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1. fejezet - 1.A csővégi és tisztább
termelés vállalati környezetvédelmi
gyakorlata (IPPC, BAT) konkrét
példán keresztül. Életciklus-elemzés
(LCA) jelentősége, célja, szintjei és
folyamata.
1. Környezeti problémák kezelése a vállalati szinten
Csővégi technológiáról van szó, ha a meglévő technológiához egy tisztítóüzemet kapcsolunk (például kéndioxid-elnyeletőt a hőerőműnél, porleválasztót a cementgyárban vagy szennyvíztisztítót a húsfeldolgozó
üzemben stb.), ez esetben a hulladék egy veszélyes formáját egy másik, kevésbé ártalmasnak tekintett formává
alakítjuk át.
"reaktív" , vagy csővégi technológia ("end of pipe"):
Az erőforrások további felhasználása, növekvő környezeti költség; Nem igényelnek beavatkozást a vállalati
alapfolyamatokba; alkalmazásuk során a vállalat eleget tud tenni a környezeti szabályzók által támasztott
követelményeknek. A problémák áthelyezése, (pl. egy füstgázmosó átviszi a szennyezést a gázból a folyadék
fázisba), valamint tovább növelik az anyag- és energiaáramokat. A már létező hulladékokat és emissziókat
kezeli pl. filterek beépítése, szennyvíztisztítás, iszapfeldolgozás, hulladékégetés stb. Mivel ezek az eljárások a
folyamatok végéről indulnak, end-of-pipe (csővégi) technológiának is nevezzük őket. A tisztább termelés esetén
a környezeti és gazdasági hatékonyságot egyaránt a hulladékok keletkezésének elkerülése szolgálja. Ez az
alaptechnológia megváltoztatását igényli ugyan, de ezzel a termelés fajlagos költségei és egységnyi termékre
jutó környezetterhelés egyaránt csökken. Az ilyen megoldásnak esetleg nagyobb az egyszeri beruházási költség
igénye, de hosszabb távon garantáltan megtérül. A tisztább termelés nemcsak a szennyezés csökkentését, hanem
a fenntarthatóság követelményeinek betartását is szolgálja. A BAT (Best available Technology), azaz legjobb
elérhető technológiát alkalmazza. "preventív” stratégia (tisztább termelés)
Jellemzői: Gondos bánásmód – alacsony költségekkel megvalósítható beavatkozások; nyersanyagok kiváltása
természetes vagy biológiailag lebomló anyagok, környezetkímélő vegyszerek, anyagtakarékos tervezés,
egynemű alapanyagok; dolgozók motiválása, munkaszervezés, takarékosság stb.; alap- és segédanyagok
kiváltása; technológiai változtatás anyag- és energiatakarékos technológiák;,belső visszaforgatás újbóli
felhasználás azonos célra, kaszkád felhasználás, hasznosítás más célra stb.; külső újrahasznosítás strukturális
vagy anyagbeli újrahasznosítás; visszaforgatás biogén körfolyamatokba pl. lebomló anyagból készült termékek,
komposztálás stb.
Folyamatok esetében a tisztább termelés a nyersanyagok hatékonyabb felhasználását, a veszélyes és mérgező
anyagok kiváltását és az emissziók forrásuknál történő csökkentését jelenti. A termékek és szolgáltatások
esetében a teljes életciklus során okozott környezetterhelés csökkentése áll a középpontban, a nyersanyag
kitermelésétől a végső ártalmatlanításig. Szolgáltatások esetében a környezeti szempontok beépítését jelenti a
szolgáltatások tervezésébe és kivitelezésébe.
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1.A csővégi és tisztább termelés
vállalati környezetvédelmi
gyakorlata (IPPC, BAT) konkrét
példán keresztül. Életciklus-elemzés
(LCA) jelentősége, célja, szintjei és
folyamata.

