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A globális felmelegedést az üvegházhatású gázok fokozott kibocsátása 
okozza, melyek a széndioxid (CO2), metán (CH4), di nitrogén-oxid (N2O), kén 
hexafluorid (SF6), hydrofluorkarbonok (HFCk) és perfluorkarbonok (PFCk), 
amelyeket a Kyotói Jegyzőkönyv definiál.  Legnagyobb mennyiségben a 
széndioxid kerül a légkörbe, amelynek a forrása elsősorban a fosszilis 
tüzelőanyagok égetése az energiatermelés és a közlekedés során. A 
klímaváltozás mérséklésének érdekében fontos az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése azáltal, hogy a fosszilis energiahordozók 
égetését világszinten drasztikusan csökkentik és hatékonyan elősegítik a 
környezetkímélő technológiák, mint a megújuló energiaforrások 
alkalmazásának (pl. napenergia, szélenergia, geotermikus energia, 
bioüzemanyagok stb.) gyorsabb elterjedését. 

 

Az egyes vállalatok úgy segíthetnek az éghajlatváltozás mérséklésében, 
hogy kiszámolják és csökkentik, illetve semlegesítik a tevékenységük során 
keletkező széndioxid kibocsátást. A vállalat tevékenységéből származó 
széndioxid kibocsátás kiszámításra a karbon lábnyom (carbon footprint) 
alkalmas, amely a közvetlen és közvetett kibocsátásokat is figyelembe veszi. 
A karbon lábnyom egy személy, szervezet, vállalat vagy rendezvény teljes – 
direkt és indirekt – üvegházhatású gáz kibocsátását adja meg, 
mértékegysége a tonna széndioxid egyenérték (tCO2e).  

 

A karbon lábnyom számítás célja a Random Stúdió Kft.Random Stúdió Kft.Random Stúdió Kft.Random Stúdió Kft. általa üzemeltetett 
digitális nyomda és a vállalkozás szakmai weboldalának    egy évre történő 
„kizöldítése” csökkentési program és széndioxid kibocsátás csökkentési 
egységek, carbon creditek kivonásával, melynek révén auditált, minősített 
megújuló energia projektek támogatása történik. A Random Stúdió Kft. 
karbon lábnyomának megfelelő mennyiségű igazolt carbon credit 
kivonásával ellentételezheti az első évben az üvegházhatású gáz 
kibocsátását, amely során 1 carbon credit 1 tonna széndioxidnak felel meg. 

A számítás és a kizöldítési folyamat célja a klímaváltozás mérséklése, és 
mindez kizárólag az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozik, 
amilyen az energiafelhasználásból, üzemanyag fogyasztásból származó 
széndioxid, azonban a jelen vizsgálat és a kizöldítés nem veszi figyelembe 
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az esetleges további szennyezőket, mint például a vízszennyező vagy 
talajszennyező anyagok kibocsátását.  

 

 

    
FFFFigyelembe vett kibocsátások igyelembe vett kibocsátások igyelembe vett kibocsátások igyelembe vett kibocsátások     

A Random Stúdió Kft. (http://randomstudio.hu) teljeskörű nyomdai 
előkészítés, nyomdaipari munkák, digitális, ofset, textilnyomtatás, dekoráció 
készítésével foglalkozik. A nyomda és a szakmai weboldal üvegházhatású 
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gáz kibocsátása elsősorban a működés során felhasznált fűtő és 
hűtőenergia, elektromos áram és gáz fogyasztása, illetve a böngésző 
látogatók másodlagos energia felhasználása révén keletkezik. Ennek 
megfelelően a karbon lábnyom számítás során a következő kibocsátásokat 
vettük figyelembe: 

• Energiafelhasználás: villamos energiafogyasztás, üzemanyag és 
gázfogyasztás 

• Keletkező hulladékok, víz, szennyvíz 
• Üzemanyag felhasználás a közlekedésekkel kapcsolatban 
• A weboldal látogatók indirekt energia felhasználása 
• Légkondicionálás és hűtőberendezések 
• Dolgozók munkábajárása 
 
         

A A A A vállalkozásvállalkozásvállalkozásvállalkozás által megadott adatok által megadott adatok által megadott adatok által megadott adatok    

Az elektromos áram teljes mértékben az elektromos hálózatról származik, 

megújuló energiát nem hasznosítanak. 2012. évi adatok alapján az éves 

áramfogyasztás 17280172801728017280 kWh. A fűtésre használt gázfogyasztás 6864686468646864 m3 

évente, más energiahordozót (szén, dízel, LPG, fűtőolaj, fa, stb.) nem 

használnak fel a tevékenységek során. A Random Stúdió Kft. hulladékai 

papírhulladék, és a működésük során keletkező elhasznált nyomdaipari 

kellékek, festékek dobozai ez a vállalkozáshoz arányos nagyságot képez. A 

hulladékok jelentős részét a kellékek szállítója el is viszi a telephelyről, a 

megfelelő kezelés ezáltal is biztosított. Az iroda, amit lehet, elektronikusan 

kezel, és már most törekszik a papírhasználat, így a papírhulladékok 

minimalizálására. Üzemanyag fogyasztás elsősorban az évi üzleti utak 

kapcsán kerül elhasználásra.  

