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1 Vezetői összefoglaló 

 

Tanulmányunk során egy olyan épületet kerestünk, amely attól válik többé egy önmagában 
rendeltetésszerűen használt épületnél, hogy kihatással van a jövőnkre; tehát nagy 
távlatokban gondolkoztunk. Azonban ez csak úgy valósulhat meg, ha nem csak önmagát egy 
épület működését elemezzük és fejlesztjük, hanem egy olyan fenntartható szemléletű 
rendszert vizsgálunk, amely egy újrahasznosítási folyamatra épül. Így adódott, hogy 
ismeretségen keresztül kaptunk lehetőséget betekinteni a Green Tyre Zrt. működésébe. 

Az első személyes megbeszélést már úgy tartottuk meg, hogy megvolt a témánk. A téma 
megjelölését egy internetes felületen beszéltünk meg, majd a megbeszélésen a 
kapcsolattartónk (Eszter) ismertette gyűjtött információkat, amelyet brainstortming-hoz 
hasonlóan fejlesztettünk tovább; vagyis mindenki ötletekkel bombázta a témát. Két 
megbeszélés alkalmával lefektettük a témánk támpontjait. Ezután csak kisebb 
információváltásokra volt szükség. 

Nyolc fős csapatot sikerült alkotnunk. Igazságosságra törekedtünk a feladatok kiosztása 
során. Mindenki kivette a részét. Hierarchiát alakítottunk ki mivel a 8 személy idejének 
összeegyeztetése már az első alkalommal nehéznek bizonyult. Minderre a csoportalkotást 
követően az első személyes megbeszélésünk alkalmával került sor, ugyanis már azon nem 
tudtak részt venni hárman. A hierarchiánk lényegében a különböző feladatrészekhez 
kapcsolódtak, vagyis az első megbeszélésen jelenlevők a különböző feladatrészek irányítóivá 
lettek kinevezve. („hierarchia” a mellékletben) Ez a rendszer valójában a továbbiakban 
oldódott, ugyanis a két nagyobb feladatrész 3-3 készítője közösen dolgozott; megbeszélték, 
majd kiosztották a megírandó részeket. 

Az első megbeszélés után kialakítottunk egy felületet (Trello), amelyen könnyebb volt a 
projekt kapcsán kommunikálni. Továbbá az anyaggyűjtést egy felhő alapú tárhely (Google 
Drive) használatán keresztül oldottuk meg, amihez mindenki hozzáfért, így a forrásokat is 
közösen tudtunk használni. Az önálló feladatrészek begyűjtése is itt történt. 

Az egyes részek szorosan kapcsolódtak egymáshoz, így szükséges volt az állandó 
információcsere és egyeztetés. A megbeszélések során lefektettük a téma alapköveit, 
lényegét, támpontjait és a továbbiakban mindenki a saját feladatrészébe ásta bele jobban 
magát, ha új információt talált azt pedig megosztotta. 

Két pozitívumot is kiemelnék: 
Kitűztünk magunknak egy határidőt, amelyre mindenki elkészítette a saját feladatrészét, 
hogy az utolsó simításokra (szerkesztés, utólagos egyeztetés) maradjon elegendő idő. Nagy 
megelégedésemre ezt mindenki tudta tartani! 
Továbbá megismerhettük, mennyi mindenre kell ügyelni egy nagyobb csapat koordinálása 
illetve munkamegosztása során, ami ilyen létszámnál már elengedhetetlen a hatékony 
együttműködéshez. 

Véleményem szerint a feladatot jól abszolváltuk, elértük kitűzött céljainkat. Egy olyan 
témába áshattuk bele magunkat, amellyel még eddig nem foglalkoztunk. Zárásként 
kijelenthetem, hogy a csapat minden egyes tagja minőségi munkával járult hozzá a 
teljesítéshez, pozitív tapasztalatokkal gazdagodtunk.  
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2 Vizsgálatok tárgya 
 

2.1 A vállalat bemutatása, közvetlen és közvetett érintettek 

A Green Tyre Zrt. Magyarországon, Marcaliban tevékenykedő vállalat, akiknek fő profiljuk a 
használt teher és gépjármű gumiabroncsok begyűjtése és újrahasznosítása, valamint akik 
tevékenységüket a környezettudatosság zászlaja alatt végzik. Egy vállalat többek között akkor 
nevezhető környezettudatosnak, ha a vállalat küldetésének megfogalmazásában szerepet kap 
a környezethez fűződő viszonyának alapelveinek meghatározása. (Chikán, 2008) 

A cég küldetése: „A GreenTyre Zrt. küldetése, hogy Magyarországot megkímélje az éves 
szinten keletkező hazai használtgumiabroncs-hulladék jelentős részétől. Törekszünk arra, hogy 
termékeinkből kizárjuk a káros alkotóelemeket, figyelembe véve a fenntarthatóságot és a 
környezettudatosságot. Tevékenységünk fontos hozadéka továbbá, hogy a cég működésével 
új munkahelyek jönnek létre Somogy megyében.” 

Az 1200 m2-es használtgumiabroncs-feldologzó üzem projektje 2012-ben az Új Széchenyi Terv 
keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg. 2015. 12. 10-én fejeződött be az Új Széchenyi Terv Dél-
Dunántúli Operatív program keretében megvalósult DDOP-1.1.1/D-14-2014-0119 
azonosítószámú pályázat telephely-fejlesztési feladata, melynek eredményeként egy új 
üzemcsarnok épült fel. Az 109.743.450 Ft összköltségű korszerűsítést az Európai Unió és a 
Magyar Állam 54,67%-ban, 60.000.000 Ft-tal támogatta. A Green Tyre Zrt partnere, az üzem 
gépeinek gyártója az Eldan. A vállalat jelenleg hazai és külföldi befektetők tulajdonában van. 
A használt gumiabroncsok és a kész termékek fuvarozását alvállalkozók végzik. (Tarnóczi Tibor, 
2017) 

 

2.2 Az intézmény dolgozói, szervezetük, működésük rendszere 

A vállalat két üzemmel rendelkezik. A recikláló üzem vezetője alatt négy műszakban, egy-egy 
műszakvezető irányításával folyik a munka. A feldolgozó üzemben két műszakban, 1-1 
műszakvezető felügyelete alatt történik  a gumiőrleményből a különböző termékek előállítása. 
A két üzem működését 2 karbantartó (TMK) részleg támogatja. a vállalat adminisztratív 
folyamatait Budapesten és Marcaliban irodai dolgozók látják el. Az állami ünnepnapok 
kivételével az üzem folyamatosan működik. A vállalat jelenleg 54 főt foglalkoztat, amelyből 12 
fő végez szellemi, irodai tevékenységet, a többi munkavállaló pedig fizikai munkát. (Tarnóczi 
Tibor, 2017) 

 

2.3 Telek, épület, berendezések, műszaki-technikai eszközök és 
speciális technológiák 

Az üzem egy 4 hektáros területen helyezkedik el, két külön bejárattal. Mindkét csarnok acél 
vázas szerkezetű. A Green Tyre Zrt gépsorai alapvetően három különböző termékre bontják 
szét az abroncsokat, elsősorban gumiőrleményt készítenek, valamint tisztított acélt és gumis 
textilt nyernek ki. A vállalat a lehető legmodernebb, nyugat-európai színvonalat képviselő 
ELDAN technológiával állítja elő a gumi granulátumot és a többi végterméket. 
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2.3.1 Speciális technológia termékei 

A széles termékpalettát a változtatható szemcseméret adja meg a gumi granulátum esetén, 
ez biztosítja az ügyfelek mindenfajta igényének rugalmas kielégítését. A legkisebb előállítható 
szemcse körülbelül 0,2-0,4 mm átmérőjű, ezt gumipornak nevezik. Az alapvető granulátum 
típusok közé tartozik a Por (<1mm) és a Granulátum (1-10mm), melyek acélt és textilt nem 
tartalmaznak, valamint a Super Chopper által előállított termékek és a Chips, amelyek 
bonyolultabb összetételű termékek. Nagyságsorrendben a Chip következik a maga 10-50 mm 
átmérőjével, továbbá ez a termék már részben tartalmaz acélt és textilt is. Végül a Super 
Chopper által előállított Shred gumiőrlemény tartalmaz mind acélt, mind textilt és mérete 50 
mm-től akár 300 mm-ig is terjedhet. Minden abroncs nagyjából 20%-a áll acélból, ezeket a 
Green Tyre Zrt kamionjai brikettelve vagy ömlesztve szállítják a kohóknak. Végül a feldolgozó 
folyamat során keletkező textilt cementgyáraknak értékesítik. 

 

A gumiabroncsok energetikai célú újrahasznosítása kezd egyre elerjedtebbé válni, mivel 
számos anyagi és környezetvédelmi indokokból adódóan előnyösebb a használata, mint 
például a széné vagy az olajé. A gumi ára alacsonyabb, mint az előzőleg említett két 
tüzelőanyagé, ezért a cementgyáraknak profitabilitási szempontból preferálják a használatát. 
Valamint fizikai és kémiai adatok is igazolják hatékonyságát, mint például a fűtőértéke, a 
csökkentett CO2 kibocsátása és az alacsony kén tartalma. Azonban a folyamat során fellépő 
egyetlen hátrány, hogy a gumiabroncs 36%-os kaucsuk tartalma elveszik az égés közben. 
(Perge-Boros, Gumiabroncs Hulladék Újrahasznosítási lehetőségei) 

 

2.3.2 Gyártási folyamat 

A használt gumiabroncsok begyűjtése után a Marcaliban található üzemben megkezdik az 
abroncsok feldolgozását, aminek első lépése a tisztítás. Lényeges, hogy a gyártási folyamat 
többi lépésénél olaj, kavics vagy porszennyeződés ne lehessen jelen, ne zavarhassa a folyamat 
további szekcióit. 