2. Életciklus elemzés
A fenntartható termelést segítő eszközök elsődleges célja a termelők támogatása a környezetbarát termékek
megtervezésében és előállításában. Ezen eszközök egyike az életciklus-elemzés.
Az életciklus-elemzés a termékekkel, szolgáltatásokkal vagy folyamatokkal kapcsolatos környezeti terhelések
értékelésének módszertana.
Alapelve: a környezeti hatásokat nem csak egyetlen fázisban, hanem a „bölcsőtől a sírig”, azaz a termékek és
szolgáltatások összes életszakaszában figyelembe kell venni. Adatokat szolgáltat a többi eszköz alkalmazásához,
pl. a környezettudatos terméktervezés, a környezeti termék nyilatkozatok, vagy a környezetbarát
termékvédjegyek.
Egy adott rendszer teljes életútja: nyersanyagok kitermelése és feldolgozása; gyártás; szállítás és terjesztés;
használat; újrafelhasználás vagy újrahasznosítás; hulladékok elhelyezése
Célja: A termék, technológia, vagy szolgáltatás egész élete során, vagy annak egy lépcsőjében leírja,
megismerje, megértesse és tudatosítsa, a nyersanyag kitermelésétől a gyártáson és felhasználáson át a használt
termék végleges elhelyezéséig a környezeti kapcsolódásokat, és a lehetséges környezeti hatásokat, lehetőséget
teremtve arra, hogy e hatásokat tudatosan csökkentsék.
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vállalati környezetvédelmi
gyakorlata (IPPC, BAT) konkrét
példán keresztül. Életciklus-elemzés
(LCA) jelentősége, célja, szintjei és
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Előnye:
• A termékek és szolgáltatások környezeti hatásainak felismerése.
• Termékek, szolgáltatások, egyes folyamatok „gyenge pontjai” –nak feltárása.
• ISO 14001 szabvány szerint tanúsított KIR céljainak eléréséhez nyújt segítséget.
• Környezeti szempontból tesz különbséget termékek, illetve szolgáltatások között.
• Belső ipari felhasználás termékfejlesztése és javítása.
• Belső stratégiai tervezés és vállalati politikai döntések támogatása az iparban.
• Külső ipari használat marketing célokra.
• Kormánypolitika meghatározása az ökocímke és a hulladékgazdálkodás területén.
Alkalmazási területei:
A vizsgált rendszer anyag- és energiaigényének, illetve az emisszióknak a meghatározása.
Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes életciklusán belül azon pontok megállapítása, ahol a
forrásfelhasználás, illetve az emissziók legnagyobb mértékű csökkentését lehet és kell elérni.
A vizsgált rendszer inputjainak és outputjainak összehasonlítása alternatív termékekkel, folyamatokkal vagy
szolgáltatásokkal.
Új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások fejlesztésében segítséget nyújt, amennyiben az LCA-t potenciális
tervezési eszköznek tekintjük a környezeti minőség fejlesztésére.
Segít megérteni, a terméket, annak csomagolását vagy az eljárást érintő változtatás előnyeit és kockázatait.
Eligazít a szabályozatlan környezeti terhek, potenciális környezeti károsodások dokumentálásához,
értékeléséhez és segít integrálni ezeket a cég általános környezeti politikájával.

3. Az életciklus-becslés három szintje
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gyakorlata (IPPC, BAT) konkrét
példán keresztül. Életciklus-elemzés
(LCA) jelentősége, célja, szintjei és
folyamata.
• A fogalmi LCA az életciklusban való gondolkozást jelenti. Az életciklus értékelés legegyszerűbb módja, mely
során egy korlátozott, és csak minőségi lista alapján történik becslés a környezeti hatásokra. Ez az értékelési
szint csak alapkérdésekre ad választ, és az új termék előnyeit és hátrányait mutatja be.
• A részletes LCA a legteljesebb, az életciklus minden lépésére kiterjedő elemzési módszer, amely azonban
igen költség- és időigényes, ezért ritkán alkalmazzák.
• Egyszerűsített LCA: Az egyszerűsített LCA egy, az életciklus egészét átfogó becslés. A felhasznált adatok az
életciklus egészét átfogják, de általánosak, gyakran standard modelleket használnak fel. Az egyszerűsített
becslés csak a potenciálisan előforduló környezeti hatásokat veszi számba, csak egy-egy kiragadott lépésre
összpontosít az életcikluson belül. Az egyszerűsített értékelés célja kisebb idő- és költségráfordítással a teljes
LCA-hoz hasonló eredmények.
• Jellemzői: a kihagyható részek meghatározása; a lényeges részekre az életciklus-értékelés elvégzése; a
megbízhatóság becslése annak ellenőrzésével, hogy az egyszerűsítés nem csökkentette-e jelentősen az
eredmény megbízhatóságát.
• Ez a szint alkalmazható: környezeti címkézésnél, vagy az életciklus azon pontjainak meghatározására, ahol a
legnagyobb környezeti hatás várható.

