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Készült: A Pest Megye Önkormányzata által a KEHOP-1.2.0-15-2016-00011 azonosító 
számú, a „Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Pest Megyei Éghajlatváltozási 
Platform létrehozása” projekt keretében a 

Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform 

Helyszín: Bugyi-Ipari park 

OBO Bettermann Hungary Kft. – 2347 Bugyi, Alsóráda (puszta) 2. 

2017. szeptember 26-án tartott III. üléséről 

 

 
Pest Megye Önkormányzata KEHOP-1.2.0-15-2016-00011 azonosító számú, „Pest Megyei 
Klímastratégia kidolgozása és a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása” című 
projektjének keretében a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform 2017. szeptember 26-án 
tartotta harmadik ülését.  
 
A III. platformülés együtt került lebonyolításra a Klímabarát Települések Szövetségének 
megbízásából a Zöldtárs Alapítvány szervezésében megvalósuló szakmai nappal. A szakmai 
látogatás helyszíneként az OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi Községben található 
telephelye került kiválasztásra.  
 
A program indításaként Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke köszöntötte a résztvevőket 
és ismertette a szakmai nap programját. Bemutatásra került Kiss Csaba, az OBO Bettermann 
Hungary Kft. minőségirányítási vezetője, majd Schindler-Kormos Eleonóra Pest Megye 
Önkormányzatának képviseletében, mint projektmenedzser, klímavédelmi fenntarthatósági 
megbízott köszöntötte a résztvevőket és bemutatta a platformülés programját.  
 
A köszöntők után Baka György tartott előadást a Zöldtárs Alapítvány tevékenységéről. A 
szekszárdi kötődésű alapítvány 2004 óta működik, székhelye Tolna megyében, Szekszárdon 
található. A alapítvány fő tevékenységei: Tolna megye környezetvédelmi problémáinak 
feltárása, a megoldások előre mozdítása; környezetvédelmi tanácsadás; szemléletformálás – 
a környezettudatos vállalatirányítás, gondolkodás elősegítése. Az alapítvány több programot 
indított megalakulása óta (pl. „Zöldülő Tolna megye”) és eredményesen vesz részt a KBTSZ 
partnereként klímavédelmi programok szakszerű megvalósításában. 
 
A Zöldtárs Alapítvány bemutatkozását követően az OBO Bettermann Kft. minőségirányítási 
vezetője beszélt a cég környezetvédelmi csoportjának (Green team) tevékenyégéről. Az OBO 
Bettermann Kft. minimális fel nem használt hulladékmennyiséggel dolgozik, jelentős mértékű 
az újrahasznosítása és környezettudatos technológiákat implementál működésébe. Az OBO 



 

Bettermann Kft. aktívan együttműködik Bugyi Nagyközség Önkormányzatával a település 
fenntarthatósági tevékenységeiben: 
 

 Rendszeres szemétszedés az OBO támogatásával; 

 Rendszeres veszélyes hulladék gyűjtés az OBO támogatásával; 

 100 éves volt a vállalat – 100 fa került ültetésre az önkéntes napon; 

 A településihez kapcsolódó kerékpárút kiépítése és a kerékpáros munkába járás 
támogatása (Bringázz a munkába pályázat elnyerése).  

 
A helyi jó gyakorlatok, tapasztalatok bemutatását Somogyi Béla, Bugyi Nagyközség 
polgármestere is folytatta. Összefoglalta, hogy az elmúlt években milyen fenntarthatósággal 
kapcsolatos tevékenységek valósultak meg a településen. Kiemelte, hogy pályázatokkal, 
környezettudatos programokkal igyekeznek megteremteni a rendezett településképet, 
kiépült a települési kerékpár úthálózat, együttműködnek a helyben települt vállalkozásokkal 
(pl. OBO Bettermann, HUNLAND) és tevékenyen kívánnak hozzájárulni a megyei klímastratégia 
megvalósulásához.  
 
A gyárlátogatás előtt korábbi kérésüknek megfelelően felszólt a Lakhelyünk Nyugalmáért és a 
Fákért Közösség, amely a budaörsi áruháznyitások terveinek megváltoztatásáért és 3 ha 
véderdő megőrzéséért küzd. A résztvevők meghallgatták a Tancsik Brigitta összefoglalóját a 
helyzetről, majd kisebb vitát folytattak le, segítséget, ötleteket adva a közösségnek a probléma 
megoldásához.  
 
Az előadások után elindult a gyárlátogatás. A program keretében Kiss Csaba, minőségirányítási 
vezető bemutatta a gyár létesítményeit és tevékenységeit. Megnéztük az új képzési 
közponként szolgáló épületet (ahol a platformülés megrendezésre került), a biciklitárólót, a 
telephelyen található facsemete ültetvényt, benéztünk többek közt a présüzembe, a 
fröccsöntő üzembe, a hegesztőcsarnokba, bemutatásra került a létesítmények fűtése, hűtése, 
a hőcserélőrendszer, illetve a raktárak és a kamionparkoló.  
 
A platformülés keretében még a délelőtt folyamán előadást tartott Horváth Nándor tűzoltó 
ezredes a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság természeti katasztrófákkal kapcsolatos 
tapasztalatairól, a károk természeti következményeiről, illetve a kármentesítési munkák 
mikéntjéről.  
 
A szünetet és az ebédet követően a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat munkatársai, 
Rideg Adrienn és Sütő Attila tartott előadást a megyei klímastratégia készítésének jelenlegi 
fázisáról. Sütő Attila bemutatta, hogy milyen jövőképet kívánunk elérni a stratégiával, milyen 
részcélok megvalósítását tervezik feltüntetni a dokumentumban. Rideg Adrienn összefoglalta 
az eddig megvalósult szemléletformáló rendezvények, események tapasztalatait (pl. 
szemléletformáló akciók Zsámbékon, Dunakeszin és a Vecsési Káposztafesztiválon való 
részvétel).  
 



 

A program végén a résztvevők kérdésekkel fordulhattak az előadókhoz, valamint 
észrevételeket tettek a klímastartégiához. Például felszólalás érkezett arra vonatkozóan, hogy 
a lakossági fűtési rendszer kibocsátásainak mérséklése, korszerűsítése jelenjen meg a 
klímastratégiában, hiszen a legnagyobb szén-dioxid egyenértékben mért kibocsátást a 
megyében a korszerűtlen lakossági kémények, fűtési- és szigetelő rendszerek okozzák – 
ajánlásra került a http://www.futsokosankampany.hu/ oldal a szemléletformáláshoz.  
 
A szakmai nap és a platformülés befejeztével Schindler-Kormos Eleonóra, projektmenedzser 
megköszönte a megjelentek részvételét és a szerveők, valamint a helyszíni koordinátor 
segítségét és felhívta a figyelmet, hogy a projekt végéig még egy platformülés megrendezésre 
kerül, illetve folyamatosan várjuk a stratégiával, a hírlevelekkel kapcsolatos vagy egyéb, a 
platform témájához fűződő kérdéseket.  
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