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1. fejezet - Környezetmenedzsment 
rendszerek kialakulása, fajtái, 
kapcsolódásuk a környezetpolitikai 
döntéshozatalhoz 

1. 1.1 Környezetmenedzsment rendszerek kialakulása 

A környezetmenedzsment rendszerek (vagy más terminológiában, de azonos tartalommal: környezetközpontú 

irányítási rendszerek) jelenleg hatékony (rész) megoldásnak tűnnek a növekvő mértékű környezethasználatok 

mérséklésében. Szabványosított alapokon nyugvó megközelítésük kibővítésével (vagy másképp: más 

rendszerekkel való integrációjukkal) alkalmasak arra, hogy a környezeti teljesítményjavításon túl a 

fenntarthatósági törekvések támogatói is legyenek. Kialakulásuk és most is tartó folyamatos evolúciójuk (ezzel 

együtt szabványosítási hátterük változása is) leképezte a környezetvédelem és ezzel együtt a környezetvédelmi 

gondolkodás változását. 

Ahhoz, hogy megértsük működési elvüket és kifejtett hatásukat, át kell tekintenünk kialakulásuk gyökereit. 

Ehhez röviden vissza kell térni a jelenleg a sajtó és egyben ezáltal a mindennapi élet homlokterében álló 

környezeti problémák – legyenek azok akár globális, akár lokális körülmények között jelentkezők – 

kialakulásának gyökereihez. A környezeti erőforrások használása és egyben az ökoszisztéma terhelése az 

emberrel egyidős jelenségnek tekinthető, a meglévő rendszert veszélyeztető dinamika, azonban csak az ipari 

forradalmat követően jellemzi. Az 1700-as évek végétől megjelenő sorozatgyártás jelentősen megnövelte az ipar 

által előállított gazdasági javak mennyiségét és ez a folyamat azóta is tart. A gazdasági kihozatal exponenciális 

emelkedése maga után vonta / vonja a felhasznált nyersanyagok folyamatos mértékű emelkedését. Ezzel 

párhuzamosan a környezetet terhelő kibocsátások szintje is folyamatosan emelkedik. Mindez a kettős folyamat 

az ipari forradalmat követő közel másfél évszázadban még nem érte el azt a szintet, amit kritikusnak 

tekinthetnénk. 

Az első figyelmeztető jelek a 20. század hatvanas, hetvenes éveire tehetők, mikor is az első komoly (nagyobb 

területet érintő, jelentős károsodást okozó) környezeti katasztrófák (Bhopal, Seveso, Three Miles Island, stb.) 

mellé társadalmi válságjelenségek (hippi-mozgalom, diáklázadások, stb.) is társultak. Az azóta eltelt időben a 

társadalom szívó- (nyersanyag-felhasználás) és toló-hatása (környezetterhelés) tovább emelkedett. Bár néhány 

területen (például ózonréteg vékonyodása) sikerült kedvező eredményeket elérni az összmérleg továbbra is 

negatív. 

A kritikussá váló folyamat kifejező jellegű (bár a tudományos objektivitás szempontjából több ponton is 

kérdéses) interpretációja az ökológiai lábnyom számítása, mely a világ teljes kibocsátására vonatkoztatva azt 

mutatja, hogy az emberiség által felhasznált generált kibocsátások asszimilálásához másfélszerese szükséges a 

Föld jelenlegi produktív kapacitásának [WWF, 2010]. 

Az ipari forradalom óta tartó gazdasági növekedés szekunder hatásai szintén hozzájárulnak a környezeti 

problémák fokozódásához. E faktorok közé sorolhatjuk a közegészségügy és a „jólét” fejlődésével 

párhuzamosan megjelenő népességnövekedést, az ún. jóléti berendezkedés kialakulását (annak minden 

környezetterhelő hatásával egyetemben), az urbanizációt, a közlekedés, motorizáció révén elérhetővé vált 

világkereskedelmet, az egyéni mobilitás iránti növekvő igényt, valamint a globalizációt. 

Mint a korábbi példákból is láthatjuk a problémák központjában (eltekintve persze a kereslet – kínálat egymásra 

hatásának kérdésétől) a gazdasági folyamatok (termelő szektor) állnak, melyek egyben a leginkább 

transzparensek is a környezetet terhelő folyamatok között. A társadalomban (és persze az annak részét képező 

állami, nemzetközi szerepvállalásban is) ily módon jól kifejeződő igény jelentkezik a gazdaság 

környezetterhelésének csökkentésére. Ezt alátámasztja több tudományos felmérés is. 

Mindezen korábban bemutatott tényezők áttekintése és megértése fontos a környezetmenedzsment rendszerek 

kialakulásának korrekt feltárása szempontjából. A környezetmenedzsment rendszerek (vagy tágabban a 

környezettudatos vállalatirányítás) kialakulása logikus evolúciós lépés volt a környezetvédelem történetében, 
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mely hatékony választ ad a probléma technikai (input- és output-oldali terhelések csökkentése), valamint 

társadalmi jellegű (a gazdasági szféra felelőssége) kérdéseire is egyaránt. 

A környezetmenedzsment rendszerek megjelenése a környezeti (környezetjogi) szabályozás változásával együtt 

ment végbe. A környezeti szabályozás fejlődése során először a direkt szabályozás jelent meg. Ez a környezet 

használatát a szennyezés egyedi szintjéhez köti és nem nyújt választási lehetőséget (command and controll, 

tipikusan például a határérték és annak túllépése) [Szlávik, 2005]. A direkt szabályozóeszközök elterjedését 

követte az indirekt (vagy más terminológiában közgazdasági) szabályozóeszközök megjelenése. A 

környezetjogi szabályozás e fajtája során a döntéshozók díjak, adók alkalmazásával érik el a környezetet 

kevésbé terhelő magatartást. 

A környezetmenedzsment rendszerek a környezeti szabályozás harmadik és egyben talán legfiatalabb ágához az 

önkéntes szabályozáshoz tartoznak, mely a korábban említett két szabályozási mód kiegészítéseként alakult ki. 

A szabályozás e formájában a környezettudatos magatartás kiváltója nem a jogszabályalkotó, hanem maga a 

környezetet terhelő tevékenységet végző szervezet, aki önként vállalja, hogy tevékenysége során a környezet 

védelmét kiemelt prioritásként kezeli. Az önkéntes szabályozás létrejöhet gazdasági indokok (magasabb 

hatékonyság, piaci előnyök, stb.), imázs-kérdések (pozitívabb megítélés), vagy éppen a társadalom és / vagy 

partner szervezetek nyomása (például: ratingek, beszállítói kapcsolatok, stb.) miatt. Lehetséges variáns az is, 

amikor egy szervezet nem önállóan, hanem más szervezetekkel karöltve kezd bele a mindenkori szabályozásnál 

szigorúbb (vagy többlet-) követelményeket jelentő működésbe. A felelős működés feltételezi a környezeti 

jogszabályokon túllépő (proaktív) cselekvést, mely csak az önkéntesség formáján keresztül valósulhat meg. 

A környezetmenedzsment rendszerek az önkéntes környezeti szabályozás megvalósult példái. Alkalmazásuk 

nem kötelező, nem írja elő jogszabály azt, bár jelenleg már számos területen (például: közbeszerzés, vállalat – 

beszállító reláció) elvárásként szerepel, így lassan a rendszerek alkalmazása önkéntes gyakorlatból kötelező 

feladattá válik. 

Megjegyzendő, hogy a környezeti szabályozás evolúciós változásai a gazdasági szféra változásaiban is 

végigkövethetőek és egyben pontos leképezését nyújtják a környezettel (fenntarthatósággal) kapcsolatos 

felelősség változásának is. Míg az ipari forradalmat megelőző időszakban a manufakturális jellegű gazdálkodás 

volt jellemző, addig azt követően a sorozatgyártás megjelenése és a folyamatok integrálása ment végbe. Ez a 

megközelítés aztán a 20. század második felében a globalizáció, globális piac irányába evolválódott tovább. A 

21. század, egyben a vállalati felelősség kérdésének megjelenésével egy fordított evolúció kezdetét jelezheti. A 

globális világ helyét célzottan a lokális megoldások (lokalizáció a globalizáció helyett) veszik át (felelős 

vállalat). Ezt a folyamatot szokás a harmadik (második a számítástechnika forradalma) ipari forradalomnak is 

nevezni. 

Eddigi gondolatmenetünket röviden összefoglalva elmondható, hogy a gazdaság (termelő szektor) működésének 

alapvető jellegbeli megváltozása (ipari forradalom) a környezeti problémák egyik fontos kiváltója és mint ilyen 

a társadalom által leginkább transzparens szennyező. Ez a terület egyben azonban a legkönnyebben 

szabályozható részelem is. A számos már kidolgozott szabályozási elv közül pedig az önkéntes szabályozások 

(köztük a környezetmenedzsment rendszerek) nyújthatnak hatékony, proaktív megközelítést. 

A szervezett keretek között zajló vállalati környezetvédelmi tevékenység kialakulásának ideje nagyjából az 

1980-as évekre tehető. Kifejlődésének indoka többrétű: ide sorolható a környezetvédelmi szabályok 

megjelenése, a társadalom (elsősorban ekkor még a zöld szervezetek) fokozódó nyomása, a pénzügyi szféra 

ezzel kapcsolatos igénye (biztosítótársaságok, bankok kockázatcsökkentő célkitűzése), valamint az 1973-as 

olajválság következtében teret nyerő nyersanyag-csökkentési, hatékonyságnövelési igények. A jelentkező igény 

mellé kezdetben nem társultak standardizált eljárások, hanem a szigetszerű megközelítések voltak jellemzők. 

Viszont az emelkedő érdeklődés, továbbá az Amerikai Egyesült Államokban terjedő félben lévő környezeti 

auditeljárások (Értékpapír és Valutabizottság eljárásai) indokolttá tették, hogy a kérdéssel rendszerszinten is 

foglalkozzanak a szakemberek. 

A környezetmenedzsment rendszerek története nem tetemes és egyes (ma is meglévő) párhuzamosságoktól 

eltekintve, egymásra épülő lépések sorozatából áll. A szabványosítás felé (holott nem minden esetben 

beszélhetünk szabványokról) vezető út legelső említésre méltó állomása 1987, amikor dr. Georg Winter „A 

környezettudatos vállalat” című könyvében megalkotta a környezetbarát működést célul kitűző vállalat által 

alkalmazható modellt. A Winter-modell – mely előrevetítette a későbbi környezetmenedzsment rendszerek 

felépítését – jóval megelőzte korát és azóta is irányadó a környezetközpontú irányítási rendszerek területén. 
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A szabványosítás terén tett következő lépés 1990-re tehető, amikor az Egyesült Királyságban alkalmazott BS 

5750 minőségügyi szabvány (BS = British Standard) volt, mely széleskörű ismertségre, elismertségre tett szert. 

A szabvány felhasználóbarát volta indokolta, hogy igényként felmerült egy hasonló logikai bázison építkező 

környezetközpontú irányítási szabvány megalkotása is. Ennek első verziója 1992-ben került a nyilvánosság elé 

BS 7750 néven, és mint ilyen hivatalosan is az első környezetmenedzsment szabványnak tekinthető. A 

szabványt 1994-ben megújították. A BS 7750 szabvány az ISO 9001-es szabvány mintájára épült fel és 

felépítése nagy vonalakban előrevetítette a napjainkban is alkalmazott menedzsmentrendszerek logikai 

felépítését. A szabványt az ISO 14001 megjelenése után 1997-ben visszavonták. 

A brit szabványalkotási törekvésekkel párhuzamosan az Európai Közösség (EK) is prioritásként kezelte a témát. 

A környezetvédelem kérdése már korábban integrálódott az EK céljai közé. Erre nyújtanak példát – többek 

között – az EK Környezetvédelmi Akcióprogramjai is. A környezetmenedzsment, mint önkéntes szabályozási 

forma megjelenésének közvetlen előzményei az EK esetében a maastrichti csúcsra tehetők, amikor 

megfogalmazódott, hogy az integrációs folyamatok kidolgozása során a fenntartható fejlődés elveit figyelembe 

veszi (maastrichti szerződés: Szerződés az Európai Unióról, aláírva: 1992. február 07., hatályba lépett: 1993. 

november 01., 2. cikk) [EU, 1992]. A maastrichti szerződésre alapulva 1993-ban az Európai Közösség 

nyilvánosságra hozta V. Környezetvédelmi Akcióprogramját (1993 – 2000), melyben az alkalmazott 

eszközskála szélesítése, mint kiemelt prioritás jelent meg. Ez megteremtette a lehetőséget az önkéntes 

megoldások terjedéséhez, ezen belül is a környezetmenedzsment rendszerek megjelenéséhez. 

Az Európai Közösség 1993-ban fogadta el az 1836/93/EGK Rendeletet, mely a Közösség 

környezetmenedzsment rendszere lett. A Rendelet az Eco-management and Audit Scheme (magyar fordításban: 

a termelővállalatoknak a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes 

részvételének lehetővé tételéről), azaz EMAS néven vált ismertté. A kihirdetett rendelet előírásait a 

tagországoknak 1995. április 1-től kellett alkalmazni. Az Európai Közösség EMAS rendszere kihirdetése óta 

már két megújítást ért meg, egyet 2001-ben és egyet 2009-ben. A rendszer alapvetései és logikai felépítése, 

továbbá az egyes verziók közötti eltérések egy késöbbi fejezetben kerülnek bemutatásra. 

Az Európai Közösség rendeletalkotási tevékenységével párhuzamosan a Nemzetközi Szabványügyi Testület 

(ISO = International Organization for Standardisation) is foglalkozni kezdett a szabványosított 

környezetmenedzsment rendszer megalkotásának kérdésével. 1993-ban felállították a TC 207-et (TC = 

Technical Comittee), mint technikai bizottságot, melynek feladata egy nemzetközileg is alkalmazható 

környezetmenedzsment szabvány megalkotása volt. Mintának ehhez részben a már létező BS 7750-es szabvány, 

illetve a már szintén létező ISO 9001-es szabvány szolgált. A szabványalkotói munka 1996-ban zárult, amikor 

megjelent az ISO 14001:1996 szabvány, mely azóta is a legelterjedtebb tanúsítható környezetmenedzsment 

szabvány. A szabvány megjelenését követően 1997-ben a BS 7750-es szabvány hatályon kívül helyezték. Az 

ISO 14001 is megélt már egy frissítést 2004-ben jelent meg az új ISO 14001:2004. 

Bár környezetmenedzsment rendszer építése és működtetése nem feltétlenül szabványosított elvekhez kötött, 

hanem saját logika szerint is kiépíthető, mégis a legjellemzőbb (legelterjedtebb) megoldás a meglévő két 

lehetőség (EMAS, mint rendelet, illetve ISO 14001, mint szabvány) használata. Ez részben betudható annak is, 

hogy ezek a megoldások hivatalos úton hitelesíthetők, tanúsíthatók és így lehetővé teszik az egyes szervezetek 

teljesítményének összevetését. 

Összefoglalásképp és továbbvezetőleg: a szabványosított környezetmenedzsment rendszerek1 fejlődési 

folyamata alapvetően négy szakaszra bontható. 

Az első szakasz az elvi formálódás időszaka. Ezen időtartam alatt jelenik meg az önkéntes szabályozás a 

környezetszabályozás keretei között, továbbá az első vállalatok által is alkalmazott módszerek a vállalati 

környezetvédelem javítására (felelős gondoskodás programja (Responsible Care), stb.). 

A második szakasz tekinthető a megalapozás fázisának, melynek során először kidolgozzák a BS 7750 

szabványt, majd az EMAS-t és az ISO 14001-et. Ezzel párhuzamosan a környezetvédelem a vállalati 

gondolkodás részévé válik és el kezd terjedni. 

A harmadik szakasz ezt a folyamatot vezeti tovább, így ez a térnyerés és egyben az integráció szakaszának 

nevezhető. Az EMAS és az ISO 14001 újabb változatai tovább terjednek, de emellett megtörténik az ISO 14001 

követelményeinek integrációja is az EMAS Rendeletbe. Integrálódnak továbbá a környezetmenedzsment 

                                                           
1Bár szabványról csak az ISO 14001 esetében beszélhetünk, míg az EMAS egy jogi eszköz, ennek ellenére a következőkben egységesen a 
szabványosított környezetmenedzsment rendszer kifejezést használjuk. 
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rendszerek és azok eszközei a vállalati működésbe, egyrészt a meglévő folyamatok, másrészt pedig a meglévő 

további irányítási rendszerek (legjellemzőbben: minőségirányítási rendszerek) közé. Ez a folyamat még 

napjainkban is tart. 

Elkezdődött viszont a környezetmenedzsment rendszerek fejlődésének negyedik, izgalmas szakasza. Ez a 

szakasz a kiterjesztés időszaka. A környezetmenedzsment rendszerek működési területe a tisztán környezeti 

teljesítményorientált irányból a fenntarthatóság irányába mozdul el. Ennek során első körben a vállalati 

társadalmi felelősségvállalás kérdései kerülnek integrálásra. További érzékelhető folyamat, a rendszer 

határainak kiterjesztése a szerződéses partneri kör irányába. Minderről részletesebben azonban egy késöbbi. 

fejezetben. 

1.1. ábra - A környezetmenedzsment rendszerek fejlődési ciklusai 

 

2. 1.2 Környezetmenedzsment rendszerek fajtái, 
jellemzőik 

Ahogy a megelőző fejezetben bemutatásra került környezetmenedzsment rendszerek esetében két megoldásról 

beszélhetünk: az EMAS-ról, illetve az ISO 14001-ről. A következőkben vázlatosan bemutatjuk a két rendszer 

legfőbb jellemzőit, illetve különbségeit. 

Mivel – ahogy a következőkben látni is fogjuk – az EMAS Rendelet 2001-es változata beemelte a 

követelményei közé az ISO 14001 szerinti környezetmenedzsment rendszer premisszáit, így először röviden ezt 

mutatjuk be. 

2.1. 1.2.1 ISO 14001 és az ISO 14000-es szabványcsalád 

Az ISO 14001 szabvány először 1996-ban jelent meg, majd 2004-ben megújították. Felépítési logikáját tekintve 

hasonló a már korábban megjelent ISO 9001 minőségügyi szabványhoz, átvéve annak építkezését a PDCA-

ciklus szerint. Az ISO 14001-es szabvány lefekteti a környezetmenedzsment rendszer alapjait, definiálva a 

rendszer elemeit. Mivel a Nemzetközi Szabványügyi Testület által kiadott dokumentumról van szó, így az 

nemzetközileg elfogadott és nemzetközileg alkalmazható. A benne foglalt általános alapelvek lehetővé teszik 

továbbá, hogy minden szervezettípus alkalmazhassa. Az ISO 14001 szerinti környezetmenedzsment rendszer 

alapvetése (és ez igaz az EMAS-ra, de általában a környezetmenedzsment rendszerekre), a környezeti 

teljesítmény folyamatos javítása. 
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A szabvány szerinti környezetmenedzsment rendszert bevezető szervezetnek a szabvány minden pontjának meg 

kell felelni, ugyanis a későbbi tanúsítás alapját ezek a tételek képezik. Itt el is érkeztünk egy fontos kérdéshez. 

Bár környezetmenedzsment rendszer alkalmazása önként vállalt dolog, viszont a megfelelő és nagyjából azonos 

színvonal biztosítása, továbbá a rendszer komolyságának megőrzése érdekében fontos, hogy egy külső, 

független fél ellenőrizze a kiépített rendszer hatékony működését és a szabvány követelményeinek való 

megfelelését, vagyis tanúsítsa azt. 

Az ISO 14001 szabvány alkalmazása részben annak nemzetközisége, részben ismertsége és elfogadottsága, 

részben pedig logikus építkezése és a vállalati folyamatokhoz való szerves kapcsolódása miatt nagy 

elterjedtséget tudhat magáénak. Bár központi nyilvántartás az ISO 14001 szerint tanúsított cégek számáról nem 

létezik (szemben az EMAS-szal) az alkalmazók száma becsülhető. Az érték 2008 végén 188.815 volt [ISO, 

2009a]. Ezzel a számmal az ISO 14001 jelentős mértékben meghaladja az EMAS vonatkozó számait. 

Az ISO 14001 nem önálló szabvány, hanem az ISO 14000-es szabványsorozat része, egyben annak kezdő 

szabványa. A 14000-es szabványsorozat a Nemzetközi Szabványügyi Testület környezet védelmével foglalkozó 

szabványait tartalmazza, célja a szervezetek támogatása folyamataik környezetbarát megvalósításában. A 

szabványcsalád felöleli a környezetmenedzsment rendszer kiépítésének alapjain túl a környezeti címkézés 

(14020-as csoport), a környezeti teljesítményértékelés (14030-as csoport), az életciklus-értékelés (14040-es 

csoport), továbbá a környezetbarát formatervezés és környezeti kommunikáció (14060-as csoport) szabványait. 

Korábban a 14000-es szabványsorozathoz tartozott a környezeti auditálás alapelveit tartalmazó szabványcsoport 

(14010-es csoport). Ezeket azonban a későbbiekben, az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok 

harmonizálási törekvései kapcsán hatályon kívül helyezték és helyette kiadták az ISO 19011:2002 szabványt, 

mely innentől az auditálás egységes szabványának tekinthető. Az ISO 14000-es szabványcsalád az utóbbi 

években több új területtel is kiegészült. Ilyen többek között az ISO 14064-es szabvány (3 résszel: ISO 

14064:2006-1; -2; -3), mely az üvegházgázok vállalati szintű számszerűsítésére és kommunikálására tartalmaz 

ajánlásokat. Ezt a szabványt egészíti ki az ISO 14065:2007, mely azon szervezetek számára tartalmaz 

útmutatásokat, amelyek vállalati üvegházgáz kibocsátások validálásával foglalkoznak. Ez az utóbbi terület azért 

is fontos, mert egyre bővül azon szervezetek köre, melyek rendezvényeiket, programjaikat CO2-neutrálissá 

teszik (vagyis a gyakorlatban kiszámítják egy adott rendezvény teljes üvegházgáz-kibocsátását és annak 

mértékében olyan fejlesztéseket, programokat finanszíroznak, melyek az üvegházgáz-kibocsátást csökkentik 

(Pl.: megújuló energiát hasznosító erőművek építése, stb.). Bár nem tekinthető külön szabványnak megemlíthető 

az ISO Guide 64, amely a különböző termék szabványok környezeti aspektusaival foglalkozik. 

A jövőben az ISO 14000-es szabványrendszer további bővülése várható. Az ISO célja ezzel a lépéssel, hogy 

megfeleljen a modern kor követelményeinek, azaz a fenntarthatóság háromoldalú leképezésének. A következő 

szabványok megjelenése várható [ISO, 2009b]: 

• ISO 14045, amely az öko-hatékonysági értékelést szabályozza, 

• ISO 14051, amely az anyagáram költségszámolás (MFCA = material flow cost accounting) alapjait 

tartalmazza, 

• ISO 14067, a termék szénlábnyomáról (CF = carbon footprint), 

• ISO 14069, a szervezetek szénlábnyomának számításáról, 

• ISO 14005, mely a környezetmenedzsment rendszerek lépésenkénti bevezetésének segédlete, 

• ISO 14006, az öko-dizájnról, 

• ISO 14033, a számszerűsíthető környezeti információk összeállításáról és kommunikálásáról, 

• ISO 14066, pedig az üvegházgáz hitelesítők kompetencia-követelményeiről. 

Az ISO 14000-es szabványrendszer PDCA-szerinti felépítését és szabványait mutatja a 2.ábra. 

1.2. ábra - Az ISO 14000-es szabványrendszer felépítése és szabványai 
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A szabványcsalád felépítése tükrözi az ISO 14001-es szabvány pragmatikáját, azaz a PDCA-ciklus Tervezd meg 

– Hajtsd végre – Ellenőrizd – Javítsd logikai ívét. 

A fentebb bemutatott szabványokon túl említést kell még tennünk pár további szabványról is, amelyek bár 

szignifikánsan nem tartoznak a 14000-es szabványcsaládhoz, de alapvető céljukat tekintve a fenntarthatóság 

elérését, a fenntarthatósági teljesítmény javítását tűzik ki célul. Az egyik az ISO 16001-es szabvány, mely a 

szervezetek által alkalmazható energiamenedzsment rendszerek alapjait mutatja be (magyar jelzet: MSZ EN 

ISO 16001:2009), valamint a könyv írásának pillanatában hivatalosan még nem kiadott ISO 26000-es 

szabványt, mely teljesen új irányként a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának menedzsmentjével 

foglalkozik. 

2.2. 1.2.2 Az EMAS szerinti környezetmenedzsment rendszer 

A következőkben átnézetesen bemutatjuk az Európai Unió EMAS környezetmenedzsment rendszerének 

legfontosabb jellemzőit. 

Az EMAS 2001-es második megújítása során (761/2001/EK Rendelet; EMAS II) a rendeletalkotók a két 

rendszer közötti könnyebb átjárhatóság érdekében az ISO 14001 feltételrendszerét beemelték a rendeletbe, 

annak 1. mellékleteként. Ily módon jóval könnyebbé vált az ISO 14001 szerint kiépített rendszer átdolgozása 

EMAS rendszerré. További változásként a korábban csak ipari vállalatok számára elérhető rendszert 

megnyitották minden szervezet (szolgáltatás, közigazgatás, stb.) részére és lehetővé tették, hogy telephely, 

illetve szervezeti egység külön is hitelesíthető. Ezek a jellemzők a 2009-es második megújítás (1221/2009/EK 

Rendelet; EMAS III) során továbbra is megmaradtak. 

Az EMAS szervesen illeszkedik az Európai Unió 2008.07.16-án elfogadott Fenntartható Fogyasztás és Termelés 

és Fenntartható Gazdaság (Sustainable Consumption and Production Action Plan; Sustainable Economy) 

szakpolitikájához. A keretprogram legfőbb elemei a következők: 

• integrált termékpolitika, 

• természeti erőforrások fenntartható felhasználása, 

• hulladékok keletkezésének megelőzése, újrahasznosítás, 

• EMAS, 
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• ökocímke 

• környezetbarát technológiák (ETAP), 

• zöld közbeszerzés (GPP), 

• energiaintenzív termékek környezetbarát tervezése (EuP), 

• és jogszabályi megfelelés segítése (ECAP). 

Mivel az ISO 14001 képezi az EMAS gerincét, így annak felépítése is a PDCA-ciklus logikáját követi. 

Hasonlóképpen cél itt is a környezeti teljesítmény folyamatos javítása, bár azt az EMAS némiképp másképp 

értelmezi, mint az ISO 14001. 

A rendszer felépítése és az ennek megfelelő rendszerelemek négy csoportba oszthatók: 

PLAN, azaz Tervezd meg(az EMAS terminológiájában: Tervezés) ciklus, melynek célja egyrészt a stratégiai 

irányok kijelölése, ennek lefektetése (dokumentálása) konkrét szabályozók szintjén, valamint az ezek eléréséhez 

szükséges konkrét célok és programok összeállítása. Mindez a működés környezeti vonatkozásainak pontos 

feltárása, elemzése mellett. Az ebbe a ciklusba tartozó rendszerelemek [EMAS III]: 
 
• környezeti politika, 
• környezeti tényezők, 
• jogi és egyéb előírások, 
• célok, célkitűzések és program(ok). 

DO, azaz Hajtsd végre (az EMAS terminológiájában: Bevezetés és működés) ciklus, melynek során kiépülnek 

mindazok a rendszerelemek, amelyek megteremtik a stratégia elérésének feltételeit, továbbá biztosítják annak 

elérését és a környezeti teljesítmény folyamatos javítását. A kapcsolódó rendszerelemek [EMAS III]: 
 
• erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör, 
• szakértelem, képzés és tudatosság, 
• kommunikáció, 
• dokumentáció, 
• a dokumentumok kezelése, 
• a működés szabályozása, 
• készültség és reagálás vészhelyzet esetén. 

CHECK, azaz Ellenőrizd (az EMAS terminológiájában: Ellenőrzés) ciklus, mely annak elemzésére szolgál, 

hogy az addig bevezetett intézkedések és kiépített rendszerelemek egyrészt megfelelő hatékonysággal 

működnek-e, továbbá, hogy segítik-e a stratégiai célok elérését. Rendszerelemei [EMAS III]: 
 
• nyomon követés és mérés, 
• az előírások betartásának értékelése, 
• eltérések, korrekciós intézkedések és megelőző intézkedések, 
• a nyilvántartás kezelése, 
• belső ellenőrzés. 

A sort az ACT, azaz Javítsdciklus zárja, melynek célja az ellenőrzés szakaszában feltárt eltérések, 

hiányosságok, javítási lehetőségek gyakorlatba való átültetése, a rendszer optimálása. Ily módon közvetlenül 

visszakapcsol a tervezés ciklusába. Az EMAS III külön nem definiálja ezt a szakaszt, hanem csak annak 

rendszerelemét [EMAS III]: 
 
• vezetőségi felülvizsgálat. 

Mivel a környezetmenedzsment rendszer célja a környezeti teljesítmény folyamatos javítása, így a fentebb 

vázolt folyamat nem tekinthető egyirányú és véges történésnek, hanem egy önmagát ismétlő javítási spirálnak, 

ahogy az az ISO 14001 ábrázolási módjában meg is jelenik. 

1.3. ábra - A folyamatos javítás spirálja az ISO 14001-ben 



 Környezetmenedzsment rendszerek 

kialakulása, fajtái, kapcsolódásuk a 

környezetpolitikai döntéshozatalhoz 

 

 12  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az EMAS környezetmenedzsment rendszer mindamellett, hogy a rendszer alapelemeit tekintve az ISO 14001-re 

bázisol számos különbséget (többlet teljesítmény igényt) is felmutat. A legfontosabb ilyen különbségek a 

következők: 

Környezeti teljesítmény javítása: mind az ISO 14001, mind pedig az EMAS célkitűzése a környezeti 

teljesítmény folyamatos javítása. Az EMAS esetében azonban a célkitűzés „szigorúbb”, hiszen az a fizikai (azaz 

tényleges kibocsátásokban, környezethasználatokban mérhető) környezeti teljesítmény javítását tűzi ki célul. 

Vagyis az alkalmazó szervezeteknek évről évre fizikai értelemben is bizonyítaniuk kell környezeti 

teljesítményük javulását a hitelesítő felé. Ezzel szemben az ISO 14001 „csak” a környezeti teljesítmény 

javításáról beszél, ami lehetővé teszi, hogy annak csak szervezeti oldala (azaz a környezetmenedzsment 

rendszert felépítő folyamatok) javuljon és nem szükséges a fizikai értékek pozitív változásával (is) alátámasztani 

a tanúsítás sikerét. Vagyis az EMAS ezen a téren emelt szintű követelményeket fogalmaz meg az ISO 14001-

hez képest. 

Jogszabályi megfelelés: : szintén jelentős eltérések tapasztalhatók a szabvány és a rendelet követelményei 

között. Ami közös: mind a kettő követelményként definiálja a jogszabályi megfelelést. Ami különbözik ennek 

elérési módja. Az EMAS esetében a rendszer megfelelő működésének feltétele a teljes körű jogszabályi 

megfelelés (a jelentős környezeti tényezőkre vonatkozó jogszabályok tekintetében), vagyis az alkalmazó 

szervezetnek nem lehet jogszabályi problémája (nemmegfelelése) a hitelesítés időszakában. Az ISO 14001 

esetében definitív csak a jogszabályi megfelelés iránti elkötelezettség szerepel, mint rendszerkritérium. Azaz 

meglévő jogszabályi nemmegfelelőség esetén, ha a szervezet hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy 

elkötelezett az eltérés mihamarabbi javítására a tanúsítás még lehetséges. 

Alkalmazottak bevonása: expressis verbis csak az EMAS követelményei között jelenik meg. Bár az ISO 14001 

is alapvető feltételként tekint az elkötelezettségre, konkrét kívánalmakat nem fogalmaz meg az alkalmazotti 
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bevonásra. Az EMAS egyik fontos kritériuma viszont, hogy a szervezet alkalmazásában állókat be kell vonni 

nem csak a környezetmenedzsment rendszer működésébe, hanem annak tervezési, célalkotási folyamatába is, 

hiszen csak így biztosítható a környezettudat teljesebb elterjedése, továbbá a megfelelően hatékony tervezés. 

Környezeti kommunikáció: mind a két környezetmenedzsment rendszer nyílt, őszinte és kétirányú 

kommunikációt vár el az alkalmazó szervezetektől. Az EMAS esetében konkrét előírás is megfogalmazódik: 

minden a rendszert működtető szervezetnek környezetvédelmi nyilatkozatot kell kiadnia, meghatározott 

gyakorisággal. Az ISO 14001 szerint tanúsított szervezetek is adhatnak ki környezeti kommunikációjuk 

keretében környezeti jelentést, de az nem kötelező rendszerelem az esetükben. Különbség az ISO környezeti 

jelentése és az EMAS környezetvédelmi nyilatkozata között, hogy az utóbbi tartalmi elemeit a rendelet 

szabályozza (IV. Melléklet – 1221/2009/EK Rendelet), adattartalmát pedig az akkreditált környezetvédelmi 

hitelesítő ellenőrzi. További ellenőrzési fázist jelent a dokumentum Illetékes Testület általi felülvizsgálata. 

Környezetvédelmi nyilatkozat készítése, kiadása és érvényesítése minden évben kötelező, kivételt ez alól csak 

azok a kis szervezetek képezhetnek, akik a rendelet 7. cikke szerint négy évre meghosszabbított hitelesítési 

ciklust kérelmeztek. Az ő esetükben is kell minden évben környezetvédelmi nyilatkozatot készíteni, de nem kell 

azt minden évben környezetvédelmi hitelesítővel érvényesíttetni. Normál, azaz nem hosszabbított hitelesítési 

ciklus (3 év) esetében a hitelesítés, vagy az újrahitelesítés évében (praktikusan a hároméves ciklus kezdő 

évében) teljes körű környezetvédelmi nyilatkozat, míg a rákövetkező két évben (felügyeleti auditok) 

egyszerűsített környezetvédelmi nyilatkozat kiadása kötelező. A környezetvédelmi nyilatkozatot a szervezet 

érdekelt felei számára elérhetővé kell tenni. 

A külső kommunikáció (passzív) része az is, hogy az EMAS esetében a hitelesített szervezetek egységes 

EMAS-logó használatára jogosultak (az EMAS III megjelenése óta már csak egyféle változatban). A logó 

információként hordozza az adott szervezet regisztrációs számát. 

Vagyis: az EMAS szerinti környezetmenedzsment rendszer eléréséhez a szervezetnek fel kell építenie működő 

környezetmenedzsment rendszerét az ISO 14001 követelményei szerint és kiegészítenie azt az EMAS 

„többletkövetelményeivel”. 

További jelentős különbség a két rendszer között annak tanúsítási / hitelesítési eljárása. Rögtön egy etimológiai 

különbség: míg az ISO 14001 esetében tanúsításról és tanúsítóról beszélünk, addig az EMAS esetében mindez: 

hitelesítés, hitelesítő. Ez az apró megfogalmazásbeli különbség is utal arra a tényre, hogy az EMAS-rendszer 

„ellenőrzési folyamata” szigorúbb, mint az ISO 14001-é. A következőkben bemutatjuk az EMAS hitelesítési 

folyamatát, kitérve azzal párhuzamosan az ISO 14001 vonatkozó lépéseire is. 

A működő rendszer hitelesítési folyamata magával a hitelesítéssel kezdődik. A hitelesítésre (és egyáltalán a 

menedzsmentrendszerek auditjára) vonatkozó tartalmi és formai követelmények döntően az ISO 19001-es 

szabványban (MSZ EN ISO 19001:2003), részben pedig az EMAS-rendeletben és az ISO 14001-es 

szabványban kerültek lefektetésre. Az audit alapvetően két részből áll, egy dokumentumvizsgálatból (audit első 

szakasza), illetve egy helyszíni auditból (audit második szakasza). 

Mind az ISO 14001, mind pedig az EMAS esetében az adott ország akkreditáló testülete (Magyarországon a 

Nemzeti Akkreditáló Testület) által akkreditált auditorok végezhetik csak a hitelesítést. Az auditorok mind a két 

esetben csak a képzettségüknek és szakmai tapasztalatuknak megfelelő EA-kódnak (a gyakorlatban NACE-

kódok (Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés Européennes, vagyis a 

gazdasági tevékenységek statisztikai besorolási rendszere, ami Magyarországon a TEÁOR = Tevékenységek 

Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere)) megfelelő területen végezhetnek hitelesítést / tanúsítást. Az EMAS 

hitelesítők akkreditálása 2 évre szól. Az EMAS-hitelesítők esetében, függetlenül attól, hogy szervezetről, vagy 

egyéni hitelesítőről van szó az akkreditáló szervnek interjút is le kell folytatnia, melynek során 

megbizonyosodik a szakterületi felkészültségről. Ez a követelmény szintén többlet a tanúsítókhoz képest. 

Mind a két esetben megtörténik az egyes rendszerelemek ellenőrzése és követelményekkel való összevetése. 

EMAS esetében mindemellett a környezetvédelmi nyilatkozat hitelesítése is lezajlik, mely a rendelet által előírt 

adattartalom meglétének és annak helyességének ellenőrzését jelenti. Természetesen a hitelesítés során a többlet 

EMAS-követelmények hangsúlyozottan felülvizsgálatra kerülnek. 

Ettől a ponttól kezdve a két folyamat lényegi elemeiben elválik egymástól. Az ISO 14001 esetében az auditorok 

(tanúsítók) elkészítik az auditjegyzőkönyvet és javaslatot tesznek a tanúsítás megadására. A tanúsítás tényleges 

odaítéléséről a tanúsító szervezet tanúsítási igazgatója dönt, a rendelkezésére álló információk mérlegelése után. 

Ezt követően a tanúsítási okiratot kiállítják. A tanúsított szervezet nem használhatja az ISO logóját, viszont 

használhatja a tanúsító szervezet saját jelzését. Az EMAS esetében az eredményes helyszíni audit csak a 
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folyamat kezdő lépése. Miután a hitelesítő dönt a hitelesítés odaítéléséről a dokumentumokat (a hitelesített 

nyilatkozattal együtt) megküldi az adott ország Illetékes Testületének, amely hivatalból szintén ellenőrzi annak 

adattartalmát, továbbá információkat gyűjt azoktól a hatósági szervektől (Pl.: környezetvédelmi felügyelőség), 

melyek kapcsolatban állnak a szervezettel és rajtuk keresztül ellenőrzi, hogy az adott szervezetnek a hitelesítés 

időtartama alatt nem volt jogszabályi nemmegfelelőssége. 

Illetékes Testület: az EMAS keretében a tagállamokat ún. Illetékes Testületeket kell kijelölniük, melyek 

feladata a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok megsértésének felderítése, megelőzése és kivizsgálása, 

továbbá az adott esetben szükséges végrehajtási intézkedések meghozása [EMAS III]. Magyarországon ezt a 

szerepet az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tölti be. További feladata 

az Illetékes Testületnek az országszintű regisztrációs adatbázis kezelése, a regisztrációs okiratok kiállítása, 

valamint az EMAS tagországon belüli népszerűsítése. 

Az Illetékes Testület a nyilatkozat adattartalmának ellenőrzése és a jogi megfelelésről való megbizonyosodást 

követően döntést hoz a regisztráció odaítéléséről. Ha első hitelesítésről van szó, akkor a szervezet regisztrációs 

kérelme nyomán kiállítja a regisztrációs oklevelet, ha meglévő hitelesítésről van szó, meghosszabbítja a 

regisztrációt. A regisztrációs számot felveszi a tagországi regisztrációs listába, továbbá megküldi az információt 

a Bizottság felé. Magyarországon mindemellett az új regisztrációkat a Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítőben 

is megjelentetik. 

Regisztráció: szintén az EMAS különlegessége. A sikeres hitelestést követően a szervezetek regisztrációs 

számot kapnak, mely minden tagországban a tagországi jelzettel ellátva folytatólagosan kerül kiállításra. 

Minden regisztrált vállalat felkerül az Európai Bizottság által vezetett központi listába, ily módon is pozitív 

imázst teremtve. A regisztrációs számot feltüntetik az adott vállalat logóján is a következő formában: 

országjelzet-000000X (például Magyarországon: HU-00000X). Abban az esetben, ha egy vállalat nem teljesíti 

az EMAS követelményeit (például jogszabályi nemmegfelelőssége van) a regisztrációját az Illetékes Testület 

vagy felfüggeszti, vagy pedig törli. A törlésre került számokat újból nem adják ki. 

Vagyis látható, hogy az EMAS esetében a rendszer hitelesítése egyrészt bonyolultabb, mint az ISO 14001 

esetében, másrészt pedig több biztonsági retesz került beépítésre benne. 

Az EMAS uniós rendelet, melynek alkalmazási területe (most már) elsősorban az Európai Unió. Korábban 

(EMAS I és II) regisztrációt szerezni csak az unió országaiban lehetett. Az EMAS III változtatott ezen a 

helyzeten és globalizálta a rendszert. Mindennek ellenére, az eljárás relatív bonyolultsága, továbbá annak 

nemzetközileg kevésbé ismert volta miatt a jövőben is döntően inkább az unión belüli regisztrációk várhatóak. 

A rendszer szigorúbb többletkövetelményei, kvázi-nemzetközisége, továbbá a regisztrációs folyamat 

bonyolultsága visszatükröződik elterjedtségében is. Míg az ISO 14001 2008 év végén már közel 190.000-es 

tanúsítotti számot mondhat magának, mindezt évi közel 10-20 %-os növekedési ütem mellett, addig az EMAS 

esetében a regisztrált szervezetek száma 2010 első félévében mindössze 4.537 (7.775 telephely) darab volt. 

2001-ben az EMAS megújításának egyik célja pont az volt, hogy a regisztrációk számát emeljék (ami már akkor 

is jelentősen elmaradt az ISO 14001 mögött). Ekkor egyrészt bővítették a lehetséges résztvevők körét (nem csak 

termelő vállalat, hanem bármilyen szervezet, továbbá telephely szintű regisztráció lehetősége). Ennek ellenére a 

kezdeti kismértékű növekedést követően az ütem csökkenni kezdett és a számosság megállapodott a 6.000 

körüli szinten. A rendszer nagyobb mértékű elterjedésének két fő oka van. Egyrészt a rendszer EU-ra vonatkozó 

volta (ezt az EMAS III már megszüntette), másrészt a szigorú követelmények mellé nem társuló kedvezmények. 

A rendelet 2009-es megújítása során az Európai Bizottság nagyívű célt tűzött ki maga elé azzal, hogy 2015-re a 

regisztrációk számát 25.000-re akarja növelni. Magyarországon jelenleg (2010 első fele) 21 regisztrált szervezet 

van és ezzel az ország a 14. helyet foglalja el az EU ranglistáján. 

1.4. ábra - Az EMAS rendszer regisztrációs folyamata 
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2.3. 1.2.3 Az EMAS III legjelentősebb változásai 

Az EMAS-rendelet előírja, hogy ötévente a rendeletet felül kell vizsgálni [EMAS II, 15. cikk] mind tartalmát, 

mind pedig annak elterjedtségét, ismertségét illetően. A felülvizsgálat alapvető célja a rendszer elterjedtségének 

előmozdítása. A Rendelet legutóbbi felülvizsgálata 2006 során kezdődött és többszöri a nyilvánosság 

bevonásával lezajlott egyeztetési lépést követően 2008-ban záródott. A begyűjtött információk bázisán a 

Bizottság megalkotta az új rendeletet, mely 1221/2009/EK Rendelet néven 2009. november 25-én jelent meg és 

2010. január 11-én lépett hatályba. Az EMAS III a megelőző változathoz képest igen jelentős változásokat 

hordoz magán. A legfontosabbak ezek közül – csoportosítva – a következők: 

2.3.1. Területi kiterjedést érintő változás 

Az EMAS III egyik legjelentősebb (és egyben legvitatottabb) változása a rendelet területi hatályának 

kiterjesztése. Míg korábban az EMAS csak az Európai Unió tagállamai számára volt regisztráltatható, addig az 

új rendelet – bizonyos feltételek megléte mellett – a hatályt kiterjesztette a világ összes országára. Ennek 

értelmében a Közösségen kívüli országokban telephellyel bíró szervezetek is kérhetik az EMAS Rendelet 

értelmében vett hitelesítésüket, de csak olyan akkreditált hitelesítővel, aki valamelyik tagállamban akkreditálva 

van. A regisztrációt az a tagállam folytatja le, amelyiknél a hitelesítő akkreditálva van. 

2.3.2. Regisztrációs folyamatot érintő változások 

Jelentősen megváltozott az új Rendelettel a szervezetek regisztrációs feladatköre, mely több újdonsággal is 

kiegészült a korábbi verzióhoz képest. 

Kis szervezetek esetében (meghatározott kör) a hároméves regisztrációs ciklus kérelem benyújtásával 

meghosszabbítható négy évre abban az esetben, ha a hitelesítő által megerősítetten bizonyítja, hogy: 

1. nem áll fenn jelentős környezeti kockázat veszélye, 

2. a szervezet nem tervez jelentős változást, 

3. nem áll fenn olyan jelentős környezeti probléma, melynek okozásához a szervezet hozzájárul [EMAS III]. 

Ezekben az esetekben a szervezet mentesül azon kötelessége alól is, hogy minden évben ellenőrzött 

környezetvédelmi nyilatkozatot nyújtson be. Mindezt elegendő kétévente megtennie. A köztes években is kell 

azonban nyilatkozatot készíteni, csak nem kell hitelesíttetnie. 
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A továbbiakban lehetőség nyílik az egy vagy több tagállamban, vagy pedig harmadik országban telephelyekkel 

rendelkező szervezet telephelyeinek egységes nyilvántartásba vételére és nem szükséges az egyes telephelyeket 

külön-külön is nyilvántartásba venni. 

2.3.3. A környezeti teljesítmény pontosabb értékelése és kommunikálása 

Az EMAS rendszerben részt vevő szervezetek rendszeresen értékelik és kommunikálják környezeti 

teljesítményüket. Bár az erre szolgáló környezeti nyilatkozat tartalmi vonatkozásai kötöttek, mégsem egyforma 

mélységű és ezáltal nem összehasonlítható eredmények születtek. Ennek kiküszöbölésére bevezetésre került a 

környezeti teljesítménymutatók jelentéstételi kötelezettsége. Az 1221/2009/EK Rendelet szabályozása szerint 

minden szervezetnek kommunikálnia kell alapmutatóit, valamint a jelentős környezeti tényezőihez kapcsolódó 

további releváns környezeti teljesítménymutatóiról. Az alapmutató gyakorlatilag egy ökohatékonysági 

mérőszám, mivel a termelt mennyiség és az ahhoz felhasznált különböző inputok mennyiségét arányítja a 

következő képlet szerint: 
 

 
(1.1) 

ahol R az alapmutató, A az adott terület éves teljes felhasználása, míg B a szervezet éves teljes kibocsátása. Az 

alapmutatókat a következő terület mindegyikére meg kell adni: 

• energiahatékonyság (teljes közvetlen energiafelhasználás és teljes megújuló-energia felhasználás 

vonatkozásában) 

• anyagfelhasználás hatékonysága, 

• víz, 

• hulladék (keletkezett összes hulladék és a keletkezett veszélyes hulladék vonatkozásában), 

• biológiai sokféleség, 

• légnemű kibocsátások (üvegházgázok és további légszennyező anyagok vonatkozásában). 

A B, azaz kibocsátási érték az összes terület egyforma és alapvetően két (négy) lehetőség közül választhat a 

szervezet. A termelési szektorban működő vállalatok esetében az érték vagy a termelt termék éves össztömege, 

vagy pedig a teljes éves hozzáadott érték euróban. Kis szervezetek esetében a B értékének lehet a teljes éves 

forgalmat, vagy pedig a munkavállalók számát (is) választani. A nem termelő szervezetek esetében az 

osztótényező minden esetben a munkatársak száma. A kötelezően és egységesen jelentendő környezeti 

teljesítménymutatók bevezetésétől az EU a kommunikált adatok egységesítését, továbbá az egyes teljesítmények 

összehasonlíthatóságát várja. 