4. Az LCA módszertanának szabványosítása
ISO 14040:1997 Életciklus-elemzés. Alapelvek és keretek Egy konkrét életciklus-becslési tanulmány
hatásterülete, határai és részletessége az adott témától és a felhasználástól függnek. A tanulmányok tehát
különbözőek lehetnek, de a szabványban megadott elveket és keretet követniük kell.
ISO 14041:1998 Életciklus-elemzés. A cél és a tárgy meghatározása, leltárelemzés
ISO 14042:1999 Életciklus-elemzés. Az életciklus hatáselemzés
ISO 14043:1999 Életciklus-elemzés.. Az életciklus értelmezése A szabvány az eredmények értelmezéséhez ad
támpontot, a célmeghatározásnak megfelelően, az összegyűjtött adatokra és azok minőségére vonatkozóan.
ISO 14047 (Műszaki Jelentés javaslata) Életciklus-elemzés. Példák az ISO 14042 alkalmazására
ISO 14048:1999 (Műszaki Jelentés javaslata) Életciklus-értékelés. Az adatok dokumentálásának formátuma
ISO 14049:2000 (Műszaki Jelentés javaslata) Életciklus-értékelés. Példák az ISO 14041 alkalmazására
Az LCA elemzés szakaszai
1. vizsgálat céljának és a vizsgált rendszer határainak kijelölése
2. a vizsgált rendszer lényeges inputjainak és outputjainak leltárba vétele,
3. a bemenő és kimenő anyag- és energia fajták környezeti hatásainak értékelése
4. a leltár és hatásértékelési szakaszok eredményeinek értelmezése, dokumentálása
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1.A csővégi és tisztább termelés
vállalati környezetvédelmi
gyakorlata (IPPC, BAT) konkrét
példán keresztül. Életciklus-elemzés
(LCA) jelentősége, célja, szintjei és
folyamata.
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2. fejezet - 2.A környezeti
menedzsment kialakulásának
története, a környezettudatos
vállaltirányítás helyzete (tények,
adatok) az EU-ban és
Magyarországon. A környezeti
kommunikáció lehetséges formái
1.
A vállalatok környezettudatos irányítása óriási fejlődésnek indult a huszadik század végén. Az 1980-as években
néhány nagy cég kezdte figyelembe venni a környezeti szempontokat mindennapi működése során, adott
áljárásokat és megközelítéseket használva ehhez. Ahol volt ilyen pozíció, ott a környezetvédelmi megbízott
általában szűk hatáskörrel és tudományos képzettséggel rendelkezett, feladatköre pedig a jogszabályok
nyomonkövetésére, a légnemű kibocsátások ellenőrzésére és a vízminőség vizsgálatára korlátozódott. A kis- és
középvállalkozások nagyon ritkán tettek lépéseket, pedig néhány közülük igen újító módon közelített meg a
kérdést. A gazdasági szféra környezeti hatásai kevéssé tudatosultak az emberekben, ebben csak a nagy
környezeti katasztrófák hoztak változást. Az átfogó környezetvédelmi szabályozás még a fejlett országokban
sem jellemző.
Mindezek ellenére az utóbbi időben pozitív fejlemények mentek végbe, mert a vállalatok:
• Egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a környezeti szempontoknak a terméke tervezésekor, gyártásakor,
csomagolásakor és szállításakor, sőt néhány gazdálkodó hosszútávú fennmaradása feltételének tekinti a
környezetvédelmet;
• A magas színtű környezettudatos vállalati működést felhasználják a termékek és a cég reklámozásakor és a
helyi közösséggel való kapcsolatokban;
• A környezetvédelem legfőbb felelősségi körét az igazgatóság szintjére emelik;
• Beszámolnak a nagyközönségnek környezeti teljesítményükről, amit környezetre gyakorolt hatásaikkal együtt
külső szakemberrel ellenőriztetnek.
Országos és nemzetközi szinten is felgyorsult a fejlődés:
• A nemzetek feletti szervezetek (pl.: az Európai Unió) és a nemzeti kormányok egyre szigorúbb jogi
szabályozást és szabványokat vezetnek be (pl.: a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, a z ISO); (szabványokról – Magyar Szabványügyi Szervezet honlapja)
• 1992-ben rendezték meg a Rio de Janeiró-i Csúcsot, ahol a világ vezetői aktívan támogatták az üzleti szféra
zöld kezdeményezésit;
• A környezettudatos irányítási módszerek elterjesztésére világszerte vállalti egyesületek jöttek létre,
megalakult a Környezettudatos Vállalatirányítás Nemzetközi Hálózata (INEM), a Nemzetközi Kereskedelmi
Kamara (ICC-International Chamber of Commerce) is hasznos kezdeményezéseket indított. A Nemzetközi
Kereskedelmi Kamara kidolgozta „A Fenntartható Fejlődés Üzleti Kartájá”-t („Business Charter for
Sustainable Development”), amelyet a környezet és a vállalati menedzsment témakörét napirendre tűző II.
világgazdasági konferencia (Párizs, 1991. április) elfogadott.
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• A szakszervezetek és a dolgozói érdekképviseleti fórumok komoly munkát folytatnak a szigorúbb munkaegészségügyi és – védelmi szabályok bevezetéséért és betartatásáért;
• A zöld csoportok újabb és újabb sikereket érnek el a vállalatok és kormányzatok befolyásolásában a
környezetvédelem területén;
• Új szakma alakult ki, a környezetvédelmi vezetőknek már intézetük is alakult.
Az ICC Üzleti Kartájában a környezeti menedzsment a következő 16 pontban került meghatározásra:
1. Vállalati prioritás;
2. Integrált menedzsment;
3. Folytonos fejlesztés;
4. Alkalmazottak képzése;
5. Előzetes felmérés;
6. Termékek és szolgáltatások;
7. Fogyasztói információk;
8. Létesítmény és üzemelés;
9. Kutatás;
10.

Az elővigyázatosság szemlélete;

11.

Alvállalkozók és szállítók;

12.

Vészhelyzetek elhárítására valós készenlét;

13.

Technológia átadása;

14.

Közreműködés az össztársadalmi erőfeszítésekben;

15.

Nyitottság a környezeti problémákra;

16.

Tájékozottság és tájékoztatás.

