas, ügyfélorientált szolgáltatások egy kézből

 a közbeszerzési eljárások biztosítják az árak és a teljesítmény átláthatóságát

  a magántőke ereje megteremti a befektetési biztonságot, és lehetőséget ad a technikai 

fejlődésre 

 a REMONDIS szaktudása és sokéves tapasztalata áll rendelkezésre
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Ügyfeleink tapasztalatai 

NÉMETORSZÁG LEGNAGYOBB JÁRMŰÜVEG-SZAKÉRTŐJE AZ ÜVEG- ÉS EGYÉB HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁT 

A REMONDIS-RA BÍZZA

A Carglass® kicseréli – a 
REMONDIS hasznosítja

A Carglass®Németország vezető járműüveg-szakértője. A kölni központú vállalat az év minden napján és a nap 

minden órájában a németországi autósok rendelkezésére áll, és évente több mint 500 000 esetben nyújt segítséget. 

Ehhez a Carglass®az országban több mint 250 Service Centert üzemeltet, és 250 mozgóegységet használ arra, hogy 

szükség esetén közvetlenül felkeresse az ügyfeleket. Ennyi törött üveg cseréje során rengeteg üveghulladék és más 

haszonanyag gyűlik össze. 

Az átállás igazi sportteljesítmény volt 

Az együttműködés 2008 áprilisában kezdődött a Carglass®

és a REMONDIS között. Nem kis feladat volt, hogy egy 

héten belül az országszerte több mint 900 gyűjtőkonténert 

kicseréljük úgy, hogy a napi munkát nem akadályozhattuk. 

Ez konkrétan azt jelentette, hogy minden egyes Carglass® 

Service Centernél időben és szervezésileg pontosan ösz-

szehangolva kellett a régi konténer elszállítását és az új 

elhelyezését megoldani. Hiszen ezekben a műhelyekben 

aligha van felesleges hely kétszeres számú konténer befo-

gadására. Normál esetben a logisztikai feladat nagyságára 

való tekintettel 8 hét előkészítési időre lenne szükség. A 

REMONDIS-nak és a Carglass®-nak azonban csak három 

hét állt rendelkezésére. A rövid előkészítési idő ellenére a 

REMONDIS logisztikusai és az üvegszakértők közös mun-

A Carglass® számára a szakszerű szolgáltatás és az ügy-

félbarát tevékenység elsődleges. Munkájuk minőségében 

az ügyfelek mindig megbízhatnak, mert a javítási munka 

tartósságára és az újonnan beépített üveg tömítettségére a 

szakcég nem kevesebb, mint 30 év garanciát ad. Ha pedig 

az új szélvédők beépítésekor keletkező üveg- és egyéb hul-

ladékok környezetkímélő és gördülékeny kezeléséről van 

szó, akkor a cég szorul rá a hasonlóan magas színvonalú 

munkára. A napi üvegtáblacserék kapcsán állandóan bizto-

sítani kell az üveg-, papír-, műanyag és egyéb hulladékok 

pontos és tiszta elszállítását, és azt, hogy ezek az anyagok 

válogatva a megfelelő kategóriában újrahasznosításra ke-

rüljenek. Ehhez kerestek megfelelő partnert, s így találtak 

rá a REMONDIS-ra.

Németországban évente 500 000 autós bízik meg a 

Carglass® szolgáltatásaiban. A Carglass® pedig megbízik 

a REMONDIS-ban. 
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„ Az, hogy az átállás ilyen zökkenőmentesen zajlott, nem 
utolsó sorban az összes résztvevő tökéletes együttműkö-
désén, elsősorban pedig a REMONDIS kapcsolattartóin 
múlt.” Almut Schäfer a Carglass® beszerzési részlegéről

kával 36 óra alatt ki tudták cserélni az összes konténert. 

Almut Schäfer, a Carglass® beszerzési szakembere hangsú-

lyozta az együttműködés kiválóságát. ”Az, hogy az átállás 

ilyen zökkenőmentesen zajlott, nem utolsó sorban az összes 

résztvevő tökéletes együttműködésén, elsősorban pedig a 

REMONDIS kapcsolattartóin múlt.”