Mivel az egyes alapmutatók kapcsán az elemzési mélység és ily módon a felhasznált adatok széleskörűsége a 

szervezet és hitelesítője közös mérlegelésének eredménye, így nem garantálható, hogy az egyes alapmutatók (és 

környezeti teljesítménymutatók) összehasonlíthatóak legyenek egymással. 

Az egyes szervezetek teljesítményének pontosabb megismerését és értékelését szolgálja a rendelet azon 

célkitűzése is, hogy a Bizottság a jövőben ágazati referenciadokumentumokat dolgoz ki, gyakorlatilag a BREF-

dokumentumok mintájára. Az ágazati referenciadokumentumok információt hordoznak a legjobb 

környezetvédelmi vezetési gyakorlatról, az adott ágazat környezeti teljesítménymutatóiról és az ezekhez köthető 

kiválósági referenciaértékekről. Amennyiben egy adott ágazatban rendelkezésre áll referenciadokumentum, a 

szervezeteknek ahhoz kell viszonyítaniuk környezeti teljesítményüket. 

2.3.4. A rendszer ismertségének növelése, motiválás 

A rendelet felülvizsgálatának egyik kiváltója az alacsony elterjedtség volt. Így a megújítás során erre a 

témakörre különös hangsúlyt fektettek. 

A rendelet lehetővé teszi és támogatja, hogy az egymással földrajzi közelségben lévő, vagy tevékenységük miatt 

üzleti kapcsolatban álló szervezetek esetében a hitelesítésre való közös felkészülést (szervezetcsoport). Ezt a 

tevékenységet az önkormányzatokon, iparszövetségeken keresztül kívánják előmozdítani. A szervezetcsoport 

egyes szervezeteit külön kell hitelesíteni. 
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Még konkrétabban megfogalmazódik a rendeletben az EMAS korábbi változataihoz képest az a követelmény, 

hogy a tagországoknak és a Bizottságnak is ismeretterjesztő és népszerűsítő tevékenységet kell folytatniuk, 

továbbá olyan jellegű jogszabályi változásokat elősegíteniük, amelyek alacsonyabb kötelezettségeket jelentenek 

az EMAS-ban résztvevő szervezetek számára. Hasonló motiválásra alkalmas terület az EMAS rendszert 

működtető szervezetek előnyben részesítése a közbeszerzések során. 

Szintén a kis- és középvállalkozások általi könnyebb bevezethetőséget támogatja az, hogy a tagországok 

segítséget nyújtanak a kis szervezetek részére a rájuk vonatkozó jogszabályok feltárásában, valamint azok 

alkalmazásában. 

Egyszerűsödést jelent a korábbiakhoz képest, hogy az EMAS III esetében már csak egy logóról beszélhetünk, a 

döntéshozók megszüntették a korábbi két típust („Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer”; „Hitelesített 

információ”) és helyette egyet hoztak létre („Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer”), melynek a 

használatát is egyszerűsítették. 

Összességében véve a rendelet változása segíti a rendszer könnyebb alkalmazását a kis- és középvállalatok 

számára, továbbá elősegíti a népszerűsítő tevékenységet. Bár érthető a rendeletalkotók tevékenysége, mégis 

kérdéses rész – mind a tartalmi, mind pedig a megvalósíthatósági oldalról – a rendszer globálissá tétele („global-

EMAS”), továbbá a környezeti teljesítménymutatók egységes alkalmazása és hozzákapcsolása (a most még nem 

létező) referenciadokumentumokhoz. 

3. 1.3 Környezetpolitika tervezése, környezetpolitikai 
döntéshozatal 

Valamely környezetpolitika megalapozásához a környezet – gazdaság – társadalom összefüggés rendszerének 

ismerete és elemzése szükséges. A következő ábra szennyezési lánca valójában a „környezetgazdálkodás 

modell”-jének egyszerűsített változata, amely a környezet-használato(ka)t a környezetpolitika alakítás 

szemszögéből mutatja be. 

1.5. ábra - A szennyezési lánc 

 

Ha tehát a megoldandó környezeti probléma felől kezdjük a környezetpolitika alakítás szükséges lépéseit 

megtervezni, felépíteni úgy a modell elemei egy más, új politikaorientált sorrendbe rendszerezhetők. (6. ábra) 

1.6. ábra - A környezetpolitika tervezésének szükséges lépései 
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Elengedhetetlen része a környezetpolitika alakításmodellnek a visszacsatolás – újratervezési ág, amely azt fejezi 

ki, hogy a (szabályozási) beavatkozások tényleges hatását, következményeit, hatékonyságát 

folyamatosan/rendszeresen vizsgálni, monitorozni szükséges. Ennek eredményeként, pedig felülvizsgálni a 

célok és feladatok helyességét, tarthatóságát, valamint a források, határidők, eszközök megfelelőségét. (7. ábra) 

1.7. ábra - A visszacsatolás, újratervezés szerepe a környezetpolitika alkotásában 

 

A fentiekben tárgyalt, vagy inkább ezen bemutatott rész(let)ekből már „összerakható” a környezetpolitika 

alakítás átfogó modellje (8. ábra) hasonlóan a környezetgazdálkodási modellhez. 

1.8. ábra - A környezetpolitika alakítás átfogó modellje 
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3.1. 1.3.1 Környezetpolitika típusok 

A környezeti erőforrások túlhasználatát, károsodását lehet mérsékelni, esetleg utólag a romlásokat helyreállítani 

és lehet megelőzni. Ennek megfelelően a környezetpolitikát két alaptípusra lehet bontani: az utólagos 

kárenyhítés és/vagy preventív, tehát a megelőzést célzó. Mindkét típusba alkalmazhatók direkt és indirekt 

szabályozó eszközök. 

Jól áttekinthető a környezeti erőforrásokkal való gazdálkodás, történelmi szemléletmód változását, fejlődését is 

tükröző tárgyalása, amely a környezetpolitikákat, aszerint csoportosítja, hogy célja: 

• enyhíteni a környezetkárosítást (gyógyító környezetpolitika); 

• csökkenteni a károsanyag kibocsátást (emissziós) általában a technológiák után alkalmazott (ún. „csővégi”), 

az alapfolyamatokat nem érintő beavatkozásokkal, eljárásokkal (forrásorientált környezetpolitika); 

• megelőzi a környezet károsítást a beavatkozást magába a környezeti erőforrás használatba 

(alaptechnológiába) integrálva. 

E legutóbbi környezetpolitika lehet a hosszú távú fenntartható környezeti erőforrás gazdálkodás 

megtervezésének alapja. Tágabban: a fenntartható fejlődés környezeti komponensének biztosítása. 

3.2. 1.3.2 A környezetpolitika integrálása gazdaságpolitikába 

A környezetpolitika sikere szempontjából döntő jelentőségű a társadalmi, gazdasági környezet. 

Környezetvédelmünk gyengeségei jórészt azzal magyarázhatóak, hogy környezetpolitikánk mindeddig nem 

integrálódott a gazdaságpolitikákba, ahogy nem integrálódott a társadalompolitikába sem, hanem mellettük, s 

tőlük csaknem függetlenül létezett. [Éry, 1991] 

A környezeti szempontokra nemcsak a gazdaságpolitika egészében, hanem a részpolitikák kidolgozásánál is 

tekintettel kell lenni. Különösen igaz ez a pénzügy- és hitelpolitika, az ipar-, az agrár-, az energia-, a közlekedési 

és szállítási politika esetében, de lehetnek környezetvédelmi következményei (pl.: az import liberalizálása vagy 

korlátozása révén) a kereskedelempolitikának, vagy az állami bérpolitikának is. 
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Ha nem is a közeljövőben, de előbb vagy utóbb el kell érni, hogy környezeti szempontok nemcsak a 

gazdaságpolitikában, hanem a vállalatok és a fogyasztók döntéshozatalánál is kelő figyelmet kapjanak. Ennek az 

egyik legfontosabb feltétele, hogy a környezet használatának, igénybevételének a költségei beépüljenek a 

költségekbe, s ily módon ugyanúgy kalkuláljunk velük, mint bármely más költségtétellel. Az állam feladata, 

hogy hatósági eszközökkel és gazdasági szabályozókkal a gazdaság szereplőit a környezeti szempontok 

mérlegelésére késztesse. 

3.3. 1.3.3 A környezetpolitika tervezése 

A környezeti problémák vagy tágabban: a környezeti erőforrások használata fenn-nem-tartható módjának 

felismerése – a legújabb korban – mintegy fél százada kezdődött. Mint annyi más fogalmat ezt is szokás egy 

jelkép-értékű dátumhoz: Rachel Carson amerikai írónő A néma tavasz c. könyve 1962. évi megjelenéséhez 

kapcsolni, amely felrázta a távlatokban és összefüggésekben gondolkozó emberek lelkiismeretét, megragadta a 

képzeletüket. A történtek további „mérföldkövei” 1972 a stockholmi Emberi Környezet Konferencia, amelynek 

szlogenje az a felismerés volt, hogy: „csak egy Földünk van”, valamint a Természetvédők Nemzetközi Uniója 

(IUCN) által kezdeményezett Környezet és Fejlődés Nemzetközi Egységokmányának elfogadása volt. 

1992-ben rendezte az Egyesült Nemzetek Szervezete eddigi történelmének legnagyobb világkonferenciáját Rio 

de Janeiróban a környezet és fejlődés témakörében. 2002-ben a következő „Word Summit” témája és címe már 

a Fenntartható Fejlődésről, azaz: a környezeti erőforrások állapotának változását, -romlását már egyértelműen 

gazdasági, -társadalmi kontextusba helyezte. 

Mindezek felidézése azért érdekes, mert jól mutatja, hogy a környezetvédelem, mint elkülönült „ágazat” 

megjelenése a pusztuló környezeti erőforrások gazdaság-társadalom fejlődését akadályozó felismeréséhez 

kapcsolódik. (9. ábra) 

1.9. ábra - A környezetvédelmi politika életgörbéje 

 

3.3.1. Probléma azonosítása, probléma alakulás 

A környezeti problémák az ok-okozati összefüggéseknek fölismerése, azonosítása eleinte „diffúz” szakmai, -

társadalmi vitákat generál. (10. ábra) Amíg elfogadottá válik, hogy a probléma valóban létezik, tehát valamely 

cselekvési, -szabályozási tervet, programot (=speciális) politikák szükségesek a megoldásokra, hogy legalább a 
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kezelésére kidolgozni és megvalósítani. Amint láttuk ez a politika lehet utólagos (reaktív), vagy 

megelőző/újratermelődés megakadályozását szolgáló (preventív). Készülhet kizárólag szakmai, -igazgatási 

berkekben (általában) vagy az érintettek részvételével (társadalmi „nyílt” tervezés). 

A megfelelőnek tartott (adekvált) program (policy) kidolgozása után annak intézményesítése (implementálása) 

következik. Ez egyfelől szabályok (törvények, rendeletek stb.) megfogalmazását, előterjesztését, elfogadtatását 

jelent, másfelől ezek alkalmazását a gazdasági, -társadalmi folyamatokban. „Kikényszerítését” – tehát 

(enforcement) és a valóságosan bekövetkező események megfigyelését (monitoring) és a „tanulságok” 

átrendezését a program irányításába, újratervezésébe, ha indokolt. 

Bármely (policy) program elengedhetetlen részei: 

• Célok kitűzése és sorrendbe állítása (prioritás) 

• Célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása 

• Megvalósítási erőforrás (intézményi, humán, anyagi) szükségletének felmérése, megtervezése 

• Érdekeltek és ellenérdekeltek azonosítása 

• Program ütemezése 

• Források allokációjának terve (stratégia) 

• Monitoring és visszacsatolás 

A vállalatok szintén egy komplex problématérben léteznek, működnek. Ennek felépítését, összefüggéseit és 

kapcsolódó folyamatait mutatja az 10. ábra. 

1.10. ábra - A környezet a vállalat szemszögéből 
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2. fejezet - Környezetmenedzsment 
rendszer felépítési logikája, tervezése 
szervezeti szinten 

1. 2.1 Környezetmenedzsment rendszerek alapvető 
logikai kérdései, alkalmazásának előnyei, hátrányai 

A következő fejezetben feltárjuk a környezetmenedzsment rendszerek legfontosabb logikai vonatkozásait, 

továbbá kitérünk alkalmazásának előnyeire és hátrányaira is. A logikai vonatkozások kapcsán több általános 

menedzsment módszert is érintünk. 

1.1. 2.1.1 Logikai alapvetések 

A környezetmenedzsment rendszerek alapvetően újat hoztak a vállalati gazdálkodás területén. A korábbi 

alapvetően műszaki, technológiai orientáltságú vállalati környezetvédelmet egy teljesen új típusú szemlélet 

váltotta. Ma már természetesnek tűnik, hogy vállalati menedzsmentről, menedzsment eszközökről, stb. 

beszélünk, de ez a környezetmenedzsment rendszerek kialakulása során még nem volt így. A környezetvédelem 

ugyanis tiszta műszaki problémaként jelentkezett (ahogy egyébként napjainkban is részben az), a gyakorlatban 

mindez szűrőket, hulladékgyűjtőket, levegőtisztaság-védelmi leválasztó berendezéseket jelentett. Ma már 

mindez csak egy része a vállalati környezetvédelemnek, mely inter- és egyben multidiszciplináris feladattá nőtte 

ki magát. A két végpont közötti kapcsolatot a környezetmenedzsment rendszerek megjelenése jelentette. 

1. alapvetés: műszaki és menedzsment szemlélet integrálása 

Miben hoztak ezek a rendszerek újat? Az első és legfontosabb, hogy konkrét technológiai megoldások helyett 

megoldási módszereket, keretrendszert, szervezési eljárásokat, azaz összegezve menedzsment módszertant 

hozott a vállalati működésbe. Vagyis szigetszerű megoldások helyett megoldási módszert, mellyel a környezeti 

teljesítmény javítható. Az egy-egy problémára adott konkrét (műszaki) megoldások helyébe a stratégia tervezés 

módszertana, a jövő céljainak kimunkálása lép. Ez az új megközelítés két szempontból is különösen hasznos: 

egyrészt a vállalati tervezés szintén menedzsment módszert alkalmaz, vagyis hatékonyabb együttműködés 

biztosítható. Másrészt a szervezetek által alkalmazott minőségi-, biztonsági- és egészségvédelmi rendszerek is 

menedzsment alapokon nyugszanak, azaz itt is hatékonyabban biztosítható az együttműködés. 

A környezetmenedzsment rendszerek megjelenésével a vállalati környezetvédelemben is teret nyert a 

szisztematikus tervezés folyamata, vagyis a problémák más rendszerekkel zajló interakcióikkal együttes 

vizsgálata, továbbá a bölcsőtől a sírig való tervezés szemlélete. A rendszerszerű tervezés mindemellett biztosítja 

azt is, hogy különböző problémákra azonos, azaz összehasonlítható módon fogalmazódjon meg a megoldás és 

így garantálható legyen a folyamatosan magas fokú hatékonyság. 

Kitágult a működés, problémakeresés és –megoldás időhorizontja. A korábbi adott problémára adott diszkrét 

pillanatban nyújtott megoldást felváltotta az előre- és hátrafele történő tervezés, vagyis a kiváltó okok és a 

változás következtében bekövetkező változások feltárása és az ezekből származtatott információk beemelése a 

tervezési folyamatba. 

Hasonlóképp megváltozott a problémakeresés mélysége is. Egy problémát a környezetmenedzsment rendszer 

keretein belül nem önmagában vizsgálnak, hanem annak interakciójában a vállalat működésének más elemeivel, 

illetve a felmerült további problémákkal. A nagyobb merítési mélységű vizsgálat lehetővé teszi a szimultán 

tervezést. 

Összegezve tehát az első alapvetés nem más, mint, hogy a műszaki jellegű szemlélet mellett megjelent a 

menedzsment szemlélet is. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a műszaki szemlélet elveszik, ugyanis sok 

esetben a problémára adandó válasz műszaki jellegű kell, hogy legyen. A menedzsmentmódszer a problémára 

adott megoldás hatékony kimunkálásában segít. 

2. alapvetés:  a környezeti teljesítmény javítása és proaktivitás 
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A környezetmenedzsment rendszerek alapvető célja a környezeti teljesítmény folyamatos javítása. Anélkül, 

hogy itt mélyebben belemennénk a környezeti teljesítmény jellemzőinek taglalásába, pár kérdést érdemes itt 

megvizsgálni. 

A környezetmenedzsment rendszer alapja a folyamatosság. Vagyis nem elegendő a teljesítmény egyszeri 

javítása (például egy hatékony levegőtisztaság-védelmi leválasztó berendezés működésbe helyezésével), hanem 

törekedni kell arra, hogy a folyamatok permanens optimálásával a javulás fennmaradjon és egyre jobb és jobb 

eredmények szülessenek. Ez azt jelenti – és itt vissza is kanyarodunk az első alapvetéshez –, hogy a javítási 

folyamatnak a stratégiába ágyazottnak kell lennie és szisztematikus tervezési lépéseken kell nyugodnia. Csak 

akkor és oly módon biztosítható a környezeti teljesítmény folyamatos javítása, ha az erre irányuló tervszerű, a 

szervezet működésébe integrált megközelítés folyamatosan ismétlődik. 

A környezetmenedzsment rendszer a szervezeti siker eszköze, a versenyképesség fokozója. A versenyképesség 

megőrzésének esszenciális feltétele a versenyelőny megléte. A vállalati környezetmenedzsment proaktivitásával 

járul ehhez hozzá. Célja a reagálás (versenyhátrány) helyett a megelőzés (versenyelőny). Ennek érdekében az 

alkalmazó szervezet szigorúbb elvárásokat támaszt maga elé, mint a hatósági követelmények. Így esetleg adódó 

jogszabályi szigorítás során kedvezőbb helyzetben lehet, mint azok a szervezetek, akik nem fordítottak erre 

figyelmet. A proaktivitás egy mostanság a szervezeti gyakorlatban feltűnt új összetevője a társadalmi elvárások 

figyelembevétele a döntéshozatal során. 

3. alapvetés: többdimenziós döntési mátrixok 

Egy környezeti probléma (akár egy szennyezés csökkentése, akár a környezeti teljesítmény folyamatos 

javításának megtervezése) vizsgálata, annak megoldása többdimenziós döntési térhez vezet. A 

környezetvédelem az esetek döntő többségében műszaki kérdés (például: beruházzon-e a szervezet egy új 

hulladéktömörítőbe). Minden esetben gazdasági kérdés (beruházási költség, megtérülési idő, stb.) és bizonyos 

esetekben társadalmi következményekkel (például tudatformálás) is jár. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 

amikor döntés születik egy környezeti kérdés megoldásáról egyszerre kell vizsgálni mind a három területet, azaz 

többdimenziós problématerülettel szembesülünk. A probléma megoldásához ezért több szakterület (mérnöki 

tudományok, közgazdaságtan, pszichológia, szociológia, stb.), továbbá több szervezeti egység 

(környezetvédelem, munkabiztonság, pénzügy, kontrolling, személyügy, munkaügy, logisztika, IT, PR, stb.) 

tudását is segítségül kell hívni. A többrétű tudás szintetizálásával elérhető a leghatékonyabb megoldás. A 

környezetmenedzsment rendszerek abban (is) hoztak újdonságot, hogy e többrétű megoldási mátrix életre hívása 

a rendszer elemei között automatikusan kódolt. 

4. alapvetés: projektmenedzsment és lean szemlélet 

A szervezeti környezeti problémák (általában; eltekintve a konkrét, például termeléshez kötődő, gyakran 

jogszabályban is rögzített követelményektől) nem tekinthetők általánosítható, a rutinszerű működés keretein 

belül megoldható feladatoknak. Induljunk ki abból a feltételezésből, hogy minden környezeti kérdés szervezeti 

megoldása egyedi, bonyolult, újszerű, időben és költségben behatárolt, rutin menedzsment módszerekkel nem 

megoldható feladat. Így el is jutottunk a projekt fogalmához ([Aggteleky – Bajna, 1994]; [Harrison, 1995]; 

[Stuckenbruck, 1995]). Vagyis a szervezet környezetvédelmi feladatai, problémáinak megoldása projekteknek 

tekinthetők és a projektmenedzsment elvei szerint kezelendők. Ez utóbbiakról a későbbiekben egy késöbbi 

fejezeteben lesz szó bővebben, itt csak pár aspektust szeretnénk felvillantani. A környezetvédelmi projektek 

során kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő tervezésre (projekttervezés), illetve garantálni kell a hatékony 

kivitelezést és az eredmények fenntarthatósági monitorozását (projekt fenntarthatósága). Mindez csak akkor 

lehet teljesen hatékony, ha elfogadjuk, hogy a környezetvédelmi projekteket folyamatszemlélettel kell kezelni, 

azaz meg kell vizsgálni folyamatszerű felépítését, továbbá más folyamatokkal való interakcióját, nem pedig 

elkülönült egyedi, önmagában létező és más rendszerekkel, folyamatokkal nem kommunikáló feladatként 

definiálni. 

További szemléletbeli összefüggés fedezhető fel a lean-menedzsmenttel. A lean-menedzsment alapvetése, hogy 

egy szervezet működése során azonosítani kell a tevékenységek láncolatát, az ezekben megjelenő, a termék, 

vagy szolgáltatás előállításához szükséges értékáramot és gondoskodni kell arról, hogy az értékáram mentén 

felderítsük és megszüntessük a veszteségeket [Womack – Jones, 1996]. Ez a szemlélet egy az egyben megfelel a 

környezetmenedzsment rendszerek alapvető célkitűzésének, vagyis a környezeti teljesítmény folyamatos 

javításának a veszteségek megszüntetésén keresztül. A lean-menedzsment értékáram megközelítése harmonizál 

a korábban említett folyamatközpontú szemlélettel. 

5. alapvetés: gondolkozzunk folytonosan – PDCA-ciklus 
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A környezeti teljesítmény folyamatos javítása, folyamatközpontúság, projektmenedzsment, lean-menedzsment. 

Mind a környezetmenedzsment rendszereket jellemző fogalmak. Van-e azonban olyan univerzális 

(menedzsment) módszer, melynek segítségével meg lehet felelni ezeknek a kívánalmaknak? 

Ez a módszer a PDCA-ciklus szerinti megközelítés, mely a szakirodalomban, kidolgozója után Deming-kör 

néven is ismert. A környezetmenedzsment minden tekintetben a folyamatosságra helyezi a hangsúlyt. Ezt képezi 

le a PDCA-ciklus (Plan – Do – Check – Act), mely betűszó rövidítése a következő: 

• Plan, azaz tervezés: ebben a lépésben történik meg a környezetmenedzsment rendszer folyamatainak, 

működésének megtervezése, a célállapot (stratégiai cél, hosszú-, közép- és rövidtávú célok) és az ahhoz 

vezető út definiálása. A tervezés lépése csak a körülmények (környezeti jellemzők) megfelelő vizsgálata után 

következhet. 

• Do, azaz végrehajtás: a tervezés fázisában rögzített folyamatok, eljárások, szervezeti jellemzők tudatos 

megvalósítása, kialakítása, továbbiakban működtetése. A gyakorlatban a környezetmenedzsment rendszer 

működése. 

• Check, azaz ellenőrzés: a működés folyamatának permanens nyomon követése, ellenőrzése, vizsgálati 

kritériumokkal (célok, programok, alapelvek) való összevetése, összességében a rendszer működési 

hatékonyságának elemzése, esetleges eltérések feltárása. 

• Act, azaz intézkedés: az ellenőrzési fázisban feltárt eltérések, nem eléggé hatékony pontok visszacsatolása a 

rendszerbe, azon intézkedések meghozatala és rendszerbe illesztése, melynek révén a környezetmenedzsment 

rendszer teljesítménye folyamatosan javítható. 

Mivel a környezetmenedzsment rendszer működése a folyamatos javulásról szól, így a PDCA-ciklus szerinti 

működés is egy önmagát ismétlő folyamat kell, hogy legyen. Mind az EMAS, mind pedig az ISO 14001 a 

PDCA-ciklus szerint épül fel. 

6. alapvetés: fenntarthatóság és integráció 

A környezetmenedzsment célfüggvénye ma már nem csak a környezet védelmét, hanem a fenntarthatóság 

további részelemeit, azaz a társadalmi és a gazdasági fenntarthatóságot is magában foglalja. Bár a rendelet és a 

szabvány oldaláról definitív csak a környezeti teljesítmény jelenik meg, a gyakorlati életben a komplex 

megközelítés (megléte és egyben igénye a társadalom részéről) a jellemző. Vagyis egy jól működő 

környezetmenedzsment rendszer keretein belül a fenntarthatóság mind a három aspektusával foglalkozni kell, 

mind tervezési, mind működési, mind monitoring, mind pedig a folyamatos javítási oldalról. A közeljövőben – 

ennek megfelelően – a szabványok ez irányú változása, vagyis az integrált megközelítés megjelenése 

prognosztizálható. 

További alapjellemzője a környezetmenedzsment rendszereknek, hogy nem elkülönült rendszerként léteznek a 

szervezeten belül, hanem – a legtöbb esetben – integrálják azt további menedzsment rendszerekkel 

(minőségmenedzsment, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek, vállalatirányítási 

rendszer, stb.), ily módon is biztosítva a szinergiák minél magasabb fokú kihasználást. Az integrációs folyamat 

egyik bizonyítéka a minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek közös auditszabványa az 

MSZ EN ISO 19001:2003. 

1.2. 2.1.2 Pro és kontra érvek 

A szervezeti szintű környezet(i gondolkodás) több oldalról is alátámasztott szükséglet. Egyrészt külső 

nyomásként (push) jelentkezik a hatóságok részéről, akik kötelezettségeket rónak a szervezetekre, melyek 

előírások formájában jelentkeznek. Erre lehetőségük a környezeti szabályozás „kemény” és „puha, azaz 

közgazdasági szabályozóeszközein keresztül van [Szlávik, 2005]. Szintén külső kényszerként jelentkezik a 

társadalmi igény egyrészt az élhetőbb környezet iránt, másrészt pedig a társadalmi felelősségvállalás (CSR) 

iránti igényként. A társadalmi igény közvetítői gyakorta az NGO-k (NGO = Non-Governmental Organization, 

nem kormányzati szervezet, zöld szervezetek). A szervezetnek érdeke is azonban (pull, azaz vonzó hatás) 

környezetvédelemmel foglalkozni, hiszen növelheti hatékonyságát, jobban megismeri általa belső működését, 

továbbá javíthatja versenyképességét és imázsát. A környezetmenedzsment rendszer bevezetése és működtetése 

segít ezen igények, lehetőségek minél hatékonyabb kihasználásában. 

A rendszer alkalmazásának indokai egyértelműek és két csoportba bonthatók: 
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Endogén, azaz belső indokok: 

• növekszik a szervezet gazdaságossága azáltal, hogy lehetősége nyílik az alacsonyabb hatékonyságú 

folyamatok, esetleges veszteségek feltárására és azok javítására, 

• jobban fogja ismerni belső folyamatait, így könnyebbé válik a tervezés, illetve az egyes intézkedések 

gyakorlati megvalósítása, 

• a rendszerszerű működés biztosabbá teszi a folyamatokat és reprodukálhatóbbá az eredményeket, 

• könnyebb lesz megfelelni a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak, ily módon javul(hat)nak a szervezet 

hatósági kapcsolatai, 

• fokozódik a környezettudat a szervezet munkavállalói körében, 

• a projektjellegű megközelítés tovább növeli a hatékonyságot. 

Exogén, azaz külső indokok: 

• a jobb környezeti teljesítmény és hatékonyabb kommunikáció pozitív hatással bír a külső érdekelt felekkel 

(stakeholderek) való kapcsolatban, 

• javul(hat) a szervezet pénzügyi megítélése, 

• lehetőség nyílik új (zöld) piaci szegmensekbe való belépésre, 

• javul a vállalat megítélése, imázsa. 

A bevezetés előnyei mellett azonosíthatók olyan jellemzők is, amelyek a környezetmenedzsment rendszer 

alkalmazásának nehézségeire hívják fel a figyelmet. 

A környezetmenedzsment rendszer alkalmazásának legfontosabb nehézségei a következők: 

• az új módszertan bevezetése szervezeti ellenállást szülhet, különösen akkor, ha rosszul van kommunikálva, 

• túlszabályozottság és túlzott dokumentáció veszélye, különösen akkor, ha másik menedzsmentrendszer is 

működik a szervezetnél. Ilyen esetekben kiemelt hangsúlyt kell fordítani arra, hogy a több rendszer 

szabályozását hatékonyan összehangoljuk, 

• adatok, információk rendelkezésre állásának hiánya, mely nehézzé és pontatlanná teszi a tervezést. Az ennek 

kapcsán születő esetleges negatív eredmények a motivációt csökkentik, 

• megfelelő elkötelezettség biztosítása. Ha ez hiányzik a rendszer működése nehézkes és – adott esetben – 

eredménytelen lesz, 

• a környezetmenedzsment rendszer bevezetésének és működtetésének költségvonzata, különösképp kis 

szervezetek esetében, 

• megfelelő pozicionálás kérdése. Ha a környezetmenedzsment rendszer nem megfelelően van pozícionálva (ez 

egyébként összefügg az elkötelezettséggel), akkor működése nehézségekbe ütközik, továbbá a stratégiai 

döntéshozatalban való részvétele kétséges, 

• szükségesség kérdése. A legtöbb szervezet azért vezet be és működtet környezetmenedzsment rendszert, mert 

valamilyen gazdasági kapcsolatában szüksége van rá (például beszállítóként megkövetelik tőle). Amennyiben 

csak ez a bevezetés oka, úgy a szükség elmúlása után a működés kérdésessé válhat. 

• költség – haszon kérdése. Ha nem megfelelően van bevezetve a rendszer, úgy a működtetés kapcsolódó 

ráfordításai meghaladhatják a realizálható hasznokat. 

Ezek a nehézségek azonban az elkötelezettség kezdeti biztosításával, továbbá a rendszer megfelelő tervezésével 

döntően kiküszöbölhetők, megszüntethetők. Összességében véve egy vállalatot átfogó elkötelezettségen alapuló, 

megfelelően megtervezett és működtetett, jól kommunikált környezetmenedzsment rendszer esetében a 

pozitívumok dominálnak. 
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2. 2.2 Környezetmenedzsment rendszerek tervezése 
szervezeti szinten 

A környezetmenedzsment rendszerek bevezetését a környezeti megfelelés (vonatkozó törvényi előírások 

betartása) és a környezetvédelmi teljesítmény javítása , valamint az ezzel szoros összefüggésben  levő 

gazdasági teljesítmény-javulás iránti igény indukálja. 

A fejlett világban a szervezetek  környezeti követelményeknek való megfelelése napjainkban alapvető elvárás. 

A törvényi szabályozásokat be nem tartók hatósági elmarasztalásban részesülnek, tettükért bírság 

megfizetésével felelnek. Az elmarasztalás és a kiszabott bírság ténye imázs-/ presztízsveszteséget okoz, mely 

súlyos versenyhátrányként jelentkezhet. 

Mindezek mellett a kiszabott bírságok egyre növekvő tétele adott esetben komoly gazdasági terhet jelent a 

szervezet számára. 

A környezeti előírásoknak való megfelelés statikus állapotával szemben a dinamikus fejlődés, a szervezet  

környezeti teljesítményének folyamatos javítása lehetőségét hordozzák a környezetmenedzsment rendszerek. 

A környezetmenedzsment rendszerek alkalmazásának fő célja, hogy a szervezet lehetőségeihez mérten 

tudatosan, tervezett módon, a megfogalmazott intézkedések konzekvens végrehajtásával és ellenőrzésével, 

folyamatosan javítsa a környezeti teljesítményét. 

Felvetődhet a kérdés, hogy vajon adott gazdasági szereplőnek megéri-e a minimumkövetelményeknél többet 

nyújtó és természetesen többet is igénylő működés. A válasz egyértelműen igen, hiszen a környezetorientált 

vállalkozás számtalan előnnyel kecsegtet [Kósi-Valkó (1999)]: 

• imázsjavulás, 

• új és tartós vásárlói kör megnyerése, 

• költségmegtakarítás, 

• új piacokra történő belépés, 

• versenyelőny biztosítása, 

• piaci partnerekkel való kapcsolat javulása, 

• nagyobb állami megrendelések lehetősége. 

Természetesen az előnyök mellett kockázatokat is vállal az a vállalat, aki proaktív viselkedést folytat: 

• esetlegesen megnövekvő költségek, 

• az egyes országok eltérő környezeti szabályozási szintje miatt rövidtávon csökkenhet a vállalat nemzetközi 

versenyképessége, 

• környezetbarát termékek iránti kereslet bizonytalansága, 

• vállalaton belüli ellenállás. 

A fentebb vázolt előnyök és hátrányok eltérően jelentkeznek a különböző vállalatoknál, annak eldöntése, hogy 

az előnyök, vagy a hátrányok dominálnak-e inkább mindig az adott vállalattól, annak működésétől, termékeitől, 

kapcsolataitól stb. függ. 

A harmadik aspektus a gazdasági teljesítmény javítása. Belátható, hogy ez szorosan összefügg a környezeti 

teljesítmény javításával. A csökkenő mértékű, effektívebb anyag- és energiafelhasználás, valamint az ebből is 

adódó optimálisabb kibocsátás egyben költségcsökkentő hatású is. Ezen túlmenően pedig a környezetirányítási 

rendszer által kínált tudatos tervezés, végrehatás és ellenőrzés ciklikussága esélyt jelent a meglévő, esetleg 

elavult, tökéletlen folyamatok és rendszerek optimálására, mely további gazdasági előnyöket tartogathat. . 
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Mint ahogyan azt fent bemutattuk a környezetmenedzsment rendszerek bevezetését a környezeti megfelelés 

(vonatkozó törvényi előírások betartása) és a környezetvédelmi teljesítmény javítása, valamint az ezzel szoros 

összefüggésben levő gazdasági teljesítmény-javulás iránti igény indukálja. Ezen indukatív tényezők lehetnek 

egyben célok és a bevezetést kiváltó okok is. 

A környezetmenedzsment rendszer bevezetése és működtetése külső elvárások hatására létrejött belső elvárások 

alapján jön létre. 

A környezetmenedzsment rendszer bevezetésének egyik legfontosabb feltétele az elkötelezettség, mely az 

operatív szervezeti szintek mellett a stratégiai hierarchiákat is át kell hassa. 

Egy környezetmenedzsment rendszer, mint a vállalat komplex irányítási rendszerének része, felöleli a vállalat 

összes folyamatát, minden területét, érinti összes munkatársát. Mint ilyen rendszer a stratégiai kérdésektől 

kezdve a taktikai döntéseken keresztül a döntések operatív megvalósításáig átfogja az egész vállalati működést 

és struktúrát. Pont komplexitásából, szerteágazóságából és stratégiai jellegéből kifolyólag egy 

környezetmenedzsment rendszer bevezetése csak adott szervezet felső vezetésének javaslatára indukálódhat. 

Ezért a KMR bevezetésekor az első és legfontosabb lépés a felső vezetés meggyőzése, sőt a meggyőzésen 

túllépve elkötelezettségének biztosítása. 

Nagyon fontos, hogy ez az elkötelezettség ne csak a szavak szintjén létezzen, hiszen ekkor a bevezetett rendszer 

működése és hatékonysága is erősen megkérdőjeleződhet, hanem tényleges intézkedések formájában is testet 

kell, hogy öltsön. A felső vezetésnek, vagy a felső vezetés környezetvédelemért felelős tagjának 

(környezetmenedzsment megbízott) a rendszer tervezésekor aktívan részt kell vennie a folyamatokban. A felső 

vezetés meggyőzésének, elkötelezettségének biztosításának kitűnő eszköze lehet, ha tudatosul (természetesen 

számokkal, elemzésekkel alátámasztva) a vezetés tagjaiban, hogy a rendszer bevezetésétől és működtetésétől 

milyen előnyöket várhat a vállalat. 

Ha a felső vezetés elkötelezettsége biztosított, következhet a rendszer kiépítésének tényleges folyamata. 

A környezetmenedzsment rendszerek tervezése szervezeti szinten az illetékes szervezeti hierarchiák kijelölését 

és a bevezetésben és üzemeltetésben betöltött szerepeinek meghatározását jelenti. Ennek értelmében az alábbi 

szervezeti szintek és szerepek kerülnek fókuszba: 

A környezetmenedzsment megbízott a vállalat környezetirányítási rendszerének „gondo-zója”. Feladata 

stratégiai, megfogalmazza a vállalat környezetvédelmi politikáját, vagyis a vállalat környezetvédelmi 

stratégiáját, felel annak gyakorlatba történő átültetéséért, a környezetirányítási rendszer „fejeként” ellenőrzi a 

környezetvédelmi célok és előirányzatok megvalósulását, valamint, hogy a rendszer a környezeti teljesítmény 

folyamatos fejlesztésének eszméje szerint működik-e. Biztosítja továbbá a környezetvédelemmel foglalkozó 

munkatársak számára a szükséges erőforrásokat és hatásköröket. 

A környezetvédelmi megbízott a vállalat környezetvédelmi tevékenységeinek taktikai és operatív irányítója, a 

gyakorlatban a tényleges feladatokért felelős környezetvédelmi vezető. A környezetvédelmi megbízott, vagy 

más megfogalmazásban KMR-megbízott a szabvány által lefektetett kategória. A környezetvédelmi megbízott 

feladatai közé tartozik többek között a környezetvédelmi misszió gyakorlati intézkedésekbe történő 

konvertálása, a környezetvédelmi célkitűzések és programok kimunkálása, a környezetmenedzsment rendszer 

gondozása és fejlesztése, valamint a környezetvédelmi nyilatkozat megfogalmazása. Feladata továbbá a vállalat 

vezetésének, különösképpen a környezetmenedzsment megbízottnak környezetvédelmi információkkal való 

ellátása. Személyi felelőssége van a környezetmenedzsment megbízott irányába a környezetmenedzsment 

rendszer működésének hatékonyságát illetően 

Ő koordinálja, irányítja és fogja össze a szervezet környezetvédelmi tevékenységét, gazdája a KMR-nek. 

Gyakorta a környezetvédelmi megbízott az alatta elhelyezkedő környezetvédelmi osztály feje. 

Külön környezetvédelmi osztály alkalmazása nem minden szervezetnél, csak a nagyobbaknál indokolt, ahol 

egy személy önmagában nem képes ellátni az összes környezetvédelmi funkciót. Abban az esetben, ha létezik 

környezetvédelmi osztály a szervezeten belül feladatai operatív jellegűek, közéjük tartozik a 

környezetmenedzsment rendszer tényleges működtetése, a környezeti elemek védelmének koordinálása és 

tervezése, illetve többek között a hatósági és vállalati adatszolgáltatás elkészítése. Nagyon fontos a 

környezetvédelmi osztály tervezési kompetenciája. Ez a tervezési kompetencia nem csak a környezetvédelmi 

folyamatok és eljárások tervezését jelenti, de kiterjed olyan területekre is, mint például a környezetvédelem 

megjelenítése a termék, vagy éppen a termelés tervezése folyamán. 
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Nagy vállalatméret esetén célszerű lehet a szervezet más területei dolgozóinak a bevonása is a 

környezetvédelem munkájába, akár részmunka-időben. Erre azért van szükség, mert a környezetvédelmi osztály 

munkatársai – feladataik kiterjedtségének köszönhetően – nem mindig képesek az összes folyamatban, a vállalat 

összes területén jelen lenni. További előnye a területi munkatársak környezetvédelmi munkába való 

bevonásának, hogy ők azok, akik a legnagyobb rálátással rendelkeznek adott terület környezetvédelmi, 

technológiai jellemzőire, így szerepük a vállalat környezetvédelmi célkereső rendszerében nélkülözhetetlen. 

Folyamatos jelenlétükkel biztosíthatják a környezetvédelem eredményes működését a vállalaton belül. 

3. 2.3 Környezeti elkötelezettség biztosítása és annak 
megformálása a környezeti politika által 

A környezetvédelem a vállalati stratégia szerves részét kell, hogy képezze. Mint ahogyan stratégiai szinten, 

stratégiai távlatban és tervezéssel szükséges eldönteni azt, hogy a vállalat merre fog haladni a jelen és a jövő 

piaci feltételeknek való mind professzionálisabb megfelelés, illetve a vásárlók mind tökéletesebb kiszolgálása 

tekintetében, úgy szükséges annak meghatározása is, hogy mindezekhez milyen környezetvédelmi stratégia 

szükségeltetik. 

A (környezetvédelmi) stratégiatervezés az alábbi elemekből áll: 

1. Stratégiai analízis (alapkompetenciák, versenytársak, stratégiai kihívások) 

2. Stratégiai opciók (a jövő víziója) meghatározása (lehetséges identitás-variációk, ehhez illeszkedő üzleti 

modellek, s az ezekből levonható konzekvenciák) 

3. Döntés (plauzibilitási, üzemgazdasági és rizikóanalízis elvégzését követően) 

4. Jövőtervezés-stratégiai pozícionálás (identitás meghatározása, szervezeti célok, intézkedési tervek) 

5. Szervezet átalakítása (vezetési struktúrák, folyamatok, change-management) 

6. Controlling (stratégiai és az intézkedések szintjén) 

7. Implementáció 

A szervezeti környezeti politika alapvetései is e folyamat mentén kerülnek meghatározásra. Ebből adódóan a 

környezeti politika a stratégia része, annak be nem tartása a stratégiai célok feladását jelenti, az elkötelezettség 

esetleges hiánya tulajdonképpen a vállalati stratégiába vetett hit feladása. Ez a tény illetve az, hogy a vállalat 

legfelső vezetőjének kézjegyével kiadott dokumentumról van szó, garantálja a betartását. 

A vállalat környezetvédelmi politikájának megfogalmazása a KMR ki-építésének első lépése. Megtörténte azt 

jelenti, hogy a szervezet központi, stratégiai céljai közé emelte a környezetvédelmet [Winter (1997)]. 

A politika kialakítására vonatkozó konkrét iránymutatásokat az ISO 14001-es szabvány megfogalmazásában 

mutatjuk be. Az ISO 14001 szerint a környezetvédelmi politika: 

„A felső vezetőség határozza meg a szervezet környezeti politikáját, és biztosítsa, hogy az - a 

környezetközpontú irányítási rendszer meghatározott alkalmazási területén belül – 

• megfeleljen a szervezet tevékenységei, termékei és szolgáltatásai jellegének, körének, és környezeti 

hatásainak, 

• tartalmazzon elkötelezettséget a folyamatos fejlesztésre és a környezet-szennyezés megelőzésére, 

• tartalmazzon elkötelezettséget a rájuk vonatkozó jogszabályok követel-ményeinek, valamint a szervezet által 

a környezeti tényezők vonatkozá-sában vállalt egyéb követelményeknek a teljesítésére, 

• keretet adjon a környezeti célok és előirányzatok megfogalmazásához és felülvizsgálatához, 

• legyen dokumentálva, bevezetve és fenntartva, 

• ismertetve legyen minden olyan személlyel, aki a szervezetnél vagy annak megbízásából dolgozik, 
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• hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára.” [MSZ EN ISO 14001:2005] 

A környezetvédelmi politika nem más, mint a vállalat környezetvédelmi stratégiájának, missziójának 

megfogalmazása. Tartalmazza azokat az alapelveket, melyek a környezetvédelmet stratégiai fontosságúvá teszik 

a vállalati működésen belül. Nyilvánossá teszi a vállalat hosszabb távú környezetvédelmi célkitűzéseit, stratégiai 

jellegű elvárásait, melyet a környezetvédelem terén elérni szándékozik. 

Nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi politika a nagyközönségnek szól, ezért nem cél, hogy minden 

intézkedés, minden terv részletesen, műszaki igényességgel megfogalmazva álljon benne, sokkal fontosabb, 

hogy átfogó képet adjon a vállalat érdekelt feleinek arról, hogy melyek a környezetvédelmi súlypontok a 

vállalatnál. 

Mivel a környezetvédelmi politikában stratégiai kérdésekről esik szó, ezért annak megfogalmazása a 

környezetvédelemért (is) felelős felső vezető feladata, aki aláírásával szentesíti is azt. 

A környezetvédelmi politikát a szervezetnek meghatározott időközön-ként felül kell vizsgálnia és a közben 

bekövetkezett változások függvényében aktualizálnia kell azt. 
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3. fejezet - Környezeti tényezők és –
hatások elemzése 

1. 3.1 Környezeti tényezők és –hatások szerepe a 
környezetmenedzsment rendszer működésében 

Ahogy a korábbi fejezetekben láthattuk, a környezetmenedzsment rendszer építésének alapja a megfelelő szintű 

elkötelezettség biztosítása, mind a szervezet felső vezetése (első lépés), mind pedig annak munkavállalói 

körében. A környezetmenedzsment rendszer kialakításának tényleges folyamata ezt követően kezdődik, a 

tervezés (PLAN) lépésével. 

A környezetmenedzsment rendszer kialakítása során ügyelni kell arra, hogy az a szervezet jellegzetességeinek 

leginkább megfelelő módon kerüljön kiépítésre és leképezze annak legfontosabb környezetvédelmi 

jellegzetességeit. Ez csak úgy biztosítható, ha az egyes rendszerelemek tervezése előtt pontosan felmérjük a 

szervezet jellemző környezeti vonatkozásait. Erre szolgál a környezeti tényezők és –hatások elemzése. 

A környezeti tényezők és –hatások elemzése (ISO 14001 szabványban: 4.3.1. pont) a környezetmenedzsment 

rendszer építésének egyik legfontosabb mozzanata. Ugyanis ha ez a lépés tud választ adni arra a kérdésre, hogy 

a szervezet működése mely folyamatok és mely környezeti elemek kapcsán jelenti a legnagyobb környezeti 

terhelést. Ha ennek feltárása nem kellően alapos és pontos, a kialakítandó rendszer csak részben lesz alkalmas a 

környezeti teljesítmény folyamatos javítására. A nem kellően pontos célmegjelölés mindezek mellett a 

rendelkezésre álló erőforrások (anyagi és emberi is) alacsony hatékonyságú felhasználását is eredményezheti. 

Bár a szabványban az ezzel kapcsolatos pontot megelőzi a környezeti politika kialakításának lépése, a 

valóságban logikailag fordított sorrend javasolható. Ugyanis csak akkor lehet egy ténylegesen jó környezeti 

hitvallást, stratégiát megfogalmazni, ha tisztában vagyunk a kiindulási helyzettel. A környezeti tényezők és –

hatások elemzése egy fényképfelvétel, mely a szervezetről egy adott pillanatban, adott működési jellemzők 

mellett készül és alapul szolgálhat a jövő megtervezésének. 

1.1. 3.1.1 Fogalmi kérdések 

Az elemzés részleteinek áttekintése előtt szükséges a környezeti tényezők és –hatások fogalmi definiálása. 

Ehhez segítségül hívjuk az EMAS III rendelet vonatkozó passzusát (2. cikk): „környezeti tényező: a szervezet 

tevékenységeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely hatással van, vagy hatással lehet a 

környezetre” [EMAS III]. 

Az ISO 14001 szabvány egy kicsit másképp fogalmaz: „Valamely szervezet tevékenységének, termékeinek vagy 

szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel.” [MSZ EN ISO 14001:2005]. 

Vagyis (mind a két definíció alapján) a környezeti tényező a szervezet működésének olyan eleme, mely 

kapcsolatba kerül, vagy kerülhet a környezettel. Környezeti tényező lehet egy berendezés, egy tevékenység, egy 

folyamat, maga a technológia, de egy szabályozás is válhat környezeti tényezővé, ha következtében bármely 

környezeti hatásterületen változás tapasztalható. Kiemelendő, hogy a környezetgazdaságban ismert 

externáliákhoz hasonlóan a környezeti tényezők esetében is találhatunk negatív (gyakoribb) és akár pozitív 

hatást, változást is okozó tényezőket. 

Pár konkrét példával megvilágítva mindezt: környezeti tényező például egy fémeszterga, hiszen működése 

energiafogyasztással (erőforrás-fogyás), hulladékkeletkezéssel (termelési: fémforgács és veszélyes: 

megmunkáló folyadék), továbbá zajhatással is együtt jár. Vannak olyan berendezések, amelyek nem 

működésük, hanem létezésük révén jelentenek környezeti kockázatot. Ilyen például egy földalatti olajtartály, 

melynek átlyukadása esetén talajszennyezés alakulhat ki. Környezeti tényező lehet egy munkautasítás, mely 

például előírja a veszélyes hulladék tárolását a telephelyen belül, hiszen következtében olyan helyzet állhat elő, 

mely kihatással lehet több környezeti elemre is. 

