Tízből kilenc ember szennyezett levegőt szív – Az idei Környezetvédelmi Világnap a tiszta levegő
fontosságára hívja fel a figyelmet
Hogy mennyi szennyezett levegőt lélegzünk be, sok tényezőtől függ. Ilyen tényezők például a tiszta,
környezetbarát energia elérhetősége a főzéshez, fűtéshez vagy gondoljunk csak a csúcsidős
forgalomra, mely az egyik legnagyobb kiváltója a helyi levegőszennyezésnek. Ráadásul légszennyezés
az időjárási körülményeknek köszönhetően nagyon messzire is el tud jutni akár szárazföldöket
átszelve.
De mi okozhat levegőszennyezést? Mai ismereteink szerint az emberek által okozott öt legnagyobb
szennyezőforrás a következő:
1. Háztartás
A háztartások által okozott levegőszennyezésnek a legfőbb oka a fosszilis tüzelőanyagok (fa, más
biomassza alapú tüzelőanyagok) főzéshez, fűtéshez és világításhoz való használata. Körülbelül 3.8
millió korai halálesetet okoz a háztartási levegőszennyezés évente, legnagyobb részben a fejlődő
országokban.
2. Ipar
Sok országban az energiatermelés a vezető környezetszennyező iparág. Ennek okai a szénégető
erőművek, de a diesel generátorok is egyre több problémát okoznak. Jelenleg a 193-ból csupán a 82
ország támogatja és fektet be az újrahasznosítható energiatermelésbe.
3. Közlekedés
A globális közlekedés közel egy negyedét okozza az energiához köthető szén-dioxid kibocsátásnak, és
ez az arány egyre inkább nő. Közel felét a közlekedésszennyezésből származó haláleseteknek a diesel
kibocsátás okozza.
4. Mezőgazdaság
A mezőgazdasági levegőszennyezés két legfőbb oka: az állatállomány, mely metánt és ammóniát
termel, valamint a mezőgazdasági hulladék égetése. A metán hozzájárul a földközeli ózon
kialakulásához, amely asztmát és más légzőszervi megbetegedéseket okoz. Mindezek mellett a
metán erősebb üvegházhatású gáz, mint a széndioxid. Hatása 100 év alatt 34-szer nagyobb, mint a
széndioxidé.
5. Hulladék
A szabad ég alatt történő hulladékégetéskor rendkívül veszélyes dioxinok, furánok, metán és fekete
karbon kerül a légkörbe. Globálisan 40 százalékát a hulladéknak szabad ég alatt égetik el. A
hulladékégetés a 193-ból 166 országban a mai napig így történik.
Sajnos a levegőszennyezés mindenkit érint, senki sincs biztonságban.
A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport tagjaként minden évben fontosnak tartja, hogy csatlakozzon
az ENSZ által 1972-ben útjára indított június 5-ei Környezetvédelmi Világnaphoz, mert így minden
évben hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a saját eszközeinkkel felhívjuk ügyfeleink és munkatársaink
figyelmét a világnapra, és az adott évben aktuális témára.
Bankunk elkötelezett a környezetvédelem mellett, ezért csökkentjük az indokolatlan
energiafelhasználásunkat ugyanakkor növeljük az energiafelhasználásunk hatékonyságát. Ez okból
vezettük be az ISO 50001 energiairányítási rendszert, melynek célja az energiahatékonyság növelés

és felhasználás csökkentés. Bevezetésének és működtetésének köszönhetően, évről évre
folyamatosan csökken a villamosenergia felhasználásunk ezzel pedig jelentősen csökken a CO2
kibocsájtásunk is.
12 000 000

7 000

10 000 000

6 000
5 000

8 000 000

4 000
6 000 000
3 000
4 000 000

2 000

2 000 000

1 000

0

0
2016

2017
Villamos energia (kWh)

2018
CO2 (t)

Mindezek mellett fontos, hogy a közlekedésből adódó CO2 kibocsájtást is csökkentsük, ezért ajánljuk
munkatársaink részére, hogy céges autók helyett, a GreenGo elektromos autóit használják, ezzel is
csökkentve a környezeti terhelést.
Idén is arra buzdítunk mindenkit, figyeljen oda saját környezeti hatásaira, ne égessen a szabadban
hulladékot, de akár ősszel a faleveleket sem, használja minél kevesebbet az autóját és csökkentse
energiafelhasználását is, hiszen apró mindennapi dolgokkal is sokat tehetünk környezetünkért.