Az együttműködésben mindkét fél számára előnyt jelent, 

hogy a két vállalat Németország egész területén jelen van, 

így mindenütt egymás közelében dolgoznak. Emellett az 

egész országban egységes feltételek és részletes jelentési 

lehetőségek erősítik az előnyöket. Az a tény pedig, hogy 

az egész országra vonatkozóan elérhető egy központi 

tárgyalófél, biztosítja a Carglass® és a REMONDIS közötti 

hatékony kommunikációt. Mivel pedig a hulladékszállító 

A Carglass® központja Kölnben. A Carglass® egész Németországban mindenütt 

jelen van – akárcsak a REMONDIS. 
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járművek ablaka is betörhet, a REMONDIS cserébe gyors és 

szakszerű szolgáltatáshoz jut, mely a Carglass® forródrótján 

a nap 24 órájában elérhető.

A Carglass® az összes üveghulladékot a REMONDIS 

bennstedti üzemében kötegeli. A kötegelés révén átfogó 

nyilvántartás vezethető, melynek segítségével biztosítható 

a konténerek lehető legjobb kihasználtsága és a logisztikai 

utak optimalizálása. A REMONDIS központi szolgáltatóként 

gondoskodik a Carglass® összes üveg- és egyéb hulladéká-

nak teljes körű kezeléséről és újrahasznosításáról. Még az 

adathordozók szabályszerű megsemmisítése is a szolgálta-

tási kör részét képezi.

„A REMONDIS segít, hogy eleget tegyünk a tiszta hulladék-

frakciók képzésére vonatkozó feladatunknak” – mondja 

Almut Schäfer. „Így összefogva a másodlagos nyersanyagot 

visszajuttatjuk az új üvegtáblák gyártási folyamatába.” 

A Carglass® – Németország vezető járműüveg-szakértője 

– ezzel nagy lépést tett a zárt anyagkörfogások elvének 

megvalósítása felé. Ennek az autósok és a környezet egy-

aránt örülnek. 

Háttér

A kölni székhelyű Carglass®GmbH a Belron® -csoport 

tagja, mely 29 országban van jelen. A csoporthoz tar-

tozás révén egy nemzetközi hálózat része, melynek 

világszerte több mint 1700 javítóműhelyében és 8000 

mozgó egységében 21 000 alkalmazott dolgozik.

A Carglass® GmbH Deutschland jellemző adatai:

 több mint 250 Service Center

 250 mobil egység

 1600 alkalmazott

A Carglass® vasúti és buszablakokkal 

is foglalkozik.

„ Így összefogva a másodlagos nyers-
anyagot visszajuttatjuk az új üvegtáb-
lák gyártási folyamatába.” 
Almut Schäfer a Carglass® beszerzési részlegéről

ron® -csoport

oporthoz tar-

e, melynek

ében és 8000

dolgozik.

ő adatai:
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Aki magas szintű elvárásoknak akar megfelelni, annak 

többet kell nyújtania, mint az átlag. Ehhez az elvhez tartja 

magát a Buchen, és már évek óta nyújt összetett szolgál-

tatásokat, melyek gyakorta igényelnek erősen speciali-

zált munkaerőt. Most már a Voerde városában újonnan 

megnyitott továbbképző központ gondoskodik a szaktudás 

további gyarapításáról. Itt a Buchen minden dolgozója 

számára lehetőség kínálkozik új tudás megszerzésére vagy 

a korábbi ismeretek szélesítésére. Ez vonzó lehetőség az 

egyes munkatársak és a vállalat számára egyaránt. 

