Környezetvédelmi fenntarthatóság a Pincelakat Borház és Szálloda területén
TARTALOMJEGYZÉK
1. BEVEZETŐ 3 1.1. A vállalkozás és környezetének bemutatása 3
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGBÍZOTT. 5
KÖRNYEZETBARÁT GONDOLKODÁSMÓD A SZOLGÁLTATÁSBAN. 6
KÖRNYEZETI NEVELÉS 7
FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK 7
KÖRNYEZETBARÁT MŰKÖDÉS 8
KÖRNYEZETBARÁT BESZÁLLÍTÓK 9

1. Bevezető
A fenntartható fejlődés célja olyan fejlődés, amely a „jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja
meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől.”
A társadalom kulcsfontosságú meghatározó erejeként minden szervezetnek fontos szerepe van abban,
hogy ezt a célt elérjük.
1.1. A vállalkozás és környezetének bemutatása
A Pincelakat Borház és Szálloda 2013. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit. Hangulatos, modern
berendezésünkkel kellemes pihenőhelyet nyújt szállóinknak. A vendégek ellazulását wellness és
fitness részlegünk teszi teljessé. Szállodánkban a' la carte étterem működik, a környék
hagyományaira alapozva, hagyományos sváb ételspecialitásokkal és 22 féle borral.
Maga a vendéglátóhely Császártöltés központjában lévő pincesoron került kialakításra, , így
beillesztve a meglévő környezetbe, és megőrizve a régműlt idők atmoszféráját.
A kialakítás során törekedtek a meglévő értékek megőrzésére, több régi, meglévő pince
összenyitásával, azok eredeti kialakításnak megfelelő helyreállításával, felújításával, közös
vendéglátó térbe történő beillesztésével.
A környezetet jellemezve idéznénk a vendéglátóhelyen megszálló egyik középkorú párt.
„A falu is nagyon szép, rendezett, kellemes. ( Itt még köszönnek az emberek!)"
A fenntarthatóság olykor egy apró, remélem, egyre többeknek természetes mozdulatban jelenik meg:
Pl. lekapcsoljuk a villanyt, mikor elmegyünk, vagy kétszer meggondoljuk, hogy kinyomtassunk-e
egy dokumentumot.
Egyéb információk a szallas+pincelakat-borhaz-es-szalloda-csaszartoltes@szallas.hu weboldalon
fellelhetőek.
Mottónk:
2. Környezetvédelmi megbízott.
A vállalkozásnál (bár erre jogszabály nem kötelezi) alkalmazásra került olyan környezetvedelmi /
fenntarthatosági megbizott, aki külső megbízott szaktanácsadóként felelős a szervezetnél
kornyezetvédelemmel/fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokért, a hatosagi bejelentesek,
környezetvédelemmel kapcsolatos nyilvantartasok, adatszolgaltatasok szakszerű teljesítéséért.
Szakmai végzettséggel rendelkezik, amely garantálja a feladatok szakszerű elvégzését.
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Szakmai végzettségeének másolata:
Kivonat a szakemberrel (biztonsági szakcéggel) kötött vállalkozási szerződés környezetvédelemre
vonatkozó felyezetéből.
Környezetvédelem:
 Elvégzi a megbízó környezetvédelmi ügyintézői/szaktanácsadói feladatait.
 Elvégzi a megrendelő környezetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, bejelentési feladatait,
engedélyezési eljárásokban közreműködik.
 Közreműködik a megrendelő környezetvédelemmel kapcsolatos nyilvántartási feladatainak
végzésében.
Rendszeres ellenőrzései folyamán ellenőrzi a létesítmény környezetvédelmi állapotát, a hulladékok
keletkezését, azok gyűjtését. zelektiv hulladekgyűjtes
3. Környezetbarát gondolkodásmód a szolgáltatásban.
A helyi lehetőségeket kihasználva, szolgáltatunk lehetőséget azoknak, akik szeretik a természetközeli
élményeket és szívesen vesznek részt egy egész napos evező túrán.
Részt vehetnek éjszakai gyalogtúrán a Vörös Mocsárban.
Akik kíváncsiak Borházunk és a helyi pincészetek boraira, szintén lehetőséget nyujtunk ezek
megismerésére.
Lehetőséget nyújtunk azok számára is. akik szívesen eltöltenének egy estét régi idők úttörőtáborát
idéző hangulatban tábortűz mellett, szalonnát sütögetve.
Családos vendégek részére a gyermekeik aktív, és egészséges pihenését biztosító udvari játékok
szolgálnak
4. Környezeti nevelés
Belső képzéseinek a része a környezetvédelmi szempontokra, környezettudatosságra nevelés. Minden
munkavállalót érintő előzetes, és időszakos oktatások része ezen számunkra fontos követelmények
ismertetése, oktatása megtörténik.
Oktatásról készült képzési jegyzőkönyv mellékletben található.
5. Fenntartható közösségek
A vállalkozás nagy hangsúlyt fektet az egészséges, biztonságos és emberközpontú munkafeltételek és
munkakörnyezet biztosítására.
6. Környezetbarát működés
2015.-évtől beazonosítottunk a környezet állapotára hatás gyakorló tényezőket, amelyeknek
mennyiségi mérőszámait folyamatosan rögzítjük, éves gyakorisággal kiértékeljük.
Beazonosított környezeti tényezők:
1. Alkalmazottak száma
2. Napi munkaórák száma
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Évi villamos-energia felhasználás, kWh (számlák alapján)
Évi gáz-felhasználás m3(számlák alapján)
Összes keletkezett hulladék évi összes mennyisége(mértékegysége (kg))
Összes víz felhasználás m3
Elvezetett/elszállított szennyvíz, ennek aránya
Gázfelhasználásból eredő fajlagos CO2 kibocsátás
Gépkocsi használatból eredő fajlagos CO2 kibocsátá