A környezeti menedzsment történetéhez a következő fontosabb mérföldkövek tartoznak:
• 1972: ENSZ Emberi Környezet Konferencia, Stockholm;
• 1972: Létrehozzák az ENSZ Környezetvédelmi programját (UNEP);
• 1984: Környezet és Fejlődés Világbizottsága (WCED): Közös jövőnk (1987);
• 1984: Felelősségteljes gondoskodás programja: vegyipar;
• 1990: A Fenntartható Fejlődés Vállalati Tanácsa (BCSD): Változó világ (1992);
• 1991: Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Fenntartható Fejlődés Üzleti Kartája: a környezetbarát
menedzsment 16 alapelve;
• 1991: A BCSD megkeresése az ISO (International Organisation for Standardisation: Nemzetközi
Szabványügyi Szervezet) felé, hogy a környezetvédelmi szabványok kidolgozásáról tárgyaljanak.
• 1992: ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia (UNCED): Agenda 21 és Riói Nyilatkozat;
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• 1994: Szabványok, módszerek: BS 7750, Öko-Menedzsment és Audit Rendszer (EMAS), ISO;
A fejlett gazdasággal rendelkező országokban a környezet védelme érdekében hozott szigorú jogszabályok, a
határértékek betartása a gazdálkodó szervezeteket arra kényszeríttette, hogy vagy módosítsák technológiákat,
vagy a meglévők kiegészítésként tisztító berendezéseket szereljenek fel. A vállalatok egy része ráállt ezen
berendezések gyártására, míg mások új, a korábbihoz képest kisebb szennyezéssel és hulladéktermeléssel járó
technológiákat állítottak termelésbe.
A fejlődés irányát tehát a környezetbarát, illetve az újrahasználatot és újrahasznosítást megvalósító technológiák
jelentik. A környezeti problémák és feladatok vállalati kezelésének, megoldásának pedig hatékony eszköze a
vállalati környezeti menedzsment rendszerek kialakítása és működtetése.
A nemzetközi környezetvédelmi szabványsorozat kialakítását először a Világkereskedelmi szervezet (WTO)
elődjének (GATT) uruguayi értekezletén (1992) szorgalmazták. Az ipar ilyen irányú törekvéseit támogatta a
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) tevékenysége a környezetvédelem területén is. A gazdálkodó
szervezetek környezetmenedzsment rendszereinek szabványosítása, szabályozása a kilencvenes évtized elején
indult meg. Erre az időre világossá vált, hogy a globális szennyezettség növekedése sürgős cselekvést tesz
szükségessé. Számos ország és cég alakított ki a saját környezetmenedzsment rendszereit, melyek közül
legjobban a brit BS 7750:1992 jelzésű szabvány foglalta össze a KIR követelményeit, és megadta annak a
lehetőségét, hogy egy külső fél is megszerezhesse a tanúsítványt. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 1996ban a BS 7750 szabvány szerint egy nemzetközi szabványt épített ki, az ISO 14001-et. Ez a rendszer tartalmazza
a KIR követelményeit és alkalmazási irányelveit.
Másik jelentős forrás az Európai Unió 1993-as 1836/93 – as számú rendelete, mely létrehozta az EMAS-t
(Enviromental Management /Ecomanagement/ and Audit-Scheme), „az ipari vállalatoknak a környezeti
vonatkozású irányítást és üzemellenőrzést szolgáló közösségi rendszerben való önkéntes részvételéről”. A
rendelet alapjául az 1994-ben javított, BS 7750:1992 nemzeti környezetvédelmi szabvány tekintendő. Ez a
szabvány adta a vázat az ISO számára is a környezetvédelmi szabvány elkészítéséhez. A szerkezeti
hasonlóságukon kívül az eredetet az ISO környezetirányítási rendszerekkel foglalkozó egyik albizottságának
(TC 207-SC1; TC – Technical Committee, Műszaki Bizottságot) angliai székhelye is alátámasztja.
Az EMAS bevezetésével megvalósult szabályozás célja a környezeti teljesítmény állandó, folyamatos javítása,
amelynek megvalósítása érdekében:
• a vállalat kialakítja környezetirányítási rendszerét;
• meghatározott időközönként értékeli környezeti teljesítményét;
• környezeti politikájában, környezeti programjában megfogalmazza a javításhoz szükséges változtatásokat;
• értékeli, hogy teljesítménye miben és mennyiben felel meg az EU - szabályozásban foglalt
követelményeknek.
Az Európai Uniós EMAS és az ISO 14000-es szabványcsalád közti versenynek a 2001 áprilisában közzétett
EMAS módosítás 761/2001/EK Rendelet vetett végett. Ez már nemcsak kizárólag termelő vállalatokat említ,
hanem szervezetekről ír, mely megfelel az ISO szerkezetében foglaltaknak. További hasonulásként értékelhető
az ISO 14001 szabvány részleges átvétele. Mindez jelzésértékű, hiszen az ISO 14001 szabvány 90%-os
átfedéssel bír az EU rendelet felé, melyre már szerkesztésekor is törekedtek. (Regulation (EC) No 761/2001 of
the European and of the council of 19 March 2001 allowing volunary participion by organisation in a
Community eco-managment and audit scheme).
A leglényegesebb különbség az ISO 14001 és az EMAS között, hogy az EMAS a nyilvánosság számára is
hozzáférhető környezeti jelentés kiadását is előírja illetve kötelezővé teszi a kezdeti felmérést. Az ISO 14001
kizárólag a környezetvédelmi politika közzétételét követeli meg. A kettő közül az EU az EMAS-t preferálja és
ez hazánkban is érvényes. Elterjedését a jogharmonizácóban való lemaradásunk akadályozza (az EMAS még
nem épült be a hazai jogrendszerbe), ellenben az ISO 14001 a világon mindenütt érvényes. Az ISO 14001 nem
követeli meg konkrét kibocsátási határértékeknek történő megfelelést, az EMAS viszont igen. Megköveteli a
folyamatos fejlődést és ennek igazolását illetve megköveteli azt, hogy a szervezet ismerje a rá vonatkozó
követelményeket és igyekezzen kielégíteni ezeket (ez egyfajta biztonságot is jelent a szervezet számára).
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Ma az iparvállalatok – ha létre akarják hozni saját környezeti menedzsment és auditálási rendszerüket – legalább
hatféle szabvány és előírás közül választhatnak. Nemzetközi szinten elfogadott az International Chamber of
Commerce (Nemzetközi Ipari Kamara) által kiadott Business Charter for Sustainable Development, a CERES
elvek (Coalition of Environmentally Responsible Economics) és a Chemical Manufacturers Association által
kiadott Responsible Care Programné.