Valós helyzetű gyakorlatok

A képzési programok középpontjában a Buchen két fő 

szakterülete áll: a technika és a biztonság. A központ 

legnépszerűbb képzési programja a légzésvédelmi felsze-

relésben végzett gyakorlat. Nem mindennapi, innovatív 

gyakorlópálya áll rendelkezésre. Ez két tartályból áll, 

melyeket átjáró köt össze, a tartályokban pedig különféle 

akadályok vannak. A 14 méter hosszúságú építményben 

lehetőség nyílik különféle, légzésvédelmi felszerelésben 

végrehajtott munka- és mentési feladatok szimulációjára. A 

valós helyzethez hasonló gyakorlópálya jóvoltából később a 

dolgozók jól reagálnak a különféle helyzetekben. Hiszen a 

Buchen Groupnál nem ritkaság, hogy tartályokban vagy fer-

mentálókban kell dolgozni, légzésvédelmi felszerelésben.

Szakértők adnak hasznos tanácsokat

De nem csak a gyakorlat fontos. Ezért az ipari szolgáltatás, 

a hulladékkezelés és a szanálási feladatok elismert szakem-

berei adják át megalapozott szaktudásukat a továbbképző 

központban. A kedvező visszajelzések azt mutatják, hogy 

a Buchen a jövőbe fektet be, és képzőközpontjával jó úton 

halad.

Szakértelem az elvek és a 
gyakorlat terén egyaránt
A MINŐSÍTŐ KÖZPONT ERŐSÍTI A VERSENYT

A munkatársak szaktudása fontos tényező az erős piaci helyzet szempontjából. Ezért a vállalatok jól felfogott 

érdeke, hogy az alkalmazottaiknak kitűnő továbbképzési és fejlődési lehetőségeket biztosítsanak. A Buchen 

Group most egy korszerű továbbképző központ létesítésével erősítette tevékenységét ezen a stratégiai fontossá-

gú területen. 

Buchen Group

Szemináriumok, to-

vábbképzések és szak-

mai tanácskozások: a 

továbbképző központ 

jelentős tudásnöveke-

désről gondoskodik.
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Thayngen

Schaffhausen
Romanshorn/TG

Rekingen

Dietikon

Zürich

Dintikon

Spreitenbach

Bázel

BuchsBern 

Chavornay

Renens VD

Genf/Carouge

Brig

Losone

Chiasso

Legyen szó a haszonanyagok újrafelhasználásáról, veszélyes 

hulladékok kezeléséről vagy logisztikai feladatokról: a 

REMONDIS 12 éve a svájci ipar és települések elismert 

partnere. Az új tagvállalat révén most szélesedik szállítási 

szolgáltatásaink köre. „Már az elmúlt években is aktívak 

voltunk ezen a területen. A Ruch-hal való egyesülés révén 

most tovább bővíthetjük a kapacitásunkat” – mondja 

Pierre-André Vasseur, a REMONDIS Schweiz igazgatója.

Jól bevált módszerekkel új utakon

A REMONDIS a Ruch átvételekor arra törekedett, hogy a 

már jól működő szerkezeten ne változtasson. Hiszen a Ruch 

biztos gyökerekkel rendelkezik. Az emberek ismerik a 

vállalatot, és nagyra becsülik a dolgozók munkáját. Erről így 

vélekedik Pierre-André Vasseur: „Ezeket a bizalomteli 

kapcsolatokat szeretnénk megőrizni.”

A hagyományokkal Schaffhausen javára

A helyiek bizalma nem véletlen. A Ruch Transportnak 

múltja van. Az 1956-ban alapított cég 1967 óta széles körű 

konténerszolgáltatást nyújt. Manapság Schaffhausenben 

naponta 9 Ruch-jármű végzi a munkát. 

Fejlődés

A REMONDIS-szal való összekapcsolódás révén a szállítóvál-

lalat jövője most már tartósan biztosított. Peter Ruch a 

következőkben látja az együttműködés előnyeit: „Amikor 

üzlettársat kerestünk, azt tartottuk szem előtt, hogy a 

munkahelyek megmaradjanak, és a korábbi üzleti 

tevékenység is folytatódjon. A REMONDIS-szal mindkét célt 

sikerült megvalósítani.”