A második állomáson a Super Chopper gép tizenkét darab (2*6), lépcsőzetesen elhelyezett 
késsel aprítja a gumit, körülbelül 10 cm-től 20 cm-ig terjedő nagyságúra. Ezután jut be a már 
felaprított gumi az üzem belső terébe, ahol a számos puffer tartály egyikébe kerülve 
átmenetileg tárolódik, a folyamatok során ezek a tartályok biztosítják a gumi adagolását, a 
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gépsor automatizáltságát.  A második aprító gép 
már 21darab álló és 20 darab mozgó késsel 
dolgozik azon, hogy még apróbb szemcsékben 
továbbíthassa a gumit a rázóasztalra. Itt egy magas 
teljesítményű elektromágnes a már leválasztott 
acélszálakat elkülöníti a gumidaraboktól, majd az 
acél végső tároló helyére kerül, amely betonból 
készült. Ekkor a gumi már 1-3cm nagyságú, s ismét 
egy puffer tartályba kerül, amíg a gyártósorban a 
zárt csigasor a finom granulátorba nem tudja 
vezetni. A megérkező gumidara itt tovább 
aprózódik, s a kiszabaduló poliésztert és 
poliamidot egy vákuumfej segítségével, zárt 
vákuum pályán keresztül juttatják ki az üzemből 
egy külső tároló helyiségbe. Ez a folyamat több 
gépben többször is megismétlődik, hogy a gumi 
granulátum minden szövettől megtisztulva 
folytathassa útját. Ezt a mozzanatot segíti még egy 
elektromágnes és egy elszívó fej, ezek biztosítják, 
hogy ez után az állomás után már sem acélszálak, 
sem szövet darabok ne lehessenek a tovább 
haladó gumiban. 

Megkezdődik a gumi minőségi osztályozása, ahol az 1-2 mm nagyságú gumiszemcsék egy szita 
rendszer segítségével kerülnek szétválogatásra. A feláramoltatást végző osztályozó a 
gumiszemcsék fajsúlya alapján válogat, a könnyebb darabokat lebegteti, majd újra a szitára 
engedi. Eközben a folyamat közben a méretben és súlyban is megfelelt gumiszemcsék zárt 
pályán kijutnak a rendszerből. A csővezeték rendszer, ami a gumiőrlemény szállítását végzi egy 
magas légáramlást biztosító, légi ciklonrendszer, tehát a levegő mozgása biztosítja a gumi 
áramlását. (gyárlátogatás) 
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3 Vizsgálatok elvégzése és javaslatok 
 

3.1 Audit 

3.1.1 Cégtörténet, profil 

A GreenTyre Zrt. feldolgozó gyára 2010-ben épült fel Marcaliban, amelynek kialakításánál 
főszerepet kapott a fenntartható fejlődés és a 21. századi technológia alkalmazása. Az 1.200 
m2-es használtgumiabroncs-feldolgozóüzem projektje az Új Széchenyi Terv keretében az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósult meg. 

A GreenTyre 2012-ben kezdte meg működését a hulladék gumiabroncsok őrléssel történő 
újrahasznosításának területén. A GreenTyre-ben alkalmazott technológia kiválasztásánál az 
egyik legfontosabb szempont volt a környezettudatosság és a környezetvédelem. A 2013-ban 
bevezetett integrált minőség- és környezetirányítási rendszert, amelyet jelenleg is alkalmaz, 
megfelel az MSZ EN ISO 90012009 és MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok követelményeinek. 

A GreenTyre Zrt. küldetése, hogy 
Magyarországot megkímélje az éves 
szinten keletkező hazai 
használtgumiabroncs-hulladék jelentős 
részétől. Arra törekszenek, hogy 
termékeikből kizárják a káros 
alkotóelemeket, figyelembe véve a 
fenntarthatóságot és a 
környezettudatosságot, ami szerepet 
játszott abban, hogy 2014. februárjában 
a GreenTyre által létrehozott Zöld Gumi 
Konzorcium nyerte meg a Magyar 
Labdarúgó Szövetség által az Országos 
Pályaépítési Program keretében kétéves 
zöld színű gumigranulátum szállítására 
meghirdetett pályázatát. 
Tevékenységük fontos hozadéka 
továbbá, hogy a cég működésével új 
munkahelyek jönnek létre Somogy 
megyében. 

GreenTyre számára a Környezetvédelmi Felügyelőség évi 20.000 tonna hulladék gumiabroncs 
újrahasznosítását engedélyezte, amely a Magyarországon évente keletkező összes hulladék 
gumiabroncs mennyiségének közel 50 százaléka. A gumiabroncsok anyagában történő 
hasznosítása során évente 3.000 tonna acél és 3.000 tonna textil is keletkezik). A Green Tyre 
Zrt partnere, az üzem gépeinek gyártója az ELDAN vállalat. 
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3.1.2 Gumi-újrahasznosítási tendenciák 

A minket körülvevő környezet 
megóvása közös felelősség, és 
napjaink rendkívül aktuális 
témája. Nem csak a 
környezetvédelmi szervezetek és 
a világszervezetek, hanem az 
egyének, a vállalatok és az állam 
is részt kell vállaljon belőle. A 
gumiabroncs anyagának 
újrahasznosításával nem csupán 
a környezettudatosan 
viselkedünk, hanem egy másik 
problémára is megoldást 
találhatunk: az 
újrafelhasználással a nyersanyag 
függősség is csökkenthető. 

A becslések alapján az évente 
piacon értékesített gumiabroncs 
mennyisége mintegy 45- 55000 
tonnára tehető. Hazánk jelenlegi 
használt gumiabroncs hasznosító 
kapacitását 60- 70000 tonnára becsülik. A begyűjtött hulladékok mennyiségét érdemes 
összevetni az évente forgalomba hozott gumiabroncsok mennyiségével, az évi 50000 tonna 
körüli eladásra 30-45000 tonna begyűjtés jut. Megfigyelhető a mellékelt ábrákon, hogy 2005 
után Magyarországon már nem maradt fent begyűjtött, de újra nem hasznosított abroncs. A 
European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA) 2013-as összegző térképén 
megfigyelhető, hogy hazánk a kelet- közép-európai országok közül elsőként kezdte meg a 
teher és személygépjármű abroncsok 100%-os újrahasznosítását. 

Az Európai Unióban éves szinten 3 millió tonna gumiabroncs hulladék keletkezik és 2009-ben 
a begyűjtött gumiabroncsok 95%-át hasznosította újra. Magyarországon jelenleg a Green Tyre 
Zrt-nek 50%-os piaci részesedése van, amit a vállalt gyártósorának kapacitása, a modern 
technika alkalmazása indokol. (Perge Péter-Boros Norbert: Gumiabroncs hulladék 
újrahasznosítási lehetőségei) 
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3.1.3 A gumi-újrahasznosítás felhasználási területei világszerte 

A shred méretű (50-300 mm) anyagokat általában építkezéseknél használják falak, utak, vasúti 
sínek alapozásánál. Emellett növeli az útburkolat élettartamát, csökkenti a környezet rezgés 
és zajterhelését. A gumibitument, bár kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, Magyarországon 
csak néhány útépítésnél alkalmazták. A gumibitumenek útépítési alkalmazása még ma is az 
Egyesült Államokban a legelterjedtebb, de Ázsiában és Európában, elsősorban 
Spanyolországban és Portugáliában is felismerték már a gumibitumenek, illetve a 
felhasználásukkal előállított aszfalt utak nyújtotta előnyöket. Időjárásnak jobban ellenálló 
kopásálló burkolatok gyorsan elkészíthetők. Ezenkívül esztétikus és balesetmentes 
szegélyezésére, a színezhető gumi burkolólapok pedig – mivel nem csúsznak – a 
sétálóutcákban díszburkolatnak is kiválóak. Az építőiparban hang- és hőszigetelés céljára olyan 
betont használnak, amelybe gumiőrletet kevernek 

A gumiőrleménnyel továbbá a kavicsréteget helyettesítik, egészítik ki. Azt a tulajdonságát 
használják ki a terméknek, hogy rugalmas, és jó vízáteresztő képessége van. Kiválóan alkalmas 
építőipari szigetelőanyagként, például pince- vagy tetőszigetelésnél, kocsi beállók, parkolók, 
valamint állattartóhelyeknél. Istállók alapzatára, nemcsak higiénikus, könnyen tisztán 
tartható, de alkalmazásával jelentős, akár 80 százalékos alom-megtakarítás is elérhető. Mivel 
biztonságos anyag, nem okoz sérülést, ha elesik a rajta játszó gyermek, rendkívül alkalmas 
játszóterek, játszóházak burkolásához. Gumihulladékból készülhet számos termék: 
kábelcsatornák, fekvőrendőrök, ütköző felületek, záróelemek, járólapok, sportpályák, 
műfüves pályák, teniszpályák, kerékpárutak, medencék és uszodák burkolata. 
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3.1.4 Helyzetelemzés, kockázatok, lehetőségek 

Előreláthatólag a céget a jövőben egy helyettesítő termék megjelenése veszélyezteti, amely 
Nyugat-Európában már jelen van, de a magyar piacra még nem tudott betörni, ez az Etilén-
propilén kaucsuk (EPDM), amely a műfüves futballpályákon használatos. Azonban az EPDM 
tartósabb és színezés esetén a színét is hosszabb távon megtartja, ráadásul ez a gumi nem 
csak felületén színezhető, hanem anyagában is. Hazánkhoz legközelebb Lengyelországban 
gyártanak ilyen típusú gumit műfüves focipályák építéséhez. 

