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Lényegességi elemzés - 2020

Éghajlat és energia

➢ Az energiafelhasználás és CO2 kibocsátás csökkentése a természeti  

erőforrások kitermelése, nyers és adalékanyagok gyártás szállítás során

➢ Energiahatékonyság (pl. hővisszanyerés) a termelésben

➢ A megújuló energia aránya a termelésben

➢ CO2 kibocsátás csökkentés a termelésben

➢ A termékek felhasználási fázisában az energiahatékonyság

➢ Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz a termékek

mikroklímára és a talajvízre gyakorolt hatásai révén (burkolatrendszerek),

víztározás a száraz időszakokra, vagy a heves esőzések elvezetésére 

(csapadék és szennyvíz rendszerek).
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Fenntarthatósági program 2021-2023
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Innováció - X-Therm téglacsalád

Terméktervezés
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Klíma termékcsalád         X-therm (stabilabb szerkezettel) kedvezőbb 

termikus tulajdonságok, megnövekedett minőség (kevesebb termelési 

veszteség, vevői elégedettség), kevesebb selejt, kevesebb CO2 kibocsátás



Innováció- Wienerberger e4 téglaház
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Ökológia Gazdaság

Energia Érzelem és egészség



Körforgásos gazdaság
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➢ Hosszú élettartamú és hosszú távon és értéket 

képviselő termékek gyártása

➢ Másodnyersanyagok termelésben történő 

felhasználása (műszakilag megvalósítható, 

gazdaságilag indokolt)

➢ A termékek és rendszerek tervezése a jobb 

újrahasználat és újrahasznosíthatóság érdekében

➢ Megújuló nyersanyagok felhasználása

➢ A termék életciklusnak végén a szétválogatás és 

újrahasznosíthatóság biztosítása

➢ A gyártási hulladék mennyiségének csökkentési



Innováció – égetett selejt tégla őrlő 

berendezés
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➢ 350 tonna/év selejt téglát darálunk le

➢ Őrlemény     Vibraton termékhez 

adalékanyag 
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Biodiverzitás – A földön 

What is biodiversity? | David Attenborough: 

A Life On Our Planet - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=sDZ8UHEERMM


Biodiverzitás program

Wienerberger jövőkép:

Biodiverzitás Program a biodiverzitás semleges lábnyom (m²) elérése 

érdekében:

- Gyárterületek

- Üzemelő Bányák

- Wienerberger tulajdonában lévő területek

Pl.: bezárt bánya, gyárterületek, stb.

Projektek, együttműködés a (helyi) természetvédelmi hatósági, civil 

szervezetekkel

A biodiverzitás semleges lábnyom 2030-ra

Biodiverzitás program – A Wienerbergernél



Biodiverzitás cselekvési terv  
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I. Általános

• Környezet, jogszabályi előírások and ökológia (külsős) 

• Ellenőrző lista: gyárterület specifikus gyakorlati kérdések és elképzelések
(gyárvezetés) 

II. Biodiverzitás cselekvési terv

• A biodiverzitás csapat gyárlátogatása a gyárvezetéssel és a biodiverzitás 

nagykövettel együtt

• Biodiverzitás cselekvési terv a jelenlegi és potenciális zöld GIS-térképekkel 
(biodiverzitás csapat)

III. Nyomonkövetés

• Megvalósítás előtt: Alapadat felmérése külső szakértő által

• Ezt követően: Biodiverzitás nagykövetek 3x évente

Biodiverzitás cselekvési terv 
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Biodiverzitás cselekvési terv 

Biodiverzitás növelés tervezési alapelvek

Növényzet

1. Változatos növénytelepítés

2. Őshonos fajok használata

3. Virágzó és gyümölcstermő növények

4. Zöld elemek összekapcsolása

5. Levágott faágak, gallyak területen hagyása

6. Ökológiai gazdálkodás

Víz és talaj

7. A talajkeményedés csökkentése

8. Vízáteresztő felületek

9. Vízek össszegyűjtése

10. Egészséges talaj

Emberek

11. Munkavállalók és helyi természetvédelmi szervezetek bevonása

12. Saját anyagok használata

Összefüggések

13. Biztonság

12. Jogi megfelelőség

13. Helyi/területi ökoszisztéma
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Intézkedések a biodiverzitás növelése 

érdekében



Fő teljesítménymutatók KPI

› m² biodiverzitás terület létrehozása vagy fejlesztése

› Növekmény a terület növény és állatvilágában

(fajok)

Biodiverzitás nagykövet

› Biodiversity nagykövetek telephelyenként

› Belső és külső kommunikáció

› Közösség építés

› Szociális párbeszéd

Biodiverzitás monitoring 



Biodiverzitás – Balatonszentgyörgyi 

téglagyár

Projekt Wienerberger 

AG
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Biodiverzitás- Békéscsabai gyár

Projekt Wienerberger 

AG
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