Még több szolgáltatás egy kézben: a REMONDIS 2008 végén megvásárolta a Ruch Transport vállalatot, és ezzel 

bővítette tevékenységi körét a svájci Schaffhausen kanton fővárosában. Az újonnan átvett családi vállalkozás tevé-

kenységi köréhez tartoznak konténer- és raklapszolgáltatások, gépek szállítása, darus munkák és a hóeltakarítási 

munkák.

A meglévő értékeket tovább-
fejleszteni
A REMONDIS A RUCH TRANSPORT RÉVÉN TOVÁBB TERJESZKEDIK

Svájc

A REMONDIS Schweiz AG 

központja Schaffhausenben 

van. Svájc legészakibb vá-

rosa a Rajna vízesésről híres, 

mely a legnagyobb vízesés 

Európában.

A REMONDIS Schaffhausenben újrahasznosítási ipari parkot 

üzemeltet, ahol többek között üveghulladékot és használt 

elektromos berendezéseket dolgoznak fel.
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A Darling Harbour csak néhány percnyire van Sydney 

központjától, és a világ egyik legszebb kikötői negyedének 

számít, sokszínű szabadidős és szórakozási lehetőséggel. 

A régió fejlődését, melynek során „elhanyagolt kikötőne-

gyedből csillogó nemzetközi szabadidőközponttá vált”, 

a városon belüli újjászületés csodájaként ünnepelték. A 

negyed az elmúlt évtizedben számos építészeti és turisztikai 

díjat nyert. A Darling Harbour egész évben számos sza-

badtéri rendezvénynek ad otthont, többek között az újévi 

ünnepségeknek, januárban a nemzeti ünnepnek, áprilisban 

egy utcaszínházi találkozónak, júniusban a Darling Harbour 

Jazz és Blues Fesztiválnak, októberben pedig egy latinos 

fi esztának. A REMONDIS Australia gondoskodik a negyed 

makulátlan tisztaságáról, és munkájáért az idei nemzeti 

ünnepségek kapcsán különleges dicséretet kapott.  

„Az Australia Day programjában szereplő óriási tűzijáték 

minden alkalommal több százezer látogatót vonz a Darling 

Harbourba, s ezzel mintegy a város ékességének számít” – 

mondja Luke Agati, a REMONDIS Australia igazgatója. 

„A REMONDIS büszke arra, hogy egy ilyen óriási rendez-

vény sikeréhez hozzájárulhat. Mindenfelől kedvező vissza-

jelzések érkeztek rugalmas szolgáltatásunkra, melyet a ren-

dezvény különleges igényeihez igazítunk. Ennek érdekében 

a helyszínen saját generátorral rendelkező hulladékprést 

üzemeltetünk, hogy a tehergépkocsi-forgalom csökkentése 

mellett is minél több hulladékot el tudjunk szállítani.”

A REMONDIS az ausztrál nemzeti ünnep 
fényéhez is hozzájárul
AZ AUSTRALIA DAY ÜNNEPÉN A DARLING HARBOUR TISZTA MARAD – A REMONDISNAK KÖSZÖNHETŐEN

Az ausztrál földrészt 1788. január 26-án érték el az első brit hajók. A kikötés helyét az érkezők az akkori brit belügy-

miniszterről Sydney-nek nevezték el. Jó 220 évvel később az egykori brit rabkolóniából a déli félteke egyik legmo-

dernebb és legszebb nagyvárosa lett, mely a fi atal ausztrál nemzet büszkesége. Ezért az ausztrálok az első hajók 

megérkezésének napját nemzeti ünnepként tartják számon. Az ünnepen a REMONDIS is részt vett. 

Újrahasznosításon alapuló hulladékgazdálkodás

A kikötőnegyedben megforduló tömegekre való tekintet-

tel igen fontos a közlekedési terhelés csökkentése, de az 

eltakarításban lépést kell tartani a vendégek emelkedett 

hangulatban hátrahagyott hulladékmennyiségével. A 

REMONDIS számos diszkréten elhelyezett szemétgyűjtőt 

bocsát rendelkezésre, melyeket az ünnep utáni reggelen 

gyorsan ürítünk. 