Fontos hangsúlyozni (és ez utóbbi sajnos nem feltétlenül evidens), hogy minden tevékenységnek vannak 

környezeti tényezői, nem csak a konkrét gyártótevékenységnek. Egy irodai tevékenység esetében ugyanúgy 

azonosíthatók környezeti tényezők, ráadásul ezek a folyamatok gyakorta jóval jelentősebb mértékben 

befolyásolják a környezeti teljesítményt. A klasszikus példánál maradva környezeti tényező egy irodában egy 
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fénymásoló berendezés, mely energiát fogyaszt és hulladékot termel, de ugyanúgy környezeti tényező egy 

beszerzési folyamat, mely például meghatározza, hogy egy-egy beszállító milyen környezetvédelmi 

jellemzőkkel kell, hogy rendelkezzen (ha egyáltalán van ilyen előírás). 

Összegezve tehát a környezeti tényezők azok a rendszerelemek, amelyek interferálnak a környezettel. 

A környezeti tényezőhöz kötődő fogalom a környezeti hatás. A rendelet értelmezésében mindez: „környezeti 

hatás: a környezet bármilyen – akár kedvező, akár kedvezőtlen – változása, amely részben vagy egészben a 

szervezet tevékenységéből, termékeiből vagy szolgáltatásaiból ered” [EMAS III]. Az ISO 14001 

terminológiájában pedig: „A környezetben végbemenő mindennemű változás - akár káros, akár hasznos -, amely 

egészben vagy részben a szervezet környezeti tényezőitől származik. ” [MSZ EN ISO 14001:2005]. 

A definíciókból is következőleg látható, hogy a környezeti tényező és a környezeti hatás közötti kapcsolat ok-

okozati. Vagyis abban az esetben, ha egy szervezet fel akarja mérni környezetvédelmi helyzetét (el akarja 

készíteni a fényképfelvételt) nem elegendő csak a környezeti tényezők feltárása, hanem meg kell vizsgálni azt 

is, hogy azokhoz milyen környezeti hatások társulnak. Tehát a cél minden esetben a tényező – hatás párok (ok-

okozati párok) definiálása. Az előbbiekben hozott példáknál maradva, ha a környezeti tényező az esztergagép 

működése, akkor a lehetséges környezeti hatások az energia-fogyasztás, a hulladékkeletkezés, valamint a 

zajterhelés. 

Egy szervezet esetében (általában) jelentős számosságú tényező – hatás tárható fel. Az is egyértelmű, hogy ezek 

egymáshoz képest is eltérő „súlyosságúak”. Ezzel el is érkeztünk a következő definiálandó fogalomhoz, a 

jelentős környezeti tényezőhöz. 

Jelentős környezeti tényező „olyan környezeti tényező, amely jelentős környezeti hatással jár vagy járhat” 

[EMAS III]. Miért fontos a jelentős környezeti tényezők megkülönböztetése? Azért, mert a vállalati 

környezetvédelmi aktivitás döntően erőforráskérdés. A jelentős környezeti tényezők kiválasztása nagyon fontos 

lépés a környezetmenedzsment rendszer működése során, mivel a szervezet számára nem (minden esetben) 

lehetséges az összes tényező – hatás pár befolyásolása. Ennek oka a rendelkezésre álló erőforrásokban 

szűkösségében (anyagi és emberi erőforrás) keresendő. A megfelelő erőforrás allokáció érdekében fel kell 

állítani a tényező – hatás párok jelentőségi sorrendjét (a módszerekről a későbbi fejezetekben) és meg kell 

állapítani azt szintet, ami felett a szervezet foglalkozik a környezeti tényezőkkel. A jelentőségi sorrend 

felállítása és a kategóriák elkülönítése során ügyelni kell arra, hogy olyan tényezők kerüljenek kiválasztásra, 

amelyek hatékonyan menedzselhetők és a környezeti teljesítmény jelentős javulását eredményezik. Fontos 

továbbá megjegyezni, hogy a tényező – hatás párok jelentősége relatív, nem pedig abszolút fogalom. Azaz a 

jelentőség nem az okozott hatás abszolút mértékétől, hanem egymáshoz viszonyított jelentőségétől függ. (Ennek 

köszönhető, hogy míg az egyik szervezetnél egy 10.000 literes olajtartály a legjelentősebb tényező, addig egy 

másik esetében például egy fénymásoló gép működése során keletkező toner hulladék.) 

További fogalmi kérdés a környezeti tényezők és –hatások esetében a közvetlen és közvetett tényezők kérdése, 

erre azonban a későbbiekben fogunk visszatérni. 

1.2. 3.1.2 Környezeti tényező – hatás elemzés jelentősége 

Miután megismertük a környezeti tényező – hatás párok alapvető fogalmait, meg kell említeni azt is, hogy miért 

jelentős ezek elemzése. 

A szervezet környezeti tényezőinek és a hozzá kapcsolódó hatásoknak a pontos feltárása lehetővé teszi, hogy a 

döntéshozók megismerjék a működésből származó környezeti hatásokat, azok keletkezési helyét, továbbá azt, 

hogy ez mely környezeti elemeket, illetőleg problématerületeket érint. Vagyis megismerik a vállalat – környezet 

határfelületet és az azt átlépő áramokat. Az egyes „átlépési” pontok jellemzésével felállítható a szervezet 

környezeti profilja, annak minden jellegzetességével. Ez az információ alapvető jelentőségű a jövőbeli tervezés 

és erőforrás-allokáció szempontjából (hol, mit és miért kell befolyásolni, szabályozni). 

A környezeti tényezők azonosításához át kell tekinteni a szervezet összes releváns folyamatát 

(folyamatszemlélet). Ennek során felismerésre kerülnek azok a pontok, amelyek esetében a hatékonyság nem 

megfelelő, vagy adott esetben kockázatot (például környezeti kockázatot, de ez lehet akár gazdasági, vagy 

társadalmi jellegű is) jelentenek. E pontok ismerete egy olyan tudásbázist jelent a szervezet részére, amely a 

későbbi döntéshozatal során alapként használható. 
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A nem kellően hatékony pontok ismerete és befolyásolása révén a hatékonyság (mind környezeti, mind 

gazdasági értelemben) javítható, így lehetővé válik a jövedelmezőség fokozása is. 

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a tényező – hatás párok ismerete és vele együtt a kockázati pontok, alacsony 

hatékonyságú folyamatok felismerése képezi a környezetvédelmi tervezés alapját, azaz az elemzés hozzájárul 

ahhoz, hogy a jövőbeli környezetvédelmi intézkedések megfelelő hatékonyságúak legyenek. Az elemzés 

szükséges továbbá a környezetmenedzsment rendszer szerves részét képező környezeti célrendszer 

felépítéséhez, vagyis további előnyök definiálhatóak a rendszerépítés során is. 

Mindezek az előnyök együttesen a szervezet jövedelmezőségének növelését eredményezhetik, továbbá pozitív 

hatást gyakorolnak az imázsra is. 

Összegezve elmondható, hogy a hatékony, jól megtervezett és jól kivitelezett környezeti tényező – hatás 

elemzés eredménye a szervezet és folyamatainak pontosabb ismerete, mely lehetővé teszi a hatékonyabb 

beavatkozást és a pontosabb szabályozást, aminek eredménye a környezeti, gazdasági és egyben a társadalmi 

teljesítmény fokozódása. Ezek a hatások azonban csak akkor érhetők el, ha a tényező – hatás elemzés 

eredményeire szisztematikusan ráépülnek a környezetmenedzsment rendszer további részei. 

1.3. 3.1.3 Környezeti tényező – hatás elemzés és 
környezetmenedzsment rendszer 

Ahogy bemutatásra került a környezeti tényezők és –hatások elemzése segítségével pontos kép kapható a 

szervezet működésének környezeti vonatkozásairól, a generált környezeti hatásokról. Ily módon a tényező – 

hatás elemzés a környezetvédelmi tervezés egyik legfontosabb eszköze a szervezetek esetében. 

Az elemzés eredményei széles körben felhasználhatóak a környezetmenedzsment rendszer szinte minden 

fázisában. A legjelentősebb terület természetesen a környezetvédelmi döntések tervezése. Ezek közül is ki kell 

emelni, hogy a tényező – hatás párok elemzéséből származó ismeretek felhasználhatók a környezeti politika 

kialakítása során. További terület a környezetvédelmi célrendszer kialakítása. Pontos (folyamatszintű) 

információk rendelkezésre állása esetén biztosítható csak, hogy a célrendszer (minden elemében) hatékony 

módon épüljön fel. 

A környezeti tényezők és –hatások elemzése kapcsolódik a működés szabályozásához is oly módon, hogy a 

folyamatok környezeti jellemzőinek pontos ismerete segítségével a szervezet döntéshozói kialakíthatják és 

működtethetik a környezetmenedzsment rendszer szabályozási hátterét. Szintén segítséget nyújt a tényező – 

hatás párok ismerete a környezettechnika tervezése során is. 

A kapott eredmények a kommunikáció számára jelenthetnek bemenő változókat, továbbá felhasználhatóak a 

környezetvédelmi oktatások során. Kiemelt szerepe van továbbá a belső környezetvédelmi ellenőrzések 

(auditok) tematizálásában is. 

Bár itt csak pár jellemző alkalmazási területet és példát hoztunk fel, elmondható, hogy a környezeti tényezők és 

–hatások elemzése a környezetmenedzsment rendszer szinte minden elemét átszövi éspedig azért, mert a belőle 

származó információk segítségével van csak lehetőség a korrekt tervezésre, a rendszer megfelelő felépítésére és 

hatékony működtetésére. 

2. 3.2 Környezeti tényezők és –hatások elemzési 
folyamata 

A környezeti tényezők és –hatások elemzése kiemelt jelentőségű a környezetmenedzsment rendszer felépítése, 

működtetése szempontjából. Éppen ezért az elemzés lefolytatását gondosan meg kell tervezni. Fontos kiemelni, 

hogy a környezeti tényező és –hatás elemzés lefolytatásának jellemzői nagyban függnek a szervezet működési 

körülményeitől, így univerzális megoldás nem adható, mindenképp szervezet-specifikus megközelítésben kell 

gondolkozni. Ennek ellenére a következőkben röviden felvázoljuk a környezeti tényező –hatás elemzés egy 

lehetséges folyamatát. 

A következő folyamatábra mutatja a tényező – hatás párok elemzésének lehetséges lépéseit. 

3.1. ábra - A környezeti tényezők és -hatások elemzésének elvi folyamatábrája 
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A folyamatábra összeállításánál törekedtünk a PDCA-ciklus szerinti megközelítésre. Ez mindenképp indokolt, 

hiszen egyrészt az elemzés nem egyszeri folyamat, hanem rendszeres időközönként le kell folytatni, továbbá 

ebben az esetben is biztosítani kell az eljárás folyamatos fejlődését, hogy minél pontosabb és informatívabb 

eredmények születhessenek. 

A következőkben részletesen bemutatjuk az egyes lépéseket definiálva a döntési pontokat és példaként jó 

megoldásokat (best practise), gyakorlati tudnivalókat hozva. 

2.1. 3.2.1 Környezeti tényezők és –hatások elemzésének 
tervezése 

Mint minden esetben a környezetmenedzsment rendszer működése során a tervezés fázisa meghatározza a 

későbbi működést, hatékonyságot, alkalmazhatóságot. Ezért ebben a fázisban különösen alaposan kell eljárni. A 

tervezés fázisának végére kialakul a vizsgálat területe, a vizsgálat során alkalmazott módszer, valamint a 

vizsgálat erőforrásháttere. 

1. lépés: döntés az elemzésről, elkötelezettség 

A környezeti tényezők és –hatások elemzésének első lépése az elemzésről hozott döntés meghozatala. 

Környezetmenedzsment rendszer építése és működtetése során ez a döntés automatikus, hiszen szabvány által 

előírt követelmény. Egy szervezet dönthet azonban a tényező – hatás párok elemzése mellett akkor is, ha nem 

épít (közvetlenül) környezetmenedzsment rendszert. Ebben az esetben a motiváló tényező a folyamatok jobb 

megismerése, az alacsonyabb hatékonyságú lépések kiszűrése lehet. A környezeti tényezők, -hatások elemzése 

melletti döntés hozható előzetes (környezeti) állapotfelvétel végzése során is. Az elemzési döntés meghozatala 

mellett nagyon fontos a megfelelő elkötelezettség biztosítása már ebben a szakaszban is. E nélkül ugyanis 

hatékony végrehajtás nem képzelhető el. Az elkötelezettségnek a felső vezetéstől kell indulnia és ki kell térnie a 

megfelelő erőforrások biztosítása melletti elkötelezettségre is. 

2. lépés: erőforrások tervezése, rendelkezésre bocsátása 

A döntést követően meg kell vizsgálni, hogy milyen erőforrások szükségesek a kívánt elemzés elvégzéséhez. Itt 

az emberi erőforrások mellett, ki kell térni az anyagi és eszközbeli (például megfelelő számítástechnikai háttér) 

erőforrások kérdésére is. A megfelelő kapacitástervezést befolyásolja az elemzési kör, mélység, gyakoriság, a 

vizsgálandó folyamatok bonyolultsága és az alkalmazott módszer is. Az erőforrások rendelkezésre állásának 

biztosítása a felső vezetés feladata. Az erőforrástervet időszakonként – az esetleges (korábban felsorolt) 

keretfeltételek változása miatt – aktualizálni kell. 

3. lépés: döntés a rendszerhatárokról 
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A tényező – hatás elemzés egyik legsarkalatosabb pontja. A rendszerhatár kiválasztása alapvető kihatással bír az 

elemzés eredményeire (a tényező – hatás párok jelentőségi sorrendjére), továbbá annak bonyolultságára és 

erőforrásigényére is. A rendszerhatárok kijelölése során eldöntjük, hogy melyek azok a folyamatok, amelyekkel 

foglalkozni akarunk az elemzésben és melyek azok, amelyeket elhanyagolunk. 

A rendszerhatárok pontos, egyértelmű definiálása azért is nehéz kérdés, mert a szervezet folyamatai gyakran 

túlnyúlnak annak fizikai határain. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a folyamatok interakcióba lépnek 

egymással. A legjellemzőbb megközelítés szerint a szervezet környezeti hatáselemzésének rendszerhatárát a 

szervezet telephelyének határán állapítják meg. Ebben az esetben az elemzett folyamatok azok, amelyek e 

földrajzi határon belül jelentkeznek. Ez a fajta megközelítés, bár praktikussági indokokkal igazolható, de sok 

esetben jelentős egyszerűsítésekhez vezet. Négy alapvető problémát említünk ezzel kapcsolatban. 

• Minden szervezetnek vannak olyan folyamatai, amelyek nem fejeződnek be a telephely „kerítésénél”. 

Tipikusan ilyen kérdés lehet egy termelő üzem esetében a logisztika kérdése, melynek jelentős része a 

telephelyen kívül bonyolódik. Ebben az esetben, ha a logisztika, mint folyamat az elemzés részét képezi, torz 

eredményt érünk el, ha annak csak telephelyen belüli részét vesszük figyelembe. 

• A szervezet telephelyén belüli olyan folyamatok, amelyek nem közvetlenül a szervezethez kapcsolódnak. Az 

előbbi termelőegységi példánál maradva: azok az alvállalkozók, amelyek tevékenységüket a szervezet 

telephelyén belül végzik. A földrajzi lehatárolás szerint tevékenységük a környezeti tényezők szempontjából 

elemezhető. Kérdésként vetődik itt fel azonban a felelősség kérdése, hiszen ezek a cégek más jogi személyek. 

Árnyalja mindezt azonban, hogy tevékenységüket a szervezet megbízásából, annak érdekében végzik. 

• Harmadik példánk azok a környezeti tényezők és hozzájuk kapcsolódó hatások, amelyek a telephelyen kívül 

keletkeznek, de a szervezet működésének következtében. Ilyen például a megvásárolt villamos energia 

előállítása során az erőműveknél keletkező károsanyag kibocsátás, de ilyen egy beszállító tevékenységének 

környezeti vonzata is. Ebben az esetben is külön jogi személyiségről beszélünk, de a kiváltó tényező a 

vizsgált szervezet működése és annak igényei. A példa nagyban hasonló az elsőként említett aspektushoz 

(logisztika) azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a tevékenység (környezeti hatás) egyetlen eleme sem 

játszódik le a szervezet telephelyén. 

• A negyedik és egyben utolsó példa azt a kérdéskört feszegeti, amikor a szervezet azon döntéseit vizsgáljuk, 

amelyek meghatározzák más jogi személyiségek működését és ezzel kapcsolatosan környezeti 

kibocsátásaikat. Csak egyetlen példával megvilágítva: a beszerzési döntések meghozatala befolyásolja a 

beszállítói háló összetételét. A döntés során lehetőség van „környezetbarát” beszállítókat választani és így a 

„külső” környezeti teljesítményt javítani, de ugyanúgy el is lehet hanyagolni ezt a kérdést. Ebben az esetben 

telephelyen belüli (döntési) folyamat telephelyen kívüli terhelést (3. példa) eredményez. 

Fontos megemlíteni, hogy gyakorta a szervezeten kívüli hatások jelentősen meghaladhatják a szervezet által 

konkrétan okozott hatásokat. Pár példával megvilágítva mindezt: egy szervezet működtet egy kisméretű ( kisebb 

mint 5 MW teljesítményű) gázmotort, bizonyos energiaigényeinek fedezésére, mellette villamos energiát vételez 

a hálózatból. Kiszámolva a két folyamat üvegházgáz-kibocsátását (persze az elégetett földgáz mennyiségétől, 

továbbá a vételezett elektromos energia mennyiségétől függően) lehetséges, hogy a villamos energia erőművi 

előállítása során kibocsátott üvegházgáz mennyiség jóval meghaladja a telephelyen belüli kibocsátást. 

Hasonlóképp jóval nagyobb környezeti hatást okozhat egy szervezet működése kapcsán annak beszállítói 

hálózata. Egy másik példát kiemelve: ha egy bank környezeti hatásait nézzük és csak az épületen (telephelyen) 

belüli hatásokkal foglalkozunk, akkor azt látjuk, hogy a legjelentősebb terhelések az energiafogyasztás, a 

hulladékkeletkezés, szennyvíz-keletkezés, stb.. Ezek mértéke önmagában nem jelentős összevetve mondjuk egy 

termelő üzem hatásaival. De ha a határokat kicsit kijjebb toljuk és megvizsgáljuk, hogy az ügyfelek mennyit és 

mivel utaznak a bankhoz (üvegházgáz-kibocsátás), továbbá a parkolás területhasználatát, máris jóval magasabb 

értékeket tapasztalhatunk. 

Összegezve tehát a rendszerhatár megválasztása alapvetően befolyásolja a környezeti hatások mértékét, ezért 

eldöntése különös odafigyelést igénylő mérnöki feladat. 

Egy lehetséges döntési kritérium (és a szabvány, valamint a rendelet is ebből indul ki) a befolyásolhatóság 

kérdése. E szerint a szervezet azokat a környezeti tényezőket elemezze, amelyek alakulását közvetlenül 

befolyásolni tudja (termelés energiaszükséglete, felhasznált víz mennyisége, stb.). Azok, amelyek közvetlenül 

nem befolyásolhatók (a befolyásolási határon kívül esnek: pl.: a villamos energiát előállító erőmű kibocsátásai, 

egy ügyfél utazási szokásai, stb.) az elemzés hatókörén kívül esnek. 
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Az EMAS rendelet a környezeti tényezők első csoportját közvetlen környezeti tényezőknek nevezi: „a szervezet 

saját tevékenységeihez, termékeihez vagy szolgáltatásaihoz kapcsolódó olyan környezeti tényezők, amelyek felett 

a szervezet közvetlen irányítási ellenőrzéssel rendelkezik” [EMAS III]. A második csoport ugyanebben a 

terminológiában a közvetett környezeti tényező elnevezést viseli: „a szervezet harmadik felekkel folytatott 

interakciójából eredő környezeti tényező, amelyet egy szervezet ésszerű mértékig befolyásolhat” [EMAS III]. 

Látható, hogy a közvetett környezeti tényezők nem feltétlenül kell, hogy kikerüljenek a szervezet befolyásolási 

köréből, csak nehezebb szabályozni őket. A közvetett és közvetlen környezeti tényezők a szakmai 

szóhasználatban a direkt és indirekt környezeti tényezők elnevezést is viselik. 

A közvetlen környezeti tényezőkkel a szervezetnek mindenképp foglalkoznia kell. A közvetett tényezők 

esetleges rendszerbe emelése már bonyolultabb kérdés. Egyrészt ezekben az esetekben nem feltétlenül 

biztosítható az elemzéshez és értékeléshez szükséges megfelelő (és ami fontos azonos szintű) adatmélység, így 

bizonytalanságot vive az elemzésbe és az arra épülő célrendszerre. Tovább bonyolítja a helyzetet a folyamatok 

(szervezetek, környezeti tényezők) közötti interakció és kölcsönhatások. Az indirekt környezeti tényezők 

bevonása és befolyásolása mindezek mellett jogi kérdéseket is felvet (adott esetben egy különálló jogi 

személyiségű szervezet működésébe való beavatkozás). Mindezek mellett azonban a társadalmi 

felelősségvállalás szervezeti szintű egyre erőteljesebb térnyerése felhívja a figyelmet arra, hogy egy szervezet 

felelőssége nem ér véget a telephely határainál, hanem az egész termelési folyamatra (beszállítók, partnerek is) 

ki kell, hogy terjedjen. Az elméleti indokoltság mellett egyre több szervezet dönt a közvetett környezeti tényezői 

menedzselése mellett. 

Általános recept nem adható a rendszerhatárok kijelölésére. Minden szervezetnek magának kell eldöntenie, 

hogy milyen mértékben akar belefolyni ebbe a kérdésbe. Figyelembe kell azonban venni a szervezeti felelősség 

kérdését, az esetleges jogi konzekvenciákat, továbbá a ráfordítások és hasznok egymáshoz képesti viszonyát. 

4. lépés: az elemzés mélységének, fókuszának, gyakoriságának meghatározása 

A szervezet miután eldöntötte, hogy milyen rendszerhatárok mellett kívánja az elemzést lefolytatni, dönt arról, 

hogy az elemzés milyen mélységű legyen. 

Első fontos kérdés, hogy az elemzés milyen részletezettségű legyen. A vállalatot egészében vizsgálja csak, nem 

törődve a benne alkalmazott folyamatokkal (fekete doboz szemlélet). Lehetséges az elemzést alábontani az 

egyes technológiák, vagy éppen jellemző tevékenységek szintjére (abban az esetben, ha a szervezet többfajta 

technológiát is alkalmaz. Ilyen lehet például egy gépjárműgyártó üzem esetében a karosszériagyártás – fényezés 

– összeszerelés – tesztelés négyese. Még részletezettebb elemzést igényel, ha az elemzés a folyamatok szintjén 

zajlik (pl.: karosszériagyártás: lemezalakítás, hegesztés / ragasztás, kikeményítés, utómunka, stb.). Az elemzés 

„legalacsonyabb” szintje a folyamatrészletek, egyes munkafolyamatok elemzése. Minél részletesebb az elemzés, 

annál több adat nyerhető belőle, de annál bonyolultabb is az elvégzése. Itt is, mint minden más esetben a döntés 

a ráfordítás – eredmény kettősének viszonyán alapul. 

Nem döntési kérdés, hanem a szabvány által előírt kötelezettség, hogy a vizsgálat fókuszának a szervezet 

működésének különböző állapotaira ki kell terjedni. Ez alapvetően a jelenlegi tevékenységekre vonatkozik, de ki 

kell térnie a korábbi tevékenységek hatásaira, illetve a jövőbeli, tervezett tevékenységek várható hatásaira is 

[ISO 14001:2004]. Ezen túl három működési állapotot lehet megkülönböztetni: 

• Üzemszerű működés: a szervezet (és alkalmazott technológiáinak) normális üzemmenete, mely során a 

folyamatok normál jellemzőikkel és paramétereikkel írhatók le. 

• Nem üzemszerű működés: minden olyan üzemállapot, ami eltér a normál üzemállapottól, de nem tekinthető 

vészhelyzeti szituációnak. Ide sorolhatóak többek között a gépleállítások és –indítások, karbantartások 

jellemzői. 

• Normál üzemállapottól eltérő állapot, azaz előre nem látható állapot, mely például eredhet egy 

meghibásodásból és adott esetben vészhelyzeti üzemet is jelenthet. 

A szabvány által előírtan mind a három üzemállapotra el kell készíteni a környezeti tényezők és –hatások 

elemzését. 

Fontos dolog eldönteni, hogy milyen gyakorisággal végezzük az elemzést. A szabványnak való megfelelés 

érdekében az elemzésből nyert információkat folyamatosan aktuálisan kell tartani („A szervezet dokumentálja és 

rendszeresen frissíti ezeket az adatokat.” [EMAS III]). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy évente minimum 

egyszer felül kell vizsgálni az elemzést és aktualizálni a benne szereplő adatokat. Az aktualizálás meg kell, hogy 
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történjen akkor is, ha valamilyen jelentős változás történik a szervezet működésében. Ez lehet például a 

folyamatok, vagy technológia jelentős megváltozása, lehet a termék jelentős mértékű frissítése, de indokolhatja 

valamilyen környezeti káresemény is, ami felhívta a figyelmet arra, hogy a folyamatok hatékonysága nem 

megfelelő. 

5. lépés: módszerválasztás 

Az egyik legfontosabb lépés a tényező – hatás elemzés során. Az elemzési módszer kiválasztása meghatározza 

az elemzés eredményét, annak hasznosíthatóságát. Az elemzési módszer kiválasztását célszerű a rendszerhatár 

és az elemzés mélységének definiálása utánra halasztani, hiszen ezek a jellemzők alapvetően determinálják az 

alkalmazható módszerek körét. 

A környezeti tényezők és –hatások elemzéséhez alkalmazható módszerek skálája széles. A módszerek közül a 

legfontosabbakat a következő fejezetben mutatjuk be, itt azokat a faktorokat elemezzük, amelyek befolyásolják 

a módszerválasztást. 

Az első és talán legfontosabb dolog, ami befolyásolja az egyes módszerek közötti választást, az az elemzés 

tervezett mélysége. Más módszer alkalmazandó abban az esetben, ha csak egy relatív egyszerűsített vizsgálat a 

cél, mely a vállalatot, mint fekete dobozt feltételezi. Az egyes folyamatok, folyamatelemek (másik véglet) 

szintjén végzett elemzés ettől módszerigényében is jelentősen eltér. 

Befolyásoló erővel bír a rendszerhatár kérdése. Míg azok a módszerek, amelyek remekül alkalmazhatók a 

szervezet határain belül, nem feltétlenül alkalmazhatók az azokon túlnyúló közvetett környezeti tényezők 

esetében. 

A szervezetet felépítő folyamatok összetettsége, egymással való kapcsolatai és interakciói szintén befolyásolják 

a módszerválasztást. Persze itt is kérdésként merül fel, hogy a növekvő komplexitásnak az elemzők 

módszerszinten is utána akarnak-e menni. 

Nagyon fontos kérdés, amit a módszerválasztás során mindenképp meg kell vizsgálni, hogy a döntéshozók 

milyen mélységű és minőségű adatot igényelnek. További vizsgálandó kérdés az eredmények felhasználásának 

területe, ami szintén behatárolja az alkalmazható módszerek körét. 

Segítséget nyújthat a döntésben az iparági jellemzők (best practise-k) összegyűjtése, megfigyelése (benchmark) 

és az adott tevékenység kapcsán legnagyobb hatékonysággal alkalmazható módszer választása. 

Sokszor a döntést befolyásolja a rendelkezésre álló erőforrások (leginkább emberi) rendelkezésre állása, 

valamint az általuk birtokolt tudás jellege, mélysége és specifikáltsága. 

A legtöbb esetben a módszerválasztás során hármas optimumra kell törekednünk. Szakmailag a minél 

pontosabb, minél részletezettebb eredményt nyújtó módszert javasolt választani. Ez egyértelműen a komplexitás 

növekedésével jár együtt. Ezzel ellentétes a döntéshozók igénye, akik kevés, de releváns információ alapján 

akarnak és tudnak is dönteni. Ebben az esetben a kihívás olyan módszer keresése, mely vagy kevés számú 

információt eredményez, vagy az általa eredményezett nagyszámú információ könnyen integrálható. Látjuk: ez 

a pont némiképp ellentétes a szakmai igényesség követelményével. A harmadik, szintén fontos jellemző a 

módszer könnyű és flexibilis alkalmazhatósága (ez utóbbi különösen fontos olyan szervezetek esetében, melyek 

tevékenysége, folyamatai gyakran változnak). A szakmailag megkívánt részletes modellek gyakran bonyolultan, 

vagy nagy erőforrás-ráfordítással alkalmazhatók. Ismét egy ellentét. A kisszámú kimeneti információ sem 

feltétlenül jelent könnyen alkalmazható módszert. A környezeti tényező – hatás értékelő módszer választása 

során a körülményeknek és igényeknek megfelelően harmóniába kell hozni a három (látszólag) ellentétes igényt 

és törekedni kell arra, hogy közös optimumon nyugvó módszert válasszunk. 

2.2. 3.2.2 Környezeti tényezők és –hatások elemzésének 
végrehajtása 

Az előbbiekben bemutatásra kerültek azok a lépések, melyek a környezeti tényező és –hatás elemzés pontos 

megtervezéséhez szükségesek. A továbbiakban röviden definiáljuk a végrehajtás egyes lépéseit. 

1. lépés: technológia, folyamatok áttekintése 
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Az első lépés a tényező – hatás analízis végrehajtása során az alkalmazott technológia, folyamatok áttekintése. 

Az áttekintés mélysége természetesen függ a tervezés során választott elemzési mélységtől. Az áttekintés során 

meg kell ismerni a folyamatokról rendelkezésre álló műszaki dokumentációt, továbbá bejárások során kell 

konkrét ismereteket szerezni. A műszaki dokumentáció számos hasznos információt hordoz a technológia 

nyersanyagigényéről, az átalakítási (konverziós) hatásfokról, azaz arról, hogy egységnyi bemenő anyagból hány 

egységnyi termék és hány egységnyi melléktermék, hulladék, stb. keletkezik. További információ az egyes 

folyamatok kapcsolódási pontjai, melyek révén feltárhatók a különböző folyamatok közötti kölcsönhatások, 

interakciók. A műszaki dokumentációk mindig egy idealizált, tervezett állapotot mutatnak, mely több elemében 

is különbözhet a megvalósult állapottól. 

Ezért a műszaki dokumentáció áttekintését mindenképp ki kell egészíteni a konkrét működésre vonatkozó 

információkkal. Ez történhet területi bejárással és a technológia megtekintésével, valamint interjúk készítésével. 

Az interjúk során azok a szakemberek kerülnek megkérdezésre, akik a technológiával, annak berendezéseivel 

dolgoznak, így a lehető legnagyobb ismeretük van ezen a téren. Az interjút mindenképpen tematizálni kell, hogy 

egyrészt megfelelő mélységű információk szülessenek, továbbá, hogy az egyes technológiák kapcsán elvégzett 

interjúk eredményei összehasonlíthatóak legyenek egymással. A tematizálást nagyban segíti előre elkészített 

kérdéslista (checklista) használata. Ennek megtervezésekor gondot kell fordítani arra, hogy teljes körű legyen 

(azaz jellemezze az egész folyamatot), aktuális és releváns információkra kérdezzen rá. További ismérv, hogy 

logikai felépítése mind a kérdezőt, mind pedig a válaszadót kell, hogy támogassa a gördülékeny kitöltésben. A 

kérdéslisták összeállításához fel lehet használni a mérnöki ismeretek mellett a pszichológiai, szociológiai és 

statisztikai ismereteket is. A kérdőíves megkérdezés során mindenképp ki kell térni a működés 

üzemállapotainak feltárására, továbbá a tapasztalható (esetleges) üzemzavarok okaira, gyakoriságára. 

Az első lépés eredményeképpen megfelelő információbázissal rendelkezünk a folyamatok, technológiák 

működéséről. 

2. lépés: tényező – hatás párok összeállítása 

A folyamatok felmérését követően már elegendő információ áll rendelkezésre a tényező – hatás párok 

összeállításához. A folyamat működési jellemzőiből a környezeti tényezők levezetése leggyakrabban a szakértői 

becslés módszerével történik. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan univerzális eszköz, melybe a folyamatra 

vonatkozó információkat „beleöntve” megadná, hogy mely környezeti tényezők jellemzik a folyamatot. Ennek 

eldöntése az értékelésben részt vevő szakértők szakmai kompetenciájára van bízva. Ebben a lépésben különösen 

fontos, hogy minden környezeti tényező és lehetséges környezeti hatás azonosításra kerüljön, a nagyszámosság 

itt nem akadály. 

A szabvány annyi segítséget nyújt, hogy felsorolja azokat az aspektusokat, melyek mentén érdemes elemezni a 

kapott információkat (kibocsátás a levegőbe, kibocsátás vízbe, kibocsátás talajba, nyersanyagok és természeti 

erőforrások használata, energiafelhasználás, energia-kibocsátás (hő, sugárzás, rezgés), hulladékok és 

melléktermékek) [EN ISO 14001:2004]. 

Eredményképp egy számos elemből álló lista születik, mely (elvileg) az összes lehetséges tényező – hatás párt 

tartalmazza. 

3. lépés: kiértékelés, priorizálás 

A környezeti tényezők és –hatások teljes körű felmérésének eredményeként előálló lista a 

környezetmenedzsment rendszerben csak behatároltan alkalmazható, azért mert túl nagy számú elemet 

tartalmaz. Ahogy korábban is bemutatásra került a rendelkezésre álló erőforrások korlátos volta miatt egy 

szervezet nem tud az összes lehetséges tényező – hatás párosával foglalkozni. Ezért fontos lépés a tényezők 

egymáshoz képesti priorizálása, azaz jelentőségi sorrendbe állítása. E lépés segítségével elérhető az erőforrások 

hatékony allokálása. A jelentőségi sorrend felállítása előtt szükséges a tényező – hatás párok kiértékelése, 

melyre különböző módszerek adottak. Ezeket a következő fejezetben mutatjuk be. 

Mivel az erőforrások korlátozottak, ezért a priorizálás kiemelt fontosságú. Az ISO 14001 szabvány 

megfogalmazásában mindez: „A szervezet hozzon létre, vezessen be és tartson fenn olyan eljárás(oka)t,……b) 

amelyekkel meg tudja határozni, hogy mely tényezőknek van vagy lehet jelentős hatásuk a környezetre (azaz a 

jelentős környezeti tényezőket).” [EN ISO 14001:2004]. 

A jelentőségi sorrend meghatározásához célszerű kritériumokat rendelni (főképp a későbbi összehasonlíthatóság 

miatt is). Lehetséges ilyen jellegű kritériumok [Nagy, 2006]: 
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• jogszabályi követelmények, előírások, 

• érdekelt felek véleménye, 

• anyagjellemzők (mennyiség, veszélyességi fok, kezelhetőség stb.), 

• környezetterhelés bekövetkezésének valószínűsége, 

• havária esetén a környezetkárosodás mértéke, 

• problémák megjelenésének gyakorisága, 

• probléma észlelhetősége, felismerhetősége stb. 

A felsorolt aspektusok csak példák, ezektől eltérni lehetséges. A kritériumokat minden esetben úgy kell 

megállapítani, hogy a lehető legjobban jellemezzék a vizsgált folyamatokat. A környezeti tényező – hatás párok 

listáját ezen és ilyen jellegű kritériumok mentén vizsgálva feltárható az egyes tényezők relatív jelentősége. 

Nagyban segít az elemzésben a súlyozás. Ez két dolgot jelenthet. Egyrészt az egyes kritériumok egymáshoz 

képesti súlyát (például: a megjelenési gyakoriság jelentősebb aspektus, mint az, hogy az érdekelt feleknek mi a 

véleményük róla) jelenti. Másrészt pedig célszerű a környezeti tényezők skálaszerű súlyozása (Pl.: 1 – 10-ig) az 

egyes kritériumokon belül, hiszen így nem csak az dönthető el, hogy bizonyos környezeti tényezők esetén az 

adott kritérium megjelenik-e egyáltalán, vagy abszolút nem, hanem az is, hogy azon belül az egymáshoz 

viszonyított jelentőség mekkora. A besorolás ebben az esetben is (leszámítva az objektív kérdéseket, például, 

hogy vonatkozik-e rá környezetvédelmi jogszabály) a szakértői becslés módszerével zajlik. 

A súlyozott értékek elemzésére ebben az esetben is több módszer áll rendelkezésre. Ami fontos: annak 

eldöntése, hogy mely pontszámok kerülnek a jelentős kategóriába (vagyis mondjuk egy 100 pontos 

összpontszám esetén a 60 felettiek, vagy csak a 70 felettiek lesznek jelentősek) az elemzést végző szakemberek 

kompetenciája. Meg kell említeni, hogy nem csak az abszolút értékek fontosak, hanem az egyes kategóriákon 

belül kapott pontszámok is. Azaz hiába alacsony az összpontszám és így a nem jelentős kategóriába kerül a 

tényező, ha valamelyik kérdéskörön belül nagyon magas értéket kapott (Pl.: kritikus a jogszabályi megfelelés). 

Ebben az esetben automatikusan a jelentős kategóriába kell sorolni. Vagyis minden értékelési kategória esetében 

kell ún. kritikus értékeket definiálni, melyek azonnal a jelentős besorolást eredményezik. 

A környezeti tényezők és –hatások jelentőségi sorrendjének felállítása nemcsak az erőforrások megfelelő 

szétosztása miatt fontos, hanem azért is, mert a környezetvédelmi célrendszer (mely a jövő tevékenységeit 

jelenti) erre épül. Ezért nagyfokú körültekintéssel kell eljárni az elemzés módjának kiválasztásakor és a 

kritériumok megfelelő definiálásakor. 

Bár úgy tűnhet, hogy a prioritás-sorrend felállítása során a nem jelentős tényezők közé került aspektusok 

elhanyagolódnak, a valóságban ez nem így van. Mindössze időbeli késésről beszélhetünk. A 

környezetmenedzsment rendszer működése során a jelentős környezeti tényezők kezelése történik meg. Ezekre 

készülnek környezetvédelmi programok, melyek végső soron azt eredményezik, hogy a tényező jelentősége 

csökken (mert már jobban észlelhető, mert javítva lett a technológia, stb.). Ekkor ezek a tényezők kikerülnek a 

listából és helyükre lépnek azok, amelyek eddig a nem jelentős kategóriában voltak. Ezért is fontos a tényező – 

hatás elemzés rendszeres időközönként történő ismételt elvégzése. A jelentőségi sorrend alapján történő 

működés nem jelent mást, mint a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával ott beavatkozni, ahol 

a legnagyobb pozitív irányú változás realizálható. 

A priorizálás végeredménye egy olyan lista lesz, mely megkülönbözteti a jelentős környezeti tényezőket a 

kevésbé jelentősektől és így támpontot ad a jövőbeli intézkedésekhez. 

4. lépés: döntés a további hasznosításról 

Az elemzés elkészültét követően a következő lépés az eredmények további hasznosításáról való döntés. 

Bizonyos kimenetek a szabvány által definiáltak (Pl.: felhasználás a környezetvédelmi célrendszerben). Ettől 

függetlenül a döntéshozók további felhasználási lehetőségeket is választhatnak. Kommunikálhatják például az 

eredményeket, vagy összevethetik más, hasonló tevékenységű vállalatok eredményeivel. 

5. lépés: illesztés a környezetmenedzsment rendszerbe 
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A környezeti tényezők és hatások elemzése célja a rendszerépítés és (a későbbiekben) a rendszer működtetés 

támogatása. Ennek megfelelően a kapott eredmények felhasználása sokrétű. Legfontosabb terület a környezeti 

politika megalkotása, valamint a környezeti célrendszer minden elemének (környezeti célok, környezetvédelmi 

programok) inputokkal való ellátása. Az eredményeket fel lehet használni a környezettechnika tervezésekor, 

átalakításakor is. További alkalmazási terület a belső auditok, a környezetvédelmi oktatások, valamint a 

környezeti kommunikáció. 

Ami nagyon fontos ennél a lépésnél, hogy folyamatszinten garantálni kell a kapott eredmények beépülését és 

biztosítani, hogy azok hatékonyan felhasználásra is kerüljenek. Ez az a lépés, ahol a tényező – hatás elemzés 

tényleges eredményei először lesznek láthatóak. 

2.3. 3.2.3 Környezeti tényezők és –hatások elemzésének 
ellenőrzése 

A környezeti tényezők és –hatások elemzése nem tekinthető statikus rendszerelemnek. Hasonlóképpen az egész 

környezetmenedzsment rendszer működéséhez, ezt a területet is a folyamatos javítás kell, hogy jellemezze. 

A javítás érintheti a rendszerhatárok definiálását, a vizsgálati mélységet, a vizsgálati módszereket, és ami a 

legfontosabb: az elemzési, priorizálási módszert. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden egyes alkalommal meg 

kellene újítani ezeket a rendszerelemeket, csak a lehetőséget jelzi. 

Az, hogy kell-e változtatni a rendszeren befolyásolja az eredmények hasznosíthatósága, illetve a belőlük 

táplálkozó rendszerelemek (célok, programok) hatékonysága. Ha ez megfelelő, nem kell az elemzésen 

változtatni. 

Indokolhatja a változtatást, ha megváltoztak a keretfeltételek, például bővült a folyamatok, technológiák köre, 

változott a termék, vagy éppen változott a jogszabályi környezet. Új elemzési módszerek, illetve ágazati trendek 

is a változtatás irányába tolhatják el a rendszert. 

Ha beavatkozunk az elemzésbe és megváltoztatjuk egyes aspektusait, figyelni kell arra, hogy kialakítsuk a 

hatékonyságmérés megfelelő módszerét, amivel nyomon tudjuk követni, hogy a bevezetett változtatások 

eredményre vezetőek voltak-e, vagy sem. 

2.4. 3.2.4 Környezeti tényezők és –hatások elemzésének javítása 

Az elemzés ellenőrzése során feltárt javítási lehetőségek, esetleges eltérések, alacsony hatékonyságú pontok, az 

elemzés folyamatának javítását iniciálja. A környezeti tényezők és –hatások elemzésének utolsó lépése e 

változtatási igények elemzési folyamatba való illesztését jelenti. Ez a lépés visszacsatol az első lépéscsoporthoz 

(tervezés), hiszen az esetleges változásokat meg kell tervezni és illeszteni kell a folyamatba. 

A fentebb vázolt lépéseket a szervezetek rendszeresen ismétlik, így biztosítva az elemzés mindenkor megfelelő 

hatékonyságát, a szervezet folyamataihoz való leghatékonyabb illeszkedést. 

3. 3.3 Környezeti tényezők és –hatások elemzésének 
módszerei 

Az előző fejezetben bemutattuk a környezeti tényezők és –hatások elemzésének folyamatait, feltárva az egyes 

folyamatlépéseket és megnézve azok kritikus pontjait. Ahogy már ott is említésre került az elemzés kiemelten 

fontos területe a feltárt tényező – hatás párok kiértékelése, továbbá priorizálása. 

Az ehhez alkalmazható módszerek köre rendkívül széles, az egyes módszerek közötti választás mindig az 

elemzést vezető szakértő döntése. Ehhez a döntéshez meg kell vizsgálni a rendszerhatárokat, az elemzés 

mélységét, valamint azt, hogy milyen továbbhasznosítható eredményt várnak tőle. Ezek a tényezők egyenként is 

más – más megoldást igényelnek, egyszerre történő vizsgálatuk rendkívül magas számú kombinációt 

eredményez. 

A környezeti tényezők és –hatások elemzésének módszerei két csoportba sorolhatók: 

• Alapozó módszerek 
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• Aktualizáló módszerek 

A két módszercsoport alapvető különbségeket mutat egymáshoz képest. Legfontosabb különbség azonban az 

alkalmazás időpontjában rejlik. Az aktualizáló módszereket már felmért tényező – hatás lista elemzésére, 

felülvizsgálatára lehet (csak) alkalmazni. További csoportosítási lehetőség rejlik abban, hogy az adott módszer 

csak kiértékelésre alkalmas, vagy a tényezők priorizálására is. 

3.1. 3.3.1 Alapozó módszerek 

Az alapozó módszerek segítségével lehetőség nyílik a környezeti tényezők listájának első felvételére. Az 

elemzéshez nincs szükség a szervezet környezeti teljesítményének ismeretére, mindössze a folyamatok pontos 

felmérésére. Az ebből nyert információk segítségével már össze lehet állítani a listát, illetve jelentőségi 

sorrendbe rendezni a tényező – hatás párokat. 

Az alapozó módszerek körébe döntően egyszerűbb módszertani megoldások tartoznak, melyek könnyen 

alkalmazhatók környezetmenedzsment rendszert éppen bevezető szervezetek számára is. Általában 

rendszerkiépítéskor, új folyamatok, új keretfeltételek esetében szokták alkalmazni. 

A következőkben az alapozó módszerek alábbi csoportjai kerülnek érintőlegesen feltárásra: 

• Grafikus módszerek 

• Mátrix-módszerek 

Mindegyik módszer bemutatása során kitérünk a priorizálás lehetőségeire is. 

3.1.1. Grafikus módszerek 

A grafikus módszerek a környezeti tényező és –hatás elemzés legegyszerűbb, legkönnyebben alkalmazható 

megoldásai. Ezek közül is itt most az ökotérképezést, mint módszert mutatjuk be. 

Az ökotérképezést 1997-ben dolgozta ki Heinz Werner Engel, kifejezetten azzal a céllal, hogy a kis- és 

középvállalatoknak lehetőségük legyen egy egyszerű módszer segítségével feltérképezni környezeti tényezőiket 

és a hozzájuk kapcsolódó környezeti hatásokat. [KÖVET, 2000]. 

Az ökotérképezés az adott terület (fizikai értelemben) jellemző folyamatainak és anyag- és energiaáramainak 

elemzésén alapul az egyes környezeti problématerületekhez kapcsoltan. A gyakorlatban ez alaprajzi térképekre 

felvezetett problémalistát jelent minden környezeti problématerület vonatkozásában. Az eljárás öt fő lépésre 

bontható [KÖVET, 2000]: 

1. települési elhelyezkedés és szektorspecifikus azonosítás, 

2. anyagáramok feltárása, 

3. munkatársi vélemények összegyűjtése, 

4. ökotérképezés, 

5. jelentéstétel és rendszerintegráció. 

1. lépés: települési elhelyezkedés 

Az első lépésben a szervezet települési elhelyezkedését elemzik a szakemberek. Itt a cél a szervezet és 

környezete közötti kapcsolatok feltárása. Vizsgált terület lehet többek között például a területhasználat mértéke, 

az okozott forgalom, vagy éppen a szomszédokkal való esetleges vitás ügyek. Az esetleges problémás 

kérdéseket, területeket egy layout-ra vezetik fel. Ezzel a térképpel információ kapható az esetleges települési 

zavarás mértékéről. 

Általánosságban elmondható, hogy egy ökotérkép három lényegi információt hordoz: 

• a probléma jellegét, 
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• a probléma jelentkezési helyét, 

• a probléma többi problémához képesti (azonos problématerületen belül) súlyosságát. 

2. lépés: anyagáramok feltárása 

Ez a lépés annyiban tér el a többitől, hogy itt nem készül térképi ábrázolás. Felmérésre kerülnek a szervezet 

input – output áramai a klasszikus anyagáram-elemzési szabályok figyelembe vételével. Ki kell emelni, hogy 

célszerű, ha nem csak az áramok mennyiségi vonatkozásainak feltárása történik meg, hanem azok minőségi 

jellemzői (Pl.: várható környezethasználat mértéke) is. 