2. A környezettudatos vállalatirányítás helyzete a
világon, EU-ban és Magyarországon
A környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001, EMAS) elterjedését a világon a 2006. januári állapotnak
megfelelően a lenti ábra mutatja. A világon az ISO 14001-es szabvány szerint kiépített környezetközpontú
irányítási rendszerrel rendelkező szervezetek száma 103 583. Az ISO 14001-es rendszerek kiépítésének
dinamizmusára jellemző, hogy 2002. januárjában ez az érték 46 836 volt. Tehát az elmúlt 4 év alatt az ISO
14001 szerint tanúsítást szerzett szervezetek száma több mint a duplája lett (2,21). Különösen jelentős
növekedés volt tapasztalható 2002 és 2006 között Kínában, ahol a 1 024 tanúsított szervezetek száma 12 683-ra
változott. Ez több mint 12-szeres növekedést jelent a 4 év alatt.

A KÖVET-INEM nyilvántartása szerint (2006. januári állapot) 1996 óta az MSZ EN ISO 14001:1997, illetve az
MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint tanúsított szervezetek száma hazánkban 993 darab.
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3. A környezeti kommunikáció lehetséges formái –
környezeti jelentés
A környezeti kommunikáció szoros kapcsolatban van a fenntartható fejlődéssel, annak sikerével. Ennek alapja a
hozzáférhető, pontos, megbízható, elégséges információ és a nyomon követhető információáramlás. Az 1972-es
Stockholmi konferencián fogalmazódott meg először az igény erre, azonban majd egy évtized telt el, amíg ez a
kívánság törvényi szinten is megjelent az EU Szabad hozzáférés a környezeti adatokhoz című törvényében
(90/313/EEC). Az EU 5. Akció Program, a Rio-i Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről és az Agenda 21 a
törvénynél átfogóbban közelíti meg és értelmezi a környezeti kommunikációt. Egy további lépés e tekintetben
az Arhus-i Miniszteri találkozón született egyezmény.
Míg Magyarországon mindössze néhány tízre tehető azon vállalatok száma, melyek több-kevesebb
rendszerességgel környezeti jelentéseket publikálnak, addig a fejlett országokban a jelentős környezeti hatással
jellemezhető vállalkozások jelentős része készít ilyen összeállításokat. Dániában pl. jogszabály határozza meg
azon vállalatok körét, melyek számára kötelezővé teszik a környezeti jelentések kiadását – meghatározott
tartalommal.
A környezeti jelentések elkészítésénél a hazai vállalatok is egyre inkább figyelembe veszik a nemzetközi
útmutatók (leginkább a Global Reporting Initiative, GRI útmutatója) által javasolt elveket, tartalmi elemeket.
Környezeti nyilatkozat kiadását követeli meg az Európai Unió EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
nevű rendelete, mely a következő tartalmi elemek alkalmazását írja elő:
• A telephelyen folyó vállalati tevékenységek leírása;
• A tevékenységek legfontosabb környezetvédelmi hatásainak leírása;
• Összefoglaló adatok közzététele a szennyező anyagok kibocsátásáról, a hulladék termelésről, a nyersanyag-,
energia- és vízfogyasztásról, a zajról és egyéb releváns környezeti hatásról;
• A környezetvédelmi teljesítmény egyéb tényezőinek összefoglalása;
• A vállalat környezetvédelmi politikájának, programjának és a menedzsment rendszer telephelyi
megvalósításának bemutatása;
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• A következő jelentés kiadási határidejének megadása, az akkreditált környezetvédelmi tanúsító neve;
• Az előző kiadás óta bekövetkezett változások.
A Global Reporting Initiative (Fenntarthatósági Jelentés Útmutató) útmutatója a következő fejlődési
lehetőségeket látja a környezetvédelmi jelentésekkel kapcsolatban. A vállalati éves jelentések a szűken vett
gazdasági és pénzügyi beszámolókra korlátozódnak, míg a fenntarthatósági jelentések (vagy társadalmi és
környezeti jelentések) a vállalat gazdasági, környezeti és társadalmi eredményeit és hiányosságait veszik
számba. Noha még csak néhány hazai vállalat adott ki fenntarthatósági jelentést az elmúlt években, mégis
növekszik az igény a tulajdonosok, a befektetők, a hitelintézetek és más érdekelt felek részéről, hogy az adott
vállalat társadalmi és környezeti felelősségét hitelesen bemutató jelentést kapjanak.
A Globál Jelentési Kezdeményezés Fenntarthatósági Jelentés Útmutató segíti az egyes szervezeteket a
jelentéskészítésben:
• Világos képet nyújt a szervezetek humán és ökológiai hatásairól, a beruházásokról, a beszerzésekről és a
kapcsolatokról, a partnerségről;
• Megbízható információkat nyújt a szükségleteknek és érdeklődéseknek megfelelően;
• Információval rendelkezik, irányítja és támogatja a jelentéskészítő szervezetet, értékeli, folyamatosan javítja a
teljesítményt;
• A széles körben elfogadott jól kiépített külső jelentési elveknek megfelelően, amelyeket egyik jelentési
periódustól a másikig következetesen alkalmaznak, biztosítva az átláthatóságot (transzparenciát) és a
hitelességet;
• Olyan forma megalkotásával, amely egyszerű és könnyen érthető, megkönnyíti az összehasonlíthatóságot más
szervezet jelentéseivel;
• Kiegészíti és nem helyettesíti az egyéb jelentési standardokat, például a pénzügyit;
• Megvilágítja a gazdasági, környezeti, szociális elemek közötti kapcsolatot.