Az abroncsok leggazdaságosabb hasznosítása az újra futózás, tehát az abroncsok javítása. A 
módszer ismétléseinek lehetséges száma függ az abroncs minőségétől, típusától és a 
használati körülményektől, azonban általánosan kimondható, hogy Európában 2-3-szor 
újrafutózható egy tehergépjármű abroncs. Azonban használat után az újra futózott abroncs is 
hulladékként jelentkezik. A gumihulladékban lévő másodlagos nyersanyag újra hasznosítása 
szempontjából jelentős az őrlet és a regenerát gyártás. Kockázatot jelent, hogy a gumi 
ilyenfajta újra felhasználhatósága is véges. 

Megállapítható, hogy az eddig felsorolt felhasználási területek együttvéve sem fogyasztják el 
a keletkezett abroncsmennyiséget. A felesleget a mindenütt jelentkező szemét 
megszüntetése érdekében nagy telepeken gyűjtik és raktározzák. Ezt környezetvédelmi 
törvények szabályozzák. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy lehetőség van a cég profiljának 
bővítésére, amely új csarnok építését követelné meg, hiszen a ma álló két csarnok egy nagyobb 
kapacitást már nem viselne el. 

A munka jelenleg két csarnokban oszlik 
meg, az egyikben elkészül a 
gumiőrlemény, míg a másikban ennek 
felhasználásával végtermékeket állítanak 
elő. A gumiőrleményből elsődlegesen 
játszótéri és sportpályákon alkalmazott 
burkolatokat, ütéscsillapítókat készítenek, 
amelyek a biztonságot szolgálják. A 
vállalat két legfontosabb bevételi forrása 
a termékeik értékesítéséből származó 
összegek, és az állami szabályozásból 
adódó termékdíj nekik fizetendő része. A másik forrás az újrahasznosított gumiabroncsok 
végtermékeinek piaci értékesítése. A leginkább széleskörű termék palettát a 
gumiőrleményekből alkotott végtermékek adják, de az acél és a textil értékesítése is 
nélkülözhetetlen bevétel. (Tarnóczi Tibor, 2016)  
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Ahhoz, hogy bármely vállalat növelhesse piaci részesedését, s szolgáltatásai és termékei minőségben 
felülmúlhassák versenytársait fontos az üzem kapacitása, az ügyfelek változó igényeinek rugalmas 
kielégítése és a széleskörű termékpaletta. A korábbiakban már bemutatásra kerültek a gumiabroncsból 
készült termékek, azonban a felhasználási területeket itt még nem értek véget, s a jövőben 
szignifikánsabb szerepet is betölthet az újrahasznosított gumi. A leghatékonyabban nem a technikai 
újítások és a kapacitás mértékének növelése, hanem az egyedi, eddig nem ismert termékek előállítása 
jelentené az előnyt a versenyszférában. Az ilyenfajta térnyerés nagyobb ismeretséget kölcsönözne 
nem csupán a vállalatnak, de a gumi-újrahasznosítás fontosságára is felhívná a figyelmet. A vállalat egy 
olyan profilt alakíthatna ki magának, amely fókuszál a technológia széleskörű megismertetésére és 
bemutatására az országban. Egy ilyenfajta marketing megnövelné a cég ismertségét és lehetőséget 
adna az olimpiába való bekapcsolódásra is. 

3.1.5 Problématérkép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mennyiség 

véges felhasználhatóság 

importálási lehetőségek 

felhasználás 

változatosság 

egyediség 

kapacitás 

terület kihasználás épület 

alapanyag 

profil illesztés 

marketing 

jelenlét, ismertetés 

bemutatás 

piacbővítés 



13 
 

3.2 Benchmark 

3.2.1 Versenytársak - más cégek működése és műszaki megoldásai 

Jelenleg a Green Tyre Zrt a piacvezető hulladék újrahasznosító vállalat, a keletkezett 
gumiabroncsok 50%-át ők dolgozzák fel. Versenytársaik közé három vállalat tartozik: a 
Granuflex Kft., az Euro-Rubber Kft., és a New Energy Kft. 

A Granuflex Kft. 1993-ban alakult, fő tevékenységei az európai normálnak megfelelő 
játszóterek biztonsági burkolatainak és játszószereinek gyártása, valamint sportpályák 
építése, parkbútorok gyártása. Az említett tevékenységek közül az egyik legmeghatározóbb 
jelentőséggel az ütéscsillapító gumilapok gyártása bír, melyek nélkülözhetetlenek a 
játszóterek biztonságos burkolatához. Ennek technológiáját 1989-ben fejlesztették ki, a több 
éves műanyag sportpálya építési tapasztalataik felhasználásával. Termékválasztékukat 
folyamatosan bővítik, ma már 16 biztonsági burkolattípussal rendelkeznek. A saját üzemükben 
előállított biztonsági burkolataikat Európa számos országába exportálják. Sportpálya építési 
tevékenységük ma már 25 éves múlttal rendelkezik. A hagyományos vörös salakos sportpálya 
építés mellett Magyarországon elsőként építenek 1984 óta poliuretán bázisú sportpálya 
burkolatokat. Hézagmentes műanyag burkolataikat számos változatban készítik. Az elmúlt 
években termékválasztékukat a műfüves sportpálya burkolatok kivitelezésével is kibővítették, 
melyekhez a burkolatot a vezető európai gyártók (Italgreen, Olaszország) széles választékából 
ajánlják, a célnak megfelelő legjobb minőségben. Saját tulajdonú gumilapgyártó üzemmel, 
játék- és parkbútor üzemmel, valamint gumihulladék hasznosító üzemmel rendelkeznek. 
Szolgáltatásaik között szerepel a hulladék gumiabroncs begyűjtése is. A Granulex Kft. több 
évtizedes tapasztalattal, és folyamatosan bővülő profiljával méltó versenytársa a Green Tyre 
Zrt.-nek. Követendő példa lehet a folyamatos profilbővítés, mint például játék- és parkbútor 
gyártás, valamint az ezek gyártásával foglalkozó üzemek létesítése.  

Az Euro-Rubber Kft. (http://euro-rubberkft-c.cegbongeszo.hu) a cég alapítása óta hulladék 
anyagok gyűjtésével, újrahasznosításával és kezelésével foglalkozik. A tevékenység mára 
letisztult és elsődlegesen gumi hulladékok kezelésére, újrahasznosítására koncentrál. 
Szolgáltatásaik közé tartozik a használt gumiabroncs aprítása, őrlése környezetbarát eljárással, 
ipari gumihulladék feldolgozása, bérmunkában történő gumiabroncs aprítása. Országosan 
több mint háromezer partnertől vesznek át gumihulladékot. Több egyetemmel és 
kutatóintézettel is együttműködő kapcsolatban állnak. Termékeik közé csak a gumiőrlemény, 
valamint a gumihulladék tartozik, de a Magyarországon keletkező hulladék gumiabroncsok 
nagy hányadát kezelik. 

A New Energy Kft.-t (http://newenergy.hu) tulajdonosai 2003-ban alapították, 100%-ban 
magyar tulajdonú vállalkozásként. A cég azért jött lére, hogy a piaci igényeknek megfelelő 
gumiabroncs pirolízis technológiát fejlesszen ki. A technológia építése 2004-ben kezdődött. A 
gumiabroncsok pirolízises elven történő feldolgozása önmagában azonban nem jelent 
végleges megoldást, csak az a technológia elfogadható, amelynek az output anyagai a 
másodnyersanyagok piacán értékesíthető. A New Energy Kft. tehát e két fókuszpont köré 
csoportosította fejlesztési irányát: gazdaságosan üzemeltethető, magas színvonalú 
technológia és minőségi termékek előállítása. A vállalat fontosnak tartja a keletkező termékek 
fejlesztését is, mivel az egyes régióknak eltérő igényeik vannak a termékek felhasználása 
szempontjából. A rendszerüket úgy alakították ki, hogy a végtermékek hasznosíthatósága jól 
skálázható a 15% energetikai – 85% anyagában hasznosítástól egészen a 90% energetikai – 
10% anyagában történő hasznosításig. A New Energy Kft. pirolízis technológiájában többféle 

http://euro-rubberkft-c.cegbongeszo.hu/
http://newenergy.hu/
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termék van, amely értékesíthető, értékes másodnyersanyag. Ezek között vannak a szilárd és 
folyékony halmazállapotú termékek – pirolízis olaj, gáz és korom.  