3. lépés: munkatársi vélemények összegyűjtése 

Az elemzési lépés indokoltsága: a szervezet folyamatait működtető, abban dolgozó emberek ismeretei gyakran 

részletezettebb képet nyújtanak, mint egy szakmai bejárás eredményei. Ebben a lépésben interjúk keretében a 

munkatársak véleménye kerül összegyűjtésre a környezeti problématerületek kapcsán. A kapott eredmények 

egyfajta ún. környezeti / munkatársi időjárástérképet fognak képezni. Fontos gondoskodni a visszajelzésről a 

munkatársak irányába. 

4. lépés: ökotérképek elkészítése 

A módszer lényegi eleme. A legfontosabb környezeti problématerületek (hulladékgazdálkodás, víz, talaj, 

levegő, zaj, energia, környezeti veszélyeztetés) kapcsán térképek készülnek, melyek tartalmazzák az adott 

területhez kapcsolódó legjelentősebb problémákat, kérdéses területeket. Ezek alaprajzi térképre kerülnek 

felvezetésre, mely térképek – adott esetben – technológiánként, folyamatonként külön készülnek. Az egyes 

rétegek (layer-ek) térképenkénti és folyamatonkénti egymásra helyezése révén kirajzolódnak a folyamatok azon 

elemei, illetve azok a területek, melyek a leginkább problematikusak. Az ökotérképezéshez részletes útmutató 

áll rendelkezésre (www.ecomapping.org), mely az egyes területekre lebontva részletes kérdéslistát tartalmaz. 

5. lépés: jelentéstétel és rendszerintegráció 

A kapott eredmények grafikus és számszaki kiértékelése, valamint azok rendszerezése történik meg ebben a 

szakaszban. A konzekvenciák levonása után feladat azok megfelelő kommunikálása, valamint a 

környezetmenedzsment rendszerbe történő illesztése és a továbbiakban bevezetése, ellenőrzése és javítása. 

Az ökotérképezés a környezeti tényezők és –hatások elemzésének egy egyszerű, látványos módja, mely 

információt szolgáltat a jó és rossz gyakorlatokról, a környezeti problémákról, mindezt részletezetten a 

problématerületek szintjén. Segítségével lehetőség nyílik a munkatársak bevonására is. 

A környezeti tényezők azonosítása a térképezés során történik meg. A tényező – hatás lista az egyes layer-ek 

egymásra helyezésével alakul ki. A jelentőségi sorrend részben szintén a térképek készítése során már felvételre 

kerül (relatív fontosságok), valamint információt szolgáltat erről a munkatársi megkérdezés is. 

A módszer egyszerű, könnyen alkalmazható, viszont szubjektív. Így elsősorban a környezeti tényező és –hatás 

elemzés megalapozó lépéseként ajánlható. Fontos kiemelni, hogy az egyes környezeti hatások jelentőségének 

felvétele nem előre rögzített kritériumok szerint történik, hanem teljes egészében az elemzést végző szakember 

kompetenciájára van bízva. 

3.1.2. Mátrix-módszerek 

A mátrix-módszereket tekinthetjük a környezeti tényező és –hatás elemző módszerek legelterjedtebb 

válfajainak. Összefoglalóan elmondható, hogy relatív egyszerű az alkalmazásuk és könnyen áttekinthető, 

vizuális eredményt adnak. Előnyük, hogy könnyen kapcsolhatók hozzájuk súlyozási módszerek. 

A következőkben röviden bemutatjuk az alábbi módszereket: 

• Leopold-mátrix 

• Kockázati mátrix 

• ABC-elemzés 
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és kitérünk az ehhez kapcsolható súlyozási módszertanok ismertetésére is. 

Leopold-mátrix 

A mátrix-módszerek leginkább ismert változata a Leopold-mátrix. A hatáselemzés e módszerét először 1971-

ben alkalmazta az Amerikai Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (United States Geological Survey) 

[Rajvanshi, 2006]. 

A Leopold-mátrix lehetővé teszi a folyamatok elemzése során nyert információk vizualizált formában történő 

ábrázolását, továbbá az egyes tényezők jelentőség szerinti súlyozását. A mátrix felépítése a következő: a 

sorokban azok a tevékenységek vannak felsorolva, amelyek bármilyen környezeti problématerületre hatással 

vannak, lehetnek. Praktikusan ezeket tekinthetjük a környezeti tényezőknek. A sorokban szereplő tételek a 

folyamatok áttekintése során gyűlnek össze. A mátrix oszlopaiban az egyes környezeti problématerületek 

(levegő, talaj, víz, zaj, hulladék, energia, erőforrás fogyasztás, környezeti veszélyeztetés, stb.) kerülnek 

fellistázásra. 

3.2. ábra - Leopold-mátrix általános felépítése 

 

A mátrix kitöltése többféleképpen történhet. A legegyszerűbb töltési mód, amikor az egyes cellákba csak x-ek 

kerülnek. Ezzel jelezzük, hogy adott folyamatelem (környezeti tényező) adott környezeti problématerületre 

hatással van. Így kitöltve a mátrixot egy olyan térképet kapunk, ami megmutatja nekünk, hogy mely pontokon 

beszélhetünk érintettségről. Bár ez a fajta ábrázolás nem súlyozza az egyes hatásokat, mégis alkalmas 

következtetések levonására. Ez a Leopold-mátrix logikájából ered. A sorösszegek (adott sorban hány x szerepel) 

megadja az egyes folyamatelemek egymáshoz képesti súlyát (minél több x, annál több környezeti érintettség, 

vagyis annál jelentősebb a hatás). Ugyanez paralel módon az oszlopok összegénél: melyik környezeti 

problématerület a leginkább érintett, vagyis a legjelentősebb. Az elemzés e válfaja leegyszerűsíti a valóságot és 

csak az érintettségek számossága alapján rangsorol. Nem tesz különbséget azonban az egyes érintettségek (x-ek) 

súlyossága között. 

Ezt lehet kiküszöbölni azzal, ha az egyes cellákba két szám kerül (x/y), ahol x: a relatív nagysága hatásnak, míg 

y: a relatív jelentősége a hatásnak. Ezzel a módszerrel már információ nyerhető a hatások egymáshoz képesti 

jelentőségéről is. Fontos azonban már az elemzés előtt rögzíteni, hogy milyen skála szerint dolgozunk. 

A környezeti hatások súlyozását tovább lehet finomítani, erre a későbbiekben fogunk visszatérni. 

A Leopold-mátrix előnye a flexibilitása. Mind a sorok, mind az oszlopok száma tetszőlegesen bővíthető. 

Lehetőség van mindezek mellett arra is, hogy az elemzést az egyes főfolyamatokra (technológiákra) külön – 

külön végezzük el. Így még inkább részletezett adatok állnak majd rendelkezésre. Ügyelni kell azonban az 

azonos vizsgálati mélység, továbbá az azonos kritériumok alkalmazására. 
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A Leopold-mátrix szintén szubjektív értékelő módszer, hiszen a kitöltő szakértő tudásától függ, hogy melyik 

cellába mi kerül. Ennek ellenére a kritériumok és súlyok standardizálásával és annak konzekvens 

alkalmazásával a bizonytalanság jelentős mértékben csökkenthető. Ennek eredményeképpen a módszer 

könnyen, nagy biztonsággal alkalmazható elemző módszernek minősül. 

Kockázati mátrix 

A kockázati mátrix – szemben a Leopold-mátrixszal – nem a környezeti tényező – hatás párok feltárására, 

hanem azok súlyozására szolgál. Alkalmazásának feltétele, hogy a tényező – hatás párok listája és az azok 

hátterében álló ismeretek rendelkezésre álljanak. Ebben az esetben a kockázati mátrix segítségével lehetőség 

nyílik az egyes párok jelentőség szerinti listájának elkészítésére. 

A kockázati mátrix a kockázat definíciójából indul ki, azaz: 
 

 
(3.1) 

ahol R(x) az x esemény kockázata, P(x) az x esemény bekövetkezésének valószínűsége és M(x) a x eseményből 

származó kár nagysága [Bezzegh, 2008]. 

A kockázati mátrix kétváltozós súlyozási eljárás. Az egyik súlyfaktor a környezeti hatás mértéke (előbbi 

képletben M(x)), a másik pedig a hatás bekövetkezésének valószínűsége (P(x)). A hatás mértéke az 

elhanyagolhatótól a nagyon súlyosig terjed, míg a bekövetkezés valószínűsége a nagyon alacsony 

valószínűségtől a nagyon magas valószínűségig. 

3.3. ábra - Kockázati mátrix általános felépítése 

 

A környezeti tényező – hatás párok egyenként kerülnek a mátrixra fölvezetésre, miután az előbbi két szempont 

szerint értékelte őket a kitöltő. Az előbbi ábrát figyelembe véve egy nagyon kis valószínűséggel előforduló, de 

nagyon nagy környezeti kihatású tényező a mátrix jobb alsó sarkában foglal helyet. A legfontosabb lépés egy 

kockázati mátrix esetében eldönteni azt, hogy hol húzódjanak a szignifikancia-határok. 

Általában három kategóriát szokás megkülönböztetni: 

• Jelentős hatás (tényező): nagyon gyakran fordul elő és a hatás következményei nagyon jelentősek. 

• Közepesen jelentős hatás (tényező): nagyon gyakran fordul elő, de kis hatású, vagy közepesen gyakran fordul 

elő és közepes hatású, vagy nagyon ritkán fordul elő, de jelentős hatású. 

• Nem jelentős hatás (tényező): ritkán fordul elő és a következmények súlyossága alacsony. 
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A tényező – hatás párok besorolásakor alkalmazható színvezérlés is (jelentős: piros, közepesen jelentős: sárga, 

nem jelentős: zöld), mely nagyban növeli az értelmezhetőséget. 

A kockázati mátrix összességében véve könnyen alkalmazható a tényezők súlyozására, hátránya azonban, hogy 

mindössze két kritérium mentén súlyoz. Színvezérlés esetén különösen könnyen értelmezhető. 

ABC-elemzés 

Hasonlóképp a kockázati mátrixhoz, az ABC elemzés is a tényezők súlyozására, nem pedig azok feltárására 

szolgál. Az ABC-elemzés jelentősége abban áll, hogy segítségével feltárhatók azok a környezeti tényezők, 

melyek a legnagyobb mértékben járulnak hozzá az összes környezeti hatás kialakulásához. 

Elméleti hátterében a Vilfredo Pareto olasz közgazdász által megállapított 80/20 szabály áll, mely szerint az 

okozatok 80 %-áért az okok 20 %-a fele, vagyis lefordítva mindezt a környezeti tényezők és –hatások nyelvére: 

a keletkező környezeti hatás 80 %-áért a környezeti tényezők mindössze 20 %-a felelős. Ennek a 20 %-nak a 

feltárása és menedzselése a cél a környezetmenedzsment rendszerben, hiszen így lehet biztosítani a hatékony 

erőforrás-felhasználást. 

A környezeti tényezők ABC-elemzése egyszerre tekinthető kvalitatív (azaz szubjektivitáson nyugvó), valamint 

kvantitatív módszernek. Segítségével a különböző tényezők fontossági sorrendjét meg lehet állapítani. Az 

előzetes felmérésen alapuló tényező – hatás lista minden egyes elemét meg kell vizsgálni és be kell 

kategorizálni. Az ABC-kategóriák egy lehetséges környezeti tényezőkre történő átfordítása a következő [Kósi – 

Valkó, 2006]: 

A. jelentős befolyásoló, vagy nagyon fontos, nagyon problémás, 

B. közepesen jelentős befolyásoló, fontos, problémás, 

C. nem jelentős befolyásoló, nem fontos, nem problémás. 

A környezetmenedzsment rendszer célterülete természetesen az A-kategóriába tartozó környezeti tényezők kell, 

hogy legyen. Az elemzés eredményeként minden környezeti tényező vonatkozásában megállapítható az A-, B-, 

vagy C-kategóriába való tartozás és ennek megfelelően összeállítható a tényezők jelentőségi listája. Az ABC-

elemzés kombinálható a Leopold-mátrixszal is oly módon, hogy a cellákban az érintettség mellett az ABC-

szerinti besorolást is szerepeltetjük. Az egyes tényezők besorolása bár döntően szubjektív, kiemelt figyelmet 

kell fordítani arra, hogy a kategóriajellemzők megfelelően legyenek definiálva és alkalmazva, ily módon 

növelve az objektivitást. 

3.2. 3.3.2 Aktualizáló módszerek 

Az alapozó módszerek – ahogy a korábbiakban is bemutatásra került – minden tekintetben alkalmasak a 

környezeti tényezők és –hatások felmérésére. Ezzel szemben az aktualizáló módszerek csak meglévő tényező – 

hatás lista esetén alkalmazhatóak. A gyakorlatban ezek a módszerek a meglévő, feltárt tényezők aktualizálására 

és jelentőségük megállapítására alkalmasak. Használatuk feltétele a környezeti teljesítmény jellemzőinek 

ismerete. Ez az ismeret az, amely segítséget nyújt a tényezők prioritás-sorrendjének felállításában. 

Mindenképpen csak az alapozó módszereket követően alkalmazhatók, nem lehet őket első lépésben használni. 

Módszertani csoportjukba gyakorlatilag az összes környezeti teljesítményértékelő módszer beletartozik, de az 

aggregáló módszerek kifejezetten alkalmasak erre. Az aktualizáló módszerek használata során tisztában kell 

lenni azzal a ténnyel, hogy esetükben nagy a torzítás veszélye. Mivel a környezeti tényezők jelentőségi 

sorrendje (amelyet alapozó módszerekkel alakítottunk ki) meghatározza a későbbiekben a környezeti 

teljesítményértékelő rendszer felépítését, így az aktualizáló módszerek működését is. Vagyis azzal a döntéssel, 

amivel kijelöltük a jelentős környezeti tényezőket, egyben determináltuk is az aktualizáló módszerek 

alkalmazási korlátait. 

3.3. 3.3.3 Prioritás-sorrend felállításának lehetséges módja 
mátrix-módszer esetében 

Ahogy az előbb már bemutattuk, mind a Leopold-mátrix esetében a cellák számértékkel való ellátása, mind a 

kockázati mátrix, mind pedig az ABC-elemzés alkalmas a környezeti tényezők súlyozására. Azt is bemutattuk 

azonban, hogy ezek a megoldások csak kevés számú kritérium menti súlyozást tesznek lehetővé. Sok esetben 

azonban a maximum két kritérium nem elegendő (vagy pontosabban: nem kellően hatékony) a tényezők közötti 
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jelentőségbeli különbségek feltárására. A mátrix-módszerek esetében a súlykritériumok köre könnyedén 

bővíthető, így lehetővé téve a részletezettebb elemzést. 

A leggyakrabban alkalmazott módszer a Leopold-mátrix kiegészítése további súlyfaktorokkal. Ilyen lehetséges 

kategóriák lehetnek [Nagy – Torma - Vagdalt, 2008]: 

• Bekövetkezés gyakorisága: a súlyfaktor megmutatja, hogy adott tényezőhöz tartozó hatás előfordulási 

valószínűsége mekkora. Egy lehetséges súlyozás (és ez igaz a további kritériumokra is) az 1-től 3-ig tartó 

súlyozás. Minden esetben a nagyobb szám jelenti a kedvezőtlenebb állapotot, vagyis jelen esetben: 

1. alacsony, 

2. közepes, 

3. magas 
előfordulási valószínűség. 

• Hatás mértéke: a kialakuló hatás mekkora változást okoz az egyes környezeti problématerületeken, 

1. alacsony, 

2. közepes, 

3. jelentős. 

• Felismerhetőség: esetleges probléma (üzemzavar, környezeti veszély) esetén mennyire nehéz felismerni a 

problémát. 

1. automatikus figyelőrendszer van kiépítve (Pl.: szivárgásérzékelő a duplafalú tartályban), 

2. van folyamat az észlelésre, de az nem automatikus, 

3. nincs rá folyamat, vagy nehezen észlelhető (Pl.: földalatti szimplafalú tartály mindenféle műszaki 

ellenőrzés nélkül). 

• Havária esetén veszélypotenciál: esetleges környezeti havária esetén mekkora veszéllyel, kárral kell számolni. 

1. alacsony, 

2. közepes, 

3. magas. 

• Szabályozás: adott folyamat milyen mértékben, módon van szabályozva. 

1. szabályozott, ellenőrzött, 

2. szabályozott, nem ellenőrzött, 

3. nem szabályozott, nem ellenőrzött. 

• Társadalmi felelősség: egy mostanában megjelenő új tényező. Adott hatás mekkora és milyen hatással van a 

társadalomra (nemcsak környezeti, hanem társadalmi és gazdasági szempontból is). 

1. pozitív, 

2. neutrális, 

3. negatív hatás. 

A lista tetszőlegesen folytatható. Az egyes értékek kapcsán fontos, hogy (a lehetőségekhez képest) előre 

definiált legyen, hogy mely kritérium mikor, milyen értéket vehet fel, elkerülendő az esetleges elcsúszásokat. 
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Az egyes súlyfaktorok további kiértékelése történhet például FMEA-módszerrel (Failure Mode and Effect 

Analysis, Hibamód és Hatáselemzés, minőségmenedzsmentben gyakran alkalmazott technológia). Ebben az 

esetben a súlyfaktorokból szorzatot képezünk, így előállítva az ún. RPN-számot (Risk Priority Number, azaz 

kockázat jelentőségi szám). Minél magasabb az RPN-szám értéke, annál jelentősebb a környezeti tényező. 

Célszerű kiszámolni a lehetséges legmagasabb értéket (mindenhol 3-as) és ahhoz viszonyítani a többi értéket. A 

jelentőségi kategóriák megállapítása mindig az elemzést végző személy kompetenciája. Példának okáért, ha az 

RPN által felvehető legmagasabb érték 100 lehet, egy lehetséges kategorizálás lehet a következő: 

• RPN -  

• 40 - RPN -  

• 85 - yező 

Természetesen a bemutatott megoszlás csak példa, más értékek is választhatók, sőt a kategóriahatárok (a 

hatékonyan működő környezetmenedzsment rendszer eredményeként csökkenő jelentőségű tényezők 

következtében) változtathatók is. A módszer kiegészíthető (itt is) színvezérléssel (nem jelentős: zöld, közepesen 

jelentős: sárga, jelentős: piros), mely a vizualizációt megkönnyíti. 

A környezeti tényezők és –hatások elemzésére nagyon sokféle további módszer is ismert. Az itt bemutatott 

megoldások azonban a legelterjedtebbek. Ki, milyen módszert választ, sok mindentől függ (rendszerhatár, 

folyamatok bonyolultsága, kívánt adatok részletessége, stb.), univerzális megoldás nem adható. Azt azonban 

fontos megemlíteni, hogy nem minden esetben a legbonyolultabb, legrészletezettebb módszer nyújtja a legjobb 

megoldást, sőt adott esetben még ronthatja is a hatékonyságot. Fontos, hogy mindig a kívánt eredmény 

részletességének megfelelő olyan módszer legyen kiválasztva, amely harmóniában van a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal és szakmai tudással. 
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4. fejezet - Környezeti teljesítmény 
értékelése, környezeti kontrolling 

1. 4.1 Környezeti teljesítmény fogalma, összetevői 

A jól működő környezetmenedzsment rendszer eredménye a környezeti teljesítmény folyamatos javulása. 

Ahhoz azonban, hogy értékelni tudjuk az általunk működtetett rendszer hatékonyságát, mérni kell tudnunk a 

környezeti teljesítményt. A környezeti teljesítmény értékelése a környezetmenedzsment rendszer (szabványban 

is rögzített) integráns része. Rendszerszinten az ellenőrzés, azaz a Check ciklusba tartozik. Jelentőségét mutatja, 

hogy a Nemzetközi Szabványügyi Testület külön szabványban is foglalkozik a kérdéskörrel (MSZ EN ISO 

14031:2002). 

A környezeti teljesítményértékelés fogalmának megismerése előtt át kell tekintenünk a környezeti teljesítmény 

fogalmát, mely többféleképpen is megfogalmazható. Az ISO 14001 megfogalmazásában: „Egy szervezet 

irányításának mérhető eredményei, a környezeti tényezők tekintetében.” [MSZ EN ISO 14001:2005]. Ugyanez 

az ISO 14031 terminológiájában: „Egy szervezetnek a környezeti tényezők irányításával kapcsolatos 

eredményei.” [MSZ EN ISO 14031:2002]. Mind a két megfogalmazás a környezeti tényezők oldaláról közelíti 

meg a kérdést, azonban a gyakorlati oldalról kiegészítésre szorul, főképp azért, mert fenti definíciók magukban 

hordozzák a környezeti tényezők és –hatások elemzéséből fakadó bizonytalanságot (azaz, hogy vajon minden 

környezeti tényezőt azonosítottunk-e?). Ami nagyon fontos: a környezeti teljesítményértékelésből származó 

adatok a visszacsatolásokon keresztül befolyással bírnak a környezetmenedzsment rendszer minden elemére, így 

a pontos definíció kiemelkedő fontosságú. 

Ha kimerítően szeretnénk definiálni a környezeti teljesítmény fogalmát, akkor az alábbiakat mondhatjuk el 

[Torma, 2007]: „a környezeti teljesítmény nem más, mint a szervezet normál és normáltól eltérő üzemállapota 

során felmerülő, az őt körülvevő környezeti rendszert, vagy pozitív, vagy negatív módon, input-, vagy pedig 

output-oldalról terhelő anyag-, energia- és információáramok, továbbá az ezek menedzselésére kidolgozat 

folyamatok hatékonyságának mértéke, korrigálva az egyes terhelések minőségi jellemzőivel.”. A definíció több 

fontos dologra is rávilágít: a környezeti teljesítmény eredhet pozitív és negatív környezeti hatásból egyaránt, 

nem csak az anyagáramok tekinthetők környezeti teljesítmény-összetevőnek, hanem az információ-, 

energiaáramok is. További fontos következmény, hogy a környezeti teljesítmény nem csak a fizikai 

jellemzőkkel lehet kapcsolatban, valamint nem csak a normál üzemállapotot jellemzi. A környezeti 

teljesítménynek a fizikai oldal mellett minőségi aspektusa is van. 

1.1. 4.1.1 A környezeti teljesítmény összetevői 

Mielőtt a környezeti teljesítményértékelés definícióját megadnánk, nézzük meg, hogy milyen összetevői 

lehetnek a környezeti teljesítménynek. 

Első és legfontosabb (klasszikus) összetevője a fizikai környezeti teljesítmény. A fizikai környezeti teljesítmény 

a szervezet működésének minden olyan vonatkozása, amely anyag-, illetve energiaárammal jár együtt és fizikai 

mértékegységekkel leírható. Vagyis a gyakorlatban ez nem más, mint a szervezet működésével, folyamataival 

kapcsolatos környezeti hatások mértéke (keletkező hulladék, felhasznált víz, stb.). A fizikai környezeti 

teljesítményt szokás tovább bontani még három területre: input-, output-oldali terhelések, valamint a 

működéssel összefüggő környezeti teljesítmény. A fizikai környezeti teljesítmény az EMAS rendszer kapcsán is 

kiemelt szereppel bír, hiszen egyik alapfeltétele a fizikai környezeti teljesítmény folyamatos javítása. 

A környezeti teljesítmény másik része az ún. szervezeti környezeti teljesítmény. Ebbe a körbe azok a 

teljesítmények tartoznak, melyek nem anyag- és energiaáramokkal, hanem a szervezet működésének 

hatékonyságával függnek össze. A szervezeti környezeti teljesítmény a gyakorlatban a szervezet 

(környezetmenedzsment rendszer) folyamatainak hatékonyságát méri. Ilyen mérőszám lehet például a beérkezett 

panaszra adott választ átfutási ideje, vagy a környezetvédelmi oktatások hatékonysága. Az ISO 14001 esetében 

a tanúsítás során nem alapvető követelmény a fizikai környezeti teljesítmény javítása, elegendő a szervezeti 

összetevő javítását bizonyítani. Ennek ellenére a szervezeti környezeti teljesítmény közvetve hatással van a 

fizikai környezeti teljesítményre, hiszen a környezetmenedzsment rendszer hatékonyabb működése vélhetőleg a 

fizikai mérőszámok javításában is testet ölt. 
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A szervezeti környezeti teljesítménynek van egy harmadik, kisebb jelentőségű területe is. Ez a környezet 

állapotát jelző teljesítmény. A gyakorlatban ez nem más, mint az immissziós helyzet. Vállalati szinten ennek 

figyelése nem jellemző, olyan esetekben lehet indokolt, ha a szervezet jelentős környezethasználónak minősül és 

jelentősen befolyásolja az immissziós helyzetet, vagy környezetileg érzékeny terület mellett helyezkedik el (Pl.: 

országos ökológiai hálózat magterülete mellett). A környezet állapotát jelző teljesítmény-összetevő fizikai 

mennyiségekkel írható le és így inkább a fizikai környezeti teljesítmény részének tekinthető. 

Összegezve elmondható, hogy a környezetmenedzsment rendszer működésének célja a környezeti teljesítmény 

minden összetevőjének folyamatos javítása. 

1.2. 4.1.2 A környezeti teljesítmény fogalmi változása 

A környezeti teljesítmény folyamatos javítása szabványszinten definiált. Ez jelenti annak mind fizikai, mind 

pedig szervezeti értelemben vett javítását. Manapság azonban átalakulóban van a környezeti teljesítmény 

fogalma is szervezeti szinten. Az önkéntes megoldásokhoz kapcsolódó környezetvédelem komplexitása egyre 

emelkedik. Ma már döntően nem elegendő csak környezeti teljesítményről beszélni, helyesebb a 

fenntarthatósági teljesítmény fogalmát használni. A szervezetek célja teljesítményük komplex módon történő 

javítása kell, hogy legyen, azaz a környezeti aspektus mellett, foglalkozniuk kell a társadalmi és gazdasági 

teljesítmény integrált kezelésének kérdésével is. Az integrált megközelítés mindenképp indokolt, hiszen a 

területek összefüggnek és kölcsönhatásban állnak egymással. 

A gazdasági teljesítmény figyelése már jóval korábban megjelent, mint a környezeti teljesítményé, azonban a 

fenntarthatósági teljesítmény szempontjából egy kicsit más szemszögből kell elemezni ezt a területet is. Nem 

feltétlenül a profitmaximalizáló magatartás a cél, hanem sokkal inkább a fenntartható gazdálkodás 

megteremtése. A fenntartható gazdálkodás olyan etikai alapokon nyugvó gazdálkodás, amely amellett, hogy 

lehetővé teszi a profit növelését, támogatja a gazdasági rendszer fejlődését és fenntartását a jövő számára. Ebből 

a fogalomból mindenképp az etikus gazdálkodás fogalmat kell kiindulnunk. [Tóth, 2008] az ilyen 

gazdálkodással foglalkozó szervezeteket „másként vállalkozóknak” nevezi. 

Teljesen új irányzatként jelent meg (bukkant fel újra) a 20. század végén a társadalmi felelősségvállalás (CSR = 

Corporate Social Responsibility – vállalatok társadalmi felelősségvállalása, vagy CR = Corporate Responsibility 

– vállalati felelősség) területe. Ennek értelmében (leegyszerűsítve) a gazdálkodó szervezeteknek felelősségük 

azzal a kérdéssel is foglalkozni, hogy működésük hatással van (pozitív és negatív egyaránt lehet) az őket 

körbevevő társadalomra és felelősségük, lehetőségeikhez mérten ezt a hatást a legpozitívabb irányba változtatni. 

Vagyis értelmezniük és elemezniük kell társadalmi teljesítményüket és dolgozni azon, hogy az javuljon. E 

terület sarokköveinek pontos definiálása sem ismert száz százalékosan a szervezetek számára, így annak 

méréséről (és esetleges befolyásolásáról) sem beszélhetünk esetükben. Bár egyre több (főképp nagyobb 

vállalatok irányából) ezzel kapcsolatos program ismert, általánosnak a terület ismertsége azonban semmiképp 

nem mondható. További probléma – ha szigorúan a mérnöki megközelítést vesszük figyelembe –, hogy e 

területen még nem alakult ki és nem szabályozott a mérhetőség kérdése. Azaz – szemben a gazdasági és 

környezeti teljesítménnyel – nincsenek definiálva olyan kérdéskörök, amiket mindenképp figyelni kell. A terület 

jellegéből adódóan ez meglehetősen nehéz is, de nem lehetetlen. A jövőben mindenképp a számszerűsíthetőség, 

összehasonlíthatóság irányába fog elmozdulni ez a terület is. 

Bár a három terület (jól-rosszul) külön-külön is vizsgálható, számszerűsíthető, mégsem helyes külön kezelni 

azokat. Mivel a három együtt alkotja a fenntarthatóságot, így az egyes teljesítmények helyett az összegzett 

fenntarthatósági teljesítmény elemzése a cél. Ez azonban még – ilyen fokú integráltságban – nem jellemző a 

szervezetekre. 

Az integrált megközelítésre ösztönzi a szervezeteket az egyre nagyobb számban megjelenő ún. rating-ek 

felbukkanása, melyeket külső, gyakran tanácsadó szervezetek végeznek és céljuk annak vizsgálata, hogy a 

környezeti teljesítmény mellett, hogyan alakul egy adott vállalat társadalmi, gazdasági teljesítménye. Mivel az 

ilyen jellegű megítélések számossága növekvő tendenciát mutat és egyre nagyobb érdeklődés kíséri őket a 

társadalom irányából, így a szervezeteknek is el kell mozdulniuk az integrált megközelítés irányába. 

További új aspektusa a környezeti teljesítmény fogalmának, hogy a rendszerhatárok egyre kijjebb tolódnak. 

Vagyis (és ez egyébként a helyes irány) a szervezet környezeti teljesítményének vizsgálata során beleveszik az 

alvállalkozói, beszállítói háttér környezeti teljesítményét is és együttesen kívánják azt javítani. Ez természetesen 

számos kérdést felvet (lásd közvetett környezeti tényezők kérdése), de mindenképp egy olyan terület, amivel 

egyre inkább kell foglalkozni a jövőben. 
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2. 4.2 A környezeti teljesítményértékelés fogalma, 
indokoltsága 

A környezeti teljesítmény fogalmának és annak összetevőinek definiálása után következő lépésben bemutatjuk a 

környezeti teljesítményértékelés fogalmi összetevőit, valamint folyamatának indokoltságát és illeszthetőségét a 

környezetmenedzsment rendszerbe. 

2.1. 4.2.1 A környezeti teljesítményértékelés fogalma 

A környezeti teljesítmény definiálásához képest a környezeti teljesítményértékelés fogalmi rögzítése egyszerűbb 

feladat. Az ISO 14031 definíciója szerint a környezeti teljesítményértékelés: „Olyan folyamat, amelynek célja a 

szervezet környezeti teljesítményével kapcsolatos irányítási döntések megkönnyítése mérőszámok 

kiválasztásával, adatok gyűjtésével és elemzésével, az információnak a környezeti teljesítmény kritériumaival 

való összehasonlító értékelésével, jelentéssel és közléssel, valamint e folyamat időszakonkénti átvizsgálásával és 

fejlesztésével.” [MSZ EN ISO 14031:2002]. 

Vagyis a környezeti teljesítményértékelés a környezetmenedzsment rendszer azon eszköze, melynek 

segítségével információk nyerhetők a környezeti teljesítmény alakulásával kapcsolatban. Nagyon fontos 

megemlíteni – és ez a definícióból is jól látszik –, hogy a környezeti teljesítményértékelés önmagában is egy 

menedzsment folyamat, mely szintén a PDCA-ciklus logikájával jellemezhető és figyelni kell esetében is a 

folyamatos fejlesztésre. Azaz dinamikus, nem pedig statikus megközelítésről beszélünk. Kiemelendő az is, hogy 

a teljesítményértékelés végeredménye nem minden esetben mérhető szám, információt hordozhat a környezeti 

teljesítmény alakulásáról egy minőségi (kvalitatív) információ is, különösképpen a szervezeti környezeti 

teljesítmény vonatkozásában. Ezért nem a mérhető információk, hanem „csak” a mérőszám fogalom szerepel a 

definícióban. A definícióból kiolvasható az is, hogy a környezeti teljesítményértékelés csak úgy tud 

értelmezhető információkat szállítani, ha a kapott értékeket össze lehet vetni értékelési kritériumokkal, valamint 

a korábbi értékekkel, azaz a teljesítményértékelés nem egyszeri folyamat, hanem ismétlődő. 

Megfelelve a környezeti teljesítmény fogalmának kijelenthető, hogy a környezeti teljesítményértékelés során 

adatokat kell gyűjteni a: 

• Anyag-, energia- és információáramokról, 

• Input-, output- és a működés oldaláról, 

• A fizikai környezeti teljesítmény mellett a szervezeti környezeti teljesítményről is, 

• Mennyiségi mellett minőségi információkról is, 

• A normál, a normáltól eltérő és a vészhelyzeti állapotról, 

• Adott esetben a szervezeten kívül a környezet állapotáról is, 

• A környezeti teljesítmény mellett a társadalmi és gazdasági teljesítmény vonatkozásában is (fenntarthatósági 

teljesítmény). 

Fontos, hogy a környezeti teljesítményértékeléshez olyan módszert válasszunk, mely alkalmas ezeknek a 

feladatoknak a betöltésére és megfelelő részletezettségű mennyiségi és minőségi adatot nyújt. 

2.2. 4.2.2 A környezeti teljesítményértékelés előnyei, hátrányai 

Ha egy szervezet környezetmenedzsment rendszer működtetése mellett dönt, mindenképp szükséges környezeti 

teljesítményértékelő rendszert működtetnie. Emellett azonban környezetmenedzsment rendszer megléte nélkül 

is indokolt teljesítményértékelő módszer alkalmazása. Áttekintve a környezeti teljesítményértékeléshez kötődő 

előnyöket és hátrányokat, ki lehet jelenteni, hogy a mérleg az előnyök irányába billen. Az előnyök összegezve 

pont a módszer alaplogikájában, azaz a folyamatok pontosabb ismeretében gyökereznek. 

2.2.1. A környezeti teljesítményértékelés előnyei 
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A környezeti teljesítményértékelés során az alkalmazó (módszertől függően relatív) pontos információkat 

kaphat a szervezet [Torma, 2007]: 

• Be- és kilépő anyagáramairól, 

• Belső folyamatairól, 

• Valamint a folyamatok hatékonyságáról. 

Fontos kiemelni, hogy a környezeti teljesítményértékelés során nem kielégítő megközelítés az, ha csak az input- 

és output-oldali mennyiségek kerülnek feltárásra és a szervezet működése egyfajta fekete dobozként 

leképezésre. A jól működő teljesítményértékelő rendszer információkat gyűjt a szervezet belső folyamatairól, 

azok hatékonyságáról is, hiszen csak így biztosítható, hogy a rendszer folyamatos javításához kielégítő 

információk álljanak rendelkezésre. 

A rendelkezésre álló információk bázisán felfedhetők azok a folyamatlépések, melyek nem kellően hatékonyak, 

vagy éppen nem kellően szabályozottak, ily módon megteremtve az optimálás lehetőségét. Ráadásul a 

folyamatok javítása a legtöbb esetben nem csak a környezeti jellemzők, hanem a gazdasági adatok javulásával is 

együtt jár. A környezeti teljesítményértékelés további előnye tehát, hogy lehetővé teszi a folyamatrendszeren 

belüli javításokat, hatékonyságnövelést. 

Az előbb felsorolt, az eljárás lényegéből fakadó előnyökön túl számos további pozitív hozadék is definiálható. 

Ilyen további előnyök lehetnek [Tóth, 2001], [Csutora – Kerekes, 2004]: 

• Előírások betartása: a folyamatok pontosabb ismerete lehetőséget nyújt arra, hogy azok működését még 

pontosabban illesszük a működést befolyásoló előírások (lehet jogszabályi, de lehet belső is) hálózatához, így 

biztosítva a szabályozáskonform működést. 

• Piaci helyzet megszilárdítása, cég értékének növelése: a hatékonyság-növelésből és a szabályozásoknak való 

jobb megfelelésből eredően. 

• Vállalat jó hírének (imázs) növelése: a környezeti teljesítményértékelés alkalmazása pozitív üzenet a vállalat 

környezete irányába, mutatja, hogy a környezeti (fenntarthatósági) teljesítmény javítása fontos a szervezet 

számára. 

• Dolgozók motiválása, környezetvédelem szervezeti helyének megszilárdítása: a teljesítményértékelésből 

származó információk visszacsatolása révén. 

• Belső célok betartásának nyomon követése: a módszer alapvető kiindulási bázisához csatolódóan. 

• Környezeti kommunikáció támogatása: az így megszerzett információs bázis lehetővé teszi a 

környezetvédelmi kommunikációban (külső és belső egyaránt) való eredményes felhasználást. 

A vállalat egészét érintő előnyökön túl a környezeti teljesítményértékelés hatékony megvalósítása a 

környezetmenedzsment rendszer működését is jelentős mértékben támogatja a következő területeken [Nagy – 

Torma – Vagdalt, 2006]: 

• Környezetvédelmi célok és előirányzatok teljesülésének monitorozása. 

• Környezetvédelmi célok és előirányzatok megváltoztatása, esetenként új célok kijelölése, 

• Környezeti tényezők listájának aktualizálása, relatív jelentőségi sorrendjük megváltoztatása, 

• A környezeti tényezők jobb befolyásolhatóságának megalapozása, 

• Működés szabályozásának átalakítása. 

Mint az előbbiekből is látható a környezeti teljesítményértékelés előnyei döntően a folyamatok jobb ismeretét, a 

hatékonyság növelését, jobb társadalmi, hatósági kapcsolatok kialakítását, továbbá a környezetmenedzsment 

rendszer hatékonyság-növelését ölelik fel. 

2.2.2. A környezeti teljesítményértékelés nehézségei 
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A környezeti teljesítményértékelés kapcsán jelentkező nehézségek csoportját két részre lehet bontani. A 

nehézségek egy része akkor jelentkezik, amikor a rendszer bevezetése történik, míg a másik már a működés 

során. A bevezetés során tapasztalható nehézségek a következők lehetnek [Torma, 2007]: 

• a módszertan kiválasztásának, implementálásának nehézségei, időbeli ráfordításigénye, 

• a megfelelő mérési pontok definiálása, mérési módszerek implementálása (Pl.: a korábban csak összvállalati 

szinten mért villamos energia-felhasználás helyett a gyártósori adatgyűjtés szükséges – új mérőórák 

telepítése, vagy alapvetően nehezen mérhető jellemzőkre mérési rendszer kidolgozása, stb.), 

• felelősségi körök tisztázása, adatgyűjtési rendszer kialakításának nehézségei, 

• szervezeti ellenállás, 

• bizonyos esetekben a beruházási igény, 

• az adatok feldolgozásának nehézségei, adatelemzési módszerek implementálása. 

Megfelelő tervezéssel és az alkalmas elemzési módszer kiválasztásával a nehézségek jelentős mértékben 

csökkenthetők. A szervezeti ellenállás leküzdése megfelelő kommunikációval vállalható. A működés során ezek 

a „problémák” már nem jelentkeznek szignifikánsan. 

Alapvető bizonytalanság a környezeti teljesítményértékeléssel kapcsolatban, hogy a gyűjtött adatok és az 

elemzésükre választott módszer mennyire képes megfelelően jelezni a környezeti teljesítmény alakulását, 

kibővítve a kérdést: a kapott eredmények vajon tényleg a szervezet jellemző környezeti hatását mutatják, vagy 

annak csak egy részterületét. A kérdés azért fontos, mert a későbbiekben a környezetmenedzsment rendszer 

működése, illetve a szervezet jövőbeli környezetvédelmi céljai ennek megfelelően kerülnek felállításra. A 

kérdés itt kanyarodik vissza egy másik rendszerelemhez, a környezeti tényezők és –hatások elemzéséhez. Ha a 

tényező – hatás elemzés mindenre kiterjedő és megfelelő mélységű volt, akkor lehetőség van a környezeti 

teljesítményértékelő rendszert úgy felépíteni, hogy az minden jelentősnek ítélt környezeti tényező kapcsán 

nyújtson információt. A teljesítményértékelés folyamatának rendszeres felülvizsgálata, esetenkénti javítása 

szintén elősegíti, hogy ilyen kérdések, problémák ne merüljenek fel. 

Vagyis összegezve: a nehézségek jelentősen csökkenthetők, ha a rendszer hátterében megfelelő tervezés (már a 

környezeti tényezőktől kezdve), továbbá megfelelő módszerválasztás áll. 

A környezeti teljesítményértékelés kapcsán összevetve az előnyöket és a hátrányokat az előnyök túlsúlyban 

vannak. Természetesen nem lehet elmenni amellett a tény mellett, hogy módszertani és megvalósítási oldalról is 

jelentkezhetnek bizonytalanságok, de az kijelenthető, hogy – még ha nem is száz százalékosan pontosan –, de a 

környezeti teljesítményértékelés segít a szervezet környezeti aktivitásait megfelelő mederbe terelni. A 

százalékos pontosság a rendszer és módszerek fejlesztésével emelhető. 

2.3. 4.2.3 A környezeti teljesítményértékelés 
környezetmenedzsment rendszeren belül betöltött szerepe 

A környezeti teljesítményértékelés szabványban elfoglalt helyét tekintve a környezetmenedzsment rendszer 

ellenőrzési (Check) ciklusában helyezkedik el. Ennek ellenére számos más rendszerelemhez is szorosan 

kapcsolódik. A belőle származó információk alapvetően kihatnak a tervezés (Plan) fázisára, ezen belül is a 

környezeti célrendszer összeállítására és annak folyamatos aktualizálására, a környezeti tényezők listájának és 

jelentőségi sorrendjének frissítésére (aktualizáló módszerek). Fontos szinergiák tapasztalhatók a megvalósítás 

(Do) ciklusával is, ahol a környezeti teljesítményértékelésből származó információk segíthetnek a 

környezettechnika tervezésében és megváltoztatásában, beépülnek a környezeti szabályozásba, az oktatásokba, 

továbbá a kommunikációba. Az Act, azaz javítási fázisban egyértelmű link vezet a környezeti 

teljesítményértékeléstől a vezetőségi átvizsgálás felé. 

Összességében, mivel a környezeti teljesítményértékelés információkat szolgáltat, így gyakorlatilag a 

környezetmenedzsment szinten mindegyik fázisában felhasználható. 

Mielőtt áttérnénk a környezeti teljesítményértékelés tervezésének és kivitelezésének módszereire, még ejtünk 

pár szót a teljesítményértékelés lehetséges szintjeiről. A környezeti teljesítményértékelést nem csak a 

szervezetek szintjén lehet értelmezni (jelen jegyzet szempontjából ez a vizsgálati terület), hanem a társadalom, 



 Környezeti teljesítmény értékelése, 

környezeti kontrolling 
 

 52  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

gazdaság további területein is. Jellemző alkalmazási terület a nemzetgazdaságok szintje (Pl.: fenntarthatósági 

indikátorokkal), ennek is egyik „rögzített” szabályok szerint zajló megközelítése a gazdasági és környezeti 

számlák integrált rendszere (SEEA = System of Economic and Environmental Accounts), melynek segítségével 

egy adott nemzetgazdaság teljesítményét mérik. A környezeti teljesítményt (főképp az anyagáramok felmérése 

vonatkozásában) szokás régiók, városok és kisebb ipari szerveződések (Pl.: ipari parkok) szintjén is mérni. A 

mérés a régiók és városok esetében inkább a környezeti állapotjellemzőkre, mint a felhasználásokra bázisol. 

Egyes városok, és ipari parkok vonatkozásában azonban már születtek konkrét anyagáram-elemzések, melyek a 

tényleges felhasználásokat és kibocsátásokat számszerűsítették. A környezeti teljesítmény felmérése jogszabályi 

szinten is rögzített (bevallások rendszere: hulladék, levegőszennyező anyagok, stb.) az ennek révén ország 

szinten felálló adatbázis felfogható egyfajta környezeti teljesítményértékelő (-mérő) rendszernek is. 

Leszámítva a jogszabályi bejelentés kötelezettségét, a környezeti teljesítményértékelés további korábban 

említett szintjei nem annyira jól és pontosan szabályozottak, mint a szervezeti szintű teljesítményértékelés. 

2.4. 4.2.4 A környezeti teljesítményértékelés egy lehetséges új 
felfogása 

A környezeti teljesítményértékelés a környezetmenedzsment rendszer figyelemmel kísérés és mérés lépésébe 

tartozik. Klasszikusan tématerülete a vállalat környezeti tényezőihez csatolt teljesítmény összetevők mérése, 

nyomon követése. Bemutatásra került, hogy ez a gyakorlatban a fizikai és a szervezeti környezeti teljesítmény 

nyomon követését célozza. Ha komplexitásában tekintjük az egész rendszert, akkor azonban felfedezhető, hogy 

a környezeti teljesítményértékelésbe több, más értékelő rendszer is beintegrálható, ahogy azt a következő ábra is 

mutatja [Torma, 2010]. 

4.1. ábra - Bővített környezeti teljesítményértékelés modellje 

 

A teljesítményértékelés „klasszikus” szárnyához a fizikai és a szervezeti környezeti teljesítmény értékelése 

tartozik. A szervezeti teljesítményértékelés azonban kibővítésre került a rendszer működésének átfogóbb 

megközelítésével. Ily módon beletartozik a szervezet által működtetett auditrendszer (amelybe információkat 

szállíthat a környezetmenedzsment rendszeren túl többek között a minőségmenedzsment rendszer, illetve a 

munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer is). Mivel a környezetvédelem, környezetmenedzsment a 

legtöbb szervezet esetében szolgáltató szerepkört tölt be, ezért annak szervezeti megítélése is jelenthet 

pótlólagos információt, miképp az egyes vállalati részterületek célrendszereinek környezeti vonatkozásai is. 
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Felülvizsgálva a klasszikus megközelítést, a környezeti teljesítményértékelés bővíthető szervezeti szinten is a 

társadalmi teljesítmény, illetve a beszállítók környezetvédelmi teljesítményének megítélésével. Elmozdulva 

ebbe az irányba és párosítva a klasszikus megközelítéssel egy olyan modell alakul ki, mely – nagy vonalakban – 

már alkalmas a szervezet fenntarthatósági teljesítményének értékelésére. 

3. 4.3 A környezeti teljesítményértékelés folyamata 

A környezeti teljesítményértékelés szervezeti eredményessége és hatékonysága csak megfelelő tervezéssel 

biztosítható. A tervezés során figyelni kell arra, hogy nem egy olyan rendszert tervezünk, mely statikus, hanem 

egy olyat, mely dinamikusan változó (változtatható) és képes leképezni a keretfeltételekben bekövetkező 

legfontosabb változásokat. Éppen ezért a környezeti teljesítményértékelés folyamata is a folyamatos fejlesztés 

alapelvei (PDCA-ciklus) szerint kell, hogy felépüljön. 

A környezeti teljesítményértékelésre vonatkozó nemzetközi szabvány, az ISO 14031 is ilyen logikában 

gondolkozik, amikor is a rendszer tervezésének és működtetésének lehetséges lépcsőfokait a következőképp 

adja meg [MSZ EN ISO 14031:2002]: 

• tervezés 

• a környezeti teljesítményértékelés megtervezése, 

• mérőszámok kiválasztása, 

• végrehajtás 

• adatok gyűjtése, 

• adatok átalakítása és elemzése, 

• az információk értékelése és azok összevetése a környezeti teljesítményre vonatkozó kritériumokkal, 

• jelentés készítése és nyilvánosságra hozása, 

• ellenőrzés és intézkedés 

• a környezeti teljesítményértékelő rendszer átvizsgálása és fejlesztése. 

A továbbiakban részletesen bemutatjuk az egyes lépések kapcsán felmerülő kérdéseket és lehetséges megoldási 

módokat. A fent vázolt lépések körfolyamatot alkotnak és összekapcsolódnak. Ezt mutatja a következő ábra is. 

4.2. ábra - A környezeti teljesítményértékelés folyamata az ISO 14031 szerint 
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3.1. 4.3.1 A környezeti teljesítményértékelés tervezése 

A teljesítményértékelés folyamatának legfontosabb része. A lépés megfelelő megalapozása lehetővé teszi a 

jövőbeli hatékony működést. Keretében az alábbi kérdések vizsgálata és megválaszolása szükséges: 

• mi legyen a vizsgálat köre, 

• melyek az összehasonlítás kritériumai, 

• milyen legyen az elemzés gyakorisága, módja, 

• milyen módszerrel történjen az elemzés, 

• milyen erőforrások szükségesek ehhez, 

• milyen mérőszámokat alkalmazzunk. 

