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A Vodafone Csoport Vállalati Felelősség Stratégiájában megfogalmazott fő célkitűzése 

mellett - a kommunikációhoz való hozzáférés biztosítása- további célok teljesítését vállalta a 

felelős és biztonságos internethasználat előmozdításában, a klímaváltozás elleni küzdelemben 

és a fenntartható termékek és szolgáltatások kifejlesztésében. 

 

A Vodafone Csoport az Accenture-rel közösen 2009. őszén készített el egy felmérést, 

amelyben azt számszerűsítik, hogy a mobiltechnológia milyen módon járulhat hozzá a 

klímaváltozás elleni küzdelemhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez. A felmérésben 

bemutatott 13 megoldás mintegy 43 milliárd €-val csökkentheti Európa éves 

energiafogyasztását, és 113 MtCO2 kibocsátását előzheti meg 2020-ra. Az eredményekhez 

azonban elengedhetetlen az ipari szektorok és a kormányzati szféra együttműködése.  

 

Igyekszünk minél környezettudatosabbá tenni működésünket. Vállalati felelősség stratégiánk 

egyik kulcseleme a klímaváltozás elleni küzdelem, melyhez energiahatékonysági 

intézkedések bevezetésével, az energiatudatos gondolkodás elterjesztésével, megújuló 

energiaforrások bevonásával és klímavédelmi kezdeményezések támogatásával járulunk 

hozzá. Energiahatékonysági Munkacsoportunk figyelme elsősorban a hálózati 

energiafogyasztás optimalizálására irányul, hiszen a vállalat teljes energiafogyasztásának több 

mint 80%-át a hálózat adja. Alacsonyabb működési hőmérséklet beállításával és a hűtés során 

a külső levegő használatával (szabadlevegős hűtés), illetve a beszállítók és a berendezések 

tudatos kiválasztásával igyekszünk csökkenteni energiafogyasztásukat.  

 

2009/2010-ben (az évek óta működő energiahatékonysági folyamatok mellett) főként az 

alábbi programokra fókuszáltunk:  

• bázisállomásainkon tovább emeltük a klimatizálással biztosítandó üzemi 

hőmérsékletet, 26°C-ról 30°C-ra. Ezáltal 9% (280.000 Kwh) energia megtakarítást 

tudtuk elérni.  

• optimalizáltuk bázisállomásaink töltőmoduljainak számát, így további 650 Kwh 

energiát takarítottunk meg,  

• irodáinkban és márkaboltjainkban automatikus világítás-lekapcsoló rendszert 
vezettünk be, ami kiküszöböli a lámpák és elektronikus berendezések bekapcsolva 

felejtését. továbbá finomhangoltuk a klíma működését, csökkentettük a klíma éjszakai 

teljesítményét.  

Az energiahatékonysági intézkedéseknek köszönhetően hozzávetőlegesen 117.873 kg 

széndioxid kibocsátását előztük meg.  

 
Hulladékkezelés  
 

Irodáinkban kizárólag újrahasznosított papírt használunk, évek óta szelektíven gyűjtjük a 

hulladékot, ide értve az elemek és használt mobilkészülékek gyűjtését is. Gondoskodunk a 

kiselejtezett hűtőberendezések, irodai számítástechnikai berendezések, valamint hálózati 

berendezések kezeléséről.  
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2009-2010 év. eredményei 

 

Hulladék típus Keletkezett hulladék 
mennyiség (kg) 

Újrahasznosított mennyiség 
(kg) 

Irodáinkban 
Papír 32.387 10.721 

Műanyag 550 550 

Hálózatunkban 
Hálózati telekommunikációs 

hulladék 

7.795 7.527 

Veszélyes hulladék 24.284 20.601 

Mobiltelefonokból származó hulladék 
Tartozékok, akkumulátorok 6.475 3.150 

 

További információ a http://www.vodafone.hu/c/document_library/get_file?uuid=68715da0-

043f-4b3f-9a02-8a7a89d4d6e2&groupId=10192 oldalon 

 


