Az LCCP program
Világszerte évente 350 millió nyomtatópatron
– az összes patron 60-80%-a – végzi valamelyik
hulladéklerakó telepen. A patronok végleges lebomlásához megközelítőleg 1000 év szükséges
Ez azonban történhet másképp is.
Tóth Bálint,

a Lexmark minőség-és környezetirányítási szakértője
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Lexmark 1991-ben útjára indította az úgynevezett LCCP programot, ami a Lexmark
Cartridge Collection Program rövidítése,
és amely a felhasználók számára biztosítja a kiürült
nyomtatópatronok ingyenes visszaküldését. A patronokat többféleképp lehet visszaküldeni a vállalat
csehországi Hostivice-ben lévő válogatóüzemébe:
postai úton, a nyomtatópatron eredeti kartondobozában (amely tartalmaz egy előre kifizetett postai
feladó szelvényt), kérhetnek egyedi felvételt, vagy
begyűjtő szervezeteken keresztül juttatják vissza
a patronokat. További lehetőség az ún. „container
program” vagy partner program.
Ez utóbbi messze a legsikeresebb, az összes, az EMEA
(Európa, Közel-Kelet és Afrika)
régióban visszagyűjtött nyomtatópatron 54 százalékát ez teszi ki. A második legjelentősebb csatorna a postai
visszaküldés (14%), majd a hulladékbegyűjtő szervezetektől való visszavásárlás (12%).
A visszagyűjtött nyomtatópatronok, amellett,
hogy csökkentik az új erőforrások felhasználásának
mértékét, hozzájárulnak az új nyomtatópatronok
PCR (post consumer recycled) műanyag tartalmának növekedéséhez is, megalkotva ezzel a piacon
elérhető egyik „legzöldebb” nyomtatópatron családot. 2016-ban például csak Európában 3,5 millió
nyomtatópatront sikerült összegyűjteni a különböző csatornákon keresztül, ami a teljes eladott
mennyiség közel 40%-a. A visszagyűjtéseknek és
a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően sikerült
a 2013-ban piacra dobott új nyomtató termékcsaládok összes tagjánál 25%-ra emelni a PCR tartalmat– megszerezve ezáltal az első EPEAT (Electronic
Product Environmental Assessment Tool) tanúsítványokat. A 2016-os termékeknél pedig már kimondottan az EPEAT Gold minősítés elérése a cél,
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aminek egyik feltétele a súly szerinti 50%-os PCR
tartalom.
A Lexmark európai jelenléte már a kezdetektől
fogva jelentős, 2015-ben pedig Lengyelországban
megnyitotta a nyomtatópatron-gyártó és újrafeldolgozó üzemét, amely 300 embernek ad munkát, és
évről évre bővül és fejlődik. 2018-ra szeretnék elérni, hogy a visszagyűjtött nyomtatópatronok tömeg
szerinti legalább 50%-át újra fel tudják használni.
A magas PCR tartalomhoz ugyanakkor egyelőre
még elengedhetetlen egy olyan, iparágakon átívelő hálózat létrehozása, amely össze tudja kapcsolni
az igényeket a forrásokkal a hulladékként visszagyűjtött műanyagok piacán. Ennek egyik kiváló
példája a Close the Loop-pal kötött partnerségi
együttműködés, amelynek keretén belül megvalósulhatott az ún. TonerPave,
egy olyan aszfalt adalékanyag,
amelynek összetevői között
(gumiabroncs, olaj) szerepel
többek közt a hulladékként
visszagyűjtött toner por is.
Az Ellen MacArthur Alapítvány tagjaként a
Lexmark már a termékek tervezésénél is törekszik
a minél hosszabb távú használatra és az újrahasznosíthatóságra, kiemelt hangsúlyt fektetve az új és
hatékonyabb hasznosítási eljárások kifejlesztésére
is. A cég a magas szintű körfogásos üzleti modellek elkötelezett támogatója, s ennek egyik legjobb
platformját a „Circular Economy 100” elnevezésű
program szolgáltatja: a hasonló gondolkodású cégek tapasztalatot és információt cserélnek a körforgásos gazdálkodási modell előnyeinek minél jobb
kihasználása érdekében.
A Lexmark az utóbbi években több hazai és
nemzetközi elismerésben is részesült, többek között: Manufacturing Leadership 100 Awards for
Sustainability, European Business Awards National Champion Awards (Italy, France), Highly Commended Award for The Circulars 2017, Minőség és
Innovatív Nagyvállalat, EOQ 2015.