3.1.1. Vizsgálat köre 

A vizsgálat körének meghatározása gyakorlatilag megfelel a környezeti tényezők és –hatások elemzésének 

rendszerhatárok kijelölése pontjával. Ebben a lépésben kell eldönteni, hogy mely folyamatok és milyen 

kiterjedésben képezzék a vizsgálat tárgyát. Gyakorlatilag ezzel kijelöljük a vizsgálat jövőbeli kereteit és 

meghatározzuk a teljesítményértékelő rendszer működését. A vizsgálat körét felül lehet vizsgálni és adott 

esetben lehet szűkíteni, vagy bővíteni. A kiépítés során javasolt ezért egy szűkebb megközelítéssel kezdeni és 

azt a későbbiekben, az információk és tapasztalatok gyűlésével bővíteni. 
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Ami fontos: a környezeti teljesítményértékelés és a környezeti tényezők és –hatások elemzése között összhang 

kell, hogy legyen, oly értelemben, hogy a környezeti tényezőknek megfelelő folyamatok monitorozása 

szükséges. Kezdő lépésként elegendő a jelentős környezeti tényezőkhöz kötődő folyamatok bevonása, amit a 

továbbiakban bővíteni lehet és kell. Vagyis a vizsgálat körének kijelölésekor a legfontosabb bemenő információ 

a környezeti tényezők és –hatások listája, valamint jelentőségi sorrendje. 

Ezen túl a vizsgálati terület kijelölését befolyásolják még a további elemek is [Nagy – Torma – Vagdalt, 2006]: 

• Jogszabályi előírások: sok esetben a környezetjogi előírások (adatszolgáltatások, bevallások, stb.) olyan 

információk rendelkezésre bocsátását írják elő, melyek nem tekinthetők a szervezet jelentős környezeti 

tényezőinek. Ebben az esetben a vizsgálat körét ezekkel a tételekkel szélesíteni szükséges. 

• Érdekelt felek igényei: szintén befolyásoló tényező, amely eltérhet a környezeti tényezők listájától. Felmérése 

az aktív külső környezeti kommunikáció révén lehetséges. 

• Iparági jellegzetességek: milyen mérőszámokat gyűjtenek a versenytársak. Érdemes felmérni (benchmark) a 

szervezet gazdasági ágazatában működő egyéb vállalkozások által gyűjtött mérőszámok körét és kigyűjteni 

belőlük a jó megoldásokat (best practise). 

• Korábbi tapasztalatok: ha a rendszer újratervezéséről van szó, meg kell vizsgálni, hogy eddig milyen 

mérőszámokat gyűjtöttünk és azok közül kiválasztani, amelyeket érdemes továbbra is gyűjteni. 

A vizsgálat körének kialakulásával előáll azon folyamatok listája, amelyek be lesznek vonva a 

teljesítményértékelés folyamatába. 

3.1.2. Összehasonlítás kritériumai 

Az összehasonlítás kritériumai segítséget nyújtanak abban, hogy a környezeti teljesítményértékelő rendszer 

eredményeit el tudjuk helyezni egy koordináta rendszerben és meg tudjuk állapítani, hogy a kapott értékek 

megfelelőek-e. A kritériumok definiálására szükség van ahhoz, hogy a célok teljesülését ellenőrizni lehessen, 

hogy ki lehessen értékelni az előírásoknak való megfelelőséget, továbbá, hogy az esetleges trendek 

felismerhetővé váljanak. 

Melyek lehetnek azok a kritériumok, amelyek lehetővé teszik az eredmények összevetését? Az első és 

legfontosabb ilyen csoport a környezeti tényezők és –hatások listája. A lista és különösképpen annak jelentőségi 

sorrendje meghatározó a környezeti teljesítményértékelő rendszerben. A teljesítményértékelés eredményei 

információt hordoznak arról, hogy hogyan változott (ha változott) az egyes környezeti tényezők jelentősége. 

Vagyis megteremtődik a visszacsatolás lehetősége. 

Összevetési kritérium lehet a környezeti célrendszer is (beleértve a környezeti politikát is). Ebben az esetben az 

elemzés eredményeiből az egyes célok, programok teljesülésére lehet következtetni és megítélni, hogy: a) 

megfelelőek voltak-e a célok, b) tervszerűen halad-e a megvalósulás, c) mennyiben javult adott cél által a 

környezeti teljesítmény, d) milyen új célokat lehetne megfogalmazni. 

Nagyon fontos kritérium és elemzési felület a környezeti teljesítményértékelés korábbi eredményei. Az 

időszakról időszakra történő összevetés révén feltárhatók a változások irányai, illetve felrajzolhatók a trendek. 

A környezeti teljesítményértékelés lehetőséget nyújt a benchmarkra is, azaz a szervezet teljesítményének 

összevetésére más (versenytárs, vagy más szervezet) vállalkozások teljesítményével. Így megítélhető, hogy a 

teljesítményünk megfelel, jobb, vagy rosszabb az adott ágazat teljesítményénél. 

A kritériumok megvizsgálása és kiválasztása meghatározza azt, hogy a környezeti teljesítményértékelés során 

milyen keretfeltételekkel kerülnek az eredmények összevetésre. Nagyon fontos, hogy a vizsgálat teljes körű 

legyen, mivel úgy elkerülhető, hogy bizonyos feltételek rejtve maradjanak, továbbá sokkal pontosabbá válik a 

teljesítmény megítélése. 

A vizsgálat köre és az összevetési kritériumok definiálásával választ adhatunk a mit kérdésére, a továbbiakban 

pedig keressük a választ a hogyan kérdésére (persze még mindig a tervezés szintjén). 

3.1.3. Elemzés gyakorisága, módja 
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Nagyon fontos kérdés, főképp azért is, mert meghatározza, hogy milyen erőforrások szükségesek a 

végrehajtáshoz, továbbá az itt nyert információk segítségével lehet a tényleges folyamatot kialakítani. A 

vizsgálandó paraméterek a következők: 

• Adatgyűjtési pontok: ha megvan, hogy mely folyamatokat, milyen kritériumok szerint szeretnénk elemezni 

(vizsgálati kör, összehasonlítási kritériumok) meg kell vizsgálni, hogy mely folyamatok érintettek a 

vizsgálatban (mely környezeti tényezők), továbbá definiálni kell, hogy ezeket a folyamatokat mely 

állapotukban és mely ponton lehet mérni úgy, hogy a kapott eredmények tényleg relevánsak és 

reprezentatívak legyenek. Vagyis például egy megmunkáló berendezés energiafogyasztásánál mely 

részfolyamatokkal együtt kell mérni (Pl.: csak a tényleges megmunkálás energiaigényét, vagy a kisegítő 

tevékenységek (Pl.: anyagfelhordás, megmunkáló folyadék ellátás, stb.) energiamérlegét is fel akarjuk-e 

állítani). Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálni azt is, hogy ezek a mérési pontok rendelkezésre állnak-e, 

vagy ki kell őket alakítani (invesztíció). 

• Az adatgyűjtés gyakorisága: milyen gyakorisággal kell mérnünk a folyamatokat ahhoz, hogy tényleg 

informatív eredményt kapjunk. A leggyakoribb az évi egyszeri adatgyűjtés, de választhatunk negyedéves, 

havi, napi, vagy akár folyamatos (online) adatgyűjtést is. 

• Személyi felelősség: ki felelős az adatok gyűjtéséért. Itt nem a konkrét munkatárs kijelölése a cél, hanem 

annak eldöntése, hogy az adatokat a környezetvédelmi osztály (ha van ilyen) munkatársai gyűjtsék-e be, vagy 

ezt a feladatot delegálják az adatot szolgáltató terület felé. Ami fontos: a szerepeket és felelősségi köröket 

tisztázni és írásban rögzíteni kell. 

• Kiértékelés: ki a felelős az adatok kiértékeléséért. Hasonlóképp, mint a gyűjtés témakörénél. További 

megválaszolandó kérdés, hogy milyen gyakorisággal és milyen mélységben történjen az adatok kiértékelése. 

• Adattárolás, hozzáférhetőség kérdése: hol tároljuk az adatokat (elektronikusan csak, vagy papíros 

formátumban is), ki az akinek ehhez hozzáférése lehet. Mivel az elektronikus tárolás a legjellemzőbb és 

ajánlottabb (a további felhasználás, illetve elemzés megkönnyítése miatt), kérdésként merülhet fel az is, hogy 

kinek lehet írási és kinek csak olvasási joga az adatállományhoz. 

Az eddigi lépéseken keresztül kialakultak a teljesítményértékelő rendszer keretei, a továbbiakban a 

módszertanválasztás, illetve a megvalósítás, mint kérdés merül fel. 

3.1.4. Elemzési módszer kiválasztása 

Mielőtt a konkrét adatgyűjtés elkezdődne el kell dönteni, hogy a szervezet milyen módszert alkalmaz az adatok 

kiértékelésére. Ez egyébként befolyással bír az adatgyűjtés tervezésére is. A környezeti teljesítményértékelés 

módozatai rendkívül sokrétűek, részleteiben a következő fejezetben mutatjuk be őket. Annyi azonban 

elmondható, hogy a legáltalánosabban alkalmazott megoldás az ún. indikátor-rendszer, mely többek között az 

ISO 14031-es szabvány által is feldolgozott. A teljesítményértékelő rendszer kiépítése további lépéseinek 

bemutatása során abból a premisszából indulunk ki, hogy a választott módszer az indikátor-módszer. 

3.1.5. Erőforrások biztosítása 

A tervezés egyik utolsó lépése az elemzéshez szükséges erőforrások tervezése és rendelkezésre bocsátása. A 

szükséges erőforrások részben eszköz-jellegű erőforrásokat jelentenek. Ezen belül is az adatgyűjtéshez 

szükséges eszközök említhetők. Például mérőórák, automatikus mérőberendezések, de ide sorolhatók 

invesztícióként azok a berendezés-átalakítások is (Pl.: mintavételi hely kialakítása), melyek ahhoz szükségesek, 

hogy az adatgyűjtés zökkenőmentes legyen. Sok esetben a környezeti teljesítményértékelő rendszer kialakítása 

eleinte beruházásokkal jár együtt. Ezek azonban a későbbiekben rendre megtérülnek. Tárgyi eszköz a 

kiértékeléshez használt számítógép is. 

Az erőforrások másik köre az emberi erőforrások témaköre, vagyis annak a személyzetnek, szaktudásnak, stb. a 

rendelkezésre bocsátása, mely a rendszer működtetéséhez szükséges. Kiemelten fontos a szerepek rögzítése, 

illetve a felső vezetés részéről az erőforrások rendelkezésre bocsátása. 

3.1.6. Mérőszámok kiválasztása 

A tervezés utolsó és egyben egyik legfontosabb lépése. El kell dönteni, hogy az adatgyűjtési pontokon mely 

mérőszámok segítségével jellemezhető a legjobban a környezeti teljesítmény. A tervezés során alaposan kell 
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eljárni, mert bár a mérőszámok köre bővíthető, sőt indokolt esetben szűkíthető is akár, de a már meglévő 

mérőszámok rendszeres megváltoztatása veszélyes rendszer hatékonysága, komolysága és elfogadottsága terén. 

Ezért a tervezés során, amennyire lehetséges figyelembe kell venni a jövőbeli (többlet) adatigényt is, valamint 

azt is, hogy milyen módon tervezzük az információkat továbbhasználni, esetleg nyilvánosságra hozni. 

A mérőszámok (indikátorok) a rendszer működésének gerincei, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 

minden tekintetben, megfelelőek legyenek. Az ISO 14031 ajánlásai szerint a mérőszámoknak az alábbi 

kritériumoknak kell megfelelniük [MSZ EN ISO 14031:2002]: 

• a belőlük nyert információ legyen érthető és minél könnyebben felhasználható, 

• legyen elegendő számú indikátor (számuk legyen összhangban a szervezet méretével és jellegével, Pl.: 

nyilvánvaló, hogy egy egyszemélyes könyvelő vállalkozás jóval kevesebb információt kell, hogy gyűjtsön, 

mint egy nagy gyógyszeripari vállalat) 

• az indikátorok legyenek mérhetőek és relevánsak, 

• legyenek könnyen és költséghatékonyan gyűjthetőek (Pl.: nem érdemes olyan indikátorokat választani, 

amelyek gyűjtése problémákba ütközik, vagy nem lehetséges), 

• jellemezzék pontosan a vállalat környezeti teljesítményének alakulását, 

• reagáljanak érzékenyen a környezeti teljesítmény változásaira, 

• lehessen belőlük esetleges trendeket felállítani. 

A mérőszámok tervezés során fontos, hogy megfeleljenek a fentebb részletezett kritériumoknak, mert csak így 

érhető el a teljesítményértékelő rendszer által szolgáltatott információk megfelelő színvonala. Ha megterveztük, 

hogy milyen mérőszámokat szeretnénk gyűjteni, el kell dönteni azt is, hogy ezek a mérőszámok milyen típusúak 

legyenek. A legfontosabb mérőszám típusok a következők [Nagy – Torma – Vagdalt, 2006]: 

• abszolút mérőszámok: közvetlenül mért adat, Pl.: évi felhasznált vízmennyiség m3-ben, 

• relatív mérőszámok: valamihez viszonyított mennyiségek, Pl.: egy legyártott termékre eső vízfelhasználás, 

m3/termékegység, 

• normalizált/indexált: számított eredmény, mely az adott értéket egy bázisértékhez (Pl.: bázisév 

felhasználása) viszonyít, 

• aggregált információk: a mérőszámok csoportosítása révén áll elő. Például a különböző gyáregységekben 

keletkező veszélyes hulladék összegzése, de ide tartoznak például az ökopont rendszerek aggregált mutatói is, 

• súlyozott mérőszámok: minőségi értékelés kategóriája. A naturális mennyiségeket súlyozhatjuk különböző 

faktorok, például a hozzá kapcsolódó környezeti tényező súlya szerint, 

• minőségi információk: nem kvantifikálható jellemzők, például a rend és tisztaság általános helyzete adott 

területen. 

A fentebb jelzett kategóriák segítségével ki lehet alakítani a konkrét mérőszámok körét, melyeket gyűjteni 

fogunk. Az indikátorok további csoportosítási lehetőségét nyújtja az ISO 14031-es rendszer, mely a 

mérőszámokat három nagy csoportba sorolja (hasonlóképp a környezeti teljesítmény három összetevőjéhez), 

ezek a következők [MSZ EN ISO 14031:2002] és [BMU – UBA, 1995]: 

• Működési teljesítmény indikátorok (MTM): a környezeti teljesítmény fizikai összetevőit mérik (Pl.: 

hulladékkeletkezés, vízfogyasztás, stb.). Lehet gyűjteni őket az input- és output-oldali terhelések, továbbá az 

üzemelés kapcsán is. 

• Vezetőség teljesítményének indikátorai (VTM): a szervezeti környezeti teljesítmény mérőszámai, vagyis a 

szervezet környezetvédelmi folyamatinak hatékonyságát mérik (Pl.: érdekelt felek panaszainak elbírálási 

ideje, stb.). 

• Környezetállapot indikátorok (KÁM): olyan mérőszámok, amelyek a vállalatot körbevevő környezet 

állapotáról nyújtanak tájékoztatást (Pl.: immissziós helyzet). Gyűjtésük csak abban az esetben indokolt, ha a 
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szervezet érzékeny környezeti terület közelében fekszik, vagy környezeti hatása jelentős hatással van az őt 

körbevevő környezet állapotára (Pl.: jelentős környezethasználó). 

A szervezetnek még a tervezés fázisában el kell döntenie, hogy a működési teljesítmény indikátorok mellett 

kíván-e a vezetőség teljesítményének indikátoraival (környezetmenedzsment rendszer esetén fontos), illetve a 

környezetállapot indikátorokkal foglalkozni. A működési teljesítmény mérőszámok a környezeti 

teljesítményértékelés klasszikus mérőszámai közé tartoznak, így azok gyűjtése az értékelő rendszerben evidens. 

Nem feltétlenül igaz ez azonban a vezetőségi mérőszámokra. Ezek az indikátorok ún. „puha” indikátorok, 

amelyek nem konkrét fizikai jellemzőkkel vannak kapcsolatban. Ennek ellenére gyűjtésük indokolt, hiszen 

információkat hordoznak a folyamatok hatékonyságáról, mely közvetett módon kihat a fizikai jellegű 

mérőszámok alakulására is. Többek között ilyen mérőszámok lehetnek a környezetvédelmi programok 

hatékonyság mérőszámai, a környezeti teljesítmény alakulását befolyásoló menedzsment-tevékenységek 

hatékonysága, a környezetvédelmi oktatások hatékonysága, vagy például a jogszabályi nemmegfelelősségek 

száma és az azokra hozott válaszintézkedések átfutási ideje. 

3.2. 4.3.2 A környezeti teljesítményértékelés végrehajtása 

A környezeti teljesítményértékelés konkrét megvalósítása négy fő, egymásra épülő lépcsőt ölel fel. A megfelelő 

tervezés mellett kiemelt figyelmet kell arra is fordítani, hogy a végrehajtás négy lépcsője is kellőképp 

szabályozott módon valósuljon meg. 

1. lépés: az adatok gyűjtése 

Az adatgyűjtés során ténylegesen megtörténik az előzetesen kijelölt mérési pontokról (folyamatelemek) az 

előzetesen eldöntött jellegű indikátorok begyűjtése. A tervezés fázisában korábban felsorolt tényezők közül, 

ebben a fázisban releváns a gyűjtés gyakorisága, a gyűjtéssel kapcsolatos felelősségi körök (azaz az adatgyűjtő 

személye), továbbá a gyűjtés módja. A gyakoriság kapcsán elmondható, hogy a minél „sűrűbb” adatgyűjtés 

átfogóbb és pontosabb kép elkészítését teszi lehetővé, de jelentős erőforrás-igénye is van. Az adatgyűjtés módja 

kapcsán pedig dönthetünk akár a területi interjúk lefolytatása mellett, vagy létrehozhatunk egy online elérhető 

táblázatot, amit a delegált felelősségi köröknek megfelelően mindenki tölt. 

Két dolog, ami fontos: az információk kiértékelését minden esetben a környezetvédelmi szakembereknek kell 

elvégezni. A kiértékelés során az adatokat összevetik az értékelési kritériumokkal. A másik fontos aspektus: 

nem minden esetben jobb a nagyszámú mérőszám. 

2. lépés: adatok átalakítása, elemzése 

Ebben a lépcsőben történik meg az adatok értékelési kritériumoknak megfelelő formába hozása. A leggyakoribb 

eltérés az szokott lenni, ha a gyűjtött adat nem a megfelelő mértékegységben van (Pl.: MJ-ban MWh helyett). 

Ilyen esetekben arra a mértékegységre kell hozni a mérőszámokat, amilyeneket az értékelési rendszer megkíván. 

Ekkor történik meg többek között például a relatív és indexált mérőszámok kiszámítása is. Többek között 

alkalmazhatók különböző statisztikai, grafikus, vagy éppen súlyozási módszerek is. Nagyon fontos, hogy ki kell 

térni az adatok minőségének, megfelelőségének és megbízhatóságának ellenőrzésére is. Az esetleges torzítások 

elkerülése érdekében figyelembe kell venni minden a tárgyra vonatkozóan összegyűjtött adatot. 

3. lépés: információk értékelése és összevetése a vizsgálati kritériumokkal 

Itt történik meg a kapott és megfelelő állapotba hozott tényleges értékek összevetése a korábban felsorolt 

vizsgálati kritériumokkal. Az elemzési lépcső eredményeként eldönthető, hogy a gyűjtött információk bázisán a 

környezetmenedzsment rendszer működése megfelelő hatékonyságúnak tekinthető-e. Az itt kapott elemzési 

eredmények döntéstámogató információként szolgálnak a felső vezetés számára. Fontos lépés az esetleg 

jelentkező trendek idejében történő felismerése is. 

4. lépés: jelentés készítése és nyilvánosságra hozása 

A környezeti teljesítményértékelésből származó információk a környezetmenedzsment rendszer döntési 

szintaxisának bemenő változói. Ez azonban csak akkor működik, ha a megfelelő adatok eljutnak a megfelelő 

helyre. Már a tervezés fázisában fel kell mérni és el kell dönteni, hogy a kapott eredmények milyen irányba és 

milyen formában (feldolgozottsági fokban) kerülnek továbbvezetésre. 
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A felső vezetés irányába az eredmények mindenképp továbbvezetésre kell, hogy kerüljenek, hiszen így tudják 

csak a megfelelő döntéseket meghozni és a jövőbeli célokat kijelölni. E mellett azonban a kapott információk 

eljuttathatók a szervezet belső érdekelt feleihez is, felhasználva a belső környezetvédelmi kommunikáció 

eszköztárát. A környezeti teljesítményre vonatkozó adatok felhasználhatók az oktatásokban, illetve a 

munkatársak motiválásában is. Az információközlés mehet automatikusan is, ha az adatok például egy 

megosztott meghajtón kerülnek tárolásra. 

Lehetséges (sőt a bizalom megteremtése miatt indokolt is) az adatok külső érdekelt felek irányába történő 

továbbítása is. Ennek is számtalan eszköze ismert (külső kommunikáció), történhet direkt (Pl.: környezeti 

jelentés, vagy nyilatkozat kiadása és eljuttatása az érintett félhez), vagy indirekt módon (Pl.: adat a szervezet 

internetes honlapján) is. A környezeti adatok külső kommunikációja során nagyon fontos arra ügyelni, hogy az 

adatok egyértelműek legyenek, lehessen tudni, hogy mire vonatkoznak és ne adjanak lehetőséget a 

megtévesztésre. Ha már korábban is kommunikálta a szervezet környezeti adatait, akkor az 

összehasonlíthatóságra is figyelni kell. 

3.3. 4.3.3 A környezeti teljesítményértékelés ellenőrzése és 
javítása 

A környezeti teljesítményértékelés nem statikus. Csak akkor garantálható, hogy mindig a megfelelő adatok 

szülessenek, ha a rendszer folyamatos felülvizsgálat alatt áll. Hiába van első lépcsőben jól megtervezve és 

működtetve a rendszer, a keretfeltételek változása miatt nem fog kellően megfelelő eredményeket nyújtani. 

A PDCA-ciklus szellemében ezért a környezeti teljesítményértékelő rendszert folyamatosan felül kell vizsgálni 

és fejleszteni. A felülvizsgálat okai lehetnek a következők [Nagy – Torma – Vagdalt, 2006]: 

• megváltozott technológiák, új technológiák megjelenése, 

• a környezeti tényezők és –hatások listájának aktualizálása, 

• környezetvédelmi célok és előirányzatok változása, 

• megváltozott vállalatméret, 

• megváltozott jogszabályi környezet, 

• érdekelt felektől érkezett jelzések, 

• nem megfelelő és hasznos információt nyújt, 

• nem reprodukálja megfelelően a vállalat környezeti teljesítményét. 

Ezek csak kiragadott példák, a környezeti teljesítményértékelő rendszert azonban nem csak ezekben az 

esetekben kell felülvizsgálni. A felülvizsgálat során változhatnak az alkalmazott indikátorok, a gyűjtés módja és 

mélysége, az elemzési módszer. Lehet a változtatás, fejlesztés indoka az is, ha a szervezet másfajta 

teljesítményértékelő módszert kíván bevezetni. Az esetleges változtatások esetén azokat megfelelően 

kommunikálni kell. Fontos, hogy – mivel a környezetmenedzsment rendszer működésében a környezeti 

teljesítményértékelés kiemelt szerepet tölt be – a rendszert mindig teljesen aktuális állapotban kell tartani. 

4. 4.4 A környezeti teljesítményértékelés módszerei 

A környezeti teljesítményértékelés módszereinek feltárása előtt röviden bemutatjuk a teljesítményértékelés 

lehetséges további alkalmazási területeit és ez alapján kísérletet teszünk a módszerek elvi csoportosítására. A 

fejezet jelentős részében a szervezeti szintű környezeti teljesítményértékelés módszereivel foglalkozunk. 

A környezeti teljesítményértékelést nem csak a vállalati teljesítmény számszerűsítésére alkalmazzák. Lehetséges 

és gyakori felhasználási módja a termékek környezeti teljesítményének értékelése. Ez a jól definiált 

módszereket alkalmazó témakör az életciklus-értékelés (LCA = Life-Cycle Analysis) területe. Az életciklus 

értékelés szabvány szinten is rögzített (ISO 14040:2006 és csatlakozó szabványai). Teljes körű életciklus-

értékelést meglehetősen ritkán alkalmaznak, mivel nagyon információ-, anyag- és energiaigényes folyamat. 

Jóval jellemzőbb a fogalmi LCA, illetve az egyszerűsített LCA elvégzése. Életciklus értékelés termékek mellett 

szolgáltatásokra is elvégezhető. 
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Környezetgazdasági megközelítést jelent a teljesítményértékelésen belül az externáliák becslése, értékelése. Bár 

az externália fogalmi oldalról jól körülhatárolt, elemzési módszerei nem definiáltak ilyen pontosan. Mivel 

nagyon sok bizonytalanság tapasztalható ezen a területen, nincsenek már kialakult gyakorlatok, továbbá nincs 

külső (és belső) motiváció az elemzésre, ezért a szervezeti szintű értékelés ezen a területen nem jellemző. 

Szintén nem jellemző a szervezeti alkalmazás, de ennek ellenére a környezeti teljesítményértékelés körébe 

tartozik a környezeti hatások (minőségi) értékelése. Ennek keretén belül a számszerűsített környezeti hatások 

értékelése történik meg, azaz annak számszerűsítése, hogy ténylegesen ez mekkora terhelést is jelent a 

környezet számára. A gyakorlatban ezt a leggyakrabban az életciklus-értékelésekhez alkalmazzák, annak önálló 

hatásbecslési fázisaként (LCIA = Life-Cycle Impact Assessment). Az elemzéshez sok módszer ismert 

(EcoIndicator’95 és ’99, UBP-módszer, EDIP, EPS, IMPACT 2002, stb.). A módszerek legnagyobb része 

szoftveresen is rendelkezésre áll, de mivel a hátterükben álló modellek, csak részben pontosak, ezért nem 

minden esetben nyújtanak stabil, összehasonlítható eredményt. 

További területet képeznek a külső fél által végzett értékelések, ezekről később szólunk majd. Most azonban 

bemutatjuk a szervezeti szintű környezeti teljesítményértékelés lehetséges módszereit. 

4.1. 4.4.1 Szervezeti szintű környezeti teljesítményértékelés 
módszerei 

A környezeti teljesítményértékelés legjobban kidolgozott területe a szervezeti szintű környezeti teljesítmény 

értékelése. Ennek több oka is van. Egyrészt a legkönnyebben megfogható és ezzel együtt legkönnyebben 

standardizálható területről van szó. Indokolja a módszertani megalapozottságot az is, hogy ez az a terület, ahol a 

teljesítményértékelés eredményei a leginkább köthetők konkrét hasznokhoz (gazdasági, társadalmi és környezeti 

hasznok). Továbbá ez a terület jól szabályozott, egyrészt jogszabályi oldalról, másrészt pedig a szabványok 

oldaláról is pontosan lefedett témakörről van szó. A szervezeti környezeti teljesítményértékelés kapcsán komoly 

szakmai tapasztalatok gyűltek össze, mely egyrészt segíti a további elterjedést, másrészt támogatja a jövőbeli 

módszertani fejlesztéseket. 

A környezeti teljesítményértékelés nem fiatal terület a vállalati életben. Gyakorlatilag a vállalati 

környezetvédelem gyökereihez lehet visszanyúlnunk, ha az eredetét keressük. Az 1970-es évek végén az 

Amerikai Egyesült Államokban a biztosítótársaságok nyomására kezdődő vállalati környezeti kockázatbecslések 

[Kósi – Valkó, 2006] is a környezeti teljesítmény (igaz külső fél általi) értékelésének tekinthetők. A 

környezetvédelem vállalati integrációjával párhuzamosan a környezeti teljesítményértékelés is egyre nagyobb 

teret nyert és az értékelő szerepét a külső fél helyett a belső szakemberi gárda vette át. 

A szervezeti szintű környezeti teljesítményértékelés módszertani skálája nagyon széles. A lehetségesen 

alkalmazandó módszerek között találhatunk nagyon egyszerűeket (gyakorlatilag az adatok gyűjtése és 

ábrázolása) és olyanokat is, amelyek alkalmazása komoly tudományos előképzettséget (az adatok gyűjtésén túl, 

azok minőségi értékelése is) igényel. Ez a széles módszer-skála is erősíti a további terjedést. 

Alapfeladatát tekintve a környezeti teljesítményértékelés nem más, mint a szervezet működésére jellemző 

környezeti (és társadalmi, gazdasági) adatok gyűjtése, majd azok valamilyen algoritmus szerinti elemzése és 

kommunikálása. Így elmondható, hogy az egyes módszerek csak az adatok feldolgozottsági fokában és azok 

értékelési mélységében térnek el egymástól. A skála egyik végét a minimális (esetenként semmilyen) értékelés a 

másik végpontját pedig az adatok aggregálása képezi. 

Fontos megemlíteni, hogy a módszerek közötti választás mindig a szervezet igényeinek megfelelően kell, hogy 

történjen. Nem helyes egy bonyolult módszert alkalmazni olyan esetben, ahol nincs szükség olyan elemzettségi 

szintű eredményekre. További fontos ismérv a fokozatosság, azaz az egyszerűbb módszerektől a bonyolultabbak 

felé való haladás. Míg például egy a környezetmenedzsment rendszert éppen csak kiépített vállalatnak nem 

célszerű nagyon bonyolult módszert alkalmaznia, addig egy jelentős tapasztalatokkal bíró szervezet már 

fordulhat bonyolultabb módszerek irányába. 

A jelenleg általánosan alkalmazott környezeti teljesítményértékelő módszerek egy lehetséges csoportosítását 

mutatja a következő ábra [Tóth, 2001]. 

4.3. ábra - A környezeti teljesítményértékelés módszereinek lehetséges csoportosítása 

[Tóth, 2001 alapján] 
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Az öt fő csoport az alkalmazás bonyolultságában is jelentősen eltérő módszereket tartalmaz. Míg a baloldalon 

álló megalapozó módszerek meglehetősen egyszerűek, addig a szintetizáló módszerek alkalmazása komoly 

felkészültséget igényel. Jelen esetben a bonyolultság két fő dimenzióban értelmezhető: az alkalmazás, szervezet 

működésébe illesztés nehézsége, valamint az eljárás módszertani nehézségei. 

A továbbiakban röviden bemutatjuk, hogy az egyes módszertani csoportokat és azokon belül a módszereket mi 

jellemzi. 

4.1.1. Megalapozó módszerek 

Grafikus megjelenítés: a grafikus megjelenítések célja, hogy gyorsan, egyszerűen és vizuálisan képet adjanak a 

tevékenység, szervezet környezeti teljesítményéről. Ebbe a körbe tartozik többek között az ökotérképezés 

módszere is. Feltételesen nevezhetjük ezeket a módszereket teljesítményértékelő módszereknek, mivel csak 

kevés mérhető adatot gyűjtenek. Inkább tekinthetők olyan módszereknek, amelyek segítségével elő lehet 

készíteni egy környezeti teljesítményértékelő módszer bevezetését. 

Hatásértékelési eljárások: Szintén csak a környezeti teljesítményértékelés előkészítő módszereinek 

tekinthetők. Sokkal jellemzőbb felhasználási területük a környezeti tényezők és –hatások értékelése. Ily módon 

persze információt nyújt a tényezőkhöz kapcsolódó környezeti teljesítményről is. 

4.1.2. Indikátor módszerek 

ISO 14031: az indikátormódszer. A környezeti teljesítményértékelés leggyakrabban alkalmazott megközelítése. 

Jellemzője, hogy a szervezet környezeti teljesítményét mérőszámok (indikátorok) segítségével számszerűsíti. Az 

elterjedésében jelentős segítséget nyújt, hogy uniform megoldásról van szó, azaz bármilyen tevékenységű, 

méretű, környezeti jellemzőjű szervezet alkalmazhatja (szemben például egy ökotérképezéssel, melyet döntően 

kis szervezetek alkalmaznak, vagy a bonyolultabb aggregáló módszerekkel, melyeket viszont jellemzően 

nagyobb szervezetek használhatnak hatékonyan). A módszer flexibilisen és könnyen alkalmazható és mivel 

szabványosított is (ISO 14031), így a rendszerszempontú megközelítés is adott. A módszer három fő csoportját 

különbözteti meg a környezeti mérőszámoknak: működési teljesítmény indikátor, vezetőség teljesítményének 

mérőszámai, illetve környezetállapot mérőszámok (mindezek bővebben a környezeti teljesítményértékelés 

folyamatát bemutató részben). A Nemzetközi Szabványügyi Testület az ISO 14031-es szabványnak elkészítette 

a technikai szabványát (ISO/TS 14032:1999) is, melyben vállalati példákon keresztül mutatja be az indikátor 

módszer lehetséges alkalmazását. A kapott kvantitatív és kvalitatív információk egyszerre felhasználhatók a 

környezetmenedzsment rendszer különböző folyamataiban. Az ISO 14031 szerinti módszer esetében az adatok 

aggregáltsági foka relatív alacsony. Az alkalmazott mérőszámok aztán tovább bonthatók a korábbi fejezetekben 
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már megismert módon (abszolút, relatív, indexált, aggregált mérőszámok, stb.). A környezeti 

teljesítményértékelés ISO 14031 szerinti kiépítésének és működtetésének lépéseit a korábbi fejezetekben 

részletesen bemutattuk. 

Ökohatékonysági értékelés: szintén indikátor módszer, mely az ökohatékonyság alapdefinícióját használja. E 

szerint az ökohatékonyság nem más, mint az előállított termék, vagy szolgáltatás értéke / a környezeti hatás 

mértéke. Ökohatékonysági mérőszámot gyakorlatilag minden környezeti problématerületre és minden vállalati 

folyamatra alkothatunk, lényeg, hogy a logika megmaradjon. Ily módon lehetőség nyílik a kiválasztott 

folyamatok (folyamatlépések) hatékonyságának mérésére. Az ökohatékonysági értékelés annyiban más, mint az 

indikátor módszer, hogy származtatott indikátorokat alkalmaz. A WBCSD (World Business Council for 

Sustainable Development) az ökohatékonysági mérőszámoknak két típusát különbözteti meg az általánosan 

alkalmazható mérőszámokat, melyek egy globális probléma indikátorai és minden vállalat esetében 

alkalmazhatóak és a vállalatra jellemző mérőszámokat, melyek a vállalati folyamatokat jellemzik, de nem 

alkalmazhatók általánosan [Tóth, 2002]. A WBCSD a mérőszámok fajtáinak definiálása mellett javaslatot tesz 

egy ún. ökohatékonysági metszet elkészítésére is, mellyel jól ábrázolható a szervezet teljesítménye. A módszer 

nagy előnye, hogy az értékelésbe a gazdasági teljesítményt is bevonja, hátránya azonban, hogy a környezeti 

teljesítmény „puhább”, azaz szervezeti mérőszámaival nem foglalkozik. 

4.1.3. Anyag- és energiaforgalmi módszerek 

Öko-mérleg: az öko-mérleg szintén indikátorokkal operál, azzal a többlettel, hogy alaplogikájából kifolyólag a 

bejövő és a kimenő anyag- és energiaáramokat (input – output oldali terhelések) veti össze egymással. Ily 

módon lehetővé teszi a szervezet „összegzett” öko-hatékonyságának felállítását, viszont elhanyagolja a 

szervezeten belül zajló folyamatok számszerűsítését. Az öko-mérlegek elkészítéséhez sok és pontos adat 

szükséges, cserébe viszont pontos képet is nyújt a felhasználásokról. Alapegyenlete, ahogy már korábban is 

bemutatásra került: Input = Output + nettó akkumuláció. Öko-mérlegek alkalmazása több szinten lehetséges 

[Tóth, 2002]: szervezet egésze, eljárás, folyamat, termék, vagy éppen telephely. Felállítása időigényes és 

bonyolult, ha az adatok beszerzése folyamatszinten nem szabályozott, ellenkező esetben könnyen végrehajtható. 

Megjegyzendő, hogy jogszabály írja elő például anyagmérleg (öko-mérleg) készítését a szervezetnél alkalmazott 

veszélyes anyagokra. 

Környezeti költségszámítás: a környezeti költségszámítás csak feltételesen tekinthető környezeti 

teljesítményértékelő módszernek. Alkalmazásának célja egy szervezet kapcsán felmerülő belső (internális) 

környezeti költségek feltárása és számszerűsítése. Az így kapott adatok a döntéshozatal során felhasználhatók. 

Folyamata relatív jól szabályozott, bár minden szervezet esetében más és más feltárást igényel. A környezeti 

költségszámítás bemenő adatait a környezeti adatok képezik. 

4.1.4. Hierarchizáló módszerek 

A hierarchizáló módszerek eltérően a korábban bemutatott eljárásoktól, külső fél által végzett 

teljesítményértékelésnek minősülnek. A gyakorlatban ez olyan rankingek (rangsorrendek) elkészítését jelenti, 

melynek során az egyes szervezeteket környezeti (és egyre gyakrabban társadalmi) teljesítményük alapján 

rangsorolják. A környezeti rangsorok elkészítésének egyik legfontosabb célja a motiváció a jobb környezeti 

teljesítményre. A környezeti rangsorolásoknak és így a hierarchizáló módszereknek számtalan válfaja ismeretes. 

A következőkben itt [Tóth, 2002] nyomán mindössze kettőt mutatunk be. 

Többlépcsős környezeti besorolás: a többlépcsős környezeti besorolások közös jellemzője, hogy a szervezetek 

teljesítményét egy előre meghatározott skálán (meghatározott fokozatokkal) helyezi el. A rangsorolás ebben az 

esetben a fokozatokhoz rendelt teljesítményértékekhez való viszonyítással történik. Több megvalósult példája 

ismert, ilyen például az Egyesült Királyságban alkalmazott ötlépcsős modell, melyet a környezetmenedzsment 

rendszerek kifejlesztése kapcsán alkalmaznak. Itt a vállalatok öt fokozaton keresztül (bronz, ezüst, arany, 

platina, gyémánt) jutnak el a környezetmenedzsment rendszer tanúsításáig. Hasonlóan ötszintű besorolás 

jellemzi az indonéz környezetvédelmi minisztérium által kifejlesztett PROPER (Programme for Pollution 

Control, Evaluation and Rating) programot. Itt az egyes szervezetek környezeti teljesítményét sorolják be öt 

szint szerint. [Tóth, 2002]. Hasonló külső besorolás a magyar KÖVET Egyesület a Fenntarthatóságért által 

kifejlesztett és alkalmazott fenntarthatósági besorolás (fenntarthatósági spirál) is. 

Környezeti minősítések: a környezeti minősítések a környezeti teljesítmény és a gazdasági teljesítmény közötti 

összefüggést vizsgálják. Abból a feltételezésből (ami ma már egyértelműen ténynek tekinthető) indulnak ki, 

hogy a jobb környezeti teljesítmény a hatékonyabb működésen, jobb és problémamentesebb külső 

kapcsolatokon és a jellemzően magasabb innovációs képességen keresztül pozitívan befolyásolja az adott 
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szervezet pénzügyi teljesítményét (Pl.: részvényeinek értékét). Vagyis ezek a módszerek nem közvetlenül a 

környezeti teljesítményt mérik, hanem a pénzügyi teljesítmény változását a környezeti teljesítmény alakulása 

által. Ilyen módszer például az EcoValue’21, Dow Jones Sustainability Index. 

4.1.5. Szintetizáló módszerek 

A szintetizáló módszerek a környezeti teljesítményértékelés (látszólag) legbonyolultabb ágát alkotják. 

Szakmailag helyesebb talán, ha aggregáló módszereknek nevezzük őket, azért, mert segítségükkel a nagyszámú 

gyűjtött indikátor száma csökkenthető és összevont (aggregált) mérőszámok alkothatók. A környezeti 

teljesítményértékelés módszereinek aggregáló módszerekbe történő besorolása két kritérium teljesülése esetén 

lehetséges [Torma, 2007]: 

• Mennyiségi kritérium: a gyűjtött mérőszámok számának szignifikáns csökkenését eredményezi, 

• Minőségi kritérium: az összegzés módszertana természettudományos, vagy egyéb a tudományos életben 

elfogadott módszeren alapul. 

Ha az adott módszer mind a kettő feltételnek megfelel, akkor aggregáló módszernek tekinthető. Az aggregáló 

módszerek legnagyobb előnye abban keresendő, hogy segítségükkel jelentősen csökkenthető a környezeti 

teljesítményt leíró indikátorok száma, de úgy, hogy közben az információ-tartalom nem csökken. A 

mérőszámok aggregálása révén kevesebb, átfogóbb kategória jön létre (Pl.: százas nagyságrendű környezeti 

mérőszám helyett öt aggregált mérőszám), mely megkönnyíti a döntéshozatalt. Míg a nagyszámú környezeti 

indikátor esetében nehéz a súlypontokat megtalálni, addig alacsonyabb szám esetén ez egyszerűbb. Fontos 

azonban ügyelni arra, hogy közben a hordozott információ minősége ne csökkenjen. Hátrányuk, hogy egyrészt 

relatív bonyolult az alkalmazásuk, másrészt sok esetben az aggregálás hátterében álló modell sok 

bizonytalanságot tartalmaz. 

Jelen jegyzetben – terjedelmi okokból kifolyólag is – nem lehetséges az egyes aggregáló módszerek részletes 

kibontása, helyette egy elfogadott csoportosítást adunk, megnevezve a módszereket, melyeknek utána már a 

szakirodalomban utána lehet nézni. 

Egy lehetséges csoportosítás [Guinné, 2001] szerint: egylépcsős módszerek, melyek során az aggregálás egy 

lépésben történik és többlépcsős módszerek, ahol mindez több lépésben. [Finnveden, 1999] kvantitatív és 

kvalitatív módszerekre osztja az aggregáló eljárásokat. 

Felhasználva [Lindeijer, 1996] csoportosítását is [Torma, 2007] az alábbi ábrában adja meg az aggregáló 

módszerek lehetséges csoportosítást. 

4.4. ábra - A környezeti teljesítményértékelés aggregáló módszereinek lehetséges 

csoportosítása 
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4.2. 4.4.2 Választás az egyes környezeti teljesítményértékelő 
módszerek között 

Ahogy az előbbiekben bemutatásra került, a szervezetek által alkalmazható környezeti teljesítményértékelő 

módszerek lehetséges skálája nagyon széles. A köztük való választás az adott szakember szakmai 

kompetenciájától függ. Általánosságban elmondható azonban, hogy három alapvető dolog van, ami 

befolyásolhatja a döntést [Torma, 2007]. 

Az egyik a szervezet mérete. Teljesen eltérő módszert célszerű alkalmaznia egy kis szervezetnek, mint egy 

nagyvállalatnak. Egy kisebb szervezetet általában egyszerűbb folyamatok, kisebb (alacsonyabb bonyolultságú) 

anyagáramok és kevesebb, elemzésre rendelkezésre álló erőforrás jellemeznek, így esetükben az egyszerűbb 

megoldások választása indokoltabb. Egy nagyvállalat (bonyolult anyagáramlási rendszer) esetében a helyzet 

teljesen fordított. 

Következő fontos feltétel az, hogy a döntéshozóknak milyen minőségű, mélységű és aggregáltságú információ 

szükséges. Nyilvánvaló, hogy a mélységi információk komplexebb döntési folyamatokat tesznek lehetővé, ám 

előállításuk erőforrás-igénye is magasabb. 

Harmadik kérdés az alkalmazni kívánt módszer bonyolultsága. Ez nagyrészt összefügg a szervezet méretével és 

leginkább a rendelkezésre álló erőforrások mennyiségével. A magasabb aggregáltsági fokú információk 

előállítása általában csak bonyolultabb módszerekkel lehetséges. 

A korábban bemutatott módszereket az alkalmazás bonyolultsága és a szolgáltatott információ minősége, 

aggregáltsága vonatkozásában mutatja a következő ábra [Torma, 2007]. 

4.5. ábra - Az egyes környezeti teljesítményértékelő módszerek megoszlása bonyolultság 

és aggregációs szint szerint 
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4.3. 4.4.3 Külső teljesítményértékelő rendszerek 

A környezeti teljesítmény alakulásának nyomon követése klasszikusan belső menedzsment eszköz, melyet a 

szervezet saját maga alkalmaz fejlődésének mérésére. Módszerei jól kiforrottak, szerteágazóak. Ennek ellenére 

egyre növekszik az igény a külső érdekelt felek oldaláról, hogy ők is rálássanak egy – egy adott szervezet 

környezeti teljesítményére. Még nagyobb az igény (illetve helyesebben: nagyobb az információértéke) arra, 

hogy az egyes szervezetek környezeti teljesítményét egymáshoz képest rangsorolva lássák. Erre nyújtanak 

példát a korábbiakban már említett hierarchizáló módszerek. 

Magyarországon eleddig kifejezetten a környezeti teljesítményre vonatkoztatva ilyen jellegű értékelések nem 

készültek. Valószínűleg ez a lépés már ki is fog maradni, hiszen jelenleg a tanácsadó és értékelő szervezetek 

(melyek száma az utóbbi időben jelentősen emelkedett) már a fenntarthatósági teljesítmény (de legalábbis a 

környezeti és társadalmi teljesítmény együtt) értékelésnek irányába fordultak. Egyre több olyan értékelés készül, 

mely a vállalatokat a CSR (azaz vállalati társadalmi felelősségvállalása) szempontjából rangsorolja. Ilyen többek 

között Accountability Rating Hungary, melynek során a CSR-teljesítmény mellett a vállalatok 

elszámoltathatóságát (azaz, hogy mennyi és milyen hiteles információ áll rendelkezésre adott szervezet 

vonatkozásában) is nézik. A felmérés a nemzetközi Accountability Rating magyar megfelelője. Emellett 

azonban még számos más külső fél általi értékelés is zajlik Magyarországon, részben önkéntes, részben pedig 

kijelöléses alapon. A CSR-teljesítmény értékelés standardizálási törekvésére példa a UNDP (ENSZ Fejlesztési 

Programja) által útjára indított projekt, mely egy országszintű és vállalati szintű CSR-teljesítménymérő rendszer 

(és hozzá kapcsolódó mutatószámrendszer) alapjait kívánja lerakni. A projekt 2010-ben zárult. 

Kis kitérőként megjegyezzük, hogy az EMAS rendszer hitelesítési folyamata az Illetékes Testület által is 

tekinthető egyfajta külső környezeti teljesítményértékelésnek, hiszen a regisztrációs folyamat során a 

jogszabályi megfelelőség mellett a környezeti teljesítmény folyamatos javítására tett intézkedéseket is értékelik. 

Zárásképp elmondható, hogy a környezeti teljesítményértékelés a környezetmenedzsment rendszer integráns 

része és nagyon fontos rendszereleme. Ahhoz azonban, hogy az által nyújtott eredmények tényleg használhatóak 

legyenek gondos tervezés és pontos rendszerbe illesztés szükségeltetik. 

A továbbiakban a teljesítmény értékelésének egy speciális, különálló ágát, az anyagáramok elemzését mutatjuk 

be. 
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5. fejezet - 5. Anyagáramok elemzése 

1. 5.1 Az anyagáram-elemzés alapjai 

Szorosan kapcsolódik a környezeti teljesítményértékelés kérdésköréhez az anyagáram-elemzés (MFA = 

Material Flow Analysis) területe. Az anyagáram-elemzés, mint szervezeti szinten is alkalmazható elemző 

eszköz relatív fiatal. Ennek ellenére jelentős szakirodalmi háttérrel és alkalmazási tapasztalattal rendelkezik. 

Gyakorlatilag az elmúlt évtizedet tekinthetjük az anyagáram-elemzés évtizedének is, hiszen kialakultak a 

módszer alapjai, elkezdődött az egyes szinteken az eljárások standardizálása és számos esetpéldával bővült az 

alkalmazás köre. Elmondható azonban, hogy az alkalmazás területe jellemzően a szervezeti szint fölötti, a 

szervezeti szintű (mikro-szintű) elemzések (legalábbis a klasszikus MFA logika szerinti elemzések) 

meglehetősen ritkák. 

