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Közös érdekünk, hogy minél gyorsabban elter-
jedjenek a „zöld” technológiák, melyek a ki-
sebb környezeti hatás mellett jótékony hatást
gyakorolnak a vállalkozások pénztárcájára is.

Az EU finanszírozású ACT CLEAN projekt
támogatja a hozzáférést a tisztább termelést
eredményező ismeretekhez. A projektben Ma-
gyarország mellett Ausztria, Cseh Köztársaság,
Lengyelország, Olaszország, Németország, Szlo-
vákia, Szlovénia vesznek részt. A projekttag
Tisztább Termelés Magyarországi Központja a
Corvinus Egyetemen működik. 

A projekt célja a környezetvédelmi előnyök-
kel járó korszerű műszaki megoldások és irá-
nyítási módszerek elterjedésének elősegítése a
kis- és középvállalkozásoknál. A kereslet és a
kínálat összekapcsolásával segíti a környezet-
barát technológiák és menedzsmenteszközök
alkalmazását. 

A résztvevők adatbázist állítanak össze az
élenjáró műszaki, technikai megoldásokból és
eljárásokból. Az adatbázisban megtalálható,
hogy az adott „highlight” vagy eljárás milyen
probléma megoldására alkalmas, a leírása és
előnyei-hátrányai mellett, amennyiben van rá
adat, a gazdasági információk is szerepelnek.

A német adatbázis már 1900 példát tartal-
maz az ipar valamennyi ágazatából. Az adat-
bázisban 21 nyomda- és 53 papíripari megol-
dás szerepel. Az elkövetkező időszakban ezek
közül szeretnénk majd néhányat bemutatni.

A TTMK és a Környezetvédelmi Szolgáltatók
és Gyártók Szövetsége a projekt keretében hozta
létre a Környezeti Innovációs Uzsonnák ren-
dezvényét, melyen kéthavonta lehetőség nyí-
lik a potenciális partnerek találkozására. 

Az első Uzsonnára 2010. októberben került
sor a KSzGySz különtermében, témája az ipari
légtechnika volt. A 2. Uzsonnára december 9-én
délután kerül sor, témája a VOC-kibocsátás csök-
kentése lesz. A rendezvény ingyenes. Amennyi-
ben érdekli Önöket, kérjük, keressék fel a http://
hcpc.uni-corvinus.hu/exp/index_exp.htm
honlapot. 

A projekt során kidolgozzák a GreenLex® in-
teraktív programot a KKV-k környezeti megfe-
lelésnek ellenőrzésére.

Az ACT CLEAN projekt honlapja az alábbi
címen érhető el: www.act-clean.eu

BATSGRAPH: TISZTÍTÓKÚRA NYOMDÁKNAK

Az EU finanszírozású, LIFE+ program keretében
a BATsGRAPH projektben Spanyolország, Hol-
landia és a Cseh Köztársaság vesz részt. A pro-
jekt azzal a céllal jött létre, hogy a nyomdák az
elérhető legjobb technikák alkalmazásával
csökkentsék környezeti hatásaikat, egyúttal
javítsák termékeik minőségét és versenyké-
pességüket. 

A projekt 2. alprogramjában az IPA nélküli
nyomtatás és a növényi olajalapú nyomdafes-
tékek alkalmazásának legjobb gyakorlatát dol-
gozták ki, amelynek dokumentumai már olvas-
hatók a projekt honlapján: www.batsgraph.com.

Az elérhető legjobb technikák hozzáférhetőek
az EU tagországok szakmai honlapjain, azon-
ban terjedelmesek, ami nehézzé teszi a KKV
számára az alkalmazást. A most futó 3. alprog-
ramban kifejlesztenek egy olyan interaktív
web-felületet, melyen a nyomdák felmérhetik,
mennyire felelnek meg a legjobb gyakorlat kö-
vetelményeinek, a termelékenység és a minő-
ség megőrzése vagy fejlesztése mellett.

A program tesztelésre hozzáférhető a fenti
honlapon az „On-line tool” vagy „eTOOL”
menüpont alatt. A felhasználáshoz regisztrál-
ni kell, a program használata ingyenes. 

Út a hatékony és környezetbarát 
vállalkozásokhoz
ACT CLEAN

Kajdacsy Ágnes
Corvinus Egyetem; TTMK projektmenedzser

A projekt a Central Europe Programban az Európai Unió és
a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.