A versenytársak közül a Granuflex Kft. rendelkezik a legsokoldalúbb profillal, mivel nem csak a 
gumihulladékok hasznosításával foglalkozik, hanem a gumihulladék újrahasznosításából 
keletkező termékekkel szoros kapcsolatban álló egyéb használati tárgyakat is gyárt. Ez a fajta 
profilbővítés követendő példa, mivel sokkal nagyobb profitot hozhat így a cégnek. Tegyük fel 
például, hogy az önkormányzat azzal keresi fel a Green Tyre Zrt-t, hogy egy új játszóteret 
szeretne építeni, és a játszóterek biztonsági burkolatait tőlük szeretné megvásárolni. Ha a 
vállalat ekkor fel tudja ajánlani, hogy a játszótéri bútorokat is legyártják, az önkormányzatnak 
nem kell azokat máshonnan megrendelnie, és így nem csak időt, de jelentős összegeket 
takaríthat meg, vagyis máris megnyert magának egy ügyfelet. Azonban ha ezt nem tudja 
felajánlani, és időközben az önkormányzat értesül egy versenytársáról, akitől meg tudna 
minden szükséges anyagot és bútort rendelni, akkor a Green Tyre Zrt. eleshet egy nagyobb 
megrendeléstől is. Éppen ezért érdemes fontolóra venni a többrétű profilbővítést, összevetve 
a versenytársak szolgáltatásaival, termékeivel. 

 

3.2.2 Jogi és műszaki szabályozás, követelmények 

Európában a gumifeldolgozó iparágnak három modellje létezik, három különböző jogi és 
gazdasági módszer, amivel a használt gumiabroncsokat 100%-ig újrahasznosítják, hogy 
megakadályozzák a gumi hulladékként való fennmaradását. A mellékelt ábrán megfigyelhető, 
hogy Európa mely országaiban jellemző a teljes szabad piaci verseny, hol vállal a kormány 
felelősséget az újrahasznosításért különböző adókon keresztül, és hol a termelő, gyártó 
felelőssége a gumiabroncsok újra feldolgozása, az általuk keletkezett hulladék eltakarítása. 

A Magyarországon is jelen levő újrahasznosítási modell a gumi elsődleges forgalomba 
hozóinak felelősségén alapszik. Az állam csak részlegesen felelős, csak a piac egy szegmensén 
belül korlátozza a folyamatokat törvénnyel. Mint a mellékelt ábrán is látszik, Európa 
legnagyobb részén ez a módszer jelenti az alapvető újrahasznosítási sémát. Az évszámok 
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alapján Finnország, Norvégia és Svédország jelentették a kiinduló pontot, majd az évek során 
egyre meghatározóbb lett az Európai Unió országaiban. Azonban mégsem lehet kijelenteni, 
hogy a modell minden országban pontosan ugyanúgy működne, minden országban jelen van 
egy sajátos, csak arra a régióra jellemző jellegzetesség. A folyamatábra alapján azonban 
megjeleníthető egy általános, egységes séma, ami kiemeli a fő mozzanatokat, s átfogó képet 
ad a gumiabroncsok útjáról, a begyűjtéstől az újrahasznosítási folyamatokig. 

Magyarországon az állam a Környezetvédelmi Termékdíj Törvényén keresztül szabályozza a 
gumiabroncsok gyártását és támogatja a keletkezett hulladék újrahasznosítását. A 2011. évi 
LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról kimondja, hogy a gumiabroncs a termékdíj 
köteles termékek körébe tartozik. A termékdíj összegét a gumi elsődleges forgalomba hozói 
térítik meg az államnak. Ezt az adót minden értékesített abroncs után, kilogrammonként kell 
megfizetni, aminek az aktuális maximum értéke 57 forint/kilogramm (2. melléklet a 2011. évi 
LXXXV. törvényhez - termékdíjtételek). A termékdíj törvénynél azért fontos kiemelni, hogy az 
52 forint/kilogramm érték maximális, mert ebből az összegből csak 35 forintot kell a 
vállalatnak közvetlenül az államnak megfizetni, a fennmaradó összeg csökkenhet amennyiben 
az elsődleges forgalomba hozók szerződést kötnek valamely újrahasznosító céggel. Ezért a 
folyamat e pontján az újrahasznosító vállalatok, mint például a GreenTyre Zrt. is, 
versenyeznek, hogy minél kedvezőbb áron ajánlják fel szolgáltatásaikat. A gumigyártó 
vállalatoknak nem csak azért nyereséges ez az engedmény, mert kilogrammonként 
alacsonyabb termékdíjat kell megtéríteni, hanem mert az állam megengedi, hogy az általuk 
értékesített gumiabroncsok 75%-a után fizesse meg a termékdíjat a 100% helyett. 

Azonban ez a szabályozás azt jelentené, hogy Magyarországon nem hasznosítják újra a 
gumiabroncsok 200%-át, hanem csak a 75%-át. Ezt azonban cáfolja az ERTMA 2013-as End of 
Life tyres újrahasznosítási összefoglaló jelentése, amely szerint Magyarországon nincsen 
fennmaradó újrahasznosítatlan gumiabroncs. Ezeknél az abroncsoknál az állam biztosítja a 
szabad piaci versenyt a hulladék újrahasznosítók között azáltal, hogy közbeszerezési 
pályázatokon versenyezhetnek minél olcsóbb teljesítési feltételekkel. Ezeket a pályázatokat az 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság írja ki és felügyeli.  

Nem kizárólag a közbeszerzési pályázatok alakítanak ki szabad piaci versenyt ebben az 
iparágban, hanem az egyéni teljesítők esetében is megvalósul a versengés. Miután befizették 
az államnak a kötelező környezetvédelmi termékdíjat, partnerként szerződést kötnek 
valamely újrahasznosító vállalattal a gumi elszállításáról és hasznosításáról. Ekkor a 
multinacionális vállalatok Magyarországon négy potenciális üzleti partnerrel kezdhetik meg a 
tárgyalásokat, a Green Tyre Zrt.-vel, vagy három versenytársával (Granuflex Kft., Euro-Rubber 
Kft., New Energy Kft.), akikről fentebb már bővebben is szó esett. A gumi elsődleges 
forgalomba hozója egyedi megállapodást köthet ezekkel a vállalatokkal, kiválasztva azt, aki 
számára a legkedvezőbb feltételeket biztosítja. 
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3.3 Koncepció 

3.3.1 A megfigyelések során felmerülő problémák, hiányosságok és ezek megoldásai 

Kutatásaink során számos olyan területet vizsgáltunk, ahol problémák, esetleg hiányosságok 
állnak fenn. Mindezt egy problématérképen összegeztük egy előző fejezet végén. Négy olyan 
szempontból közelítettük meg, melyek lényegesek az épület gazdaságossága szempontjából. 

Az első és talán legnagyobb probléma magából a felhasznált alapanyagból, azaz a 
gumiabroncsok tulajdonságaiból származik. A Green Tyre Zrt gépsorai alapvetően három 
különböző termékre bontják szét az abroncsokat, (gumiőrlemény, acél, textil). Azonban a gumi 
újrafelhasználása véges, ebből adódóan, ha növelni szeretnénk a vállalat kapacitását, egyre 
távolabbról kell beszerezni az alapanyagot. Ehhez elengedhetetlen a további importálási 
lehetőségeket átgondolni. 

Továbbá fontos megemlíteni, hogy a 
kapacitás növelése rengeteg megoldandó 
problémával jár együtt. Egyik nagy kérdés, 
hogy hogyan oldható meg a munkaerő 
növelése. A jelenlegi kiszolgáló helyiségek 
(öltözők, vizesblokkok) bővítésére 
mindenképpen gondolni kell és mivel a 
gyár egy kis Somogy megyei településen 
található, mérlegelendő egy szállóépület 
kialakítása a közelben, esetleg egy reggel 
és este közlekedő buszjárat indítása a 
környező nagyvárosokba.(Nagykanizsa, 
Kaposvár)  

Az anyag tűzveszélyessége miatt fontos a gumiabroncsok megfelelő tárolása. A termelés 
gyarapítása szükségessé teszi a külső és belső raktárak, helyiségek növelését is, mivel a 
jelenlegi csarnoképület már nem elegendő a megnövelt gyártósor és további termékek 
befogadására. Ehhez ellenőrizni kell, hogy a telek meglévő közművesítettségének mértéke 
elegendő-e a további bővítésekhez. 

 

3.3.2 Nagyságrendi költségek 

Ahhoz, hogy a vállalat nyereséges lehessen a legfontosabb a kiadások mértékének alacsonyan tartása, 
valamint, hogy a kiadások összege sose léphesse túl a bevétel összértékét. 

A fix kiadások magas hányadát a személy jellegű ráfordítások adják, jelenleg a vállalat 54 főt 
foglalkoztat, amelyből 12 fő végez szellemi, irodai tevékenységet, a többi munkavállaló pedig fizikai 
munkát. A megnövekedő munkaerő miatt, ez a kiadás nagyságrendileg előre tervezhető/számolható. 
Az épület bővítésének költségeivel szintén előre lehet kalkulálni. 