Ahhoz, hogy az anyagáram-elemzés logikáját megértsük, egy kicsit általánosabb irányba kell elkanyarodnunk. 

1.1. 5.1.1 Az ipari metabolizmus alapjai 

A jelenlegi környezethasználatok (melyek adott esetben komoly környezeti problémákat is eredményezhetnek) 

hátterében egy egyszerű jelenség áll. A természetben a folyamatok körfolyamatok, azaz minden folyamat 

kimenete egy másik folyamat bemenete (ez alól egyetlen kivétel a Föld energiamérlege, ahol inputként a 

napenergia szerepel). Ily módon, a folyamatok zárásával elérhető az, hogy ne keletkezzen felesleges anyag (Pl.: 

hulladék a rendszerben). Ezzel szemben a gazdaság működése nyílt folyamatok rendszereként írható le, ahol a 

legtöbb folyamat (gyártási, szolgáltatási, stb.) jól definiált inputokkal és outputokkal rendelkezik, de ezek 

nincsenek összekötve. A nyílt áramlási rendszer eredménye a környezetterhelések megjelenése. Ennek egy 

lehetséges megoldási módja lenne a nyílt anyagáramok zárása. 

Másik fontos alapvetés a fenntarthatóság fogalmához kapcsolódik. A fenntarthatóság három összetevője a 

környezet, a társadalom és a gazdaság. A három rész harmóniája, együttes optimálása szükséges ahhoz, hogy 

fenntarthatóságról beszéljünk. Ily módon a fenntarthatósági elemzéseknél minden esetben interdiszciplináris 

szemléletre, elemzési módszerekre van szükség. 

Az előbb bemutatott két alapvetés, azaz a zárt és nyílt láncok rendszere, továbbá a rendszerek együttes 

vizsgálatának szükséglete képezi az ipari metabolizmus logikai alapját. Az ipari metabolizmus szerint a 

gazdaság nem elkülönült egység, hanem társadalmi kapcsolatrendszerével együtt a bio-, geoszféra rendszerébe 

illeszkedik [Bringezu, 2003]. Vagyis vizsgálata csakis ezen rendszerekkel közös interakciójában lehetséges. Az 

elmélet szerint az ipari metabolizmus egy olyan anyag- és energia-átalakító rendszer, mely energiában gazdag, 

alacsony entrópiájú anyagokat vesz fel és energiában szegény, de magas entrópiájú anyagokkal terheli 

környezetét [Kohlhéb, 2006]. Az elmélet – különösen a nyílt áramok zárásának igényével, azaz az ipari rendszer 

ökológiai rendszerhez való hasonlításában – nagyban hasonlít az ipari ökológia megközelítésére. 

Az ipari metabolizmus környezethasználatának csökkentésére több elmélet született. Ezek közül szeretnénk 

kiemelni Weizsäcker Faktor-4 [Weizsäcker et al., 1995], illetve Schmidt-Bleek Faktor-10 [Schmidt-Bleek, 

1992] elméletét, melyek szerint az erőforrás-hatékonyságot négy, illetve tízszeresére kell növelni, hogy a világ 

fenntarthatóvá váljék. 

Két fontos témakör tisztázandó még az ipari metabolizmussal kapcsolatban. Az egyik az ún. dematerializáció, 

mely a gazdaság anyagtalanítását jelenti, azaz azt, hogy adott termékmennyiséget, kevesebb nyersanyaggal 

állítsanak elő. Ez a gyakorlatban a Faktor-4 és -10 megközelítése. Szintén fontos fogalom az ún. de-coupling, 

mely a gazdasági jólét fokozását jelenti az anyag- és energiafelhasználás változatlan mértéke, vagy éppen 

csökkenése mellett (szétválás). 

Az ipari metabolizmussal szinonim fogalom, de eltérő elemzéseket jelent a társadalmi metabolizmus. Ennek 

keretében egy adott társadalom, közösség vizsgálata zajlik, hasonló elvek szerint. 

1.2. 5.1.2 Anyagáram-elemzés és ipari metabolizmus kapcsolata, 
alapegyenletek 
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A fent bemutatott ipari metabolizmus tehát a gazdasági alrendszert írja le társadalmi, környezeti kapcsolataival 

egyetemben. Az anyagáram-elemzés ennek a modellnek gyakorlatilag az adathátterét képezi, azaz megmondja, 

hogy a felhasznált (környezetből elvett) anyagok milyen utat járnak be a rendszeren belül addig, míg szintén a 

környezetbe emittálásra nem kerülnek. 

Az ezt jellemző alapegyenlet korábban már bemutatásra került: Input = Output + Nettó akkumuláció (rendszeren 

belüli nettó felhalmozódás). Ez az egyenlet gyakorlatilag minden vizsgált rendszer és folyamat esetén 

alkalmazható. 

Nagyon fontos azonban megemlíteni, hogy a be- és kilépő áramok ismerete még nem nyújt elégséges ismeretet a 

rendszer működéséről, annak hatékonyságáról. A pontos és megfelelő beavatkozás alapkövetelménye a pontos 

beavatkozási lehetőségek, helyek ismerete. Ez azonban csak úgy realizálható, ha – hasonlóan a környezeti 

tényezők és –hatások elemzéséhez – a rendszert alkotó folyamatok pontosan ismertek. 

Az anyagáram-elemzés ezért nem csak az input- és output-áramok számbavételével foglalkozik, hanem feltárja 

azok rendszeren belüli áramlását is. Vagyis a gyakorlatban azonosítja a belépő anyagáramokat és végigköveti 

azok áramlását az ipari metabolizmus rendszerén belül. Eközben azonosítja azokat a folyamatokat, amelyek 

érintettek, feltárja azokat a pontokat, ahol az adott anyagáram vonatkozásában emissziók vannak (azaz jelen 

esetben például hulladék képződik, veszteséghő jelenik meg, vagy éppen az anyag egy része átlép egy másik 

folyamatba). Mindemellett kitér a rendszeren belüli felhalmozódás kérdésére is. 

Fontos kijelenti azonban, hogy az anyagáram-elemzés nem csak egy folyamat-térképet ad kapcsolódási 

pontokkal, hanem mindezt pontos adatokkal, fizikai mennyiségekkel támasztja alá, számszerűsítve az egyes 

áramokat. Az anyagáram-elemzés ezért jóval bonyolultabb, mint egy egyszerű anyagmérleg (Input-Output 

elemzés). Természetesen ez nem egyszerű és nem lehet százszázalékosan pontos, azonban a kapott információk 

így is jelentős mértékben hozzájárulnak az rendszer-optimálás lehetőségeinek megteremtéséhez. 

Az anyagáram-elemzés nem a 20. században jelent meg, gyökerei egészen az 1860-as évekig nyúlnak vissza, 

amikor először alkalmazni kezdték a biológiai, társadalmi rendszerekre (metabolizmus). Többek között Marx és 

Engels is felhasználta munkáihoz. Az ezt az időszakot követő relatív „elfeledettség” az 1950-es években szűnt 

meg, amikor újból felerősödtek a metabolizmussal kapcsolatos kutatások elsősorban nagyvárosokra és 

nemzetgazdaságokra. A 80-as években e kutatások helyét a kémiai elemek áramlásának elemzése vette át, majd 

a 20. század utolsó évtizedétől ismételten a nemzetgazdasági elemzések dominálnak [Pomázi – Szabó, 2006]. 

2. 5.2 Az anyagáram-elemzés lehetséges szintjei, 
módszerei 

A korábbi történelmi áttekintésből is láthatóvá vált, hogy az anyagáram-elemzésnek, mint univerzális elemzési 

módszernek számos szintje ismert. Az is elmondható, hogy ezen lehetséges szintek közül nem mindegyik 

azonos „kidolgozottságú”, az alkalmazási tapasztalatok szintje jelentősen eltérő. 

2.1. 5.2.1 Az anyagáram-elemzés szintjei 

Az anyagáram-elemzésnek számos szintje definiálható. Az egyes szintek szerinti elkülönítés hátterében a 

vizsgált egység különbözősége áll. A legjellemzőbb szintek a következők [Bringezu, 2003]: 

• Termék szintű anyagáram-elemzések: az anyagáram-elemzés egyik lehetséges legalacsonyabb szintje. 

Keretében vizsgálatra kerül, hogy adott termék előállítása, használata, majd hulladékká válása során milyen 

anyagáramok definiálhatók és azokat milyen fizikai mennyiségek jellemzik. Ez a gyakorlatban az életciklus-

értékelés módszerének felel meg. A módszertan kiforrott, az életciklus-elemzések esetében szabványosított és 

szoftveresen is támogatott. Az anyagáram-elemzés e szintjét lehet alkalmazni szolgáltatások elemzésére is. 

• Szervezeti szintű anyagáram-elemzések: az anyagáram-elemzés következő szintje. A mikro-szintű (vállalati 

szintű) folyamatok anyagáramlási rendszerét elemzi. A gyakorlatban jellemzően a leggyakrabban alkalmazott 

módszere az anyagmérleg, ami csak részben elégíti ki az anyagáram-elemzés által támasztott 

követelményeket. A vállalati szintű anyagáram- elemzés egy lehetséges modelljét a következő fejezetben 

mutatjuk be. 

• Ágazati szintű anyagáram-elemzések: az elemzések ágazati szintje során az azonos ágazatba tartozó 

szervezetek anyagáramait vizsgálják. Szintén nem egy gyakran alkalmazott anyagáram-elemzési típus. A 
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módszerek itt variábilisak, lehetőség nyílik alulról felfelé (azaz Bottom – Up), illetve fentről lefelé (azaz Top 

– Down) építkező módszerek választására. 

• Közösségi, régiós szintű anyagáram-elemzések: ebben az esetben az elemzők egy adott közösség (például 

település, város), illetve ezt kibővítve egy adott régió anyagáramlási rendszerét vizsgálják. Ez a szint már 

meglehetősen bonyolult, hiszen egy régió, de még egy település is nagyon heterogén felépítésű, nagyon sok 

anyagáram építi fel, amelyek ráadásul számos kölcsönhatást képeznek egymással. Ennek ellenére a városi és 

régiós szintű anyagáram-elemzések meglehetősen elterjedtnek tekinthetők. 

• Nemzetgazdasági szintű anyagáram-elemzések: ennek keretében egy komplett nemzetgazdaság 

anyagáramait vizsgálják. Az elemzések természetesen az adatok rendelkezésre állásától függően eltérő 

mélységben készülnek. Mivel az elemzések nagy jelentőségűek a fenntarthatósági politikák 

megformálásához, ezért alkalmazásuk elterjedt. A szint jelentőségét jelzi az is, hogy jelenleg ez az egyetlen 

szint, ahol az anyagáram-elemzést konkrétan standardizálták (Eurostat), így megteremtve az egységes és 

összehasonlítható alkalmazás alapjait. Nemzetgazdasági szintű anyagáram-elemzés készült többek között 

Magyarországra is. 

• Kontinensek, államok szövetségének anyagáram-elemzése: a nemzetgazdasági szint fölött helyezkedik el. 

Bár alkalmazása az adatháttér kiterjedtsége és „lyukacsossága” miatt nem jellemző, ilyen jellegű 

próbálkozások születtek többek között az Európai Unióra is. 

2.2. 5.2.2 Az anyagáram-elemzés során vizsgálható áramok elvi 
csoportosítása 

Az anyagáram-elemzés során a vizsgált rendszerbe be- és onnan kilépő áramokon túl feltárásra kerül azok 

rendszeren belüli útja, elágazásai és keletkező mellékáramai. A vizsgált mennyiségek kifejezése fizikai 

mértékegységben történik. Az anyagáram-elemzés lényegének pontosabb megértéséhez először csoportosítani 

kell a vizsgálható áramokat. Ez a következő kategóriák mentén tehető meg [Eurostat, 2001], [Pomázi – Szabó, 

2006]: 

• Közvetlen és közvetett anyagáramok: az anyagáramok ilyen szempontú elkülönítése annak alapján történik, 

hogy az előállított termék tömegén kívül mi kerül még számbavételre. A közvetlen anyagáramok csak a 

termék tömegét és az ahhoz közvetlenül szükséges nyers- és alapanyagok tömegét veszik figyelembe. A 

közvetett anyagáramok esetében azokat az anyagáramokat is vizsgálják, amiket az ezek rendelkezésre 

bocsátásához megmozgattak (Pl.: megmozgatott földtömeg a bányászatnál, stb.). A második megközelítés 

leginkább a teljes mélységű életciklus-értékelés szemléletének felel meg. 

• Felhasznált és fel nem használt anyagáramok: az anyagáramok egy lehetséges másik csoportosítási módja. 

A felhasznált anyagáramok kérdése tiszta, azokat az anyagáramokat jelenti, melyeket a termékek 

előállításához felhasználnak, azaz a gazdaságban feldolgozásra, vagy pedig fogyasztásra kerülnek. A fel nem 

használt anyagáramok az ezekhez kötődő olyan áramok, melyeket megmozgatnak, de nem kerülnek be a 

gazdasági rendszerbe. Másik megnevezésük: ökológiai hátizsák, vagy rejtett áramok. 

• Hazai és külföldi anyagáramok: ebben az esetben a terminológia kevés magyarázatra szorul. Az elemzések 

során – döntéstől függően – lehet csak az adott országon belüli áramlásokat vizsgálni, vagy éppen az azon 

kívülieket. Ez utóbbiak szaknyelvi elnevezése: ROW = Rest of the World. 

• Anyagállomány: az anyagáram-elemzés e kategóriája valójában nem áramlás, hanem állomány jellegű 

mutató. Megmutatja, hogy egy anyagáramlási rendszer működése kapcsán mekkora azon áramoknak a 

mértéke, amely nem lép ki a rendszerből, hanem felhalmozódik benne (nettó akkumuláció). Ez a legtöbb 

esetben nemzetgazdasági szinten az infrastruktúrákat (épületek is), vagy éppen a tartós fogyasztási cikkeket 

(Pl.: gépjármű) jelenti. Azaz minden olyan anyagmennyiséget, mely nem egy-két éven belül kerül ki a 

rendszerből. A mutató fontos, hiszen ez egyenlíti ki az input- és output áramokat. 

Az anyagáram-elemzések során az előbb felsorolt áramok tetszőleges (de előzetes szakmai döntésen nyugvó) 

kombinációját vizsgálják. Bizonyos áramok elemzésbe való bevételéről, vagy esetleg elhagyásáról való döntés 

minden esetben az elemzést végző szakértők kompetenciája. 

Az anyagáram-elemzés során vizsgált áramok feltárása során ki kell emelni, hogy az MFA-kból ki szokták 

hagyni a vízzel és a levegővel kapcsolatos áramlásokat. Ennek az oka egyszerű. Ezek az áramok olyan jelentős 
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tömeget képviselnének, mely teljesen eltorzítaná a rendszert és így lehetetlenné tenné korrekt következtetések 

levonását. 

2.3. 5.2.3 További áramlás-elemzési módszerek 

Az anyagáram-elemzés klasszikus értelemben az anyagok rendszeren belüli mozgásával foglalkozik. Azonban 

az MFA fogalmi körébe számos más vizsgálható áramlástípus is tartozik. 

Az első ilyen jellegű megközelítés az energia rendszeren belüli áramlásának feltárása. Ez a szakmailag is 

elkülönülő terület az energia-elszámolások (EFA = Energy Flow Accounting) elnevezést viseli. Mivel az 

anyagáramok elemzésétől való elkülönülés csak részleges, így gyakran a két módszertant integrálva 

alkalmazzák (MEFA = Material and Energy Flow Accounting) [Haberl et al., 2003]. 

Jellemző alkalmazási terület az egyedi kémiai anyagok / elemek áramlásainak elemzése. Ebben az esetben egy 

konkrét anyag rendszeren belüli áramlását vizsgálják (leggyakrabban veszélyes kémiai anyagok, például 

nehézfémek). A kapott eredmények felhasználhatók a kémiai biztonság területén, valamint a 

környezetszabályozásban is. Magyarország vonatkozásában például Herczeg végzett a higany kapcsán ilyen 

jellegű elemzést. A módszer neve: kémiai anyagáram-elemzés (SFA = Substance Flow Analysis). 

Egy meglehetősen bonyolult elemzési kör az ún. anyagrendszer-elemzések (MSA = Material System Analysis) 

területe, ahol bizonyos anyagokat és vegyületeket vizsgálnak együttesen. Mindezek mellett vizsgálat tárgyát 

képezi magának a fizikai rendszernek az elemzése is. Az elemzések döntően meso-szinten zajlanak. [Herczeg, 

2008] példaként említi az Európai Unió vas és acéláramlásainak vizsgálatát. 

Lehetséges az anyagáram-elemzést a pénzáramok elemzésével is kombinálni. Megvalósult példa erre a SEEA 

(SEEA = System of Integrated Environmental and Economic Accounting), illetve a NAMEA (NAMEA = 

National Accounts Matrix included Environmental Accounts), melyeknél a fizikai mennyiségekben mért 

anyagáramok mellett a kapcsolódó pénzáramokat is vizsgálják. 

Az input – output megközelítéshez állnak közel az ún. fizikai input-output táblák (PIOT = Physical Input-Output 

Tables), melyek egy-egy adott iaprág kapcsán adják meg a bemenő és kimenő mennyiségeket. Mivel azonban 

egy iparág kimenetei nem minden esetben csak a környezetbe lépnek ki, hanem más iparágak bemenő 

mennyiségei is lehetnek, ezért a fizikai input-ouput táblák konzekvens és részletes felállítása lehetővé teszi az 

egész gazdaság anyagáramlási rendszerének feltárását. A fizikai input-output táblák nagyban hasonlítnak a 

monetáris input-output táblákhoz (MIOT = Monetary Input-Output Tables), ahol ugyanez a cél, csak a 

pénzáramok felmérésével [Herczeg, 2008]. 

Mint látható az anyagáram-elemzésnek több lehetséges szintje és fajtája definiálható. A következőkben mi csak 

a tényleges anyagáramokat felmérő módszerekkel foglalkozunk nemzetgazdasági és vállalati szinten. 

3. 5.3 Az anyagáram-elemzés előnyei, buktatói 

Az anyagáram-elemzés viszonylag fiatal elemzési területnek minősül. Ennek ellenére szép számmal vannak 

alkalmazási példák (elsősorban nemzetgazdasági szinten), így az előnyök – hátrányok mérleg megvonható. 

Az anyagáram-elemzés fizikai adatokkal alátámasztva vizsgálja egy adott rendszer (gazdasági, vagy társadalmi) 

áramlási modelljét. Az így kapott információk továbbhasználhatók a döntéshozatal során. Különlegessége a 

módszernek pont abban rejlik, hogy eredményei fizikai dimenziókkal rendelkező kvantitatív mennyiségek. 

3.1. 5.3.1 Az anyagáram-elemzés előnyei 

Az anyagáram-elemzés célja a környezeti – társadalmi – gazdasági rendszer fizikai szerkezetének összetételéről, 

annak változásairól szóló információk előállítása. Ezen információk birtokában számos további elemzésre nyílik 

lehetőség [POMÁZI – SZABÓ, 2006]: 

• betekintést lehet nyerni adott gazdaság fizikai anyagcseréjének szerkezetébe és időbeli változásaiba, 

• erőforrás-felhasználásra, erőforrás-termelékenységre és ökohatékonyságra vonatkozó mutatók 

származtatására, 

• rugalmas és gyors válaszadás az új politikai igényekre, 
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• környezetpolitikai szabályozó intézkedések megtervezésére, hatékonyságuk ellenőrzésére, 

• a fenntarthatóság felé való haladás mérésére, a fenntarthatóságot jelző, összegzett mutatók származtatására, 

• környezetvédelmi célok kitűzésére és teljesülésük monitorozására, 

• eredmények felhasználására a különböző közpolitikák kidolgozásában. 

Mint az előbbiekből is látható az anyagáram-elemzés legfontosabb haszna, hogy kapott eredményei segítségével 

a környezetpolitikai döntéshozatal (akár a nemzetgazdaságok, akár a szervezetek szintjén), továbbá a környezeti 

célok kijelölése egyértelműbbé, könnyebbé válik. 

További alkalmazási előnyök definiálhatók a szervezetek szintjén [Torma, 2007]: 

• folyamatok pontosabb ismerete, egyes folyamatok kapcsolódási pontjainak, egymásra épülésének feltárása, 

• nem kellően hatékony folyamatelemek kiszűrése, 

• szabályozás, döntéshozatal pontos, fizikai jellegű adatokkal való alátámasztása, 

• dematerializáció, energiahatékonyság elemzése, növelése, 

• folyamat-mérési, -ellenőrzési pontok definiálása, 

• környezeti tényezők és –hatások elemzésének támogatása, 

• környezetvédelmi célok és –programok definiálása, teljesülésük monitorozása, 

• a környezeti teljesítmény alakulásának monitorozása, 

• környezeti kommunikáció adatokkal való alátámasztása, 

• gazdasági, környezeti elemzések adathátterének megteremtése, 

• iparági benchmark lehetősége. 

Az anyagáram-elemzés jelenleg még nem túl elterjedt (legalábbis teljes komplexitásában) a szervezeti szinten. 

Mindezek ellenére előnyei, még, ha csak redukált alkalmazásról van is szó nyilvánvalóak és támogatják a 

jövőbeni elterjedést. 

3.2. 5.3.2 Az anyagáram-elemzés nehézségei 

Az anyagáram-elemzésnek számos előnye mellett hátrányai is vannak. A hátrányok egyrészt elméletiek (nem 

nehezítik meg az alkalmazást), másrészt az alkalmazással összefüggők. A módszer mindezek ellenére robosztus 

és különösképp nemzetgazdasági szinten, ahol standardizált is, jól és hatékonyan alkalmazható. 

A legfontosabb elméleti problémák a következők: 

Kapcsolat a környezeti hatásokkal: az anyagáram-elemzés fizikai adatokat gyűjt a vizsgált rendszer 

működéséről. Bár az adatok segítségével jól modellezhető a vizsgált egység anyagáramlási rendszere. Mégsem 

lehet információt nyerni arról, hogy ezek az értékek ténylegesen milyen környezeti hatást is jelentenek. Ez, 

másképp megfogalmazva a kvalitatív értékelés hiánya. A probléma miatt azonban megnehezedik a 

fenntarthatóság célrendszerével való összehangolás. Különösen problematikus ez azért, mert általában az MFA 

elemzések azt mutatják, hogy néhány jelentős áram dominál. Ebben az esetben – ha nem tudjuk a pontos 

környezeti hatásokat – elhanyagolásra kerülhetnek olyan áramok, melyek mennyiségükben kicsik, de környezeti 

hatásuk jelentős. A területen elindult a tudományos kutatás, melynek célja a probléma kiküszöbölése. Ajánlható 

és alkalmazható módszernek (módszereknek) az életciklus-értékelés hatásbecslési fázisában alkalmazott 

módszerek tekinthetők. 

Problémaként jelentkezik, hogy az MFA elemzések nem, vagy csak áttételesen kapcsolódnak a fizikai input-

output táblákhoz (PIOT), valamint a monetáris input-output táblákhoz (MIOT), ily módon az elemzésből 

komplex következtetés csak nehezen vonható le. 
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Jelenleg az anyagáram-elemzésnek csak a nemzetgazdasági szintű változata nyugszik standardizált alapokon. A 

többi területen, kísérletek az egységesítésre már történtek, de általánosan elfogadott módszertan hiányzik. 

Különösen érdekes és fontos lenne ez a regionális, illetve a vállalati szinten. Ez utóbbi kapcsán már jelent meg 

egységes módszertan, de alkalmazása még hiányos. 

Az anyagáram-elemzések során van egy fontos terület, mely nem képezi az elemzés tárgyát. Ez a földhasználat 

kérdése. Sok esetben azonban a földhasználat jelentős környezeti hatásnak minősül, mely így az elemzés 

szemszögéből elhanyagolódik. A területen szintén folynak kutatások. 

Nagyban segítené a kapott eredmények kiértékelését, továbbá a vizsgálatokat is, ha létezne egy egységes MFA 

adatbázis. Ennek kialakítására azonban, standard módszerek hiányában még várni kell. Nemzetgazdasági 

szinten lehetőség nyílna ilyen adatbázis(ok) létrehozására, de ezekben az esetekben is probléma, hogy az 

elemzések nem egyforma mélységben készülnek. 

A fentebb felsorolt ismérvek a módszer metodológiájával kapcsolatosak. A következőkben röviden 

végigvesszük, hogy a konkrét alkalmazásnak milyen nehézségei vannak. Ennek során csak a szervezeti szintet 

nézzük, így kapcsolódva a környezetmenedzsment rendszerekhez. 

Az anyagáram-elemzés szervezeti problémáinak hátterében leginkább az áll, hogy teljesen új módszertannak 

tekinthető. Ezért alkalmazása során szembe kell nézni (főképp nem megfelelő kommunikáció esetén) a 

szervezeti ellenállással, mely megnehezítheti az adatok begyűjtését. 

További alapvető probléma lehet az indikátorok kérdése. Az anyagáram-elemzés során a szervezet összes 

folyamata és annak összes kapcsolódása vonatkozásában szükséges az adatgyűjtés, ez sok esetben jóval 

kiterjedtebb, mint egy „normál”, működő környezeti teljesítményértékelő rendszer által alkalmazott indikátor 

kör. Vagyis új mérési pontokat és új indikátorokat kell definiálni. Ennek során át kell alakítani az adatgyűjtési 

rendszert is. Sok esetben a mérési pontok definiálása csak az első lépés, a konkrét mérések végett új mérési 

pontok kialakítása is szükségeltetik (Pl.: villamos energia fogyasztásmérő telepítése, stb.). ez beruházást jelent, 

vagyis költségtényező. Változtatni lehet szükséges az adatok gyűjtési módszerén is. Ez szabályozási és emberi 

erőforrással kapcsolatos kérdéseket vethet fel. 

A szervezeti alkalmazás problémái azonban a valóságban nem annyira jelentősek, mivel a legtöbb szervezet, ha 

egyszerűsített formában is, de foglalkozik anyagáram-elemzéssel (minimum anyagmérlegek készítésével), így a 

komplex anyagáram-elemző rendszer kiépítése csak részben igényel többlet energiát és befektetést. A módszer 

alkalmazásának hozadékai (főképp a hatékonyság értékelésén és javításának lehetőségén keresztül) meghaladják 

az alkalmazás ráfordításait. 

Itt kell megjegyezni, hogy az Európai Bizottság az új EMAS III rendelettel és annak kulcsindikátorokra 

vonatkozó előírásával, gyakorlatilag kötelezővé tette az anyagáram-elemzést (ha csak redukált formában is) az 

egyes szervezetek részére. 

4. 5.4 Anyagáram-elemzés nemzetgazdasági és 
szervezeti szinten 

Az anyagáram-elemzés területén az elmúlt időszakban jelentős metodológiai fejlesztések zajlottak. Ezek 

legnagyobb része a nemzetgazdasági szintet érintette és fókusza az elemzésbe bevonandó áramok, a képezhető 

indikátorok standardizálása volt. E folyamat eredményeként publikálta 2001-ben az Eurostat (az Európai Unió 

statisztikai hivatala) egységesített anyagáram-elemzési módszerét, mely a nemzetgazdasági szintet szabályozza. 

Az anyagáram-elemzés e szintjén végrehajtott elemzéseket szokás EW-MFA-nak is nevezni (EW-MFA = 

Economy-Wide Material Flow Accounts). 

Az általános EW-MFA modell definiálja az egy nemzetgazdaság működése kapcsán fellelhető összes lehetséges 

áramlás típust és azok elhelyezkedését a rendszerben. A módszer sematikus felépítését mutatja a következő 

ábra: 

5.1. ábra - A nemzetgazdasági szintű anyagáram-elemzés általános modellje (levegő- és 

vízáramok nélkül) [Eurostat, 2001] 
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Az Eurostat modelljének fontos eredménye, hogy a nemzetgazdaság anyagáramlását nem csak önmagában, 

hanem annak határon túli vonatkozásában is vizsgálja. A kialakított modell és a képzett mutatók nagyban 

kompatibilisek a nemzeti számlák rendszerével [Herczeg, 2008]. Annak oka, hogy a modell a nemzetgazdasági 

szintre vonatkozik, az, hogy könnyebb legyen az összhangot megteremteni a nemzeti statisztikai rendszerekkel. 

A módszer definiálja a vizsgálatba bevonásra kerülő áramok típusait, továbbá az ezek vizsgálatára képezhető 

indikátorokat is. 

4.1. 5.4.1 A nemzetgazdasági szintű anyagáram-elemzés vizsgált 
áramai 

Az Eurostat modellje a vizsgálandó áramokat három részre bontja: input, azaz a gazdaságba belépő, output, azaz 

a gazdaságból kilépő és rendszeren, azaz gazdaságon belüli áramok. A modellre természetesen igaz az 

anyagáram-elemzés alapegyenlete, azaz Input = Output + Nettó Akkumuláció. 

Az input oldali áramok a következők [Eurostat, 2001]: 

• Hazai kitermelés: minden olyan anyagáram, amely az adott nemzetgazdaságon belül kerül kinyerésre. 

Ilyenek lehetnek többek között a fosszilis tüzelőanyagok, az ásványi nyersanyagok és a biomassza is. Fontos 

megjegyezni, hogy az áramlások e csoportjába azok az anyagáramok tartoznak, amelyek az adott 

nemzetgazdaságban, a vizsgált időszakban felhasználásra kerülnek. 

• Fel nem használt hazai kitermelés: mindazok az anyagáramok, melyek kitermelésre kerülnek, de nem 

kerülnek felhasználásra a gazdaságban. Jellemzően ilyen kérdés a bányászat meddőanyagai. A szakmai 

terminus technikusban ezt UDE-nek rövidítik (UDE = Unused Domestic Extraction). Számszerűsítése számos 

módszertani kérdést felvet. 

• Import: a gazdaságba belépő anyagáramok másik jelentős csoportját azok az áramok képezik, melyek nem a 

határokon belül kerülnek kitermelésre, hanem külföldről behozatalra. Az áramlások e csoportjában a más 

nemzetgazdaságokból beszerzett nyersanyagokat, erőforrásokat, stb. számszerűsítik. Általános 

környezetvédelmi érdekessége ennek a csoportnak, hogy fennáll a veszélye a környezeti hatás 

alulbecslésének, hiszen az adott áramláshoz kötődő környezeti hatás nem a fogadó fél területén keletkezik. 

• Importhoz kapcsolódó közvetett áramlások: angolul IFIM (IFIM = Indirect Flows Associated to Imports). 

Azaz olyan anyagáramok, melyek az exportáló országban (forrás) keletkeznek, de nem kerülnek behozatalra 
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az importált anyagáramokkal. Más szóhasználattal szokás ezeket az áramokat ökológiai hátiszákoknak is 

nevezni. 

A vizsgált gazdaság kimeneti oldalán a következő áramlások definiálhatók: 

• Kibocsátások a természetbe: az összes olyan anyagáram, mely valamely természeti elembe kerül. Ezek 

lehetnek jellemzően klasszikus áramlások (kibocsátás levegőbe, vízbe, talajba, stb.), de ide tartoznak az ún. 

szétszóródó áramlások is (disszipatív áramok). Ez utóbbiakra példa az utak kopásából származó terhelés. 

• Fel nem használt hazai kitermelés: megegyezik az input-oldali azonos kategóriával. Mivel ezek az áramok 

nem lépnek be a gazdaságba és nem kerülnek feldolgozásra, így mennyisége is megegyezik a bemenő oldali 

mennyiséggel. 

• Export: azok az anyagáramok, melyek továbbadásra kerülnek más országok részére (ahol ezek, mint import 

jelentkezik). 

• Exporthoz kapcsolódó közvetett áramlások: ugyanaz a fogalmi kategória, mint az importhoz kötődő 

indirekt áramlások esetén. Vagyis olyan áramok, melyek nem kerülnek felhasználásra és egy másik ország 

import igénye miatt keletkeznek. Angol megnevezéssel: IFEX (IFEX = Indirect Flows Associatod to 

Exports). 

A harmadik kategória a rendszeren belüli anyagáramok: 

• Anyag-átáramlás: angolul: material throughput. A nemzetgazdaságbe belépő anyagáramok a rendszer 

működése folyamán termékekké, hulladékká és további környezeti kibocsátássá válnak. Ennek 

számszerűsítése az anyag-átáramlás. Gyakorlatilag ez a mutató hordoz információt arról, hogy mi történik a 

rendszeren belül. 

• Anyag felhalmozódás: vagy más néven nettó állomány-gyarapodás (nettó akkumuláció). Az anyagáramok 

azon része, mely belép a gazdaságba, de rövid időn belül nem lép ki onnan, hanem felhalmozódik. Ide 

tartoznak például az épületek, az utak, de a tartós fogyasztási cikkek (Pl.: járművek is). 

• Újrahasznosítás: az az anyagmennyiség, mely a természetbe történő kivezetés helyett újrahasznosításra 

kerül. 

Az Eurostat modellje ezeket az áramokat mindig tonnában adja meg, vagyis a kapott eredmény minden esetben 

tömeg jellegű. Az áramok ilyen definiálása azért volt fontos, hogy az egyes nemzetgazdasági szintű elemzések 

azonos adattartalommal készüljenek és így összehasonlíthatóvá váljanak, továbbá, hogy a nemzeti statisztikai 

rendszereket át lehessen alakítani úgy, hogy a kért információkat szolgáltatni tudják. 

4.2. 5.4.2 A nemzetgazdasági szintű anyagáram-elemzés során 
alkalmazható indikátorok 

Az anyagáramok pontos számszerűsítése már önmagában is hordoz hasznosítható információkat. Emellett 

azonban indikátorok képzésével a kinyert információ tömege megnövelhető. Az indikátorok segítségével a 

döntéshozók gyorsan, átfogó képet kaphatnak az adott vizsgálati egység környezetet terhelő voltáról. 

Az Eurostat standardizálta a nemzetgazdasági szinten alkalmazható indikátorokat is, hasonlóan három csoportba 

sorolva őket, mint az anyagáramokat. Az egyes indikátorok megfelelő egyenletekkel átszámíthatók egymásba. 

Input-oldali mutatók: 

• Közvetlen anyagbevitel (DMI = Direct Material Input): az összes a vizsgált rendszerbe belépő, felhasznált 

áram. DMI = hazai kitermelés + import. 

• Összes anyagbevitel (TMI = Total Material Input): a vizsgált rendszerbe belépő összes anyagáram 

(felhasznált és fel nem használt egyaránt). TMI = DMI + fel nem használt hazai kitermelés. 

• Összes anyagszükséglet (TMR = Total Material Requirement): A legátfogóbb anyagáram-mutató. A TMI-n 

túl tartalmazza a behozatalhoz és a hazai kitermeléshez kötődő ökológiai hátizsákokat is. 

Output-oldali mutatók: 
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• Hazai feldolgozásból származó kibocsátás (DPO = Domestic Processed Output): A hazai kitermelésből és az 

importból származó anyagok felhasználása során keletkező kibocsátások összege. A visszaforgatásra kerülő 

anyagok mennyisége nem számít bele. 

• Összes hazai kibocsátás (TDO = Total Domestic Output): Nem más, mint a DPO és a fel nem használt 

kitermelésből származó anyaglerakás. Ez a mutató a környezet teljes terhelését mutatja. 

• Közvetlen anyagkimenet (DMO = Direct Material Output): Az adott vizsgálati egységet elhagyó 

anyagáramok mértéke. DMO = DPO + Export. 

• Összes anyagkibocsátás (TMO = Total Material Output): Az adott gazdasági aktivitás következtében a 

vizsgált egységet elhagyó áramok összege. TMO = TDO + Export. 

Felhasználási mutatók (rendszeren belüli mutatók): 

• Hazai anyagfelhasználás (DMC = Domestic Material Consumption): Az összes felhasználásra kerülő anyag 

mennyisége, kivéve az indirekt áramokat. A DMC = DMI – Export. 

• Összes anyagfelhasználás (TMC = Total Material Consumption): A felhasznált áramokon túl a közvetett 

áramokat is tartalmazza. TMC = TMR – (Export + Indirekt áramok). 

• Nettó állománygyarapodás (NAS = Net Additions to Stock): Nem más, mint a gazdaság fizikai növekedése, 

vagyis az adott évben felgyülemlő anyagmennyiség. Tartalmazza az adott évben hozzáadott értékeket és 

elvett (Pl.: lebontott épület, stb.) mennyiségeket. 

• Fizikai kereskedelmi mérleg (PTB = Physical Trade Balance): Megmutatja az export és import egymáshoz 

viszonyított arányát. Ennek megfelelően PTB = Import – Export. 

Az indikátorok segítségével az ipari metabolizmus a nemzetgazdasági szinten teljes mértékben leírható. 

Lehetőség van további, származtatott indikátorok képzésére is, ezt elsősorban az elemzés keretfeltételei és az 

igényelt információk határozzák meg. 

Részben a standardizált módszertannak, részben pedig az eredmények nemzetgazdasági szintű 

felhasználhatóságának és döntéstámogató jellegének köszönhetően számos elemzés (gyakorlatilag az összes 

szint közül a legtöbb) készült a nemzetgazdasági szintre. 

4.3. 5.4.3 A szervezeti szintű anyagáram-elemzés 
standardizálhatósága 

Szemben a nemzetgazdasági szinttel, a mikro-szintű alkalmazások nem standardizáltak az anyagáram-elemzés 

vonatkozásában. A módszer alkalmazása azonban kétségtelenül előnyökkel jár(hat)na a szervezeti szintű 

alkalmazás esetében. Elmondható, hogy a nemzetgazdasági szint lépései és definiált áramai átfordíthatók a 

vállalati szintre is. 

A standardizálás legfontosabb lépése és egyben a szervezeti elterjedés sarokköve az elemzési lépések pontos és 

általános definiálása. Különösen fontos az általánosítás ezen a téren, mert csak így garantálható, hogy az 

elemzések a ráfordítások és kapott eredmények optimális összhangját eredményezzék. 

Az elemzési lépéseket [Torma, 2007] definiálta a környezetmenedzsment rendszerekre jellemző PDCA-ciklus 

logikája szerint. Ennek megfelelően a szervezeti szintű anyagáram-elemzés lehetséges lépései a következők: 

Plan: 

• Elemzés céljának definiálása 

• Az elemzés szintjének definiálása, 

• Az elemzésbe bevont áramok definiálása, 

• Az elemzés mélységének definiálása, 

• Import és rejtett áramlások számbavételének kérdése. 
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Do: 

• A vizsgált szint folyamatainak áttekintése, 

• A vizsgált szint anyagáramainak áttekintése, 

• Anyagáram-indikátorok definiálása, 

• Mérési, figyelési pontok definiálása, 

• Mérőszámok összegyűjtése, 

• Kiértékelés, következtetések levonása, 

• A kapott eredmények bemutatása. 

Check: 

• A rendszer ellenőrzése. 

Act: 

• Visszacsatolás, a rendszer további javítása. 

A fenti lépéssorozatból egyértelműen látható, hogy a szervezeti szintű alkalmazás szempontjából alapvetően 

meghatározó jelentőségű az elemzés szintjének, a vizsgált áramoknak, az alkalmazott modelleknek, illetve a 

vizsgált indikátoroknak a kérdése. 

4.4. 5.4.4 A szervezeti szintű anyagáram-elemzés lehetséges 
szintjei és elemzési módszerei 

Az anyagáram-elemzés vállalati alkalmazása során lehetőség van az elemzés szintjének megválasztására. Az 

egyes elemzési szintek amellett, hogy logikailag egymásra épülnek (Bottom – up építkezés), eltérő 

jellegzetességekkel bírnak és eltérő jellegű módszereket kell alkalmazni esetükben. 

Alapvetően öt fő elemzési szint definiálható a vállalati alkalmazás vonatkozásában, melyek a következők 

[Torma, 2005]: 

Folyamat-szint: a szervezeti szintű elemzés legalacsonyabb szintje. Egy kiválasztott folyamat anyagáramlási 

rendszerét elemzi. Mivel a folyamat jól lehatárolható, általában pontosan ismert be- és kilépő áramokkal 

rendelkezik, így jellemzően a szint elemzése során magas pontosság célozható meg. A folyamat-szint elemzése 

során általánosan ajánlható, hogy az elemző a technológiai leírásokból induljon ki. A technológiai jellemzők 

segítségével pontosan feltérképezhető az anyagok áramlási rendszere, továbbá az átalakítási hatásfok is 

megadható. A folyamatok elemzése során vizsgálni kell azok interakcióját is. Bonyolult folyamatok esetében 

célszerű azt részfolyamatokra bontani. 

Technológia-szint: eggyel magasabb szint. A technológia tekinthető folyamatok összességének, így felépítése 

bonyolultabb, összetettebb. Mivel bonyolultabb problémával állunk szemben, így nem minden esetben 

kivitelezhető a technológia oldaláról történő megközelítés. Az elemzés két dimenzió mentén tehető meg. Az 

egyik megoldás a korábban folyamatszinten bemutatott technológiai jellemzőkből építkező alulról felfelé 

számoló megközelítés. Ez nagy pontosságot, de a technológiák szintjén nagyfokú bonyolultságot is jelent. 

Probléma lehet a technológiákon átnyúló folyamatok számbavételének kérdése. A másik megoldási mód 

egyszerűsít: ebben az esetben a technológiát egy fekete doboznak tekintjük. Igaz ebben az esetben 

„elhanyagolásra” kerülnek a rendszeren belüli áramok kapcsolódási pontjai, de megközelítőleg pontos 

eredményt kapunk. A vizsgálat tárgya ebben az esetben a rendszerbe be- és kilépő áramok (mérleg-módszer). 

Lehetőség van persze a két megközelítés integrálására is, mellyel a bonyolultság kismérvű emelése mellett 

nagyobb pontosság érhető el. 

Termékszintű elemzés: ebben az esetben a szervezet által gyártott adott termék kapcsán fellépő összes 

anyagáram kerül feltárásra. Ez a terület nem más, mint az életciklus-értékelés területe és, mint ilyen 

szabványosított módszereken nyugszik. 
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Telephely-szintű elemzés: a szervezeti szintű elemzések legmagasabb és egyben legkomplexebb szintje. Itt is 

két lehetőség közül lehet választani: az egyik, ha a folyamat- és technológia-szintű adatokat összegezzük és egy 

relatív pontos képet alkotunk a rendszerről. A másik a korábban bemutatott mérleg-módszer, ahol a fekete 

doboz szemlélet érvényesül. A bonyolultságból kifolyólag a telephely szintjén ez utóbbi módszer alkalmazása 

az elterjedtebb és ajánlhatóbb. Az eredmény ebben az esetben egy aggregált input-output mérleg. 

Egyéb jellegű anyagáramok számbavétele: ide olyan anyagáramok tartoznak, melyek több folyamatot és több 

technológiát is átfognak (ilyen lehet például egy több technológiában is felhasznált hűtési folyamat, stb.). Ez a 

terület a leginkább a komponens-áram elemzéssel (SFA) hozható kapcsolatba. Vagyis a vizsgálati terület lehet 

egy vegyület (komponens), vagy egy konkrét anyag is. A komponens-áram elemzéskor a mérleg módszer 

nehezen alkalmazható, nem ad pontos eredményt. 

Összegezve a korábban bemutatott módszereket alapvetően három eltérő megközelítés definiálható: 

Mérleg-módszer: input- és output-oldali áramok összevetése, a vállalati szinten alkalmazható legegyszerűbb, de 

legkevésbé pontos modellezési eljárás. 

Statikus modellezés: ebben az esetben az anyagáramokat egyenletek segítségével (Pl.: konverziós hatásfokok 

segítségével) számoljuk ki. Jóval pontosabb, de jóval bonyolultabb megközelítés. 

Dinamikus modellezés: a statikus modellezés egy válfaja, ahol az anyagáramok mellett a készleteket is 

vizsgálják. 

A korábban bemutatott szintek között is változik az alkalmazható módszerek skálája. A folyamat- és 

technológia-szinten lehetőség van a statikus (és a dinamikus) modellezés alkalmazására. A technológia szintre 

emellett azonban jellemzőek a mérleg-módszerek is. A telephely szinten viszont egyértelműen a mérleg-

módszerek dominálnak. A statikus modellezéstől a mérleg-módszerek irányába nő az aggregáltság foka, de 

csökken az alkalmazott módszer bonyolultsága. Ezt az összefüggést mutatja a következő ábra is. 

5.2. ábra - A vállalati anyagáram-elemzés szintjei és az elemzéshez alkalmazott 

módszerek változása 

 

4.5. 5.4.5 A szervezeti szintű anyagáram-elemzés vizsgált áramai 
és alkalmazható indikátorai 

A szervezeti szintű anyagáram-elemzés során ugyanaz a terminológia használható a vizsgált áramok és az 

alkalmazott indikátorok vonatkozásában, mint a nemzetgazdasági szinten. Itt csak azokat az áramokat és 

indikátorokat fogjuk kiemelni, melyek alkalmazása értelmes a szervezeti szinten is. 

Vizsgált áramok 

Az input-oldali áramok oldaláról mindenképpen vizsgálandó áram a felhasználásra kerülő belföldi kitermelés, 

mely egy vállalat életében jelentheti például a saját kútból történő vízvételezést. Kapcsolódva az előbbi 

példához a kút fúrása során kitermelt anyagmennyiség vonatkozásában értelmezhető a felhasználásra nem 
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kerülő belföldi kitermelés árama is. Jelentős tétel az import kérdésköre, hiszen egy vállalat legtöbb alap- és 

nyersanyagát más szervezetektől szerzi be. 

Az output oldaláról fontos számszerűsíteni az exportot (más vállalatnak átadott alap-, nyersanyag, vagy 

félkésztermék). Egyértelműen figyelembe veendőek a környezetbe történő kibocsátások. 

A rendszeren belül az átáramló anyagáramok mindenképp figyelmet érdemelnek, hiszen ezek teszik ki az 

anyagáramok legjelentősebb részét. Szintén érdekes kérdés és a környezeti teljesítményt jellemzi a 

visszaforgatás mértéke. 

Alkalmazható indikátorok 

A nemzetgazdasági szinten definiált indikátorok közül input oldalon vállalati szinten is értelmezhető a közvetlen 

anyagbevitel (DMI), valamint az összes anyagszükséglet (TMR) indikátora. 

Az outputok vonatkozásában a vizsgálható indikátorok leginkább a környezetbe történő kibocsátásokhoz 

köthetők. Ezek közül is ki kell emelni a teljes hulladék-kibocsátást (TWO = Total Waste Output), illetve a teljes 

szennyvízkibocsátást (TWWO = Total Wastewater Output). 

A rendszeren belüli indikátorok közül fontos az újrahasznált / újrahasznosított anyagok mennyisége. Ennek a 

mutatója a teljes újrahasznosított anyag (TRM = Total Recycled Material). 

Érdemes ezek mellett további származtatott mérőszámokat is képezni, melyek jellemzik az öko-hatékonyságot. 

Ilyen lehet például [Torma, 2007] a termelés öko-hatékonysága (PEE = Production Eco-Efficiency = EX / 

DMI), valamint a vállalat öko-hatékonysága (CEE = Company Eco-Efficiency = EX / TMR). Szintén érdekes 

lehet a vállalat energiahatékonysága (CENE = Company Energy-Efficiency = EX / TEI, ahol TEI = Total 

Energy Input), mint mérőszám is. 

A vállalati alkalmazás során természetesen további indikátorok is képezhetők, melyek segítségével még 

pontosabban leírható a szervezet anyagáramlási rendszere. 
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6. fejezet - 6. Környezetmenedzsment 
rendszer kiterjesztése 

1. 6.1 Környezetmenedzsment rendszerek 
kiterjesztésének indokoltsága 

A környezetmenedzsment rendszerek kiterjesztésének több dimenziója ismeretes. Az egyik dimenzió, ha a 

környezetirányítási rendszer kiterjesztését a rendszerhatárok (érvényességi terület) változtatásával segítjük. A 

másik, amikor a környezetirányítási rendszer kompetenciáit bővítjük. 

A rendszerhatárok mozgatása a bevezetés fokozatosságának elvét kell, hogy kövesse. 