4. A környezeti kommunikáció lehetséges formái –
Társadalmi felelősségvállalás (CSR)
A vállalatok szociális felelősségvállalása
A CSR (Corporate Social Responsibility) - a vállalatok társadalmi felelősségvállalása - koncepciója szerint a
vállalatok önkéntes alapon társadalmi és környezeti megfontolásokat építenek be üzleti tevékenységeikbe,
valamint részvényeseikkel, üzleti partnereikkel folytatott interakcióikba. Tágabb értelemben véve: egy-egy cég
minden tettéért felelős, ami hatással van az emberekre, a közösségre, a természeti környezetre. A felelős üzleti
magatartás elveit szemmel tartó cégek működésük során "etikus magatartást tanúsítanak, és úgy járulnak hozzá
a gazdasági fejlődéshez, hogy a munkát végzők és hozzátartozóik, valamint a helyi közösség és társadalom
életminőségét javítják" - Fenntartható Fejlődés Világgazdasági Tanácsa (World Business Council for
Sustainable Development) meghatározásában. A társadalmi felelősségvállalás önkéntes, a törvényi minimumok
betartásán (jogszabályok követése, adózás) túlmutató, a vállalat erőforrásait használó tevékenység a közjó
érdekében. A CSR elveinek mind a szervezeten belül, mind a gazdálkodó szervezet és az érintettek
kapcsolatában teljesülnie kell.
A CSR alapelvei
A vállalatok természetesen a piacgazdaság alapelvei szerint működnek, elsődleges céljuk továbbra is a
befektetőik érdekeinek védelme, és a profit maximalizálása. A társadalom- és környezettudatos, felelősségteljes
működés számos területen jelenthet versenyelőnyt. Kommunikációjukban befelé a gondoskodó munkáltató
képét igyekeznek közvetíteni, kifelé pedig az eredményesen gazdálkodó, állami társaság példáját. Stratégiájuk
fókuszában a családok, nők és gyerekek állnak, különös hangsúllyal a rákos megbetegedések elleni harcra.
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2.A környezeti menedzsment
kialakulásának története, a
környezettudatos vállaltirányítás
helyzete (tények, adatok) az EU-ban
és Magyarországon. A környezeti
kommunikáció lehetséges formái
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3. fejezet - 3.Szabványosítás, az ISO
14000-es szabványcsalád és az EMAS
bemutatása. Az ISO 14001 szabvány
szerinti rendszerépítés lépései. Az
ISO 14001 és az EMAS II. rendszer
összehasonlítása
1.
Az első szabványok időszámításunk előtt két ezer évvel jelentek meg Kína első császárának, Qin Shi Huangdi
utasítására. (pl. az ivóvízvezetékek, a városkapuk szélességének, az országutak méreteit illetően).
A szabványok változtak minden ország elképzelései, a nemzeti szinten érvényben levő szabályozások szerint.
Az új irányzat 1985-ben születik meg az Európatanács 1985 májusi (COM.85/C136/01) rendeletével. Ennek
alapját, a technikai követelmények, és a szabványosítási politika egybehangolása képezi. Az új értelmezési
módban kidolgozott szabványok célja biztonság minden fokon, egészség- és környezetvédelem.
Az egybehangolt szabványok a következő követelményeknek kell eleget tegyenek:
• termék vagy termékcsoportokra vonatkozzanak és ezek csak a lényeges sajátságokban kell megfeleljenek az
előírásoknak (ezt a 22 darab alapirányzat tartalmazza).
• az EU Hivatalos Közleményében kell megjelenjen
• legalább egy tagországban, nemzeti szabványként alkalmazzák
• az EU megbízásából készüljön
Az új egybehangolt szabványok nem kötelező érvényűek, de, ha valamely ország szabályzórendszerében
megjelenik, azonnal kötelező jelleget nyer. Az első vállalati szabványok Angliában a 19. század elején jelentek
meg.
A mai értelemben vett formális vagy szervezett szabványosítás a 19. század végén alakult ki, mert az ipar akkor
érte el azt a fejlettségi szintet, amely ezt szükségessé tette. (ágazati szabványok) Az országos hatáskörű
szabványügyi szervezetek a 20. század első évtizedeiben alakultak meg, legelőször Angliában, 1901-ben. 1906ban a nemzetközi szervezetek közül elsőként létrehozták a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottságot (IEC).
1946, Genf, Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), mely tevékenységi területe: a villamosságon kívül
mindenre kiterjed, közel 100 ország a tagja, A szabványok összehangolásán két nagy nemzetközi szervezet
munkálkodik: CEN, az Európai Szabványügyi Bizottság és ISO, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. 1995től a szabványok először ISO formában jelennek meg, majd ezt alkalmazza a CEN. A szabvány definíciója a
nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. Törvény szerint
A szabványosítással elérendő legfontosabb célok a következők:
• Rendeltetésre való alkalmasság
• Biztonság (élet-, egészség- és munkavédelem)
• Környezetvédelem
• Gazdaságosság és hatékonyság
• Fogyasztói érdekvédelem érvényesítése
14
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3.Szabványosítás, az ISO 14000-es
szabványcsalád és az EMAS
bemutatása. Az ISO 14001 szabvány
szerinti rendszerépítés lépései. Az
ISO 14001 és az EMAS II. rendszer
összehasonlítása
• Nemzetközi kereskedelem
• Megfelelő kommunikáció, kölcsönös megértés a gazdaság szereplői között
A szabványosítás legfontosabb alapelvei:
• Közmegegyezés: a gyártók, kereskedők, hatóságok stb. az általuk képviselt kör érdekeit viszik be a
szabványosításba; olyan megegyezés jön létre, ahol az érdekeltek egyik csoportjának sincs a lényeges
kérdésekben fenntartott ellenvéleménye
• Tárgyszerűség: a szabvány jól körülhatárolt területen legyen lényegre törő és egyértelmű
• Ellentmondás mentesség és összefüggőség: az ellent¬mondás- mentességet három szinten is biztosítani kell:
az adott szabványon belül, a szabvány és más szabványok között, a szabvány és a jogszabályok között.
• Önkéntesség: a szabványok kidolgozásában a részvétel nem kötelező, ugyanakkor a szabványok alkalmazása
is önkéntes
• Nyilvánosság és nyitottság: a szabványkidolgozás már a kezdeti fázisban is nyilvános. Minden érdekelt félnek
joga van részt venni a kidolgozásban, ez nemzeti szinten a különböző érdekcsoportokat jelenti, nemzetközi és
regionális szinten pedig a tagországokat
A nemzetközi környezetvédelmi szabványsorozat kialakítását először a Világkereskedelmi szervezet (WTO)
elődjének (GATT) uruguayi értekezletén szorgalmazták. Az ipar ilyen irányú törekvéseit támogatta a
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO – International Organization for Standardization) tevékenysége a
környezetvédelem területén is. A nemzetközi szabványok elkészítése rendszerint az ISO műszaki bizottságain
(TC) keresztül történik. Minden olyan tagtestületnek (ezek az ISO nemzeti szabványügyi testületei –
Magyarországon az MSZT, amely érdekelt az adott szabvány tárgyában, joga van a kérdéses bizottságban
képviseltetnie magát. A munkában részt vesznek azok a kormányzati és nem kormányzati szervezetek is,
amelyek az ISO - val kapcsolatban állnak. A szennyező anyagok kibocsátása terén érdemben a gazdaság
szereplői közül az iparvállalatok tudnak jelentős változást elérni, tevékenységeik környezeti hatásainak
számbavételével és azok tudatában végzett tevékenységükkel. Az ISO 14000 szabványsorozat kifejlesztése több
mint 60 ország bevonásával történt, kormányzati és ipari szervezetek képviseletével. A szabványban
megfogalmazott követelményeket valamennyi résztvevő ország (kormány, ipari ágazat) elismer, ezáltal azok
világszerte elfogadott normákká váltak. A szabványrendszer létrehozását nagyrészt a minőségi menedzsment
szabványok sikere, illetve a gazdaságban rohamosan emelkedő környezetvédelmi, munkaegészségügyi és
üzembiztonsági kiadások motiválták.
Környezeti menedzsment szabványok
• Brit Szabványügyi Testület (1990): a BS 5750-es minőségügyi szabvánnyal analóg környezetmenedzsment
szabvány létrehozása Közzététel: BS 7750 (1992) Érvényes változat: BS 7750 (1994)
• Európai Unió 1836/93-as rendelete: EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 1993 június 29.-én
hirdették ki 1995 áprilisában lépett hatályba
• (Enviromental Management /Ecomanagement/ and Audit-Scheme) egyike az önkéntes részvételen alapuló
környezetvédelmi vezetési rendszereknek az Európai Unióban, és az Európai Gazdasági Övezetben
(Norvégia, Izland, Liechtenstein). Célja, hogy támogassa a szervezetek környezetvédelmi teljesítmény
értékelését és fejlesztését, valamint tájékoztassa a nyilvánosságot magáról a szervezetről és a szervezet
környezetvédelmi teljesítményénének folyamatos javításáról.
• Törvényi keret: EC1836/93/EK RENDELET, 761/2001/EK RENDELET Az EMAS bevezetésével
megvalósult szabályozás célja a környezeti teljesítmény állandó, folyamatos javítása, amelynek megvalósítása
érdekében:a vállalat kialakítja környezetirányítási rendszerét; meghatározott időközönként értékeli környezeti
teljesítményét; környezeti politikájában, környezeti programjában megfogalmazza a javításhoz szükséges
változtatásokat; értékeli, hogy teljesítménye miben és mennyiben felel meg az EU - szabályozásban foglalt
követelményeknek.
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• International Organization for Standardization (ISO): ISO 14001 1996-ban adták ki, 2004-ben módosítva nem
csak egyetlen szabvány, hanem egész szabványsorozat (ISO 14000)
A KIR bevezetésének (KIR alapelvek alapján) folyamata az ISO 14001-es szabvány alapján
1. Alapelv: Elkötelezettség és politika A szervezet határozza meg környezeti politikáját és biztosítsa
elkötelezettségét a KIR-je iránt.
2. Alapelv: Tervezés A szervezet készítsen tervet környezeti politikájának végrehajtásához.
3. Alapelv: Bevezetés és működés A rendszer hatékony bevezetésének érdekében a szervezet fejlessze ki azokat
a képességeket és támogató mechanizmusokat, amelyek a környezeti politika teljesítéséhez, a célok és az
előirányzatok eléréséhez szükségesek.
4. Alapelv: Mérés és értékelés A szervezet mérje, kísérje figyelemmel és értékelje ki a környezeti teljesítést.
5. Alapelv: Átvizsgálás és javítás A szervezet vizsgálja át és folyamatosan javítsa környezetközpontú irányítási
rendszerét abból a célból, hogy általános környezeti eredményei javuljanak.