A változó költségek egyik összetevője a cég szállításért felelős partnereinek kifizetése. Ők végzik a 
gumiabroncs begyűjtését az ország különböző pontjairól, s szállítják Marcaliba feldolgozásra, majd a 
kész és melléktermékeket átszállítják a vásárlóknak, fogyasztóknak. A fuvarozó vállalkozások árát 
jelentős mértékben befolyásolja a gázolaj világpiaci árának alakulása, illetve a növekedő 
alapanyagigény és az ebből adódó importálási lehetőségek terjesztése miatt ez egy még bizonytalan 
kiadásként kezelendő. Végül, de nem utolsó sorban számolni kell a piacbővítésből adódó marketing 
többletköltségeivel, mint például a portfólió bővítése, reklámanyagok elkészítése.  
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3.4 Olimpiai fejlesztés 

 

3.4.1 Javaslatok a fejlesztésre 

A versenytársak elemzésénél már felmerült, hogy szükségessé válhat a vállalat 
szolgáltatásainak bővítése, minél szélesebb termékpaletta létrehozása annak érdekében, hogy 
a lehető legjobban meg tudjanak felelni az ügyfelek változó igényeinek. A vállalat profilja 
jelenleg a gumiabroncs hasznosításából, és annak anyagában való, gumiőrleményként való 
felhasználásából áll. 

Mivel az ebből létrehozott sportpálya,- és 
játszótér burkolatok szoros kapcsolatban 
állnak a sportolással, valamint a szabadtéri 
játékhoz tartozó sporteszközökkel, 
szabadtéri bútorokkal és játékbútorokkal, 
ezért célszerű lehet a későbbiekben ezek 
gyártásával is foglalkozni, főleg mivel létezik 
olyan versenytárs, aki ezek gyártásával is 
foglalkozik. A gumi értékesítésének másik 
lehetősége, a gumipornak az 
aszfaltgyártásban való szerepe. Az új elemek 
felvétele a portfólióba és a nagyobb fokú 
előregyártás a kapacitás növelését alapozza meg, amely magával vonzza egy újabb üzemi 
épület létesítését is. Ezek a fejlesztések nem csak az olimpiával kapcsolatosak, de szorosan 
kapcsolódnak ahhoz a jövőbeli megrendelőkön keresztül, valamint azt sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy ezeknek a fejlesztéseknek az olimpia után is megtérülő befektetésnek kell 
lenniük. A szélesebb körű szolgáltatással a hazai hasznosításban való részarány növekedése 
várható, mely az olimpia után is elegendő munkát biztosít, a szolgáltatások bővítése pedig 
újabb ügyfelek, megrendelők sorát fogja vonzani. 

 

3.4.2 A javaslatokhoz tartozó intézkedések 

Első lépésként fontos meghatározni, hogy mely fejlesztések kapcsolódnak közvetlenül az 
olimpiához, tehát melyeknek kell még az olimpia kezdetéig megvalósulnia. Ahhoz, hogy az 
olimpiába való bekapcsolódás sikeres legyen, elsődlegesen a kapacitásnövelés lenne a cég 
feladata, hiszen a mostani épületek méretei nem megfelelőek olyan mennyiségű 
gumiőrlemény gyártására, amelyre az 
olimpia esetén szükség lenne. Ez a 
kapacitásnövelés nemcsak a feldolgozandó 
gumimennyiség növekedésével függ össze, 
hanem a cég profilbővítésével, amely 
magában foglalja az előregyártott 
sportburkolatok készítését. Elsődleges 
intézkedés egy új épület megépítése lenne, 
amely kiszolgálná a kibővített gyártási 
folyamatokat. Egy még tágabb kiterjesztése 
az olimpia idején történő felhasználásnak a 
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gumibitumenek útépítési alkalmazása, hiszen az olimpia rendezésével valószínűleg az 
infrastruktúra is fejlesztéseken esik majd át. A távolabbi jövőben a cég tovább bővülhetne (a 
megfelelő piaci kutatások és felmérések után): játszóterekre, játszóházakba, parkokba 
gyárthatnának bútorokat. Az így kiterjesztett profil sokkal szélesebb vásárlói közönséget tudna 
kiszolgálni, amely jelentős profithoz juttathatná a céget, illetve segítene a verseny 
felvételében a hasonló profilú cégekkel szemben. Második lépésként célszerű egy ütemterv 
létrehozása a fejlesztésekről. Kijelölni az olimpia kezdetéig befejezendő tevékenységeket, és 
a cég olimpia utáni működését. 

3.4.3 Ütemezés 

Mint alapfeltétel fontos megjegyezni, hogy a megnövekedett olimpiai kapacitást nem a játékok 
lezajlása alatti, hanem az azt megelőző, előkészítő időszakra értelmezzük, hiszen a gyártási 
tevékenység végterméke kerül az olimpia alatt felhasználásra, és nem maga az épület kap funkciót az 
ötkarikás játékok alatt. 

Mindenképpen az olimpia előtti időszakban szükséges egy új épülettel bővíteni a jelenleg használható 
alapterületet. Így megkezdődhetne ezután itt a gumiőrleményből való sportburkolat és műfüves 
focipályák burkolatának gyártása. Ugyanezzel párhuzamosan a gumibitumen-gyártás is elkezdődhet. 

Egy későbbi fázisban, az olimpia után lenne jelentősége a cégnél a park- és játékbútorok gyártásának, 
amely az olimpiát követő időszakban valószínűleg nagyobb keresetet élvezne, mint a műfüves pályák 
vagy sportpadlók. 
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4 Felkészülés a budapesti 2024-es Olimpiára 

4.1 Az épület működése az Olimpia (és a Paralimpia) napjaiban 

 

4.1.1 A város és az olimpia 

 

Az olimpia Magyarország és Budapest számára olyan katalizátor hatással járhat, amely 
elősegítheti az ország gazdaságának az alappályához képest várt nagyobb növekedését, a 
főváros felzárkózását Nyugat-Európa nagyvárosaihoz és hozzásegíti a közép-európai regionális 
politikai-gazdasági erőtérben megcélzott helyének betöltéséhez. A rendezés lehetősége 
ösztönözné a tervekben jelenleg is szereplő fejlesztések megvalósulását, valamint 
hozzájárulna, hogy ne csak elszigetelt projektek valósuljanak meg, hanem egy koncepció 
mentén felépített, egymást erősítő fejlesztésekre kerüljön sor. 

Az olimpia már a felkészülés éveiben ráirányítja a társadalom figyelmét a sportra, 
elkerülhetetlenül előtérbe kerül a lakosság értékrendjében a testedzés, a fittebb életforma, 
ezáltal nő a sportoló lakosság aránya. 

Az olimpia erősítheti a regionális együttműködéseket, a környező városokkal való mélyebb 
együttműködésre lesz lehetőség, és az üzleti és politikai döntéshozók szemében kiemelheti 
Budapest szerepét a régióban. 

Az esemény megrendezése kiváló alkalmat teremt az ország- és város-imázs építésére, a 
történelmi, sporttörténeti és kulturális örökségünk megismertetésére, ezáltal hazánk és 
fővárosunk vonzóképessége erősödik. Növekedhet az idegenforgalom. 

A magyar főváros csak olyan pályázattal szállhat eredményesen versenybe, amely 
hangsúlyozottan megfelel az európai városfejlesztési elveknek, és amelyben az ökológiai és 
fenntarthatósági szempontok meghatározó tényezőként jelennek meg. Budapesten ez a 
környezeti értékek előtérbe helyezését, a kényszerű utazások csökkentését, a kompaktság 
érvényesítését, a vegyes területhasználat és a többközpontúság erősítését, a közterületi 
minőség fejlesztését, a hagyományos városmag megújítását és vonzerejének növelését jelenti. 

Mindezek figyelembevételével a fő cél tehát, hogy az olimpiai helyszínek megválasztása 
egybeessen a városfejlesztés céljaival, térszerkezetének alakulásával, az olimpia kiszolgálására 
kialakított terület-felhasználási és közlekedési rendszer „utó- hasznosítása” pedig egy 
környezetbarát, élhetőbb város megteremtésére legyen alkalmas. 

 

4.1.2 A GreenTyre Zrt. olimpiai átalakításának irányvonala, jelentősége 

A fejlesztés elsődleges iránya a kapacitásnövelés mellett az ügyfelek változó igényeinek 
rugalmas kielégítése és a széleskörű termékpaletta. A már meglévő két acélszerkezetű csarnok 
mellett a létesítendő harmadik üzem teljes mértékű kihasználtsága biztosítaná a termelési 
kapacitás megfelelő szintű növelését az olimpiát előkészítő időszakra és természetesen utána 
is. A nagy (4 hektáros) telek megfelelő felvonulási, tárolási, logisztikai, közlekedési területet 
biztosít a továbbiakban is. 
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A vállalat tevékenységének fontos hozadéka továbbá, hogy a cég működésével új 
munkahelyek jönnek létre Somogy megyében. A vállalat végtermékeivel a budapesti olimpiát 
is kiszolgálja, erősítve a főváros szerepét. Emellett mégis enyhít az ország túlzott fővárosba 
való centralizációján a vidék szerepének erősítésével, helyi munkaerőt alkalmazva. A jelenleg 
foglalkoztatott 54 fő a kapacitásnövelés fényében tovább bővülne. 

Ahogy már említettük, mivel a Green Tyre Zrt. az olimpiai helyszínek kivitelezésének bizonyos 
alapanyagait gyárt(hat)ja, ezért a vizsgálatok, javasolt fejlesztések elsősorban a gyártással 
kapcsolatosak, a fejlesztések építészeti vonatkozása emellett nem olyan jelentős. Mindezek 
mellett fontos megjegyezni, hogy a megnövekedett olimpiai kapacitást nem a játékok lezajlása 
alatti, hanem az azt megelőző, előkészítő időszakra értelmezzük. 