A teljesítményértékelési folyamatát rendszeres időközönként (12 hónaponként) felülvizsgáljuk a
további fejlesztések lehetőségeinek feltárása érdekében. Ez a fajta áttekintés hozzájárul a szervezet
vezetésének és működésének javulásához, valamint a környezet állapotának javulását is
eredményezheti.
A fejlesztés magában foglalja:
1.
2.
3.
4.
5.

1
2
3
4
5

az adatok minőségének, megbízhatóságának és hozzáférhetőségének javítását;
az elemzési és értékelési képességek javítását;
még inkább használható környezeti indikátorok fejlesztését vagy azonosítását;
a teljesítményértékelés értékének növelését;
a teljesítményértékelés alkalmazási területének megváltoztatását.

Továbbá:
Ahhoz, hogy az elkövetkező időszakban globális szinten csökkentsük a környezetre gyakorolt
negatív hatásunkat, szoros kontroll alatt kell tartanunk üvegházhatású gázkibocsátásunkat (pl.
tüzelőberendezések állapota, gépjárműhasználat), a víz- és energiafelhasználást valamint a hulladék
mennyiségét.
Vállalatunk folyamatosan törekszik a termelődő hulladék mennyiségének csökkentésére a
felhasználás optimalizálásának segítségével, így kevesebb maradék hulladék tisztítószer, sütőolaj,
stb. keletkezik a működés folyamán.
7. Környezetbarát beszállítók
Az alapanyag, és telephely fenntartásához szükséges anyagok beszállítóit, azok termékeit
folyamatosan ellenőrizzük, folyamatosan azon dolgozunk, hogy mindkét fél fenntarthatósági és
szervezettségi céljait megvalósítsuk, a folyamatosan végzett anyagértékelések (pl. vegyi anyagok
veszélyességének az értékelése), a dolgozók biztonságát, az energia- és anyagfelhasználás
csökkentését, a technológiát és a folyamatfejlesztést érintik.
Császártöltés 2015. június 18.
Redenczki Zoltán
felelős vezető megbízott környezetvédelmi munkatárs