Metál, Max és Magyarország

Fémrovat

Az idei év legnagyobb hazai fémhulladék-piaci szenzációját kétség kívül a Max Aicher
csoport szolgáltatta, miután a fáradhatatlan Max Aicher nevével fémjelzett vállalatcsoport
megvásárolta a Fémker Csoportot. Így az Ózdi Acélművek, az UD Stahl Recycling és az Aicher Beton Kft.
után az egyik legnagyobb hazai fémhulladék kezelő
is a német acélmágnás érdekeltségi körébe került.
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dr. Vitányi Márton

megosztott tájékoztatás szerint a Fémker
Csoport vállalatai korábbi nevük alatt, változatlan spektrummal dolgoznak tovább,
az ügyvezetésbe a korábbi ügyvezetők mellé valamennyi cég esetén bekerült a tulajdonos képviselője, Johann Gangl. A vásárlás elsődleges célja az Ózdi
Acélművek vashulladékkal való folyamatos ellátásának biztosítása, erősítették meg vevői oldalon.
A hírt a szakma nagy érdeklődéssel fogadta,
és persze sokaknak elindult a fantáziája a miérteket találgatva. Mindenesetre bizonyos, hogy egy
keresleti, versenyző piacon nem mindig könnyű az
acélműveknek jó minőségben, elérhető áron acélhulladékhoz jutnia. De ha az Ózdi Acélművek az
UD Stahl Kft. mellett a Fémker-Murafém csoportot
is stabil, kiszámítható beszállítói között tudhatja, akkor nyugodtabban hajthatja álomra a fejét az acélhulladék beszerző. Márpedig a csoport húzóágazata a bajorországi és a magyar acéltermék gyártás,
évente mintegy 1,5 millió tonnás termeléssel.
Ahhoz, hogy a vásárlás mozgatórugóit jobban
megértsük, át kell lépnünk a határokat. Ismerkedjünk meg a vállalatcsoporttal és a nem mindennapi
tulajdonosával.
2014 tavaszán látványos külsőségek közepette
ünnepelték Bajorország egyik legmegbecsültebb
vállalkozójának, Max Aichernek a 80. születésnapját. A kancellártól kezdve a bajor miniszterelnökön
át a politikai, társadalmi és gazdasági élet számos
jelentős személyisége gratulált Németország egyik
legsokoldalúbb vállalkozójának. Többen látnoknak
tartják a korát meghazudtoló szellemi és fizikai fris-

sességgel dolgozó Aichert, aki közismert szerteágazó beruházásairól, támogatási alapítványairól,
kitartásáról, szokatlan ötleteiről, és emellett kiszámíthatatlan tárgyalási stílusáról is.
Világszerte 18 országban, a csoport 80 vállalatában dolgozó kb. 4000 munkavállalót a 4M stratégia kapcsolja össze (Miteinander, Mut, Markt,
Maximum). Tehát az együttműködés elve mentén,
bátran és innovatívan gondolkodva, mindegyik vállalkozás a saját piacán meghatározó szerepet kíván
betölteni, ennek érdekében „legalább a maximumot” nyújtva.
A csoport „zászlóshajója” az acélA fémrovat támogatója:
termék gyártás. Szöul legmagasabb
épületében, Abu Dhabi és New York
felhőkarcolóiban, a kínai Jangce folyó
www.intermetal.hu
hatalmas duzzasztógátjában mind a
Max Aicher csoport acélja biztosítja a
szilárdságot. Ilyen piaci háttérrel az ózdi termelés is
nagyon stabil lábakon áll, amire nagy szüksége van
mind a szegény magyar régiónak, mind a hányatott
sorsú hazai acéltermék gyártásnak. Aicher kiváló
érzékkel építette hozzá az acélgyártáshoz az azt
kiszolgáló recycling vállalkozásokat Németországban és Magyarországon úgy, hogy gyakorlatilag a
teljes termék–hulladék–termék körforgást biztosítani tudja. Ebben meghatározó lépés most a Fémker
hulladékkezelő csoport megvásárlása.
A vállalatcsoport portfóliójában a klasszikus
ágazatok mellett különféle infrastrukturális beruházások, sport és szabadidős létesítmények kivitelezése és működtetése is megtalálható. Max
Aicher büszke a hagyományokra, ők üzemeltetik a
hammeraui Annahüttét, a világ legrégebbi alapítású – 480 éves – acélmegmunkáló üzemét, illetve a
legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt hegyi
felvonót a Bajor Alpokban. Emellett töretlenül hisz
az újításokban és a fejlődésben.
2015-ben 80. születésnapja alkalmából Max Aicher az összes vállalatcsoportját bevonta egy alapítványba, a Max Aicher Alapítványba. •
2017. június • ZIP Magazin
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