 

4.1.3 A vállalat kapacitás és forrásanyag növelése. 

A hazai részarány növelésével: Jelenleg a Green Tyre Zrt a hazai piacvezető hulladék 
újrahasznosító vállalat, a keletkezett gumiabroncsok 50%-át ők dolgozzák fel. A 
megnövekedett kapacitással olcsóbban előállított termékekkel a konkurens cégek részben 
kiszoríthatóak lennének, így a hazai gumiabroncsok nagyobb hányada kerülhetne a vállalat 
által felhasználásra. 

Importtal: A felhasználható alapanyag-mennyiség nem csak a hazai részarány növelésével 
érhető el, hanem külföldről is importálható, olyan régiókból, ahol mások a felhasználás 
feltételei. Ezáltal a vállalat már nem csak az éves szinten keletkező hazai, de immáron európai 
használtgumaabroncs- hulladéktól is megkíméli a környezetet. Ezáltal az üzleti szféra 
környezeti felelősségvállalása nő, a fenntarthatóság felé vezető úthoz közeledik. 

Például a szomszédos Horvátországban a gumifeldolgozás államilag szabályozott adókon 
keresztül valósul meg. A modell nehézségét az adja, hogy minden gumiabroncsot össze kell 
gyűjteni és újrahasznosítani, elkerülve azt, hogy illegális hulladéklerakó helyre kerülhessen 
Európa határain kívül, vagy ha ki is megy Európából az útja ellenőrizhető és az EU hulladék 
szállítási szabályzata által elfogadott legyen, valamint tényleg újrahasznosításra kerüljön a 
gumi. Ez a rendszerük kifejezett gyengesége. Horvátországból való közvetlen importálással, a 
horvátok biztosak lehetnek benne hogy a Green Tyre Zrt-nél újrahasznosításra kerül a 
hulladék. (Hasonló modell a horvátok mellett a dánoknál figyelhető meg.) 

Ahhoz, hogy az állam újrahasznosításra ösztönözze az egyéni teljesítőket, mint például a 
Michelin, Hankook és a Continental Tyres, adókedvezményben részesülhetnek, ha szerződést 
kötnek gumi újrahasznosító vállalatokkal. Az újrahasznosító vállalatok, mint például a Green 
tyre Zrt is, versenyeznek, hogy minél kedvezőbb áron ajánlják fel szolgáltatásaikat. Az olcsóbb 
előállítás miatt (megnövekedett olimpiai kapacitás) ez lehetségessé válik, így növelve a 
felhasználható gumimennyiséget. 

Az üzem gépeinek gyártója, az ELDAN újrahasznosító vállalat alapelvei szerint a 
környezettudatosság nem csupán növeli a cég jó hírnevét a külső szemlélők megítélése 
alapján, hanem segít csökkenteni a kiadásokat és ez által növelni a nyereséget. 
Különlegességük a kivételesen alacsony energia felhasználás, melyet a legmodernebb 
innovációk tesznek lehetővé. Ez azért is fontos, mert a cég egyik fő kiadása a villamos energia 
felhasználás. A velük való szoros együttműködés valóban növeli a vállalat nyereségeit. Ezt a 
jövedelmező kapcsolatot továbbra is fenntartanánk, erősítenénk. 



21 
 

4.1.4 A vállalat portfóliójának kiterjesztése 

A megnövelt kapacitással az elsődlegesnek kijelölt gumiabrocs hasznosítási mód, annak 
anyagában való, gumiőrleményként való használata. A vállalat profilja eddig is ebben ált, 
elsődlegesen sportpályák és játszóterek burkolatánál ütéscsillapítóként felhasználva. Ilyen 
esetekben a gumiőrleményt a helyszínen különböző gépekkel terítik egybefüggő réteggé. A 
játszótéri gumitáblákat összeragasztva, készre összeállítva értékesítik. Javasoljuk ezt a 
magasabb fokú előregyártást a sportpályák esetén is, különösen az olimpiára készülve. 

Így a gyorsabban elkészülő pályák, a teljes 
körű szolgáltatás még versenyképesebbé 
teszi a vállalatot. A gumiőrlemény másik, 
hasonlóan jelentős profitot termelő 
végterméke a műfüves focipályák 
építéséhez használt, a műanyag fűszálak 
közé befésült granulátum. Különösen 
jelentős ez az értékesítési terület, mivel 
napjainkban Magyarországon és a 
környező országokban is megnövekedett 
a műfüves focipályák építésének a száma. 
Tehát az efféle felhasználásra nem csak a 
olimpiai időszakban, de utána is jelentős 
ígény van. A gumiőrlemény használatát 
különböző, új funkciók felületeként is 
szorgalmazzuk. Ezek a következők: az 
olimpiai falu játszótere, kisebb kiegészítő 
elemek az (olimpiai) sportpályákon, 
kapaszkodók, mászófalak, kisebb 
léptékű, parkokban található futó 
nyomvonalak létesítése. Emellett 
díszburkolatként, istállópadlóként, 
terelőszegélyként, sínpályák 
zajcsökkentésére, autópályák 
kerékvetőinek, forgalomcsökkentőként is 
hasznosítható. 

Az új elemek felvétele a portfólióba, a 
nagyobb fokú előregyártás a kapacitás 
növelését mind megalapozzák. Ezáltal és 
a teljesebb körű szolgáltatással a hazai 
hasznosításban való részarány 
egyértelmű növekedése várható, mely az 
olimpia utáni lecsökkent igények esetén 
is elegendő munkát biztosít. Így az 
olimpiai fokozott gyártás idejére 
megnövekedett foglakoztatottak számát 
sem kell csökkenteni a játékok után. 
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Másik értékesítési lehetősége a guminak, a gumipornak az aszfaltgyártásban való szerepe. Ez 
is kiaknázható lehetőség a vállalat számára, mind az olimpia alatt szükséges útépítések során, 
mind a későbbi fejlesztések céljából. 

Az acélból, és textil értékesítési folyamatán nem változtatnánk, hiszen ha a burkolatként való 
hasznosításra csökkenne az igény, ez is kiváló értékesítési formául szolgál. 

(Energetikai szempontból a gumi ára alacsonyabb, mint a széné vagy olajé tüzelőanyagként, 
ezért a cementgyáraknak profitabilitási szempontból preferálják a használatát. Az ilyen jellegű 
hasznosítást, értékesítést másodrendűnek tekintjük a gumiőrleményként való hasznosítás 
mellett, amennyiben az abroncsok elsődleges hasznosítási módjára csökkenne az igény.) 

Mindezek mellett a jövőben az egyedi, eddig nem ismert termékek előállítása jelentené az 
előnyt a versenyszférában a Green Tyre Zrt. számára. Az egyik ilyen hasznosítási mód az 
olimpiához köthető infrastrukturális fejlesztésekben, azon belül is az autópálya építésekhez 
kapcsolódik. Ehhez követendő példa a New Jersey Projekt, mely egy olyan programot képvisel, 
amely környezettudatos módon garantálja a biztonságot és a minőséget a közúti közlekedés 
terén. Tevékenységüket egy új, innovációs technikára építik. Autópályák, országutak esetében 
főleg biztonsági szempontból lényeges a pályaelválasztó falak kialakítása, ami balesetek 
esetén csillapítja a keletkezett kárt és megvédi a forgalom résztvevőit. Lényegi különbség, 
hogy ez az új típusú válaszfal magasabb szintű energiát képes elnyelni, mint elődje, s a válaszfal 
súlya a beton gumival való részleges helyettesítése miatt kisebb, így a szállítási költségek is 
jelentősen csökkennek. 

 

4.2 Hasonló épületek működése az olimpia (és a paralimpiai) 
időszakban 

Az Aggregate Industries birtokolja Európa egyik legnagyobb gránitfejtőjét. Közel 4000 embert 
foglalkoztat ezzel az éves nyersanyag kitermelésük 40 millió tonna. A Holcim Group tagjaként 
más építőanyagok forgalmazásával és szállításával is foglalkozik, mint például a cement, zúzott 
kő, kész betonkeverék, aszfalt, valamint az ehhez kapcsolódó építési munkákat is vállalják. 

A környezettudatosság már évtizedek óta a cég egyik fontos célkitűzése. 2009-ben az első 
olyan vállalat lett az Egyesült Királyságban, amelyik megkapta a Kiváló (excellent) minősítést a 
BES 6001-es, felelősségteljes építőanyagok beszerzésére vonatkozó irányelvek alapján (The 
Framework Standard for Responsible Sourcing). Ez többek között magában foglal hulladék, 
ipari víz és széndioxid kibocsátási, életciklus menedzsmentre és környezettudatos szállításra 
vonatkozó normákat. 

A 2012-es londoni olimpiai park tervezése a hatalmas léptékéből adódóan már 2006-ban 
elkezdődtek. A komplexum egy régi 200 hektáros ipari negyedben, a város keleti részén került 
megépítésre. A 9,3 milliárd fontos beruházás során megépült a 80000 fő befogadóképességű 
stadion, 17500 fős Zaha Hadid által tervezett Aquatics Centre, és az olimpiai falu. 