A kiterjesztés ezen esetben lehet: 

• a szervezeten (vállalat) belül az egyik, vagy több szervezeti egységre irányuló, 

• a másik, vagy több telephelyre irányuló, 

• az egyik, vagy több szerződéses partnerre (beszállító, szolgáltató, stb.) irányuló. 

A fő cél, hogy egy jól bevált, működő példát (best practice) terjesztünk a szervezeten belül azért, hogy a már 

elért és igazolt eredményeket (környezeti és gazdasági javulás) más helyszíneken is realizálhassunk. 

Nagy nemzetközi vállalatok, konszernek esetében jellemző, hogy a területi kiterjesztés a fenti folyamat mentén 

az anyavállalattól a külföldi leányvállalatok felé történik. 

A környezetmenedzsment rendszerek rendszerhatárok bővítése mentén történő kiterjesztésével érhető el az, 

hogy a nagyvállalat, a konszern minden telephelyén, valamint a szerződéses partnereknél is betartásra 

kerüljenek a vonatkozó törvényi előírások és folyamatosan javuljon a környezeti teljesítmény. Mint ahogyan azt 

korábban bemutattuk ez lényegében magában hordozza a racionálisabb gazdálkodást is. Az így elérhető 

környezeti és gazdasági megtakarítások a sok telephellyel és beszállítóval bíró nemzetközi nagyvállalatoknál 

gigantikus méretű. 

A rendszerhatárok mozgatására szervezeten kívül is kínálkozik mód. Ez az eset például amikor egy vállalat civil 

szervezetet (NGO), vagy akár egy helyi önkormányzatot támogat a környezetmenedzsment rendszer 

kiépítésében. A támogatás lehet anyagi és vagy szakmai, a felhalmozott tudás átadása. 

Természetesen ez fordított relációban is működik, amikor civil szervezetek támogatnak vállalatokat 

tapasztalataikkal, illetve pályázatos forrásokon keresztül akár anyagilag is. Ez jelentős katalizátora a vállalati 

környezetmenedzsment rendszerek egyre növekvő számának. 

A kiterjesztés másik módja amikor a környezetirányítási rendszer kompetenciáit bővítjük. A kompetenciák 

bővítésének okai: 

• stratégiai szempontok, 

• szinergiák kihasználása az egyes kompetenciák/funkciók között, 

• nagyobb szervezeti súly, nagyobb hatékonyság, 

• szélesebb bázisú megközelítés, nagyobb minőség. 

A kompetenciák bővítésének tárháza szinte végtelen. A gyakorlatban előfordul olyan eset, amikor a 

környezetmenedzsment rendszert bizonyos témák felkarolásával, megerősítésével bővítik. Ilyen lehet az, amikor 

a klasszikus környezetmenedzsment feladatokon túlmenően szentelnek figyelmet például a telephely, vagy az 

egész konszern természetvédelmére. Másik lehetőség, ha önálló menedzsmentrendszerbe szervezhető témákkal 

kerül bővítésre a környezetmenedzsment rendszer. Ezen esetben integrált menedzsmentrendszerekről 
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beszélünk. Gyakoriak a minőségmenedzsment, valamint a munkavédelmi menedzsment rendszerekkel való 

integrált rendszerek. 

Az integrált irányítás lényegében különféle irányítási rendszerek együttes alkalmazását jelenti. A gyakorlati 

alkalmazás szempontjából az integrált irányítás azt jelenti, hogy a minőségirányítási, környezetirányítási stb. 

rendszer belesimul, beleintegrálódik a szervezet általános irányítási (management)rendszerébe, annak szerves 

részévé válik. Ezáltal az irányítási rendszer hatásmechanizmusa egybeforr az alaptevékenységgel. 

Napjaink egyik főárama a fenntarthatóságot fókuszba állító menedzsment rendszerek. Ezen esetekben a 

globálisabb megközelítés az alábbi hármas tagozódással, illetve az azok egymáshoz képesti 

kiegyensúlyozottságával garantált: 

• környezetvédelem, 

• fenntartható gazdálkodás és 

• vállalati (szociális) felelősség. 

2. 6.2 Integrált rendszerek lehetőségei a 
környezetmenedzsmentben 

A környezetmenedzsment rendszerek alkalmazásával adott szervezet környezeti teljesítménye menedzselhető, 

megteremthetők a folyamatos javítás alapjai. Emellett azonban számos más menedzsmentrendszer alkalmazása 

jellemző a vállalatok életében. A leggyakoribb, legáltalánosabban alkalmazott ilyen a minőségbiztosítási 

rendszer (MSZ EN ISO 9001:2009). Számos más területen megjelentek azonban szabványosított megoldások. 

Ilyen példának okáért a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR-rendszerek, Pl.: 

OHSAS 18001:2007), az energiamenedzsment (MSZ EN ISO 16001:2010), továbbá a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás (tervezetten: ISO 26000) területe. 

Az egyes szabványok működtetése a saját területen (megfelelő bevezetés és működtetés esetén) a vonatkozó 

teljesítmény javulását eredményezi. Mindezek mellett azonban a rendszerek hasonló alkalmazási logikával 

épülnek fel és hasonló rendszerelemeket definiálnak. Egy szervezet (főképp kisebb szervezet) számára 

megterhelő lehet az eltérő menedzsmentrendszerek párhuzamos alkalmazása. A meglévő szinergiák, illetve az 

erőforrások optimális kihasználása érdekében így felmerül az egyes rendszerek integrált kiépítése és 

működtetése. Ez azonban a nyilvánvaló előnyök mellett buktatókat is rejthet magában. 

A következőkben röviden összefoglaljuk az integrált rendszerek kialakításának indokait és veszélyeit, továbbá 

feltárjuk a lehetséges kombinációkat. Ezt követően röviden kitérünk az egyes integrálható 

menedzsmentrendszerek bemutatására. 

2.1. 6.2.1 Integrált rendszerek kialakításának indokai, buktatói 

Mielőtt be akarnánk mutatni a lehetséges előnyöket és kockázatokat, röviden definiálnunk kell az integrált 

rendszer mibenlétét. 

Az integrált menedzsment rendszer olyan menedzsment megoldás, melynek kialakítása során az egymástól 

különböző menedzsment rendszerek elemeit úgy építik fel, hogy az egy egységes rendszert képezzen. Az egyes 

menedzsment rendszerek sajátos célterületei és célkitűzései azonban megmaradnak. Az integrált rendszerek 

kialakítása során elsősorban a támogató folyamatok, a dokumentációs rendszer kerül egyesítésre, azonban a 

célrendszer nem. Az integrált rendszerek lényege, hogy egy olyan felépítésében és működésében is koherens 

rendszer jöjjön létre, melynek működése során a folyamatszintű duplikációk kiküszöbölésre kerültek és mely 

paralel módon tudja szolgálni az egymástól eltérő célkitűzéseket. 

Az egyes menedzsmentrendszerek összevonásának klasszikus indokai a következők: 

• konzisztencia kialakítása a szervezeten belül, 

• duplikációk elkerülése, ezáltal költségcsökkentés és hatékonyságnövelés, 

• kockázatok csökkentése a komplex megközelítés által, 



 6. Környezetmenedzsment rendszer 

kiterjesztése 
 

 80  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• konfliktushelyzetek minimálása, 

• felelősségek hatékonyabb elosztása, 

• üzleti célok hatékonyabb elérése, 

• informális kapcsolatok (az egyes rendszerek között) formalizálása, 

• tapasztalatok egyesítése, multiplikálása, 

• oktatások, tréningek hatékonyságának emelése. 

További előnyöket említ [Lábodi et al., 2008]: 

• eltérő követelmények egyidejű és egységes kezelése, 

• folyamatszemléletű rendszerkommunikáció, 

• átlátható szervezeti működés, 

• mérhetőség előtérbe kerülése, 

• racionális ellenőrző rendszer kialakítása, megelőző tevékenységek alkalmazása, 

• fokozott bizalom és elégedettség a vevőben, 

• egyszerűbb üzleti tervezés, 

• javuló belső – külső kommunikáció, 

• átfutási idők rövidülése. 

Az egyes menedzsmentrendszerek integrálásának van még egy jelentős oka: bár eltérő célokat fogalmaznak 

meg, mégis hasonló a célközönségük. A legjelentősebb három szabványt említve: a minőségirányítási 

rendszerek célja a vevők lehető legmagasabb szintű kiszolgálása. A környezetmenedzsment rendszer esetében a 

környezeti teljesítmény javulásának „haszonélvezői” a szervezet érdekelt felei (külső és belső egyaránt), ilyen 

aspektusban ők is vevőknek tekinthetők. A MEBIR esetében szintén definiálhatóak vevők, ők a szervezet 

munkavállalói. Ilyen értelemben mind a három szabvány a vevők igényeit kívánja kielégíteni, mely vevők 

kapcsán sok esetben átfedések is tapasztalhatók. 

Az egyes menedzsmentrendszerek integrálása előnyök mellett kockázatokat is felvet. Ezek közül a 

legjelentősebb az esetleges túlszabályozottság megjelenése, vagyis, amikor az egyes dokumentumok, 

szabályozások a több rendszer miatt annyira bonyolultak, összetettek lesznek, hogy az már a hatékony 

alkalmazást nehezíti. Ugyanezt eredményezheti a nem elégséges, esetleg hibás kommunikáció, mely 

megzavarhatja a szervezet munkavállalóit. További kockázat rejlik az eltérő rendszereket felügyelő munkatársak 

identitástudatában, mely esetleges feszültségek kiindulópontja lehet. A harmadik és egyben legjelentősebb 

kockázat a célokkal függ össze. Az integrált rendszerek kialakítása során ügyelni kell arra, hogy az egyes (jelen 

esetben) részrendszerek saját célrendszerei ne sérüljenek, egyenlő súllyal jelentkezzenek az integrált 

megközelítés során. Mindezek az előbbiekben felsorolt kockázatok azonban megfelelő tervezéssel és 

kommunikációval kiküszöbölhetők. 

2.2. 6.2.2 Integrált rendszer kialakításába bevonható 
rendszerszabványok 

Általánosságban elmondható, hogy a szabványosítás az egyre több menedzsment rendszerszabvány irányába 

halad. További jellemző, hogy bár a cél az egységesítés lenne (és ez olvasható ki a Nemzetközi Szabványosítási 

Testület hozzáállásából is), ennek ellenére a jelenlegi megoldások az ágazat-specifikus útmutatók, szabványok 

irányába mutatnak [Szabó, 2009]. Ez természetesen az integráció ellenében hat. Mindezek mellett azonban 

jellemzően most is csak pár olyan átfogó rendszerszabvány érhető el, amelyek esetében az integráció minden 

további nélkül realizálható. 



 6. Környezetmenedzsment rendszer 

kiterjesztése 
 

 81  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Gyakorlatilag a jelenleg általánosan alkalmazott rendszerszabványok mindegyike összevonható a másikkal. A 

leginkább jellemző területek azonban a következők: 

• minőségirányítási rendszerek (MSZ EN ISO 9001:2008), 

• környezetközpontú irányítási rendszerek (MSZ EN ISO 14001:2005), 

• munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (OHSAS 18001:2007, MSZ 28001:2008), 

• energiamenedzsment rendszer (MSZ EN ISO 16001:2010). 

• és a még csak tervszinten létező társadalmi felelősségvállalás menedzsmentrendszere (ISO 26000), 

• információbiztonsági menedzsment rendszer (ISO/IEC 27001). 

Természetesen a lista tetszőlegesen folytatható, itt csak a leglényegesebbeket tüntettük fel. A továbbiakban két 

területet fejtünk ki röviden, az energiamenedzsment rendszerek kérdéskörét, illetve a társadalmi 

felelősségvállalás menedzsment rendszerét. 

Az ISO 9001, mint a minőségirányítási rendszerek rendszerszabványa és egyben az első elterjedt 

rendszerszabvány, önmagában is hatalmas irodalommal rendelkezik, így nem térünk ki bemutatására. Annyit 

azonban fontos kiemelni, hogy az ISO is felismerte az ISO 9001 és az ISO 14001 harmonizálásában rejlő 

lehetőségeket. Többek között a szabványok megújítása során harmonizálták azok struktúráját és 

fejezetsorrendjét, így is lehetővé téve a minél könnyebb átjárást a két rendszer között. A két szabvány közötti 

fejezetszintű összefüggéseket többek között egy táblázat (mely a szabványok mellékletét képezi) is feldolgozza. 

Nagyon fontos emellett, hogy összevonták a két rendszer auditjára vonatkozó szabványt és egy integrált (mind a 

két menedzsmentrendszer esetében általánosan alkalmazható) auditszabványt hoztak létre ISO 19011 néven 

(MSZ EN ISO 19011:2003). 

Mivel a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR) csak lazán kötődik a 

környezetvédelemhez, így itt nem térünk ki bemutatására. Annyi azonban mindenképp elmondható, hogy 

jellemző alanya az integrációnak. 

2.2.1. ISO 16001 

Az ISO 2009-ban jelentette meg a vállalati energiamenedzsment kidolgozására vonatkozó szabványát EN ISO 

16001:2009 néven. A Magyar Szabványügyi Testület ezt MSZ EN ISO 16001:2009 néven honosította. 

A szabvány célkitűzése, hogy segédletet nyújtson az energiahatékonyság folyamatos növelésében. A szabvány 

minden szervezetnél alkalmazható és felépítésében a PDCA-ciklus logikáját követi. A rendszer gerince ebben az 

esetben is a politika (jelen esetben energiapolitika), mely a szervezet stratégiai célkitűzéseit fogalmazza meg az 

energiahatékonyság terén. Maga a tervezés itt is a jellemző tényezők (jelen esetben energiaszempontok) 

azonosításával kezdődik, mely eredményeiből kifolyólag megtervezhetővé válik a rendszer működése, 

lefektetésre kerülhetnek az energia-célrendszer alapjai. Az irányítási rendszer további ismérveiben (szervezet, 

oktatások, belső ellenőrzés, stb.) is teljesen hasonló az ISO 14001 megközelítésével. 

Ezt a hasonlóságot maga a szabványalkotó is hangsúlyozza, mikor többször is kijelenti, hogy a szabvány úgy 

került kialakításra, hogy integrálható legyen más irányítási rendszerekkel, legyen az minőségirányítási, 

környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere, vagy pénzügyi 

irányítási, illetőleg kockázatkezelési rendszer [MSZ EN ISO 16001:2010]. Az ISO 14001-gyel való 

integrálhatóság érdekében a szabvány felépítése nagyon hasonló ahhoz. 

Az energiairányítási rendszer szintén külső fél által tanúsítható. A tanúsítás történhet más menedzsment 

rendszerrel integrált módon is. Fel kell hívni azonban a figyelmet arra is, hogy az energiairányítási rendszer 

kiépítése nem jelenti automatikusan azt, hogy lesz egy működőképes környezetközpontú irányítási rendszerünk 

is, hiszen annak szabályozási spektruma jóval szélesebb. 

Az ISO 16001 szerinti energiairányítási rendszerek most kezdenek elterjedni, a jövőben a tanúsítások jelentős 

mértékű emelkedése várható. 

2.2.2. ISO 26000 
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A vállalati szféra fókusza a 90-es években egyértelműen a környezetvédelem irányába fordult. Ez az érdeklődés 

– ahogy azt a jegyzet korábbi részeiben már fejtegettük – átalakulóban van. Részben külső nyomásra (külső 

rating szervezetek, illetve a társadalom nyomása) a társadalmi felelősség kérdése egyre jelentősebb szerepet tölt 

be a szervezetek működésében. A társadalmi felelősség (CSR = Corporate Social Responsibility, vállalatok 

társadalmi felelősségvállalása, egyre gyakrabban SR = Social Responsibility, társadalmi felelősség) jellemzően 

kezd a mindennapi működés részévé válni. Jelen esetben fenntarthatósági megközelítésről beszélünk, vagyis 

olyanról, melynél integráltan jelenik meg a három aspektus, vagyis a környezetvédelem ennek részét képezi. 

Az utóbbi években robbanásszerűen jelent meg a vállalati életben a társadalmi felelősségvállalás kérdése. Mivel 

ez gyakran reaktív megközelítésként zajlott, azaz valamilyen külső igény kielégítéseként, a kapott megoldások 

nem minden esetben tükrözik a tényleges alap mondanivalót. Sok vállalat egyfajta divathóbortként viszonyulva 

a kérdéshez összemossa a társadalmi felelősségvállalás kérdését a szponzorációval, mely egyáltalán nem helyes 

megközelítés. Bár az egyes külső ratingeknek részben az is lenne a célja, hogy kiszűrje az ilyen megoldásokat, 

gyakran az általuk generált nyomás okozza a túlzott sokszínűséget. 

Részben a szerteágazó megoldási lehetőségek, részben pedig a tématerület egyre fontosabb volta miatt a 

Nemzetközi Szabványosítási Testület egy útmutató kidolgozásába fogott. Az első ezzel kapcsolatos igény már 

2001-ben felmerült, majd 2004 végén életre hívták azt a munkacsoportot (ISO Working Group Social 

Responsibility), mely a szabvány kidolgozásával foglalkozik. A kidolgozásban 80 ország és 39 szervezet vett 

részt. A szabvány jelenleg még nem jelent meg, várhatóan 2010 folyamán azonban meg fog. 

Fontos kiemelni, hogy az ISO 26000 „műfaját” tekintve útmutató, nem rendszerszabvány, azaz nem tanúsítható. 

Célja, hogy segítse a szervezeteket a CSR-ral kapcsolatos döntéseik és intézkedéseik helyes meghozatalában. 

Felépítésében konzisztens lesz olyan a társadalmi felelősségvállalás kérdésében meghatározó szervezetek, 

dokumentumok célkitűzéseivel, mint az International Labour Organization (ILO), illetve az ENSZ Global 

Compact-ja. 

Az útmutató bemutatja a társadalmi felelősségvállalás alapelveit, azt, hogy ez mit is jelent egy szervezet 

számára, milyen módon lehet integrálni, az ezzel kapcsolatos elveket és döntéseket a szervezet működésébe. Az 

alkalmazást segítendő az útmutató konkrét vállalati példákat is bemutat. 

Bár önmagában nem teszi lehetővé auditálható menedzsmentrendszer felépítését, már meglévő rendszerekhez 

csatolva (Pl.: ISO 14001) lehetőség nyílik a társadalmi felelősségvállalás (és így a fenntarthatósági szemlélet) 

rendszerbe csatolására, integrálására és így az ezen a téren mérhető szervezeti teljesítmény javítására is. 

3. 6.3 Meglévő környezetmenedzsment rendszer 
kiterjesztése a szerződéses partnerek irányába 

A környezetmenedzsment rendszer szerződéses partnerek, beszállítók irányába történő kiterjesztés 

tulajdonképpen nem más, mint a rendszer határainak korrekt elhelyezése. Nem kezelhető és értelmezhető 

korrekt módon ugyanis az, ha a rendszer kizárólag a szervezetre, mint önálló entitásra vonatkozik, s nem veszi 

figyelembe, ezért nem is próbálja fejleszteni a szerződéses partnerek, beszállítók által a szervezet érdekében 

kifejtett környezetterhelését. 

A fentieken túl pedig nem is igazán lehet konzekvensen lehatárolni a beszállítókat az anyaszervezettől a 

környezeti teljesítmények és a környezeti felelősség vonatkozásában. 

A szerződéses partnerekre történő rendszerhatár-kiterjesztés az anyaszervezet elemi érdeke. Ezen érdekek az 

alábbiak: 

Az anyaszervezet felelőssége 

Tekintettel arra, hogy a szerződéses partner tevékenységének vonatkozó részét a megrendelői státusban levő 

szervezet érdekében fejti ki, az egyetemes környezeti felelősség a megrendelő szervezetet terheli. Elemi érdeke 

ezért a szervezetnek, hogy a beszállító folyamatok és aktivitások tervezése, végrehajtása és ellenőrzése 

folyamatában szoros felügyeletet és befolyást tudjon gyakorolni a szerződéses partnerre. Ennek pedig a 

legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköze a környezetmenedzsment rendszer, illetve annak kiterjesztése a 

beszállítóra. 
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A tágabb értelemben vett felelősséghez tartozik az, hogy a megrendelő szervezet a szerződéses partnerek 

irányába történő követelmények megfogalmazásával és betartatásával mintegy neveli a partnereit. 

Nagyvállalatok esetében ez erkölcsi kötelesség, lehetőség és felelősség egyben. 

Gazdasági előnyök 

A korábbiakban bemutattuk, hogy a környezeti teljesítmény fejlődése gazdasági előnyökkel is jár. A megrendelő 

szervezetnek elemi érdeke, hogy szerződéses partnere minél gazdaságosabban működhessen, hiszen ez számára 

is kedvezőbb árakat jelent. 

Természetesen a környezetmenedzsment rendszerek beszállítókra történő kiterjesztésének vannak 

ellenérdekeltségi vetületei is. 

Túlzott transzparencia 

A szerződéses partnernek nem lehet érdeke az, hogy a megrendelője által folyamatosan átvilágításra, 

monitorozásra kerüljön. Kérdéseket vethet fel az, hogy a megrendelő belelát olyan folyamataiba is, amelyeknek 

az nem kizárólagos stakeholdere (általában egy beszállító több megrendelőnek is szállít vagy szolgáltat), illetve 

az üzleti folyamatokba történő belelátás ellentétes lehet bizonyos üzleti érdekeivel is. 

Felelősségek keveredése 

A szerződéses partner jogilag önálló entitás, saját hierarchiával, felelősségi rendszerrel. Ez sérülhet akkor, 

amikor a megrendelő szervezet belső ügyeibe és folyamataiba avatkoznak be kívülről. Például egy a beszállító 

környezetmenedzsment rendszer ellenőrzése céljával végrehajtott beszállító auditon a megrendelő szervezet kér 

számon, kvázi utasítja a beszállító munkavállalóit, holott erre jogilag nem lenne lehetősége. 

4. 6.4 A környezeti terhelés csökkentésének 
technológiába integrált módszerei a hulladékok 
kezelésének modelljén keresztül 

Az anyagi javak előállítása és felhasználása lényegében az anyag (alapanyag) és az energia (energiahordozó) 

átalakítását, más formában való megjelenését eredményezi. Gyakorlatilag lehetetlen, hogy a nyers- és 

alapanyagok, valamint azok átformálásához szükséges energia teljes egészében a termékben megjelenjék. Ennek 

oka lehet az, hogy a nyers- és alapanyagaink hasznosítandó alkotóikon kívül más anyagokat, szennyezőket, 

meddőt stb. tartalmaznak; az anyag-átalakítást létrehozó kémiai reakció teljességgel nem játszódik le stb. 

Ismeretes, hogy a hőenergia nem alakítható át teljes egészében munkává, ezért a hőveszteséggel – hulladékhővel 

– mindenképpen számolnunk kell. 

Központi kérdéssé vált tehát a környezetet terhelő hulladékok mennyiségének a csökkentése, amely elsősorban 

hulladékszegény (vagy mentes) technológiák elterjesztésével, a működő technológiák emissziójának 

csökkentésével (tisztább termelés) érhető el. Ugyanakkor megoldandó feladat a felgyülemlett hulladékok 

ésszerű ártalmatlanítása (anyagának és energiatartalmának hasznosítása) újabb környezeti terhelés létrehozása 

nélkül és a folyamatosan képződő hulladékok visszaforgatása a termelési folyamatba. 

A hulladékprobléma kezelésére általános szinten a következő megoldások kínálkoznak prioritási sorrendben 

(21. ábra): 

• Hulladékképződés megelőzése (ill. elkerülése); 

• Hulladékképződés mennyiségének csökkentése – Reduce; 

• Hulladékhasznosítás – Reuse (ill. feldolgozás – Recycle); 

• Hulladék ártalmatlanítása (energetikai hasznosítás, égetés, lerakás) 

6.1. ábra - A hulladékkezelés szintjei [Szeder, 2000] 
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A hulladék megelőzés módszere a tervezési és egy kis részben a gyártási szakaszhoz tartozik; a csökkentés 

módszere a gyártási, elosztási és a használati; a többi módszer pedig a használat utáni stádiumra vonatkozik. 

Ezeket (a megelőzést és a csökkentést) a tervezési és a termelési folyamatba sorolhatjuk; és mint más területen, 

itt is komoly kutatásokat végeztek, melynek eredménye az ún. „low waste” (avagy alacsony hulladékszintű) 

technológia. A „low waste” technológiákat négy nagy csoportra lehet bontani: 

Technológia: 

• Számítógépes irányítás, szabályozás, tervezés; 

• Zárt folyamatok (pl. víz- és vegyszer használatánál); 

• Hulladékok visszavezetése a termelési folyamatba; 

• Új környezetkímélő technológiák és legjobb elérhető technikák (BAT – Best Available Techniques); stb. 

Konstrukció (bontható szerkezetek): 

• Fizikai működőképesség növelése; 

• Moduláris felépítés (többirányú felhasználás szempontjából); 

• Minél kisebb egységek; 

• Kiszerelhetőség, szétszerelhetőség; 

• Javíthatóság; 

• Egységesített kötőelemek; 

• Anyag-spektrum (anyagok változatosságának) szűkítése – főleg műanyagoknál fontos; 

• Anyagfelismerés elősegítése (pl. műanyagok gyári címkézése); 

• Környezetkímélőbb termékre való áttérés. 

Anyaghelyettesítés: 

• Veszélyes anyagok (pl. CFC, PCB) helyettesítés; 
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• Újrahasznosíthatóbb és újrahasznosított anyagok alkalmazása; 

Multifunkcionális felhasználás: mint másodlagos, harmadlagos és sokadlagos hasznosítás – igen fontos lenne, 

hogy már tervezési fázisban szem elé kerüljön ez a szempont. Jó példát nyújt erre a számítógépek 

újraalkalmazása: 

• Professzionális alkalmazás; 

• Másodlagos félprofesszionális alkalmazás (mit PC); 

• Harmadlagos hasznosítás (pl. személyi és hobbi célokra); 

• Sokadlagos hasznosítás (pl. elektronikus játékok, ital-automata gépek vezérlése, szabályozási funkciók 

betöltése). 

4.1. 6.4.1. A hulladékkezelés alapmodelljei 

Hagyományos folyamat-modell („Nyitott rendszer”): 

(Ez a modell tulajdonképpen egy visszatekintés a korábban jellemző állapotokra.) A következő lépéseket 

foglalta magába: 

1. Nyersanyag kitermelés 

2. Alapanyag előállítás 

3. Feldolgozás, gyártás 

4. Elosztás, értékesítés 

5. Felhasználás 

6. Hulladék (lerakás, égetés) 

Itt nem valósul meg az anyag mesterséges körfolyamata, mert vagy a hulladék égetésével, vagy pedig 

lerakásával zárul le a folyamat. Így a hulladék csak a környezeten keresztül kerülhetne újra vissza a gazdaságba 

környezetkárosítás, szennyezés árán. 

„Zárt rendszer”, mint modern folyamat modell: 

A cél az, hogy az „életút végére” (end of life) eljutott termékeket vissza tudjuk forgatni a termelésbe. Ekképp 

elkerülhetőek a hulladék káros hatásai. A 3. ábra jól látszik, hogy a hasznosítás során ellentétes tendencia 

jelentkezik, mint a termék élete közben. Tulajdonképpen ez egy praktikusan visszacsatolt nyitott rendszer, mely 

az életút végétől kezd érdekessé válni. Az innen kikerülő termék (O.) több helyen is hasznosítható (1-4, +5, 

(6.)). A hasznosítás helye kívánatosság szerint van sorszámozva. 

A leginkább kívánatos hulladékhasznosítási terület napjainkban és a jövőben: a termék visszaforgatása a 

közhasználatba (reuse – 1.). Ezt termék-szintű vissza¬forgatásnak, más néven újrahasználatnak nevezzük. 

6.2. ábra - A zárt rendszer modellje [Nagy, 2001] 
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4.2. 6.4.2. A hulladékkezelés környezetbarát modellje 

A legismertebb körfolyamatok a természetben rejlenek, melyek közül soknak több millió az eddigi 

periódusszámuk. 

A gazdasági tevékenység erősen megzavarja a környezeti egyensúlyt. Ezért az elmúlt években kialakult 

szemléletmód alapján (fenntartható fejlődés) a gazdasági folyamatokat ki akarják választani a természetből, 

önálló körfolyamatba zárva. Ezt a személetmódot takarja az angol „recycle” kifejezés is. 

A hulladékgazdálkodás általános modelljét, „a körforgási modellt” a következő ábra szemlélteti. 

6.3. ábra - A hulladékgazdálkodás körforgási modellje [Nagy, P. Rácz, 2005] 

 

Ezen a modellen jól be lehet mutatni visszaforgatási szintek prioritásának fontosságát. Vegyünk egy példát: a 

számítógépes processzoroknál (mint alkatrészek) kevésbé ismert az alkatrész szintű újrahasznosítás, inkább a 

magas nemesfém tartalma miatt anyagként hasznosítják. Amennyiben alkatrész szinten hasznosítjuk, használat 

után újra visszakerül a hulladékkezeléshez. Ha már alkalmatlan újrafelhasználásra, akkor kellene csak 

anyagként feldolgozni. Ilyenformán csökkenthető a körforgásban lévő anyagmennyiség, a környezeti elemek 

igénybevétele és végső soron a termék környezeti költségei is. 

4.3. 6.4.3. A fenntartható fejlődést szolgáló, hulladék-megelőzést 
ill. minimalizálást elsegítő módszerek, irányzatok 

Itt bevezetésként röviden összevetjük a hulladék-megelőzést szolgáló (preventív) és hagyományosnak nevezhető 

utólagos (reaktív) környezetvédelmi módszereket. Később rátérünk az ezek kombinációjából fakadó műszakilag 

megoldható és a gazdasági előnyöket környezetvédelmi szempontokkal ötvöző korszerű irányzatok rövid 

bemutatatására. 

Technológiába integrált megelőző környezetvédelem 

A tisztább termelés (TT) egy preventív hulladékmegelőzési, csökkentési stratégia, amelyik a hagyományos 

(nyitott modell szerinti) hulladékkezelés csővégi (reaktív) módszereivel való összevetés révén értelmezhető jól. 

A vállalati gyakorlatban alkalmazott környezetvédelmi megoldásokat közelítésmódjuk szerint két alapvető 

típusba sorolhatjuk. A „reaktívnak” nevezett megközelítés arra keres megoldást, hogy hogyan lehet a termelés 

során keletkező szennyezést a környezetre kevésbé ártalmas formába átalakítani. Az ún. „preventív” 

megoldások ezzel szemben azt tűzik célul, hogy a termelési folyamatot úgy módosítsák, hogy az eleve 
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kevesebb, ill. kevésbé ártalmas szennyezőanyagot bocsásson ki. A 2. táblázat a reaktív és preventív stratégiát 

hasonlítja össze. 

A reaktív megközelítés jellemzően ún. „csővégi” (end-of-pipe) technológiák alkalmazásához vezet. 

A csővégi technológia általában növeli a technológia komplexitását (ezáltal kockázatát), növeli az anyag- és 

energiafelhasználást, és végeredményben nem csökkenti (sőt esetenként növeli) a szennyezést, csupán átalakítja 

a szennyező anyagokat valamilyen kevésbé ártalmas (vagy annak vélt) formába. 

A preventív stratégia (TT) ezzel szemben arra törekszik, hogy a termelési folyamatba úgy avatkozzon be, hogy 

eleve csökkentse (vagy akár teljesen megszüntesse) bizonyos szennyező anyagok keletkezését. Ezt azáltal éri el, 

hogy a szennyezés keletkezésének okát kutatja, és a forrásnál avatkozik be a folyamatba. Fontos további 

kritériuma a preventív környezetvédelmi megoldásoknak, hogy az összes szennyezés csökkentését célozzák, 

tehát bizonyos szennyezések eltávolítása más szennyezések mennyiségének növelése árán nem jelent megoldást. 
 

Reaktív környezetvédelem Preventív környezetvédelem 

Mit kezdjek a hulladékokkal és emissziókkal? „Hol és miért keletkezik a hulladék és emisszió?” 

…többletköltségekhez vezet …költségcsökkenéshez vezet 

A hulladékok és emissziók szűrők és kezelés 

következtében más formában kerülni ki. 
A hulladékok és emissziók keletkezését a forrásnál kell 

megakadályozni. 

Utólagos („tüneti”) kezelés. „csővégi” (End of Pipe) 

megoldás 
A gyártás és anyagfelhasználás kockázatának 

csökkentése. 

A környezetvédelem csak akkor kerül napirendre, 

amikor a termék és az eljárás már kifejlesztésre került. 
A környezetvédelem a termék- és gyártásfejlesztés 

szerves része 

A környezeti problémákat műszaki úton oldják meg. 0,002 mm 

Agyag A környezeti problémákat minden érintett részleg 

részvételével oldják meg. 

A környezetvédelem a felelős szakértők dolga. A környezetvédelem mindenkit érint 

…vásárolt szolgáltatás …vállalatra jellemző innováció 

…növeli a vállalati eszköz- és energiafelhasználást …csökkenti a vállalati eszköz- és energiafelhasználást 

…növeli a komplexitást és rizikót …csökkenti a rizikót és átláthatóbbá teszi a termelést 

A környezetvédelem kimerül a törvényi szabályozások 

teljesítésében. 
A környezetvédelem egy állandó kihívás (= 

folyamatos fejlesztés). 

A preventív megoldásokra épülő környezetvédelmi stratégiát nevezik „Tisztább Termelésnek” (TT) is, ezt 

vizsgáljuk részletesebben a következőkben. 

A tisztább termelés alapvetően arra a kérdésre keresi a választ, hogy „Hol és mért keletkezik a szennyezés?”. 

Az anyag- és energia-megmaradás törvénye (a mérleg-elv) értelmében a folyamatba bevitt és az azt elhagyó 

anyag- és energia-mennyiség egyenlő (stacionárius folyamatban a tározás nulla). Ebből az következik, hogy a 

hulladékok és emissziók ugyanazon alapanyagokból keletkeznek, mint a termék. A szennyezés tulajdonképpen 

elpazarolt nyersanyag. 

A tisztább termelés tehát arra keresi a megoldást, hogy hogyan lehet a nyersanyagokat és az energiát minél 

hatékonyabban hasznosítani, azaz hogyan lehet azonos termékmennyiséget minél kisebb anyag- és energia-

felhasználással előállítani. Amennyiben sikerül ilyen megoldásokat találni, a fentiek alapján világosan látszik, 

hogy ezek közvetlenül csökkentik a termelési költségeket, tehát anyagi hasznot hoznak a vállalatnak (amellett, 

hogy valóban hatékonyan csökkentik a környezet terhelését). 

A tisztább termelés gyakorlati megvalósítását a vállalatnál számos különböző intézkedés szolgálhatja. Ezek 

közül néhányat (a leggyakoribbakat) az alábbiakban röviden ismertetünk. 

• változtatás a terméken (anyagtakarékos desing, egynemű alapanyagok, természetes alapanyagok stb.); 

• gondosabb bánásmód (dolgozók motiválása, munkaszervezés, takarékosság stb.); 
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• alap- és segédanyagok kiváltása (természetes v. biológiailag lebomló anyagok, környezetkímélő vegyszerek 

stb.); 

• technológiai változtatás (anyag- és energiatakarékos technológiák); 

• belső visszaforgatás (újbóli felhasználás azonos célra, kaszkád felhasználás, hasznosítás más célra stb.); 

• külső recycling (strukturális vagy anyagbeli újrahasznosítás); 

• visszaforgatás biogén körfolyamatokba (pl. komposztálás) 

• ártalmatlanítás (hagyományos környezettechnikák, ha a fenti lehetőségeket már kimerítettük). 

4.4. 6.4.4. A hulladékminimalizálást szolgáló irányzatok 

A tisztább termelés által képviselt szemlélet révén elérhető megtakarításokat helyezi előtérbe a Word Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD, Világ Üzleti Tanácsa a Fenntartható Fejlődésért) által képviselt 

ökohatékonyság (ecoefficiency) megközelítése is, mely a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználását 

kívánja meg a gazdasági folyamatok során. Ennek értelmében az ökohatékonyság a piaci feltételeknek 

megfelelő termékek és szolgáltatások nyújtását jelenti olyan módon, hogy azok alkalmasak legyenek az emberi 

szükségletek kielégítésére és járuljanak hozzá az életminőség javításához, miközben egyre kisebb, a Föld 

becsült eltartóképességét meg nem haladó környezeti hatással és erőforrás-felhasználással járnak teljes 

életciklusuk során. 

E két irányzat mellett Észak-Amerikában „szennyezés megelőzés” (pollution prevention) néven terjedt el a 

megelőző környezetvédelem filozófiája. A szennyezés megelőzés alapelvei megegyeznek a tisztább termelés és 

általában véve a megelőző jellegű környezetvédelem elveivel, a különbség elsősorban földrajzi, amint azt a 

következő definíció is mutatja: a szennyezés megelőzés olyan eljárások, gyakorlatok, anyagok, termékek és 

energiahordozók alkalmazását jelenti, melyek elkerülik vagy minimalizálják a szennyezőanyagok és hulladékok 

keletkezését, és csökkentik az ember és a környezet számára fennálló kockázatokat. 

A megelőző jellegű környezetvédelem legfontosabb erénye, hogy úgy csökkenti a káros kibocsátásokat, hogy 

közben a hatékonyság növelésén keresztül gazdasági előnyöket is kínál az elveket alkalmazó gazdálkodó 

számára. A megelőzés kedvező tulajdonságai mellett azonban néhány korlátozó tényezővel is számolni kell, 

melyek az elvek szélesebb körben való elterjedését hátráltatják. 

Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az alkalmazott technológia módosításával járó intézkedések esetén nem 

csak a környezeti szempontok figyelembe vétele válik szükségessé, hanem a teljes folyamat újragondolására is 

elkerülhetetlenné válik, ami magában foglalja a termékekben, illetve szolgáltatásokban történő változtatásokat 

is. 

A csővégi és a megelőző jellegű intézkedések mellett, azokkal részben átfedve, napjainkban egy harmadik 

irányzati is megjelent, melyet a szakirodalomban „ipari ökológiának” (industrial ecology) neveznek. Bár amint 

arra már korábban is utaltunk, az egyes irányzatok elkülönítése nem oldható meg egyértelműen, és az ipari 

ökológia definíciója sem állít fel egyértelmű határokat, alapvető jellemzői alapján mégis érdemes 

különválasztani az előbb tárgyalt megközelítésektől. 

Az ipari ökológia az előbbiekben ismertetett két felfogással ellentétben nem egyetlen technológiai folyamatra 

teszi a hangsúlyt, hanem kilépve ebből a rendszerből a folyamatok, illetve gazdálkodó egységek közötti anyag- 

és energiaáramlásokat helyezi a középpontba. Az elnevezés is utal legfontosabb jellemzőjére: az ipari ökológia 

az ipari rendszereket a természetes ökoszisztémákhoz hasonlítja. Felfogása szerint a cél nem a vállalatok által 

kibocsátott káros anyagok minimalizálása, azaz a forrásnál történő beavatkozás, mely a megelőzés legfontosabb 

feladata, hanem a megtermelt melléktermékek újbóli hasznosítása, amint arra a természetből vett példák is 

útmutatásul szolgálhatnak (az ősszel lehullott levelek a talajban lebomlanak, majd más növények tápanyagául 

szolgálnak). 

Ezen új tudományterület középpontjába ezért a folyamatok helyett a termékek és szolgáltatások kerülnek, 

legfontosabb módszerei közé pedig az életciklus elemzés, valamint az ökodesign tartoznak. 

A fentieket összegezve megállapítható, hogy az ismertetett irányzatok – a csővégi technológiák, a megelőző 

jellegű intézkedések és az ipari ökológia – egyike sem zárja ki a másik kettő alkalmazását, hanem az adott 

esetben leginkább megfelelő megoldás feltárását és megvalósítását kell célul kitűzni. Míg bizonyos esetekben a 
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káros kibocsátások keletkezésének a csökkentését kell megcélozni, addig egy másik helyzetben a már 

megtermelt hulladék nyersanyagként való hasznosítása a célszerű, és amennyiben ezek a módszerek valamilyen 

oknál fogva nem alkalmazhatóak (például az infrastruktúra sajátosságai vagy technológiai korlátok miatt), akkor 

a csővégi megoldások is szerepet kaphatnak (24. ábra). 

6.4. ábra - A tisztább termeléstől az ipari ökológiáig [Zilahy, 2001] 

 

A fenntartható fejlődés a javak és szolgáltatások előállításán kívül – amint azt az 24. ábra is mutatja – azok 

fogyasztásával kapcsolatban is állít fel követelményeket. A fogyasztás mértékével, illetve összetételével 

kapcsolatban a legfontosabb feladatot a társadalom környezeti tudatosságának a fejlesztése jelenti. Ennek 

eszközei között első helyen kell, hogy szerepeljen az iskolai oktatás az alapoktól egészen a felsőfokú képzésig, 

illetve minden olyan információs csatorna, mellyel a társadalom figyelme felkelthető és tudása gyarapítható. 

4.5. 6.4.5. Integrált szennyezés-megelőzés és szabályozás (IPPC) 

Az integrált szennyezés-megelőzésről és szabályozásról (Integrated Polution Prevention and Control, a 

továbbiakban: IPPC) szóló 96/61. számú közösségi direktívát az Európai Tanács 1996. szeptember 24-én 

fogadta el. Az irányelvet 2008-ban megújították (20008/1/EK Irányelv). (Hazai jogszabályként a Kormány 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról hirdették ki.) 

Az IPPC direktíva olyan engedélyezési rendszer kialakítását írja elő, mely az egész környezet magas szintű 

védelmi érdekében, a legjobb elérhető technikákra (BAT) építve, azokra az ipari tevékenységekre állapít meg 

szabályokat, melyeknél a legvalószínűbb a környezeti elemek bármilyen szennyezése. 

A szabályozás lényegi tartalma két pilléren áll: az engedélyezési eljáráson és a legjobb elérhető technikák 

(BAT) alkalmazásán. Ezek mellett kiemelt jelentőséggel bír az információcsere követelménye a szabályozottak, 

a hatóságok és a tagállamok között, valamint a nyilvánosság részvétele az engedélyezési eljárásban. 

A BAT fogalom – mint a direktíva legfontosabb eleme – az alábbiak szerint értelmezhető: 

Legjobb Elérhető Technikák (Best Available Techniques – BAT) jelentése az alkalmazott tevékenységek és 

működtetési módszereik fejlettségének leghatékonyabb és legmagasabb színvonala, ami jelzi az adott műszaki 

berendezések gyakorlati megfelelőségét arra, hogy biztosítsák az elvi alapot a kibocsátási határértékek 

meghatározásához, amely határértékeket úgy terveztek, hogy megakadályozzák, vagy ahol ez gyakorlatilag nem 

lehetséges, általánosan csökkentsék a kibocsátásokat és azok hatását a környezetre, mint egészre; 

• technika (techniques) jelentése mind az alkalmazott technológia, mind annak módja, ahogy a létesítményt 

tervezték, építették, karbantartották, üzemeltették és lebontották; 
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• elérhető (available) technikák azok, amelyeket oly mértékben fejlesztettek ki, hogy a vonatkozó ipari 

szektorban alkalmazhatóak legyenek gazdaságilag és műszakilag életképes feltételek mellett, figyelembe véve 

a költségeket és az előnyöket, függetlenül attól, hogy az adott technikát a kérdéses tagállamban alkalmazzák 

vagy előállítják vagy sem, addig a mértékig, amíg azok ésszerűen hozzáférhetők az üzemeltető számára. 

Találkozni lehet még az „available” kifejezés „beszerezhető” vagy „rendelkezésre álló” fordításával is, 

melyek szintén helyesek; 

• legjobb (best) jelentése a leghatékonyabb abban, hogy a környezet, mint egész védelmében egy magas fokú 

általános szintet érjenek el. 

4.6. 6.4.6. Az életciklus-elemzés, mint a tisztább termelés eszköze 

Szabványos fogalmak: 

Életciklus (ISO 14040:2006): 

„Egy termék hatásrendszerének egymás után következő, egymáshoz kapcsolódó szakaszai, a nyersanyag 

beszerzéstől vagy a természeti erőforrás keletkezésétől az újrahasznosításig vagy az ártalmatlanításig.” 

Életciklus-elemzés (ISO 14040:2006): 

„Egy termék hatásrendszeréhez tartozó bemenet, kimenet és a potenciális környezeti hatások összegyűjtése és 

értékelése annak teljes életciklusa során.” 

Az életciklus-elemzés egy termékkel vagy egy folyamattal kapcsolatos környezeti terhek értékelésének a 

folyamata. 

Felismerték, hogy a termékek, folyamatok és szolgáltatások minden egyes életciklus lépcsője környezeti és 

gazdasági hatásokkal jár. Ez a folyamat a gyártás vagy folyamat során felhasznált energia, anyagok és a 

környezetbe bocsátott emissziók minőségi és mennyiségei meghatározásával kezdődik. Ezen adatok alapján 

lehet a termék vagy folyamat környezeti hatását felbecsülni, szisztematikusan értékelni és a környezeti fejlesztés 

lehetőségeit felmérni. Az LCA a termék, a csomagolás vagy a folyamat teljes életciklusát tartalmazza, 

nevezhető „bölcsőtől a sírig” megközelítésnek is. 

A teljes életút lépései: 

• nyersanyagok kitermelése és feldolgozása, 

• gyártás, 

• szállítás és terjesztés, 

• használat, 

• újrafelhasználás, újrahasznosítás, 

• hulladék-elhelyezés. 

Az életciklus-elemzés az ún. leltár fázisból, hatásbecslésből és a fejlesztés analíziséből áll. Az LCA leltár fázisa 

az energia- és a nyersanyagszükségletek meghatározásának objektív, adatokon alapuló folyamata. Ezen túl a 

leltár fázis tartalmazza a vízi és légköri emissziók, a szilárd hulladékok és más környezeti hatások 

meghatározását a termék, folyamat vagy szolgáltatás életciklusa során. Az életciklus-elemzés hatásbecslése 

technikai, mennyiségi vagy minőségi folyamat a leltárban meghatározott környezeti terhelések hatásának 

jellemzésére és becslésére. A becslésnél mind ökológiai, mind az emberi egészséget figyelembe kell venni, 

illetve olyan egyéb hatásokat is, mint pl. egy élőhely megváltozása vagy a zajhatás. 

Az LCA fejlesztés analízise a termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes életciklusa alatti környezeti terhelés 

csökkentési lehetőségeinek és szükségességének a szisztematikus értékelése. 

4.7. 6.4.7. Az innováció szerepe a tisztább termelésben 
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Az általános szempontok gyakorlati alkalmazásának számos példáját említhetnénk,de terjedelmi okokból ezt 

nem ill. nem itt tesszük. 

Kiemelhető azonban, a napjaink gazdasági válsága idelyén külülegesen fontos vezérelv: az innováció, amely a 

műszaki-gazdasági problémák megoldását széleskörű – rendszerszemléletű – vizsgálata alapján a hatékony 

megoldásokat keresi és valósítja meg. 

Alapelvnek tehát az innováció rendszerszemléletű alkalmazása tekinthető. Aminek az aktualitását- személyes 

meggyőződésünk mellett a megújuló uniós gondolkodás és az élenjáró országok tapasztalatai is igazolják. 

Cimkék: 

Az EU egész gazdaságát innovatívvá kívánja tenni 2020-ra az Európai Bizottság, ezért készül új kutatási és 

innovációs stratégia a huszonhét tagállamot tömörítő közösség számára. Máire Geoghegan-Quinn, az unió 

illetékes biztosa ezt a folyamatot ”a radikális átváltozás„-nak nevezte (2010) és lényegét egy szóba tömörítette 

össze: „i-conomy”, ahol az „i”, az innováció sebesen növekvő jelentőségét mutatja az európai gazdaságban. 

Az elmúlt időszakban az EU-ban is bebizonyosodott, hogy több ágazatot is érintő globális válság idején a 

növekedés legfőbb motorja az innováció. 

Álljon itt az innováció és a tisztább termelés kapcsolatára egy példa. A fenntartható gazdaság fontos pillérét 

képezi a környezeti erőforrásokkal történő takarékos bánásmód, különös jelentőséggel bír a primer 

nyersanyagok-közöttük a fosszilis energiahordozók- hatékony-magas hatásfokú, hosszú életciklusú-használata. 