2. 1. Alapelv: Elkötelezettség és politika
A vezetőség elkötelezettsége: a vállalat tevékenységeinek, termékeinek, szolgáltatásainak környezetközpontú
irányítását javítsák. A kezdeti környezeti állapot felmérésének folyamatát és eredményeit dokumentálni kell és
meg kell határozni a KIR kiépítésének súlyponti területeit. A környezeti politika lefektetésének felelőssége
általában a szervezet felsővezetőinek vállán nyugszik. Amint elkészül, nyilvánosságra kell hozni (sajtó stb.)
Projekt előkészítése: A KIR bevezetésére legalkalmasabb forma a projekt. A projektnek időben meghatározott a
lefutása, és külön csoportot hoznak létre végrehajtására. Ebben a szakaszban meg kell határozni a projekt
tárgyát, kezdetét, határidejét, tagjait, felelőst kell kijelölni a munka koordinálására és a vezetőség
tájékoztatására.
A felkészítők szerepe: az elkötelezettség kialakítása, a rendszerkiépítés elején és a bevezetés során a vezetői,
munkatársi képzések (projekt csoport képzése is), a megfelelő KIR megbízott kinevezése. A Környezeti politika
és a célok ismertetése és oktatása a munkatársakkal fontos eleme a rendszernek.