Az olimpiai építkezések lebonyolításáért felelős szervezet (Olympic Delivery Authority) már a 
tender szakaszban megkezdte a kivitelezők versenyeztetését. 
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A fenntarthatóságra vonatkozó minimum követelmények:  

• A nyersanyagszállítás 50%-ának (súly alapján) vasúton, vagy vízen kell történnie. 

• Az építőanyagok 25%-ának (súly alapján) újrahasznosítottnak kell lennie. 

• Az építőanyagok 20%-ának (térfogat alapján) újrahasznosítottnak kell lennie. 

• Ezen felül a széndioxid kibocsátásra, ipari víz és szennyvíz kezelésére vonatkozó célokat 
tűztek ki. 

Az Aggregate Industries jóval túlszárnyalta a felállított követelményeket. 50% helyett a 
nyersanyagok 90%-a érkezett vízi vagy vasúti közlekedéssel, az építőanyagoknak pedig 35%-a 
újrahasznosított volt. 

Az építőanyag ellátás megtervezése 2006-ban megkezdődött. A legfőbb beszállított anyaguk 
az építési zúzottkő és kavics volt, melyekhez különféle módon jutottak, 

• építési törmelékből megmaradt zúzottkő 

• vasúti kavicságyak újrahasznosítsa 

• porcelángyártás során megmaradt hulladékok felhasználása 

• üveghomok újrahasznosított üvegekből 

Az építkezések során közel 2,5 millió tonna építési segédanyagot szállítottak a helyszínre. 

2007 és 2008 között a vállalat részt vett a tájépítészeti kivitelezésekben. Ehhez 
továbbfejlesztették 2 meglévő burkolatrendszerüket (Ultrapave flag paving, Charcon hard 
paving), így azok tökéletesen illeszkedtek a környezetükbe. 2007-ben az előregyártott 
betonelemek gyártásához is megkezdődtek a gyártósorok fejlesztése, mely 2009 közepére 
készült el. Összesen 2 millió font értékben gyártottal előregyártott elemeket, többek között a 
Velodrom lelátójához, vagy az olimpiai falu épületeihez. 

 

4.3 Az olimpiai működéshez szükséges építészeti átalakítások 

4.3.1 A jelenlegi állapot 

A Green Tyre Zrt. 2 acélszerkezetű gyártócsarnokkal rendelkezik, amelyek Marcali keleti külső 
részén találhatóak, a 68-as főút közelében, a jó megközelíthetőség adott. A cég 54 
alkalmazottal rendelkezik, melyből 12 irodista és 42 fizikai munkás, akik 4 műszakban 
dolgoznak, a termelés csak állami ünnepnapokon áll le. Az épületekben található öltöző (fehér 
és fekete). Megállapítható, hogy a folyamatos karbantartáson és állagmegőrzésen kívül a 
csarnokok megfelelnek a funkciójuknak. 

4.3.2 A fejlesztés 

Mivel a meglévő csarnokok ki vannak használva teljes mértékben, a bővítés új önálló 
csarnokként képzelhető el. A fenntartható fejlődés érdekében 1 új csarnok építését javasoljuk, 
ami jelentősen növelheti a legyártott termékek mennyiségét (50%-os növekedés), de nem 
növeli kezelhetetlen méretűre azt. A jól működő csarnok elrendezést lemásolva hoznánk létre 
egy új, korszerű, kb. 1200 m2 alapterületű acélvázas gyártócsarnokot a telephelyen. A 
mintacsarnokokhoz hasonlóan itt is saját öltöző és szociális egység kialakítására van szükség. 
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A csarnoképítés magával vonz egyéb fejlesztéseket is, mint a telephely közlekedési 
infrastruktúra-fejlesztés. Ennek megnyilvánulása a gépkocsival járható felületek 
újraszervezése a jobban optimalizált fuvarozás érdekében (az alapanyagot telephelyre szállító, 
a készterméket elszállító járművek racionális útvonalon történő mozgatása), a felületek 
megújítása (nagy teherbírású alszerkezet létrehozása az időtálló útfelület elérésének 
érdekében) és új parkolók létrehozása mind a tehergépjárművek (szállítmányozás), mind a 
személygépjárművek (dolgozók, megrendelők, ügyfelek) számára. 

A megnövekedett gyártási kapacitás miatt 
nagyobb mennyiségben van szükség 
alapanyag és végtermék tárolására 
egyaránt. Az ilyen ipari épületek esetében 
nagyon fontos, hogy a különböző anyagok 
megfelelő helyen és módon legyenek 
tárolva. Továbbá azt is fontos megjegyezni, 
hogy a különböző tárolandó anyagok 
egymástól eltérő tulajdonságokkal, és 
tárolási igényekkel rendelkeznek. Mivel a 
csarnokok teljes terjedelmükben a gyártást 
és az ott dolgozókat szolgálják, ezekben raktárok kialakítására nincsen lehetőség. Javaslatunk 
szerint egy önálló raktárépületet is építenénk, amiben minden tárolandó alapanyag egy 
kívülről könnyen megközelíthető helyiségben kapna helyet. 

A vállalat adminisztratív és menedzsment feladatait ellátó irodái nem 100%-ban Marcaliban 
találhatóak, Budapesten is működik egy részleg. A Marcaliban található irodák egy a 
csarnokoktól független épületben találhatók. A növekedés itt is arányaiban megegyezik, de 
valószínűleg az irodisták helyigénye kielégíthető anélkül, hogy bővíteni kéne a meglévő 
épületet, vagy új önálló épület állítására lenne szükség, így az épület pedig egy kisebb 
felújítással, esetleg apró átalakításokkal aktualizálható. 

 

4.4 A fejlesztési beruházások tervezése 

Egy ilyen volumenű eseményhez, mint az olimpia az előkészületek is hasonlóan átgondoltak 
és megtervezettek kell legyenek. A legnagyobb probléma, ami felléphet, hogy a beruházás 
elkezdődik, nem készül el időre, ezért az esemény generál kivitelezésével megbízott 
lebonyolító szerv egy másik céget bíz meg az alapanyagok beszállítására, így az elkészült üzem 
kihasználatlan lesz, és az egyetlen oka a rossz időbeli organizáció. 

A Green Tyre Zrt. beruházása egy új 
gyártócsarnok építése, berendezése a 
legkorszerűbb berendezésekkel, valamint a 
meglévő közlekedési infrastruktúra és 
irodaépület fejlesztése. A beruházás 
megtervezésének szempontjából a 
legfontosabb a határidő meghatározása, 
amire el kell készüljön az épület és a 
termelés el tudjon kezdődni. Mivel a Green 
Tyre Zrt. elsősorban nem közvetlenül 
építőanyagot, hanem építőanyag-
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alapanyagokat gyárt, ezért az olimpiai építkezések megkezdése előtt be kell fejeződjön a 
beruházás, sőt, a leszállított alapanyag is feldolgozásra kell kerüljön. Becsléseink szerint az 
olimpiai létesítmények építésének megkezdése legkésőbb 2 évvel az olimpia előtt meg kell 
kezdődjenek (ha azt figyelembe vesszük, hogy egyszerre nem fog tudni megépülni az összes 
sport- és egyéb létesítmény Magyarország építési kapacitása, valamint Budapest teljes 
leterheltsége érdekében), erre az időpontra már az első alapanyagok építőanyag formájában 
rendelkezésre kell álljanak a partnereknél. A gyártási idők pontos ismeretének hiányában 
közelítőleg 2022 januárban meg kell kezdődnie a gyártásnak, tehát az új gyártócsarnok 
használatba vételének határideje 2021 decembere. 

A beruházás tervezésénél sok a befolyásoló tényező, ami nem csak egy aspektusát változtatja 
meg a tervezésnek. Ebből az egyik a finanszírozás módja, mivel a Green Tyre Zrt. jelenlegi 
csarnokai az EU támogatásában, az Új Széchenyi Program Dél-Dunántúli keretein belül 
létesültek, ezért azt feltételeztük, hogy a cég saját tőkéje mellett, valamilyen nemű állami 
támogatásból fejlesztené a termelést, ezzel munkahelyeket teremtene Marcaliban, ami a 
térség számára is profitábilis lenne. Az állami pénz bevonása a projektbe azt vonzza magával, 
hogy a tervezés és kivitelezés is közbeszerzési pályázatok révén kell megvalósuljon, ami 
jelentősen meglassítja a beruházási folyamatot. 

A csatolt hálós ütemtervben látható, mik az összefüggések a beruházás tevékenységei között. 
Az ütemterv alapján, a projekt elkezdésének végső határideje 2018 szeptembere. 