Ehhez tudatos, nemzetközi méretekben is összehangolt cselevésre van szükség. Az Integrált szennyezés 

megelőzés és ellenőrzés (IPPC), illetve az elérhető legjobb technikák alkalmazása (BAT) már kifejezésre juttatja 

azt az akaratot, hogy az élet minden területén gondot kell fordítani az anyag-és energia kihozatal növelésére, a 

hulladék fajlagos mennyiségének csökkentésére és a képződő hulladéktömeg minél nagyobb hányadának a 

gazdasági körfolyamatban tartására (a zártláncú gazdaság minél teljesebb megvalósítására). 

A fenntartható anyag- / hulladékgazdálkodás és a fenntartható energiagazdálkodás, a megújuló források fokozott 

alkalmazásával érhető el, ami kizárólag a rendszerszemléletű gondolkodás és innovatív cselekvés bázisán 

történhet. 

Napjaink – hazai és nemzetközi – energiastratégiáinak középpontjában, részben a gyorsan fogyó és dráguló 

fosszilis energiahordozók kiváltása, részben a klímavédelmet is biztosító – megújuló – energiahordozók 

részarányának növelése áll. 

A szóba jövő alternatív – elsősorban megújuló – energiaforrások felkutatása és az alkalmazási módszerek 

kikísérletezése nagy erőkkel folyik. Az eddigi eredményeket egyértelműen pozitívan értékelve is megállapítható 

hogy az "új" megújuló energiahordozók döntő része (fele – kétharmada) a biomassza. 

Nincs országosan összehangolt stratégia, illetve programmá érlelt elgondolás a mező és erdőgazdaságban, a fás- 

és lágyszárú növények feldolgozása során, valamint az ezekből gyártott termékek elhasználódásával keletkező 

„megújuló energiaforrásként” számításba vehető hulladékok energetikai feldolgozására. Az európai uniós 

szabályozás miatt ugaroltatott, illetve a kis aranykorona értéke miatt élelmiszernövények termesztéséhez 

gazdaságtalan szántóföld területeken egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az energia növények termesztésére. 

Ez utóbbi körülmény egy másik hulladékgazdálkodási problémát is megold, nevezetesen fogadni tudja a 

jelenleg nehezen elhelyezhető – a jövőben növekvő mennyiségben előállításra kerülő – komposztot. 

Ugyanakkor továbberősíti / még sürgetőbbé teszi annak eldöntését, hogy melyek azok a pirotechnológiák, 

amelyek egy – egy nagyváros vagy vidéki körzet / településcsoport, esetenként egy tanya, illetve egy lakóház / 

lakóházcsoport energia ellátását képes a saját körzetben, vagy gazdaságban termelt, illetve képződő hulladék 

biomassza tömeg optimális hasznosításával biztosítani. 

A pirotechnológiák közül több is alkalmas a komposztálás kiváltására, (így például a szennyvíziszapok biogázzá 

vagy villamos energiává alakítására) és az érintett terület import energia függőségének csökkentésére, egyben 

munkahelyteremtésre. 

Európában a potenciális biomassza készletek mindössze 15-20%-ának energetikai célú hasznosítása révén, az 

elsődleges élelmiszer-termelés teljes hőenergia-szükséglete kielégíthető, és a potenciális készletek további 20-

25%-ának hasznosításával a vidéki lakosság teljes hőenergia-szükséglete biztosítható. 
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A Magyarországon keletkező nagy mennyiségű melléktermékek azon részét, melyre a talajerő visszapótlásban, 

az állattartásban, valamint az ipari felhasználásban nincs szükség, maradék nélkül célszerű lenne 

energiatermelésre felhasználni, ugyanis a nagy tömegben keletkező maradványok potenciálisan 

környezetszennyező anyagok is egyben, a főtermék termelésének technológiáját is akadályozhatják esetenként. 

Ma a keletkezett mennyiség 10%-át sem használják energetikai célra. 

A keletkező biomassza elsődlegesen élelmiszer illetve takarmányként kerül felhasználásra, de az utóbbi években 

főleg az iparilag fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokban az élelmiszer-túltermelést a közvetlen 

energiahordozó céljára termesztett biomasszával tervezik levezetni. Nő az energetikai célra termesztett 

cukorrépa, édescirok, faapríték, burgonya (szeszkrumpli) kukorica (szemes) termelése. 
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7. fejezet - 7. A 
környezetmenedzsment és a 
projektmenedzsment összefüggései 

1. 7.1 A környezetvédelmi projektmenedzsment 
indokoltsága 

Az 1960-as évektől kezdődően a társadalomnak egyre növekvő mértékben szembe kell néznie a globális és 

egyben a lokális természeti környezet változásával, legtöbb esetben romlásával. Ez a környezetállapot-változás 

napjainkra már globális jelenségek (klímaváltozás, természeti erőforrások rendelkezésre állásának beszűkülése, 

stb.) formájában is testet ölt. 

A természeti környezet ezirányú változásainak bizonyíthatóan gazdasági vonatkozásai is vannak, ily módon a 

gazdaság fenntarthatóságának egyik egyre jelentősebb feltétele a környezeti tőke megfelelő állapotának 

megőrzése. Ez a tény teszi indokolttá a környezetvédelmi beruházások egyre növekvő számosságát és 

mértékét. 

1.1. 7.1.1. A környezetvédelmi beruházások nagyságrendje 

Magyarországon a nemzetgazdasági környezetvédelmi beruházások összege közel 147 milliárd forintot tett 

ki [KSH, 2008]. Ezt egészíti ki a szervezeten belüli folyó környezetvédelmi beruházások értéke, mely 205 

milliárd forint volt 2007-ben. 

A fenti adatokból is látható, hogy a környezetvédelemre fordított pénzösszegek a GDP jelentős százalékát 

alkotják. Ennek megfelelően különösen fontos az összegek megfelelő hatékonyságú felhasználása. A 

hatékonyság kérdése ezen beruházásoknál nem csak gazdasági, hanem környezeti szempontból is fontos, a cél 

az ökológiai és ökonómiai optimum megtalálása. 

Napjainkban a környezetvédelmi beruházások (mikro-, meso- és makroszinten egyaránt) számossága és 

komplexitása egyre nő. A növekvő bonyolultság és a hozzájuk kapcsolódó jelentős pénzáramok indokolttá 

teszik / megkívánják e projektek egységes, hatékony keretek között történő lefolytatását. 

Felmerülhet a kérdés, hogy milyen módszerrel lehetne a legnagyobb mértékben növelni az egyes 

környezetvédelmi beruházások hatékonyságát és miként lehetne javaslatot tenni egy olyan egységes, flexibilisen 

alkalmazható módszertanra, mely lehetővé tenné ezt. 

1.2. 7.1.2. A környezetvédelmi beruházások 
hatékonyságnövelésének célja 

Egy környezetvédelmi beruházás megvalósítása (legyen az akár mikro-, meso-, vagy akár makro-szinten) 

kihatással bír a fenntarthatóság mind a három összetevőjére (környezet, gazdaság, társadalom). 

A környezeti hatás a környezetvédelmi beruházás lényegéből fakad, melynek célja egyértelműen a 

környezetterhelés csökkentése, a lokális környezetállapot javítása. Viszont csak a környezeti hatásokkal 

foglalkozni a teljes hatásmechanizmus jelentős leegyszerűsítését jelentené. A komplex értékeléshez számba kell 

venni a fenntarthatóság további dimenzióiban bekövetkező változásokat is. 

A környezetvédelmi beruházások társadalmi hatásai többrétűek. Egyrészt a megvalósuló beruházás az adott 

területen hozzájárulhat a foglalkoztatottság növeléséhez, indirekt módon a jólét növeléséhez. Másrészt a 

környezetvédelmi beruházás által elért környezetállapot-javítás hozzájárul az adott területen élők jólét-

emelkedéséhez. Harmadrészt egy megvalósult környezeti célú beruházás növelheti a technológiai színvonalat, 

ezáltal pedig ismételten pozitív hatást gyakorol a területegység, régió gazdasági és társadalmi viszonyaira. 

Természetesen ennek ellentettje is feltételezhető, vagyis, amikor a beruházás megvalósítása (kivitelezése) akár 
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időlegesen, de akár hosszabb távon is negatív társadalmi hatásokkal bír. Ennek kiküszöbölése megfelelő 

tervezéssel realizálható. 

A környezetvédelmi beruházások gyakorta a hatékonyság növelését eredményezik. Ez magasabb 

profitabilitásban, jobb jövedelmezőképességben jelentkezik. A gazdasági hatások terén kiemelendő a 

környezetvédelmi technológiák mögött álló környezeti ipar szerepe, mely jelentős munkaerő-foglalkoztató, 

ezáltal fokozza a vásárlóképes keresletet. 

A pozitív hatások mellett természetesen negatívak is felmerülhetnek, ilyen például a kivitelezés során jelentkező 

többlet-környezetterhelés. 

Mindazonáltal azonban a környezetvédelmi beruházások pozitív hozadékai általában meghaladják az esetleges 

negatív következményeket. 

Egy (környezetvédelmi) beruházás megítélése során el kell hagyni a részterületi megközelítést és mindenképp 

az össz-optimum lehető legmagasabb értékére kell törekedni. Vagyis adott esetben megengedhető, hogy a 

fenntarthatóság bizonyos részterületein akár a teljesítmény csökkenése következzen be, ha a többi összetevő 

vonatkozásában a javulás ezt meghaladó mértékű. Természetesen ez csak akkor igaz, hogyha a csökkenés nem 

megy egyik szisztéma (ökoszisztéma, társadalom, gazdasági rendszer) rovására (károsodására) sem. 

A beruházások összhatékonysága fokozható (illetve a tényleges optimum elérhetővé tehető), ha már a tervezés 

fázisától a kivitelezésen, használatba vételen, használaton keresztül a felhagyásig a tervezés megfelelő 

hatékonyságú. Ez csak akkor lehetséges, ha mindennek a hátterében egy robosztus módszer áll. A 

projektmenedzsment ezen a téren tud segítséget nyújtani. 

1.3. 7.1.3. A projektmenedzsment alkalmazásának lehetősége 
környezetvédelmi beruházásoknál 

A projektmenedzsment nem más, mint „projektkövetelmények teljesítése érdekében végzett tevékenységek 

során a tudás, képességek, eszközök és technikák alkalmazása.” [PMI, 2006]. Mindez azért, hogy az egy adott 

idő-, pénz- és emberi erőforrás kereten belül a projekt kapcsán kitűzött célok sikeresen teljesüljenek [Wikipedia, 

2009]. 

Vagyis a projektmenedzsment egy olyan módszertan, melynek célja az erőforrások leghatékonyabb 

felhasználása az adott cél elérése érdekében és mindez oly módon, hogy az egyes erőforrások és a hozzájuk 

kötődő folyamatlépések tervezett módon kerüljenek felhasználásra, implementálásra. 

Ily módon a projektmenedzsment alkalmazása hozzájárul a projektek költség- és erőforrás-hatékony 

végrehajtásához, továbbá ahhoz is, hogy a kitűzött célok a tervezettnek megfelelően időre megvalósulhassanak. 

A projektmenedzsment általános módszertanát számos speciális területre adaptálták. Ilyenek többek között az 

építési beruházások, vagy az IT-beruházásokra specifikált módszertanok. Ezek az adott beruházás jellemzőit 

figyelembe véve típusspecifikus módszertanokat jelentenek, melyek maximálisan alkalmasak arra, hogy az adott 

területen a hatékonyságot növeljék. 

A környezetvédelmi beruházások komplexitásukból és speciális jellemzőikből (interdiszciplinaritás) kifolyólag 

egyedi beruházási (projekt) területnek tekinthetők. Ennek megfelelően az általános projektmenedzsment 

módszertanok nem alkalmazhatók feltétel nélkül és hatékonyan az ilyen jellegű feladatokra. 

Léteznek különféle módszertani ajánlások, melyek a környezetvédelem bizonyos tématerületein a hatékonyság 

és teljes körűség fokozását tűzik ki célul. Ilyenek például az életciklus-elemzés (LCA), a környezeti tényezők, s 

hatások analízise, vagy a PDCA-ciklus a környezetirányítási rendszerek esetében. Ezek azonban lokálisan, adott 

esetben egy átfogó projekt elemeként értelmezhető probléma megoldását támogató módszertani ajánlások, 

melyek a gyakorló kutató és mérnök nélkülözhetetlen eszközei. 

Hiányzik azonban egy átfogó, a környezetvédelmi jellegű projektek, beruházások inicializálási, projekttervezési 

és –kivitelezési, valamint projektzárási és –hatékonyság-vizsgálati szakaszait, tehát a teljes projekt életciklust 

átölelő módszertani ajánlásgyűjtemény, mely összességében jelentősen növelhetné a projektek fentebb említett 

aspektusokból értelmezett hatékonyságát. 



 7. A környezetmenedzsment és a 

projektmenedzsment összefüggései 
 

 95  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A lehető legnagyobb hatékonyság elérése érdekében a projektmenedzsment alapfolyamatainak és –eszközeinek 

adaptálása szükséges. Így rendelkezésre állhat egy olyan komplex módszertan mely alkalmas arra, hogy a 

környezetvédelmi beruházások hatékonyságát jelentősen emelje. 

1.4. 7.1.4. Környezetvédelmi beruházás, mint projekt 

A környezetvédelem világa projektorientált. Projekt munkamódszertan keretei között hozunk létre valami újat 

(projekteredmény), legyen az egy környezetmenedzsment rendszer bevezetése, egy környezetvédelmi 

beruházás, vagy egy szervezeti, vagy struktúraváltozás, melyet aztán üzemeltetünk, húzzuk hasznait és viseljük 

terheit. 

A fenti aktivitások szinte mindegyike a projektmenedzsment definíciói szerint projektnek tekinthető, hiszen 

• egyszeri komplex feladat, 

• világos céllal, célokkal (termék, vagy szolgáltatás), 

• időben, költségeiben és a rendelkezésre álló humánerőforrások tekintetében behatárolt tevékenységek, 

• melyek különböznek az algoritmikusan végrehajtható (rutinjellegű) feladatoktól, 

• valamint több szakterület közös együttműködésében, projektszervezet keretei között realizálandók. 

Bővebben kifejtve mindez a környezetvédelmi beruházások vonatkozásában: 

Egy adott környezetvédelmi beruházás célja olyan új infrastruktúra létrehozása, vagy a meglévő műszaki 

infrastruktúra olyan átalakítása, mely által a környezeti teljesítmény javítható. Ennek megfelelően egy 

környezetvédelmi beruházás világos céllal rendelkező egyszeri feladat. A beruházás, pont a környezetvédelem 

szerteágazó hatásai miatt mindenképp komplexnek tekinthető. 

Pont a beruházás eredményeként létrejövő konkrét termék, vagy szolgáltatás miatt a környezetvédelmi 

beruházás megvalósítása időben és térben (meghatározott körülmények közötti környezeti állapot-javítás) 

korlátozott. Ugyanez igaz a beruházáshoz felhasználható pénzeszközökre és humán erőforrásokra. 

Minden környezetvédelmi beruházás a cél és az elvégzendő feladat egyedisége miatt külön tervezést igényel és 

semmi esetre sem tekinthető rutinszerűleg végrehajtható, esetleg algoritmizálható folyamatnak. 

Mivel a beruházás eredményeképpen létrejövő új technológia, berendezés, eljárás nem működhet önállóan, csak 

más rendszerekhez kapcsoltan, ezért már a tervezés és utána a kivitelezés során kiemelt fontosságú az, hogy 

több szakterület együttműködésében valósuljon meg. 

E tényezők következtében kijelenthető, hogy a környezetvédelmi beruházások minden tekintetben megfelelnek 

a projektmenedzsmentben használt általános projektdefiníciónak, így egyedi projekteknek tekinthetők. 

1.5. 7.1.5. Komplex, környezetvédelmi projektmenedzsment 
módszer hatásai 

A komplex, környezetvédelmi beruházásokra specifikált projektmenedzsment módszer alkalmazásával az ilyen 

jellegű beruházási projektek hatékonysága növelhető. 

Ez a hatékonyságnövelés hármas optimálást szolgál: 

• Ökológiai optimálás: a megfelelő megoldások választásával, hatékony kivitelezésével a projekt 

eredményeként megvalósuló beruházás időben előbb és hatékonyabban szolgálhatja a környezetállapot 

javítását, tehát a környezeti teljesítmény magasabb lesz. 

• Ökonómiai optimálás: növelhető a környezetvédelmi beruházásra rendelkezésre álló források 

felhasználásának hatékonysága, illetve adott beruházás alacsonyabb összegből finanszírozható. 

• Szabályozási előnyök: az egységes alapelvek szerint lezajló projektek jobban szabályozhatóak, a 

beavatkozás gyorsabban, hatékonyabban történhet. 
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Kiindulva abból, hogy a környezetvédelmi beruházások döntően a fenntarthatóság mind a három összetevőjére 

(környezet, társadalom, gazdaság) kihatással vannak, így a hatékonyságnövelésre alkalmazott adaptált 

környezetvédelmi projektmenedzsment módszer hozzájárul a gazdaság fenntarthatóbb működéséhez, a 

fenntarthatóság eléréséhez. 

Ahogy a környezetvédelmi projektek szignifikáns eltéréseket mutatnak a többi beruházáshoz képest, ugyanúgy 

az egyes környezetvédelmi projektek is jelentősen különbözhetnek egymástól. A különbség oka lehet többek 

között: 

• a beruházás során érintett környezeti elem, 

• a beruházás célja: műszaki infrastruktúra, vagy éppen folyamatjavítás, 

• a beruházás által érintett terület: mikro-, meso-, vagy makro-szintű beruházás, 

• a beruházás komplexitása, 

• a beruházásba bevonandó további szakterületek száma, illetve a bevonás mértéke. 

Ennek megfelelően a komplex hatékonyságnövelő rendszer esetében nem lehet egyetlen módszertani 

megközelítésről beszélni. A módszer fejlesztése során cél, hogy különféle jellegű környezetvédelmi projektek 

támogatására alkalmas legyen, azaz környezetvédelmi típusprojektekre adaptált projektmenedzsment módszerre 

van szükség. 

Módszertani oldalról fontos, hogy alkalmas legyen a hatékonyság szempontjából szükséges lépések 

definiálására. Kiemelendő cél továbbá, hogy a tervezés és megvalósítás során felhasználóbarát és standardizált 

módszertani lépésekből építkezzen az eljárás. 

Gyakran probléma a környezetvédelmi beruházások során, hogy elmarad, nem teljes körű, vagy éppen nem felel 

meg a fenntarthatóság követelményeinek a projekt monitoringja. Ezért a komplex módszer kifejlesztése során 

fontos feladat, hogy alkalmas legyen a különböző típusú környezetvédelmi projektek hatékonyságának 

fenntarthatóság-központú monitorozására. 

Összegezve tehát a komplex hatékonyságnövelő módszernek környezetvédelmi típusprojektek szintjén 

alkalmasnak kell lennie a fenntarthatóság mind a három aspektusában a hatékonyság fokozására. 

2. 7.2 A projektmenedzsment környezetmenedzsment 
kapcsán alkalmazható eszköz- és módszertára 

A továbbiakban bemutatásra kerülnek az integrált környezetmenedzsment – projektmenedzsment módszer során 

alkalmazható eszközök és módszertanok. Ezt megelőzően azonban a definíciók bővebb kifejtése történik meg. 

2.1. 7.2.1 Definíciók 

2.1.1. Projekt 

A projekt, mint rendszer a következő jellemzőkkel definiálható: 

• Egyszeri, komplex feladat 

Minden, ami normális napi rutinként jelenik meg és még fáradságos illetve költséges is, az semmi esetre sem 

egy projekt. Az marad, ami volt: napi rutin. A projektnek összetettnek is kell lennie és 

(politikai/stratégiai/innovatív) jelentőséget kell hordoznia, ami a napi elfoglaltság fölé emeli, és ami a többi 

dologtól külön is választja 

A projektek akkor összetettek, ha a sikeres megvalósításhoz más szakterület közreműködését is megkívánja. Az 

összetettséget magában a termékben is és a sokféleségben is megalapozzák, amit a figyelembe vett 

műszakokhoz és keretfeltételekhez igazítanak. 

• Világos célkitűzés 
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A céloknak nagyratörőnek, ugyanakkor elérhetőnek és egyértelműen mérhetőnek kell lenniük. Ennél fogva 

természetesen csak akkor lehet kielégítő, ha a célmegfogalmazás mindenki számára áttekinthető és egyértelmű. 

A célkitűzés felett annak meghatározása után nem szabad tovább vitatkozni. Ez akkor következik be, hogy ha a 

projekt folyamán az eredeti keretfeltételek (a projektindításnál kitűzött) megváltoztak, vagy rámutattak arra, 

hogy a célokat, ahogyan eredetileg tervezték, nem tudják elérni. Ezekben az esetekben az irányító grémiumok 

időben aktiválásra kerülnek. A javítási intézkedéseket az előírások betartására ösztönzik és ennek a 

hatékonyságát felülvizsgálják és igazolják (szabályzati kör kiépítése). 

• Időbeli, pénzügyi, személyes korlátozások 

A projektek megvalósítása gyakran magas követelményeket állít a résztvevők elé és annál többet, minél 

hosszabb ideig tart a projekt. A projekt team tagok megnyerése érdekében egy alapfeltevést kell teljesíteni: a 

projekt kezdetét és végét rögzíteni kell. Csak így lehetséges a projekt sikerének a biztosítása. 

• A napi rutinfeladatoktól való elhatárolás 

Mielőtt egy projekt engedélyezésre és elindításra kerül meg kell vizsgálni, hogy a szervezeti egységek 

rutinfeladatai keretében foglalkoznak-e a témával. Fontos annak a szem előtt tartása, hogy ne keletkezzen 

pótlólagos ráfordítás. 

• Szakterületek közötti egyeztetés és együttműködés 

A projektnek, mint munkamódszertannak különösen ott van előnye, ahol a szakterületen túlmutató egyeztetés és 

együttműködés elengedhetetlen a cél elérése érdekében. 

• Projekt specifikus szervezet 

Egy projekt csak akkor projekt, ha legalább három szervezeti szerepet honosítanak meg: megbízó, projektvezető 

és projektmunkatárs. 

2.1.2. Projektmenedzsment 

A DIN-szabvány (DIN 69901) szerint projektmenedzsment alatt mi a következőt értjük: 

„ A projektmenedzsment a vezetői feladatok, - szervezet, - technika és –eszközök összessége egy projekt 

lebonyolítása érdekében.” [DIN 69901:2009] 

2.1.3. Multiprojekt-menedzsment, projektportfólió menedzsment 

Multiprojekt-menedzsment alatt több projekt tervezését, átfedő irányítását és ellenőrzését értjük egyidejűleg. 

A stratégiai multi projektmenedzsment céljai: 

• a projektek kiválasztása, amelyek a legtöbb haszonnal járnak, 

• a folyó projektek priorizálása, 

• egy kiegyensúlyozott projektportfólió biztosítása, 

• rámutatás a projektek révén végbemenő változások következményeire, kihatásaira. 

2.2. 7.2.2 A projektek sikerkritérumai 

A döntő tényezőkre vonatkozó kérdés egy termék vagy egy projekt sikerének érdekében csak feltételesen enged 

általánosítani, mivel ezek projektről projektre nagyban különbözhetnek. 

A négy fontos, a projekt sikerét alapvetően befolyásoló tényező a következő: 

• a projekt helyes célmeghatározása, 

• ügyfél-orientáció a projektben, 
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• projektmunka tervezése, 

• szociális tényezők. 

2.3. 7.2.3 Szerepek és feladatok a projektben 

2.3.1. Vállalatvezetés 

A legtöbb esetben az ügyevezetés a közvetlen vagy közvetett megbízója a projekteknek. 

Feladataik a projektmenedzsment keretein belül: 

• a stratégiailag fontos projektek levezetése/megfogalmazása a vállalati stratégiából, 

• döntés a megbízói és a projektvezetői szerepek felől az új és a futó projektek esetében, 

• a projektmegbízás engedélyezése, 

• a projektmegbízó tanácsokkal való ellátása, 

• a folyó projektek ellenőrzése, 

• a projekteredmények felhasználása. 

2.3.2. Projektmegbízó 

A megbízó nevezi ki a projektvezetőt, megegyezik vele a projekt megbízásról és a projekt lezárultával átveszi az 

eredményeket. Ha több megbízó is van, ők együtt egy döntési grémiumot alkotnak. 

A megbízó szerepében képviseli a projekt teammel szemben a vevőt. Ő viseli a kollektív felelősséget a tartalom 

helyessége, a projekt keretfeltételei és előírt céljai iránt, amelyeket a változtatási igénynél a projektvezetővel 

újra meg kell határozni. 

A feladatai a következők: 

• a projektvezető kiválasztása, 

• projekt költségvetés elkészítése, 

• támogatás a projekt emberi erőforrásának biztosításánál a projektmunkatársak felettes vezetőjével egyeztetve, 

• a közös célok és a keret előírások meghatározása projektmegbízás, 

• célmegállapodás és teljesítményértékelés a projektvezetővel, 

• a projekteredmények átvétele és értékelése a vevőkkel egyeztetve, 

• döntés a változtatási javaslatról, 

• a projektérdekek képviselete a projekten kívül a projektvezetővel, 

• közbelépés a projektben bekövetkező szabálytalanságoknál és kríziseknél, 

• az elért célok és sikerek alkalom adta kommunikálása a vállalatvezetés előtt illetve kifelé. 

2.3.3. Projektvezető 

A projektvezető kulcsfeladatai a következők: 

• szakmai eredmények kidolgozása és felelősség a megbízó előtt, 

• megfelelő eljárások és módszertanok kiválasztása és alkalmazása a projektmunka során, 
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• a döntő és a külső érdekeltek bevonása, 

• team munka alakítása és a team vezetése. 

A projektvezető felelős az operatív projektmunkáért. Szerepe első sorban a projekt team vezetése; ez 

kétségtelenül számos funkcióval van összekapcsolva. Ő viseli a munka és eredmények felelősségét a projekttel 

kapcsolatosan. 

2.3.4. Projektasszisztens 

A projektasszisztens a projektben minden operatív feladatnál támogatást nyújt, megkönnyíti a projektvezetést, 

elősegíti a szisztematikus projektmenedzsment gyakorlati megvalósítását. 

Feladataihoz tartozik: 

• a projektülések határidejének tervezése, 

• jegyzőkönyvkészítés, - egyeztetés és – elosztás, 

• dokumentum menedzsment a projektben, 

• a projekt-státusjelentésekkel kapcsolatos operatív feladatok, 

• az erőforrás és költségterv adatainak ápolása, 

• a projektterv kiépítése és ápolása, 

• az információ-és kommunikációáramlás támogatása a projekten belül és kifelé. 

2.3.5. Projektmunkatársak 

A projektmunkatársak végzik az operatív és tartalmi munkát a projektben. Szakember-szerepük van a 

projektben. Ők felelősek a tartalmi eredmények kidolgozásáért és az intézkedések kölcsönhatásáért. 

Feladataik a következőkből állnak: 

• közreműködés a projekttervezésnél, 

• a projektmunka közös kivitelezése, 

• a projektkommunikáció támogatása, 

• beszámolás a team vezetőnek és a team-kollégáknak, 

• a team munkaeredményeinek dokumentálása, 

• új munkamódszerek kifejlesztésének támogatása, 

• a vállalati Know-how bevitele a projektbe. 

2.3.6. Projektmunkatársak felettes vezetői 

A projektmunka csak akkor sikerül, ha a projektmunkatársainak felettesei a teljes futamidő alatt a beosztottjaik 

projektmegbízásban megállapított erőforrásait rendelkezésre bocsátják. 

Feladataik a következőkből állnak: 

• megállapodás a megbízóval és a projektvezetővel a munkatársak erőforrásáról a projektmunka számára, 

• a megegyezett munkatársi erőforrás biztosítása, 

• tisztázása annak, hogy a szervezeti egysége feladatai és a projektfeladatok összeegyeztethetősége hogyan 

lehet sikeres, 
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• a munkatársak támogatása és motiválása a projektmunkára a projekt során. 

2.3.7. A projekt vevői 

Anélkül, hogy a világos vevői igényeket ismernénk, egy projekt nem produkál világos és valóságos 

célkitűzéseket és később sem fogja a vásárlói igényeket elegendően kielégíteni. 

A vevők szerepe a következőkből áll: 

• a vevői igények kommunikálása a projekt felé, 

• támogatás a vevői igények tisztázásánál, 

• a projekt egyedi eredményeinek átvétele a megbízóval egyeztetve, 

• visszajelzés az elégedetlenségről és a vevő szempontjából releváns információkról, 

• a projekteredmények átvétele és azok továbbvezetésének biztosítása az ágazatokba. 

2.3.8. A Projekt Office (PO) / Projekt Management Office (PMO) 

A PMO egy centrális szervezeti egység, mely a vállalatnál megfogalmazásra és indításra kerülő, a futó, valamint 

a lezárásra kerülő projektek (projektportfólió) központi irányító, támogató és ellenőrző szerve. 

A PMO-n keresztül: 

• biztosíthatóak a projektmenedzsment alapvető keretfeltételei, 

• szabványosítható a projektek megfogalmazása, keletkezése, 

• kísérhető figyelemmel projektportfólió, 

• biztosítható a projekteredmények tartóssága. 

2.4. 7.2.4 A projektmenedzsment mágikus háromszöge 

A három központi tervezési dimenzió a projektmenedzsmentben: A teljesítmény (célok, minőség, haszon), a 

célelérés határideje és költségek. E három dimenzió egymással összekapcsoltak: amennyiben az egyik dimenzió 

változik, az a másik kettőre is hatással van. 

2.5. 7.2.5 A projektmunka folyamatai 

A projektötlettől az eredményig vezető úton a projektmunka különféle folyamat szinteken valósul meg. A 

projektmenedzsmentben ezeket a folyamat szinteket alakítani és koordinálni kell. 

Minden projektben egy termék vagy egy szolgáltatás kidolgozása a cél. Nem mindig teljesen kész és nem 

mindig a megbízó megelégedésére szolgáló módon. Azt a folyamatot, melynek mentén eredmények keletkeznek 

a projektben eredmény-előállítási folyamatnak nevezzük. 

A projekt tervezésnek, kontrollálásnak és irányításnak a folyamatát projektmenedzsment folyamatnak 

nevezik. 

Minden projektben az emberek teamekben, csoportokban dolgoznak együtt. A csoportok tagjainak általában 

nagyon különböző szakmai hátterük van, különböző érdekekkel és attitűdökkel kezdik meg a projektmunkát. 

Ezeknek az embereknek, valamint az egymással való kapcsolatainak a fejlesztését, azt, hogy együtt érdemesebb 

legyen dolgozniuk, mint külön-külön team-fejlesztési folyamatnak hívunk. 

A korábbiakban bemutatott módon minden projektben van egy döntéshozó, vagy egy döntéshozó kör, aki a 

célokról, az idő- és költségkeretről, továbbá a projektmunka során igénybe vett eszközökről és erőforrásokról 

dönt. Az ő döntéseik sorozata az úgynevezett döntési folyamat. 
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A következő ábrán látható e minden projektben megtalálható négy folyamat egymáshoz viszonyított 

elhelyezkedése. 

7.1. ábra - Egy projekt négy fő folyamatának egymáshoz kapcsolódása 

 

E helyen a projektmenedzsment folyamatot tárjuk fel részletesebben. A további három folyamat tekintetében 

irányadó a felhasznált és egyben ajánlott irodalom. 

A projekttervezésnek, kontrollálásnak és irányításnak a folyamatát projektmenedzsment folyamatnak nevezik. 

Az alábbiakban az egyes projektfázisokat tekintjük át részletesen. 

2.5.1. 1. A projektek inicializálása 

Egy projekt tényleges kezdete előtt a projektötlet megfogalmazása, a projektdöntés előkészítése történik. Egy új 

projekt indításához szükséges projektdöntést a vállalatvezetés hozza. Így biztosíthatóak a szükséges erőforrások 

(pénzügyi, személyes, tárgyi stb.) rendelkezésre állása. 

Az iniciálást követő projektfázisok (tervezési, végrehajtási és lezárási szakasz) csak a projekt engedélyezését 

követően kezdődnek el. A projekt engedélyezése a projektmegbízás megfogalmazását, majd a megbízó és a 

projektvezető általi aláírását követően a vállalatvezetés jóváhagyásával történik. 

2.5.2. 2. Projektmegbízás és a projektcélok 

Az írásos projektmegbízásban minden előzetes követelmény megvizsgálásra, feltárásra és ismertetésre kerül, 

beleértve az összes határfeltételt és a projekt megvalósítása mellett szóló érveket. A megbízás tartalmazza a 

kiindulási helyzet erősségeinek és gyengeségeinek bemutatását, a projekt eredményén keresztül elérendő 

kívánatos állapotot (célokat), a nem-célokat, a célok realizálásából származó hasznot, a projekteredmény 

eléréséhez szükséges erőforrásokat (emberi, anyagi és eszközbéli), a projektben dolgozók személyét, kívánatos 

igénybevételét, a vázlatos projektidőtervet, valamint a projektkommunikációra vonatkozó főbb aspektusokat. 

A megbízás megfogalmazása során felülvizsgálták és biztosítottnak látják, hogy a tervezett szándék a hosszú és 

rövidtávú üzleti stratégiával összhangban van. A projekteredményen keresztült elvárt haszonnak kell a 

szükséges ráfordítást igazolnia. A megbízás tisztázásának a szakaszában kell az alapvető kérdéseket a 

megbízásról, az elvárásokról és az érdekeltek szerepeiről tisztázni. 

Amennyiben a megbízás elegendően tisztázott, realisztikus és azt aláírták, akkor szabad a projektvezetőnek a 

további előkészületi munkákat elkezdenie. A projektmegbízás írásos dokumentum, a projekt megbízója és a 

projektvezető között kötött szerződésnek tekinthető. 

A megbízásban megfogalmazott projektcélok a projektvezető személyes céljai, melyek a projektmunkatársakkal 

kötendő célmegállapodások alapját képezik. 

2.5.3. 3. A stakeholder-analízis 
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A stakeholder-analízis arra szolgál, hogy: 

• a projekt a vállalat által képviselt egészbe történő rendszerszintű illesztése könnyebben megtörténhessen, 

• a projekt eredményére mérvadó befolyással bírni (pozitív befolyás +, negatív befolyás -) képes személyek és 

csoportok meghatározhatóak legyenek, 

• a projektkörnyezetben szükséges információigény és a rá épülő célzott információpolitika megállapítható 

legyen, 

• a többi projekttel való egyetértés felismerése és azokkal az egyeztetés lehetővé váljon. 

A stakeholder-analízist minden projektszakaszban aktualizálni lehet. Sok esetben ugyanis a projekt 

előrehaladtával derül arra fény, hogy bizonyos befolyásoló csoportok nem kerültek azonosításra a kezdeti 

szakaszban, illetve a befolyásuk időközben megnőtt. Ilyen eseteken nem kizárólag az információpolitika kerül 

aktualizálásra a stakeholder-analízis aktualizálását követően, hanem adott esetben a projektteam összetételén is 

változtatni kell. 

2.5.4. 4. Feladat strukturálás: projekt struktúra terv és projektidőterv 

A tervezés első lépése a megoldandó feladat projekt struktúra tervbe való összefoglalása. A projektfeladatot 

először nagyobb, majd kisebb részekre bontják egészen addig, amíg olyan munkacsomagok keletkeznek, 

amelyek személyek, vagy kisebb csoportok számára átláthatók és végrehajthatók lesznek. 

A feladatok strukturálásának kritériumai: 

• termék-(tárgy-) orientáció (motor – karosszéria – elektromosság), 

• fázisorientáció (tanulmányozás – tervezés – megvalósítás – bevezetés), 

• funkcionális orientáció (kutatás – fejlesztés – konstrukció – marketing – forgalomba hozatal). 

A gyakorlatban gyakran találni vegyes struktúra terveket, amelyek különböző részletezési szinteken különféle 

kritériumok alapján tagolódnak. A tagolási kritériumok kiválasztásához nincs általános érvényű előírás, azokat a 

személyes vélemény és célszerűség alapján választják ki. 

A projektstruktúra terven kívül az apró részletekig lebontott feladatcsomagok időbeli sorrendjét, valamint azok 

egymáshoz képesti függőségi viszonyait is meghatározzák. Az így készült Gant-diagram a projekt alapvető 

vezérlő és kommunikációs eszköze. 

2.5.5. 5. Mérföldkövek 

A mérföldkövek fontos részcélok a teljes projektcél felé vezető úton. Ezeket a projektek tervezésénél határozzák 

meg, egy hosszabb időtartam strukturálása, a részprojektek céljainak meghatározása céljából, illetve a 

munkatársi motiváció fontos eszköze (egy eredményre való orientáció, a nem túl távoli jövőben). A mérföldkő 

határidők megfelelő alkalmat kínálnak a projektcsoportok találkozására a projektvezetéssel, a megbízóval és a 

többi projektérdekelttel, amelyekben közbenső mérlegeket lehet vonni az eddigi projektfolyamatok és –

eredmények tekintetében. 

Ezeknél a mérföldkő-találkozóknál illetve közbenső mérlegeknél: 

• a megállapított munkarendeket prezentálják és felülvizsgálják, 

• egy projektfázist illetve egy részprojektet formálisan lezárnak, 

• a lezárt értékelésekre vonatkozó dokumentációkat átadják a Kontrollernek, 

• a következő projektfázist konkretizálják, 

• a következő munkalépést egyeztetik és engedélyezik. 
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Ezeknél a találkozóknál elég időt kell fenntartani azoknak a problémáknak az átbeszélésére, amiket a 

projektérdekeltek hoznak szóba. A munkacsoport-felelősök számára ezeken a mérföldkő találkozókon alkalom 

adódik a közvetlen beszélgetésre a megbízóval, a cselekvési mozgásterek és határok ismertetése céljából. 

2.5.6. 6. Humánerőforrás-igény tervezése 

A projektteambe szükséges kompetenciák analízise kell, hogy a kezdő lépés legyen. Meg kell határozni, hogy a 

projektfeladat elvégzéséhez milyen know-how-ra, milyen kompetenciákra van szükség. E lépést követően nyílik 

mód arra, hogy a specifikált kompetenciák és tudások ismeretében azokhoz a potenciális személyeket is 

hozzárendeljük. Az adott személy mellett történő döntésnek lehetnek egyéb befolyásoló tényezői is, mint 

például a szakmai tapasztalat, nyelvismeret, csapatban dolgozás képessége, s nem utolsó sorban az, hogy a 

preferált személy hajlandó-e elfogadni a felkérést, s, hogy megfelelő motivációs eszközök állnak-e a 

projektvezető rendelkezésére. 

2.5.7. 7. Költségtervezés 

A költségtervezésnél a legkönnyebb azoknak a költségeknek a figyelembe vétele, amelyek közvetlenül és 

kizárólag a projekthez kapcsolódnak. Mindezek mellett minden projekt igénybe vesz olyan erőforrásokat is, 

amelyek a vállalat többi projektjei által is igénybevételre kerülnek. Az ilyen esetekben a közös erőforrások 

költségeit az adott projekt általi használata arányában kell a költségvetésben figyelembe venni. 

A költségtervezés a projekt struktúra terv és projektidőterv egyes munkacsomagjainak erőforrás-tervezéséből 

következik. 

2.5.8. 8. Kockázatelemzés 

Egy gyakran elhanyagolt, de nagyon fontos tervezési lépés a kockázatelemzés. A kockázatelemzést lehetőség 

szerint mindig a teammel kell elvégezni, mert a projektkockázatokat közösen, a tapasztalatok alapján, 

hatékonyabban lehet megállapítani, értékelni, illetve azokra adekvát válaszokat adni. 

Gyakorlatilag minden projekt veszélyeket és kockázatokat rejt magában, melyek a projektfolyamatot 

akadályozzák, a költségeket esetenként növelik, sőt még a projekt teljes meghiúsulásához is vezethet. 

Ezeket a projektkockázatokat már a projekt kezdeténél fel kell ismerni (legkésőbb a projekttervezési fázis 

végén), hogy a megfelelő ellenintézkedéseket meg lehessen fogalmazni. A nagy kockázattal bíró és komplex 

projektek számára szakértő illetve elmélyült vita alkalmazása javallott, profi rizikóelemző eszközök 

alkalmazásával. 

2.5.9. 9. Dokumentum menedzsment 

Az egységes dokumentum menedzsment a projektben biztosítja, hogy minden dokumentum és adat nagyobb 

keresési ráfordítás nélkül megtalálható és mindig rendelkezésre álló legyen. 

Szempontok: 

• a mappák standardizált számozása, 

• a mappastruktúra magyarázata a projektmenedzsment oktatás része legyen, 

• változásokat az alapvető mappastruktúrában csak a PMO hajtsa végre, 

• a cél egy vezérfonal nyújtása a projektvezetéshez a mappastruktúra segítségével, 

• a struktúra a projekt egy időbeli és logikus felépítését írja elő. 

2.5.10. 10. Információmenedzsment 

Centrális kérdés, hogy hogyan kapja meg minden projektérdekelt a számára szükséges és hasznos 

információkat. Minden információ szükséges, amire egy projektérdekelt szorul, hogy a feladataiknak és 

felelősségüknek a közös célkitűzés keretein belül eleget tudjanak tenni és a rájuk vonatkozó elvárásoknak meg 

tudjanak felelni. 
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A szabályozott információ áramlás tervezéséhez a megvalósítás előtt mindent félreérthetetlenül le kell szögezni: 

• Melyik információ? 

• Mikor? 

• Kinek? 

• Milyen formában továbbítsák? 

Nem szükséges és célravezető, hogy minden projektérdekelt az összes információt megkapja. Egy „information-

overkill“ inkább a projektfolyamatot zavarja, mert veszélyezteti, hogy a túláradó információfolyásban az 

alapvető hírek is elmerülnek, és többé nem lehet őket szemmel tartani. 

2.5.11. 11. Projekt kommunikáció és -marketing 

Honnan értesülnek a többiek a projektről? 

Az információmenedzsment egy további aspektusa az úgynevezett projektmarketing. A projektmarketinget a 

projekt reklámozandó ábrázolásaként értelmezik. A projektmarketing legfontosabb célja a pénzügyi eszközök és 

erőforrások biztosítása a projekt lebonyolításához és az elért eredmények végleges piacra dobásának 

előkészítése. 

A projektmenedzsment zsargonban a „Tégy jót és beszélj róla!” szállóige foglalja össze a projektmarketing 

feladatát. 

A projektmarketing lényeges elemei: 

• A projekt megnevezése egy egyszerű/kézenfekvő névvel (gyakran a kezdőbetűkből összeállított szó), 

• a munkák sikerorientált ábrázolása a projektben a megfelelő módon, 

• a döntéshozó rendszeres és gyakori informálása a projekt haladásáról. 

A projektkommunikáció és -marketing tehát a projektmenedzsment egyik eszköze, célja a projektkörnyezet 

projektsiker érdekében történő befolyásolása. 

2.5.12. 12. Projektirányítás és változásmenedzsment (change management) 

A projektirányítás során a projekttervezés fázisában megalkotott projektmenedzsment terv (projekt struktúra 

terv, projektidőterv, költségterv, stb.) végrehajtása és kivitelezése, illetve azok ellenőrzése zajlik. 

A projekt végrehajtási szakaszában a tervezett elérendő célállapot és a - remélhetően az ebbe az irányba fejlődő 

- aktuális állapot folyamatosan összehasonlításra kerül annak érdekében, hogy a projekt kívánatos „pályán 

tartásához” szükséges intézkedések megfogalmazásra és végrehajtásra kerülhessenek, valamint, hogy az 

engedélyezett költségkereteken és határidőn belül elérhető legyen a kívánatos célállapot. 

Mindazonáltal sok befolyásoló tényező van, ami a projektben a változásmenedzsment szükségességét indokolja: 

1. Egy projekt életciklus folyamán a környezet nem marad állandó, hanem folyamatosan változik. Csak ha a 

projekt felismeri és integrálja ezt a környezetváltozást, akkor van kilátása a sikerre. 

2. A minőséghez, határidőhöz és költségekhez kapcsolódó folyamatos felülvizsgálat nélkül sok projekt 

irányíthatatlanná válik, mert a hibás fejlődést túl későn ismerik fel. Csak azokat a változásokat szabad ezért 

figyelembe venni, amelyekre szükség van. 

3. A projektkezdéskor csak a projekttartalom valószerűségének egy része ismert, ami a projekt igazi 

komplexitása gyakran csak a projekt futása alatt körvonalazódik. 

4. A projekt megkezdését követően, vagy később újabb pótlólagos követelmények kerülnek megfogalmazásra. 

Ezeket a kérdéseket rendszeresen meg kell vizsgálni és dönteni arról, hogy figyelembe vételre kerüljenek-e. 
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5. A projektmegbízás kidolgozásában mindig újra meg kell vizsgálni, hogy nincs-e a tervezett feladatnak egy 

jobb és gyorsabb megoldási lehetősége. 

A változásmenedzsment feladatai a projektben lényegében a következőkből állnak: 

• esetleges eltérés időbeli előrelátása, prognosztizálása, az arra való felkészülés, 

• a már bekövetkezett eltérés felismerése és időben a megfelelő intézkedés és stratégia kidolgozása. 

A projekt irányításának egyik alapeleme az ellenőrzés. A ellenőrzés eljárásai: 

• tervállapot és aktuális állapot összehasonlítása a rendelkezésre álló projektdokumentumok (projekt struktúra 

terv, projektidőterv, költségterv, stb.) segítségével, 

• trendmegfigyelés és –becslés pl.: a mérföldkő trendelemzésén keresztül. 

2.5.13. 13. Projekt státusjelentés 

A rendszeres projekt státusjelentés lehetővé teszi a projekt team, a megbízó és a projektkörnyezet számára, hogy 

a projekt aktuális állását megismerjék és azt az előirányzott célok függvényében értékeljék és az esetleges 

korrekcióhoz szükséges intézkedéseket idejében meghozzák. A státusjelentést egy-egy mérföldkő elértét 

követően kell elkészíteni, s a projekt felügyelő grémiumával elfogadtatni. 

2.5.14. 14. Projekt zárójelentés és – workshop 

A projekteknek a projekteredmények elérését követően lezáró dokumentációt kell készíteniük. A zárójelentéssel 

automatikusan - a belső igényeknek megfelelően - a projekt folyamatainak a záró elemzése is megtörténik, azért 

hogy a projekttapasztalatok szisztematikusan kiértékelésre kerüljenek és a projektekből történő tanulás (szakmai 

és nem szakmai) lehetővé váljon (lessons learned). 

Fontos pontok a lezárásnál: 

• ellenőrzés, hogy a megbízás teljesítésre került-e, 

• a projekteredmények formális átadása a megbízónak, 

• a projekteredmény (termék, vagy szolgáltatás) átadása az üzemeltető szervezeti egységnek, 

• a projektvezetés és a projekt team tehermentesítése és felbontása, 

• záró dokumentáció. 

A záró jelentés tartalmazza: 

• a projekttagok értékelik a projektet ( + / - ), 

• kiindulási alap: projektmegbízás, értékelések eredményei, státusjelentések, 

• a célelérés vizsgálata. 

Egy projektzáró workshop lehetővé teszi a közös tapasztalatok kiértékelését, tehát a projektfolyamatra való 

visszapillantást. 

A záró kiértékelés egyik központi pontja az elért eredmények értékelése tekintettel a minőségre, költség- és 

határidő hűségre. 

A záró workshop főbb aspektusai: 

• a projekt áttekintése, 

• résztvevői kör: Projektvezető, megbízó, projektmunkatárs, PMO, 

• időtartam: max. 8 óra, 
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• a workshopot a PMO moderálja. 

2.5.15. 15. Fenntarthatósági jelentés 

A fenntarthatósági jelentés egy a projekt lezárását követően (általában fél-egy évvel) végrehajtott audit 

eredményeit összefoglaló dokumentáció. Az auditot annak érdekében hajtják végre, hogy megállapítást nyerjen, 

hogy a projekt eredményei tartósan és fenntartható módon szolgálják az eredetileg megfogalmazott célok 

elérését. 