A cég által megadott fogyasztási adatok a leadott adatbekérőben 
megtalálhatók. 
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A számítások alapjaiA számítások alapjaiA számítások alapjaiA számítások alapjai    

A karbon lábnyom számítás menete az alábbi metodika és konverziós 
tényezők alapján történt.  

VáltozóVáltozóVáltozóVáltozó    EgységEgységEgységEgység    Fajlagos CO2Fajlagos CO2Fajlagos CO2Fajlagos CO2    
EnergiaEnergiaEnergiaEnergia      
Elektromos áram HU kWh 0,0003605 
Gáz kWh 0,00018521 
Gáz* m3 0,002055831 
szén t 2,8162 
fűtőolaj liter 0,0030213 
LPG l 0,0015326 
propán l 0,00153 
fa t 0,07738 
KözlekedésKözlekedésKözlekedésKözlekedés      
vasút belföldi km 0,00005818 
vasút nemzetközi km 0,00001512 
busz km 0,00002606 
távolsági busz km 0,00002874 
villamos km 0,00000906 
metró km 0,00000964 
taxi km 0,00015709 
AutóAutóAutóAutó      
dízel liter 0,0026676 
benzin liter 0,0023117 
LPG liter 0,00001533 
LNG/CNG  liter 0,0000123 
motor benzin liter 0,00002245 
HulladékHulladékHulladékHulladék      
Papírhulladék kg 0,00306 
Vegyes hulladék kg 0,00106 
*A gáz átlagos fűtőértéke 11,1 kWh/m3 

 

1. táblázat: A számítás alapjai 

Az elsődleges kibocsátások számításai a következő konverziós tényezőkön 
alapulnak: 

• Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA -
Környezetvédelmi, Élemiszeripari és Vidékfejlesztési Minisztérium) - UK 

• World Resource Institute (WRI) Greenhouse Gas (GHG) Protocol 
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• Vehicle Certification Agency (VCA- Jármű Minősítő Ügynökség) - UK 
• US Environmental Protection Agency (EPA- Környezetvédelmi 
Ügynökség) - USA 

• US Department of Energy (DOE- Energiaügyi Minisztérium) - USA 
• Green House Office - Australia 
• Standards Association (CSA) GHG Registries – Kanada 
• Carbon Trust Conversion factors 2011 

    
EredményekEredményekEredményekEredmények    

Az egyes rész karbon lábnyomok, széndioxid kibocsátások a fentiek alapján 
a következőképpen alakulnak. 

 

Elektromos áram fogyasztás  7,06 t 

Fűtés / Tüzelő anyag  13,80 t 

Víz, szennyvíz . 1,59 t 

Hulladék ártalmatlanítás  0,27 t 

Üzleti utazások  26,26 t 

Légkondicionálás, 

Hőtőszekrények  7,76 t 

Dolgozók ingázása  2,78 t 

Mindösszesen 59,5 t 

2. táblázat: A karbon lábnyom számítás eredményei 
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CO2 kibocsátás megoszlás Randomstudió Kft. 

www.randomstudio.hu

 

 

A Random Stúdió Kft. (http://randomstudio.hu) egy évre vonatkozó karbon 
lábnyoma tehát 

59,559,559,559,5 tonna CO tonna CO tonna CO tonna CO2222eeee. 

JavaslatokJavaslatokJavaslatokJavaslatok    

Nemzetközi elvárás - a figyelembe vett PAS2060 szabvány szerint - a 
következő évre a széndioxid kibocsátás csökkentési lehetőségek 
megvizsgálása és megvalósítása az alábbi pontok alapján. A meghatározott 
karbon lábnyomot a jövőben önállóan is csökkenteni tudja vállalkozása az 
alábbi módszerekkel. 

• Javasoljuk a lámpatestekben használt izzók korszerűsítését, az 
energiapazarló izzók cseréjét energiatakarékos LED izzókra a hálózati 
elektromos áramfogyasztás csökkentésének érdekében. LED izzók 
alkalmazása esetén az energia igényük, 1,8 Watt és 7 Watt közzé esik. 
Gondoljunk bele ez még egy 25 Wattos hagyományos izzó 
fogyasztásának is csak töredéke. Összegzés képen tényleg 
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elmondhatjuk, hogy egy LED izzóLED izzóLED izzóLED izzó látszatra nagyobb befektetést 
igényel, de ár-érték arányát tekintve ez a befektetés nagyon gyorsan 
megtérül az áramszámla jelentős csökkenésével. 