 

4.5 A beruházások várható költsége és megtérülése 

A Green Tyre Zrt. 1200 m2-es 2012-ben elkészült gyártócsarnoka közelítőleg 110 000 000 Ft-
ból készült el, mivel az új gyártócsarnok hasonló méretű ezért ennek költségeit a korábbiból 
becsüljük meg, infláció, és Magyarországi átlagbérek várható emelkedése miatt a csarnok 
beruházási költségét 130 000 000 Ft-ra közelítjük, a beruházás többi részét pedig kb 
10 000 000 Ft-ra így a teljes beruházási 
költség összesen: 140 000 000 Ft. A 
2012-es beruházáshoz hasonlóan azt 
becsüljük, hogy az állam támogatni 
fogja a projektet, hiszen a Marcali 
térségben a vállalat új munkahelyeket 
teremt, illetve olyan környezetkímélő 
termelési folyamatot támogat, ami a 
fenntarthatóság jegyében 
mindannyiunk érdekét szolgálja. Pontos 
értékek hiányában a korábbi mintát 
vesszük alapul, a beruházás 
költségvetésének 55%-át az állam, 25%-
át a cég saját tőkéből, a fennmaradó 
20%-ot pedig felvett banki hitelből 
finanszírozza 

  

állami támogatás önerő banki hitel
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A megtérülés költség-haszon elemzés alapján vizsgálható, amihez az alábbi módszertani 
folyamatábra (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: Módszertani útmutató költség-haszon 
elemzéshez, 2009) szerint dolgoztunk ki: 

 

Az alábbiakban a módszertani folyamatábrán fogunk végig menni: 

1. A támogatást igénylő szervezet és tevékenység együttesen vállalkozásnak minősül-e? 
Igen, a Green Tyre Zrt vállalkozásnak minősül. 

2. Állami támogatásnak minősül-e? Igen, State aid, a beruházás 55%-ban államilag 
finanszírozott. 

3. Nagyprojekt-e? Nem (közcélú nem nagyprojekt) 
4. 1 millió EUR alatti-e? Igen, összköltség: 140 millió Ft 

Ez alapján legalább a pénzügyi fenntarthatóság igazolása és támogatás mértékének 
kiszámítása kötelező, és a beruházás hatását kell bemutatni, meg kell felelni a pályázati 
útmutató célkitűzésekre vonatkozó követelményeinek. 

 

A befektetés hosszú távon térül meg, az olimpiai beruházások csak a gyártócsarnok és a 
gyártás megkezdése után kezdődnek el, viszont az olimpia után a megnövekedett gyártási 
kapacitás kiszolgálása biztosítható. A környezetbarát megoldásokra, és hulladék-
újrahasznosítására való fokozott figyelem a 21. század egyik fontos (ha nem a legfontosabb) 
tendenciája, ezekből is az egyik legfontosabb az ellenőrzött hulladék-újrahasznosítás, a Green 
Tyre Zrt. az egyik vezető gumiabroncs újrahasznosítható lehet a térségben, és a jövőben újabb 
bővülésre számíthat, amennyiben az olimpiai növekedés sikeresnek mondható. 

Összességében a teher és személygépjármű abroncsok újrahasznosításában még számtalan 
lehetőség vár kihasználásra, s a technikai újítások hatására a jövőben még számos új, 
gumialapú termék jelenhet meg a piacon. Ezért a megnövekedett üzemi kapacitás a jövőben 
számtalan új igényt is kiszolgálhat. Ezáltal az olimpia által életre hívott bővítések később sem 
maradnak kihasználatlanul. 
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5 Mellékletek 

5.1 Munkamegosztás 

Ahogy fentebb olvasható volt, egyfajta hierarchiát alakítottunk ki a munkarészek 
elvégzéséhez. A munkamegosztást így a következőkben a feladatrészekre bontva mutatjuk be. 

1. Vezetői összefoglaló 
Molnár Katalin 
Mint projektvezető szervezte össze a csapatot, a gyűléseket, a munka folyamatos 

haladását 
 

2. Vizsgálatok tárgya 
Tarnóczi Eszter 
Mivel az ő kapcsolatain keresztül jöhetett létre ez téma, ezért őt tűztük ki, hogy 
ismertesse az összes információt, ami a témával kapcsolatban rendelkezésünkre áll. 
 

A következő két feladatrészre egyaránt igaz, hogy a témát közösen beszéltük meg a két gyűlés 
alkalmával, azonban a részletesebb kidolgozás során a három személy maguk között tárgyalt. 
Kezdetben voltak a feladatrészeknek is vezetői, azonban ahogy említettük ez idővel 
feloldódott és egyenrangú felekként dolgozták ki a témát. 

3. Vizsgálatok elvégzése és javaslatok 
Bukovinszki Enikő 
Kardos Anita-kezdeti vezető 
Ujlaki Ágota 
 

4. Felkészülés a 2024-es budapesti Olimpiára 
Incze Ádám-kezdeti vezető 

Kertész Kata 

Zentai Kinga 

 

5. Mellékletek, összegzés 
Molnár Katalin 
A tanulmányt ellenőrizte, mint vezető. Ismertette a munkamódszert és a feladatrészek 
kidolgozóit. A megbeszéléseken írt jegyzőkönyveit összegezte, a hivatkozásokat, 
forrásanyagokat összegyűjtötte. 
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5.2 Munkanapló 

A munkanaplóhoz hasonló projekttervezetet készítettünk, amely lekövethető volt mindenki 
számára Trellon. Ez alapján készült ez a munkanapló: 

 

Időpont Téma Résztvevők 

Március 7 csapat megalakulása Mindenki (interneten beszélt) 

Márc7-Ápr. 
6 

feladat megismerése, 

téma keresési feladat 

Mindenki (interneten beszélt) 

Április 6 
előtt 

Eszter felajánlotta az épületet, 
témát 

Mindenki (interneten beszélt) 

Kellő háttéranyag gyűjtése T. E. 

Április 6 Első gyűlés: 

- brainstorming 

- feladatok szétosztása 

B.E. K.K, U.Á hiányzott 

Április 20 Második gyűlés 

- brainstorming 

K. A. I. Á. hiányzott 

Április-
Május  

feladatrészek egyéni feldolgozása 

kisebb megbeszélések egymás 
között 

Mindenki (interneten beszélt) 

Május 10 saját kitűzött határidőnk Mindenki 

Május 12 összefűzés, simítások M.K.(többiek ellenőrzik) 

Május 14 beadás Mindenki 
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5.3 Jegyzőkönyvek 

5.3.1 Első megbeszélés: 

Helyszín: BME, K épület, 3. emelet  

Időtartam: 17:00-18:30  

Tárgy:  Építésgazdaságtan  c.  tantárgyhoz  tartozó  feladat  megismerése,  feladatok kiosztása  

Jelenlevők: Incze Ádám, Kardos Anita, Molnár Katalin, Tarnóczi Eszter, Zentai Kinga 

Bővebben: 

Eszter ismerteti az anyagot, honnan van ez a rengeteg információja a témáról. 

Fejezetrészek lépésről lépésre való átbeszélése az választott témánk szerint. 

Trelloból: 

Lényegében egy olyan cég működéséről van szó, ami használt gumiabroncsok 
begyűjtésével és újrahanszonsításával foglalkozik. A feldolgozás után 3 termék 
keletkezik: különböző szemcseméretű gumiörlemény, tisztított acél, és gumis textil, (és 
véges nem felhasználható termék 

Átbeszéltük a feladatokat és kiosztottuk: 

Úgy döntöttünk, akik ott voltak a megbeszélésen lesznek a feladatrészek vezetői, 
személyem pedig az egészet összefogó személy. Mivel Eszter a forrásunk ő elvállalta a 
2. részt, amellyel feltehetően a következő hétre el is készül. Többi helyre pedig 
hozzárendeltem mindenkit akit kiosztottunk, a többiek a maradék helyekre írják be 
magukat. 

 

 

5.3.2 Második megbeszélés: 

Helyszín: BME, K épület, 3. emelet  

Időtartam: 17:00-18:30  

Tárgy: Feladat újbóli átbeszélése, kisebb bővítésekkel, ötletekkel. Emiatt nem készült 
részletesebb jegyzőkönyv. 

Jelenlevők: Bukovinszki Enikő, Kertész Kata, Molnár Katalin, Tarnóczi Eszter, Ujlaki Ágota, 
Zentai Kinga 
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5.4 Forrásmegjelölések, hivatkozás, linkek: 

 

A két felület, amin dolgoztunk: 

Trello: 

https://trello.com/invite/epgazd1/85f391600e8f343b43b9b9a631c06cef 

 

Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=0B_NpWp3XwvA1RWc4bXltOHZjMzQ 

 

 

 

http://www.greentyre.hu/hu/ 

Ismeretségen keresztül kaptuk az anyagot és információt erről a cégről és működéséről. 
Legtöbb információ beáramlása így interjúban, szóban történt. Ha elakadtunk valamilyen 
munkarésznél, vagy nem találtunk információt a tágabb kutatásokhoz, hamar kaphattunk 
segítséget. 

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-
0019_Ujrahasznositasi_ismeretek/ch08s03.html 

 

http://www.magusz.hu/index.php/termekek-kapcsolodo-gazdasagi-
teruletek/ujrahasznositas 

 

http://www.granuflex.hu 

 

 

  

https://trello.com/invite/epgazd1/85f391600e8f343b43b9b9a631c06cef
https://drive.google.com/open?id=0B_NpWp3XwvA1RWc4bXltOHZjMzQ
http://www.greentyre.hu/hu/
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Ujrahasznositasi_ismeretek/ch08s03.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Ujrahasznositasi_ismeretek/ch08s03.html
http://www.magusz.hu/index.php/termekek-kapcsolodo-gazdasagi-teruletek/ujrahasznositas
http://www.magusz.hu/index.php/termekek-kapcsolodo-gazdasagi-teruletek/ujrahasznositas
http://www.granuflex.hu/
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5.5 Csatolmány: 