Darling Harbourban sok a tennivaló. A kikötőnegyedben 

található Ausztrália néhány legjobb múzeuma, például 

az Australian National Maritime Museum (Ausztrál Nemzeti 

Tengerészeti Múzeum) és a Sydney Aquarium. Az európa-

iak érkezése előtt az őslakosok a Sydney-öböl környékét 

„Tumbalong” néven emlegették, ami annyit jelent: 

„a tenger gyümölcseinek öble”. Ezt a környék számos kitű-

nő étterme ma is igazolja.

Emelkedett ünnepi han-

gulat a nemzeti ünnepen 

Sydneyben. A REMONDIS a 

tisztaságról gondoskodik.
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Norbert Rethmann és Selm városa meghívására magas 

rangú küldöttség érkezett a lengyelországi Szvidnyikből 

a wesztfáliai Selm és környéke meglátogatására.

Waldemar Jakson, Szvidnyik város polgármestere és he-

lyettese, Andrzej Radek kíséretében érkezett még a városi 

A Verband der Deutschen Lackindustrie (Német Festék-

gyártók Szövetsége) javaslatára az ágazat legnagyobb 

gyártó vállalatai a REMONDIS-szal való együttműködés 

mellett döntöttek. Minden építőipari szakember (pl. festők, 

mázolók, szárazépítők, gipszmintakészítők) ez év elejétől 

Norbert Rethmann részvétele Selm és Szvidnyik 
partnerkapcsolatának építésében

A REMONDIS szervezi az építőipari festékanyagok 
csomagolóanyagainak begyűjtését 

Az építőipari festékanyagok szállítási és egyéb csomagolóanyagainak visszagyűjtéséért a REMONDIS felel

2009. január 1-től kezdve. 

tanács elnöke, Jan Krolik és a REMONDIS varsói és szvidnyiki 

igazgatói, Marek Osiecki és Krysztof Falenta, valamint 

néhány további küldött. Látogatásuk célja az volt, hogy 

beindítsák a két város partnerségi programját, és Selm vá-

ros arany könyvébe bejegyezzék magukat. A selmi Botzlar 

várban tartott ünnepélyes fogadáson Norbert Rethmann, 

Waldemar Jakson és Selm polgármestere, Jörg Hußmann 

a két város közötti szorosabb kapcsolat kétoldalú előnyeit 

hangsúlyozták, például a diákság szempontjából, akiknek 

az élénk kulturális cserekapcsolatok sok jóval kecsegtetnek. 

A lengyel küldöttség ezt követően Selm és Cappenberg 

megtekintésével kapott képet a régió történelméről, a 

Lippewerkben tett látogatással pedig meggyőződhetett 

a legnagyobb európai vízgazdálkodási és újhasznosításos 

hulladékkezelési központ teljesítőképességéről. 

Rövidhír

a REMONDIS országos logisztikai hálózatát használja 

az engedéllyel rendelkező szállítási csomagolóanyagok 

haszonanyagainak térítésmentes elszállíttatására. Így 

évente kb. 13 000 tonna haszonanyag juttatható vissza 

a gazdasági körforgásba.

Rövidhír
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A 2008 decemberének elején tartott ENSZ Klíma-csúcstalál-

kozó ideje alatt dél-amerikai fi esztára emlékeztető felvo-

nulást szerveztek a városban. A forró ritmusokat azonban 

ezen a felvonuláson újrahasznosításra alkalmas anyagok-

ból készült hangszereken játszották. A világ legnagyobb 

recycling-zenekarával a poznaniak közül sokan ünnepeltek 

együtt. A Klíma- és Környezetvédelmi Év és a Klímakonfe-

rencia alkalmából a REMONDIS és a Republika Czadu nevű 

zenekar a poznani lakosságot és a klímacsúcs vendégeit is 

meghívta a közös öko-rendezvényre. A szokatlan zenei ese-

mény célja az újrahasznosítás és az elöregedett elektromos 

készülékek begyűjtésének népszerűsítése volt. A poznani 

lakosság és neves lengyel zenészek közösen improvizált 

koncertjét több lengyel tévéállomás (TPV, TVN24, valamint 

helyi adók) közvetítette.