 
• Üzemanyag és kenőolaj adalékok alkalmazásával a járművekben, 
jelentősen hatékonyabbá teszik azok működését, melynek során 
csökken a fogyasztás és a széndioxid kibocsátás is. Javasoljuk a piacon 
található, megfelelő referenciákkal rendelkező technológiák 
alkalmazását ezen a területen. Az üzemanyag, mint energiaforrás 
egyre szűkösebben áll rendelkezésre és egyre magasabb áron, így 
ezen a területen különösen fontos a körültekintő gondolkodás. 10-15%-
os üzemanyag fogyasztás csökkentés az égés hatékonyságának 
növelésével és a súrlódások csökkentésével, jelentős mértékben lehet 
csökkenteni az éves CO2 kibocsájtást. 

 
• Az épület téli fűtésére fordított energia, és az ebből származó 
üvegházgáz kibocsátás az épület szigetelésének, az ablakszigetelések 
javításával, energia visszaverő fóliák alkalmazásával, 
korszerűsítésével jelentősen csökkenthető. Lehetőség szerint vegyék 
lejjebb télen néhány Celsius fokkal a központi fűtést. Meg kell vizsgálni 
a kazán hatásfokát és lehetőség szerinti korszerűsítését vagy a fűtési 
energiarendszer megváltoztatásának lehetőségét. 

 
• Javasoljuk az épületben használt elektromos berendezések (például 
hűtő, fénymásoló gép) energetikai felülvizsgálatát, és minél 
energiatakarékosabb berendezés használatát. 

 
• Az irodákban a munka befejezését követően áramtalanítsák az 
elektromos berendezéseket. A berendezések többsége még akkor is 
használ áramot, amikor “ki van kapcsolva” – a teljes áramtalanításhoz 
ki kell őket húzni a konnektorból vagy jelzőfénnyel és kapcsolóval 
ellátott elosztót kell alkalmazni. Ezáltal a villanyszámla is alacsonyabb 
lesz. 
 

Amennyiben a jövőben megújuló energia- vagy energiahatékonyság növelő 
beruházást hajtanak végre, azzal csökkentik az energiaköltségeket, a 
széndioxid kibocsátást és ezzel a karbon lábnyomot. A későbbiekben a már 
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csökkentett és fennmaradó karbon lábnyomot szükséges carbon creditek 
kivonásával ellentételezni a karbon semleges működés elérése érdekében. 

 

Partnereink részére különböző utófinanszírozáPartnereink részére különböző utófinanszírozáPartnereink részére különböző utófinanszírozáPartnereink részére különböző utófinanszírozású támogatási rendszerek sú támogatási rendszerek sú támogatási rendszerek sú támogatási rendszerek 
figyelése történifigyelése történifigyelése történifigyelése történik. A kihasználatlank. A kihasználatlank. A kihasználatlank. A kihasználatlan tetőfelületen elhelyezhető  tetőfelületen elhelyezhető  tetőfelületen elhelyezhető  tetőfelületen elhelyezhető a a a a napelem napelem napelem napelem 
(fotovoltaikus) rendszer és az ingatlanon megfelelő nagyságú(fotovoltaikus) rendszer és az ingatlanon megfelelő nagyságú(fotovoltaikus) rendszer és az ingatlanon megfelelő nagyságú(fotovoltaikus) rendszer és az ingatlanon megfelelő nagyságú    
szélgenerátoroknak is szélgenerátoroknak is szélgenerátoroknak is szélgenerátoroknak is lehetlehetlehetlehet hely hely hely hely. . . .     

A napelem és a szélgenerátor rendszer az áramszolgáltató hálózattal 
párhuzamosan üzemel. A telepített, szél és napelem rendszerek által termelt 
energiát felhasználjuk és a többlet megtermelt energiát a nyilvános 
hálózatra tápláljuk vissza, mely    mennyiséget az energiaszolgáltató megfizet. 
Ezekkel a beruházásokkal a sEzekkel a beruházásokkal a sEzekkel a beruházásokkal a sEzekkel a beruházásokkal a szolgáltatók irányába meglévő zolgáltatók irányába meglévő zolgáltatók irányába meglévő zolgáltatók irányába meglévő 
energiafüggőség és az ebből származó pénzügyi kockázat energiafüggőség és az ebből származó pénzügyi kockázat energiafüggőség és az ebből származó pénzügyi kockázat energiafüggőség és az ebből származó pénzügyi kockázat 
nagymértékben csökkenthető.nagymértékben csökkenthető.nagymértékben csökkenthető.nagymértékben csökkenthető.       