A REMONDIS Poznan újrahasznosítási bulit rendez

A REMONDIS poznani kirendeltségének munkatársai szokatlan ötlettel igyekeztek felhívni a fi gyelmet a vízgazdál-

kodás és újrahasznosításos hulladékgazdálkodás egyre növekvő jelentőségére a környezet- és klímavédelem terén. 

2009. január 1-től a dél-brandenburgi Senftenbergben 

lévő Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH 

(WAL-Betrieb), a lüneni REMONDIS Aqua GmbH & Co. 

KG 100 %-os leányvállalata vette át a szász-anhalti 

Kläranlage Calvörde (Calvörde Szennyvíztisztító) irányí-

tását.

 A kb. 50 000 lakosegyenérték nagyságú szennyvíztisztító-

ban az „Aller Ohre” nevű szennyvízszövetség kommunális 

szennyvizét és ipari szennyvizet is kezelnek, összességé-

A WAL-Betrieb kiterjeszti vízgazdálkodási tevékenységét 
Szász-Anhalt területén

ben évente legalább 450 000 köbméternyit. Az ipari 

szennyvíz legnagyobb része a gyümölcsleveket gyártó 

EMIG AG-től származik. Az „Aller Ohre” szövetséghez 28 

község tartozik, több mint 15 000 lakossal és kb. 353 km² 

területtel. A műszaki üzemvezetés mellett a WAL-Betrieb 

a gazdasági vezetés feladatát is ellátja a calvördei 

Entsorgungsgesellschaft Neues Land GmbH (Neues Land 

Szennyvízkezelő Kft.) részére. Ezzel az üzemvezetési fel-

adattal a WAL-Betrieb szélesítette tevékenységét Szász-

Anhaltban az ivóvízellátás és szennyvízkezelés terén.

Rövidhír

Rövidhír
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Az üzemi tűzoltócsoport munkájára azért egy kis büszke-

séggel tekint, mondja Herbert Jahn. Például a csoport azon 

kevés üzemi tűzoltócsoportok egyike a tartományban, 

amelyet a törvényhozás hivatalosan is elismer. A megelő-

ző tűzvédelem és üzembiztonság terén Jahn úr páratlan 

szakértelemmel ad tanácsot a vállalat minden területén. 

Szaktanácsait az unnai körzet és Lünen városa is öröm-

mel veszi. Így tulajdonképpen senki nem lepődött meg, 

amikor Jahn úr 2009. február 6-án megkapta a Deutsche 

Feuerwehrverband (Német Tűzoltószövetség) második 

legrangosabb kitüntetését. Kivéve őt magát. „Fogalmam 

sem volt, mi vár rám, amikor a körzeti szövetség helyettes 

vezetője látogatása kapcsán átadta a kitüntetést.” A mun-

kája elismerésének azonban nagyon örül. 

A Lippewerk biztonságára vigyázó csoport három főállású 

és 63 mellékállású tűzoltóból áll. Herbert Jahn kezdőként 

ismerte meg az egykori alumíniumgyárat. Azóta sok minden 

megváltozott. A Lippewerk a REMONDIS legnagyobb telep-

helyeként ismét felvirágzott, s vele nőtt a tűzoltócsoport 

is. A járműpark ma három speciális tűzoltójárművel, egy 

környezetvédelmi szerkocsival, egy oltófecskendő-szállítóval 

és a bevetésirányító gépkocsival rendelkezik, mely utóbbi 

lényegében egy mozgó parancsnoki központnak felel meg. 

A különleges oltóanyagokat állandóan bevetésre készen 

tartják. Amikor a legkülönlegesebb élményéről kérdezzük, 

Herbert Jahn nem tud elfojtani egy titokzatos kuncogást. 