 

ÖsszefoglalásÖsszefoglalásÖsszefoglalásÖsszefoglalás    

A Random Stúdió Kft. vállalkozásának üzemeltetésével összefüggésbe 
hozható széndioxid kibocsátása a vizsgált időszakban egy évre vonatkozóan  

59,559,559,559,5    tonna COtonna COtonna COtonna CO2222eeee.... 

Amelyet, 60606060 db minősített  db minősített  db minősített  db minősített ÜHG egység úgynevezett ÜHG egység úgynevezett ÜHG egység úgynevezett ÜHG egység úgynevezett carbon credit carbon credit carbon credit carbon credit 
kivonásával ellentételezhetkivonásával ellentételezhetkivonásával ellentételezhetkivonásával ellentételezhet. Az így megvalósuló igazolt neutralizálás az 
üvegházhatású széndioxid kibocsátás ellentételezésére vonatkozik. 

A karbon lábnyom részleteit ábrázoló grafikonból látható, hogy a 
vállalkozás által a legnagyobb mértékben az üzleti utazások és a telephely 
energiafelhasználása által generált ÜHG gázok kibocsájtásával jár. A 
vállalati felelősségvállalás keretében, csökkentést ezeken a pontokon lehet a 
legnagyobb mértékben megvalósítani a jegyzőkönyvben javasolt módon. A 
BSI PAS2060 szabvány alkalmazásával el lehet érni a 100%-ban karbon 
semleges működést. A vizsgálati idő tartama alatt az üzleti utazásokhoz A vizsgálati idő tartama alatt az üzleti utazásokhoz A vizsgálati idő tartama alatt az üzleti utazásokhoz A vizsgálati idő tartama alatt az üzleti utazásokhoz 
használt személygépjárművet, hatékonhasznált személygépjárművet, hatékonhasznált személygépjárművet, hatékonhasznált személygépjárművet, hatékonyságnövelő, hidrogén yságnövelő, hidrogén yságnövelő, hidrogén yságnövelő, hidrogén 
generátorral szerelték fel.generátorral szerelték fel.generátorral szerelték fel.generátorral szerelték fel. A fűtéshez használt energia A fűtéshez használt energia A fűtéshez használt energia A fűtéshez használt energia kiváltását kiváltását kiváltását kiváltását 
megkezdték a saját fejlesztésű elektrolízises kazán alkalmazásával.megkezdték a saját fejlesztésű elektrolízises kazán alkalmazásával.megkezdték a saját fejlesztésű elektrolízises kazán alkalmazásával.megkezdték a saját fejlesztésű elektrolízises kazán alkalmazásával.   
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Ezen technológiák a 2013-as csökkentési program fejlesztési tervének 
megfelelően, karbon csökkentést fog eredményezni, mely értékek a 
következő évi jegyzőkönyvben látható lesz. 

Ez és az ajánlott csökkentési programok a vállalat részére az alábbi 
előnyöket fogják biztosítani. 

 

 

    

Üzlet értéke emelkedikÜzlet értéke emelkedikÜzlet értéke emelkedikÜzlet értéke emelkedik: Költségek csökkennek / Árbevétel növekszik / 
Hírnév/ismertség növekszik / Kockázat csökken 

KöltségcsökkentésKöltségcsökkentésKöltségcsökkentésKöltségcsökkentés: Energiaköltség csökken / Szállítási költségek csökkennek / 
Készletoptimalizálás történik 

Árbevétel emelkedéseÁrbevétel emelkedéseÁrbevétel emelkedéseÁrbevétel emelkedése: Új üzletek szerzése/nyerése valósul meg / Termék 
megkülönböztetés történik / Vásárlói hűség növekszik 

Javuló hírnévJavuló hírnévJavuló hírnévJavuló hírnév: Márkaérték építése történik / Részvényesek elkötelezettsége növekszik 
/Dolgozók lenyűgözése és megtartása lehetséges 

Kockázat csökkenKockázat csökkenKockázat csökkenKockázat csökken: Rossz hírnév esélye csökken / Emelkedő energiaárak kockázata 
csökken – Energiafüggetlenség kialakítható! /Kevesebb versenytárs a piacon 

 

Forrás: White paper PAS 2060 The first Standard for Carbon neutrality 
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Arhívált mArhívált mArhívált mArhívált mellékletek ellékletek ellékletek ellékletek     

Adatbekérők a cég által megadott adatokkal (.xls) 
CO2 footprint számítás (.xls) 
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    mérnök közgazdász MBA        gépészmérnök 

        
 

Ellenőrizte: 

 

Aláírva: 2013. július 8. 