„Sok évvel ezelőtt az egyik városi hulladékszállító autó 

lángoló rakománnyal érkezett. Nyilván arra gondoltak, 

legjobb, ha idehozzák nekünk, hogy itt oltsuk el...” Ki mert 

volna ellentmondani nekik?

A tűzoltó

Herbert Jahn semmit sem bíz a véletlenre, ha a szívéhez oly közel álló Lippewerk biztonságáról van szó. Több mint 

35 éve dolgozik a munkavédelem területén; 1987 óta vezeti az üzemi tűzoltócsoportot. Szakmáját tekintve lakatos 

és tűzoltó, sokéves tapasztalatát a munkahelyén kívül az unnai Körzeti Tűzoltótanácsban és Lünen város Biztonsági 

és Rendészeti Bizottságának elnöki székében is kamatoztatja. Kiemelkedő munkájáért most a Német Tűzoltókereszt 

ezüst fokozata kitüntetést kapta.

Emberek

HERBERT JAHN, A LIPPEWERK ÜZEMI TŰZOLTÓCSOPORTJÁNAK VEZETŐJE KITÜNTETÉST KAPOTT 

EmberekEmberek
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> Életképek

balról jobbra: Norbert Rethmann, 
Waldemar Jakson, a lengyelországi 
Swidnik polgármestere, Jörg Hussmann, 
Selm polgármestere

A REMONDIS recycling-bulija a Klíma-
konferencia alkalmából Poznanban

Michaela Hinterholzer, a szövetségi par-
lament tagja, Ernest Gabmann, Gerhard 
Jokic és Dr. Helmut Kolba beindítják az 
UFH Re-cycling tevékenységét

balról jobbra: Ernest Gabmann helyettes 
tartományi kormányfő és Egbert Tölle, a 
REMONDIS igazgatósági tagja az UFH-Re-
cycling ünnepélyes megnyitóján

Südharzer Gipswerke,
az Osterode Dorste üzem

Korábbi munkatársakból álló küldöttség 
látogatott a lüneni Lippewerkbe

A GWFA az isztambuli 
World Water Forumon

REMONDIS AKTUÁLIS | 39



A vízgazdálkodásban különleges kihívásoknak kell eleget tenni: Egyrészt a vízvezeték- és a csator-

nahálózatot rendszeresen karban kell tartani. Másrészt az ellenőrzés és a javítások költségei nem 

emelkedhetnek túl magasra. 

Hogy megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak, kifejlesztettük a REMONDIS HÁLÓZATI LOGISZTIKÁT – 

egy IT-támogatott hálózatkezelő rendszert, mely a következő négy elemből áll:

  GIS – térinformatikai rendszerek

 KoSIS – költségoptimalizált szanálási és felülvizsgálati stratégiák

 MainControl – üzemi management

 AquaDialog® – díjnyilvántartó rendszer

Így sokféle módon tudjuk Önt támogatni – az adatgyűjtéstől a karbantartáson keresztül a díjszámlá-

zásig. A REMONDIS Aqua Services a REMONDIS-csoport tagja, mely a vízgazdálkodás és újrahaszno-

sításon alapuló hulladékgazdálkodás egyik világszerte vezető vállalatcsoportja. Használja ki Ön is a 

szaktudásunkat!

Az IT-támogatott hálózatkezelő 

rendszerrel csak nyerhet – 

költségcsökkenés mellett a minőség 

növekedését garantáljuk mind a 

négy területen. Szeretne többet 

is megtudni? Szívesen állunk ren-

delkezésére! Egy telefon vagy egy 

e-mail elegendő.

> Vízgazdálkodás

REMONDIS Aqua Services GmbH, Brunnenstraße 138, 44536 Lünen, Németország, 
Telefon: +49 2306 2040-870, Telefax: +49 2306 2040-879, info@remondis.de, www.remondis-aqua.com

„ A településeknek a szennyvízhálózat 100%-át 
rendszeresen ellenőrizniük kell. Vagy mindössze 
20%-át – a REMONDIS módszerével.”