3. 2. Alapelv: Tervezés
Környezeti tényezők feltárása, a hozzájuk tartozó környezeti hatások kiértékelése; jogszabályokban felsorolt
követelmények; környezeti célokat és előirányzatokat; környezeti terveket és irányítási programot. A KIR
csoport kiértékeli a megszerzett adatokat, melyet jelentésbe foglal, és eljuttat a felső és középvezetőknek.
A részletes vizsgálat eredményeinek tükrében szükséges lehet az eredeti környezeti politika módosítása, melyre
a KIR-csoport tehet ajánlatot a felső vezetésnek. A pontos környezeti politika és az első hatásvizsgálat alapján a
KIR-csoport megfogalmazza az adott telephely vagy egység környezeti céljait, amihez egy ellenőrző listát
használ. A célok komolyságát és végrehajthatóságát számszerűsített érvekkel szüksége alátámasztani. A
környezeti célokról elsősorban saját munkatársainkat, dolgozóinkat kell tájékoztatnunk. Nyilvánosságra kell
hozni A környezeti program az alábbiakat tartalmazza: számszerűsített részcélokat a határidőkkel, az előbbiek
eléréséhez szükséges intézkedéseket, a végrehajtásért felelős személyeket, megvalósításhoz rendelkezésre álló
erőforrásokat.

4. 3. Alapelv: Bevezetés, működtetés
A környezeti politikájának megvalósításához és céljainak eléréséhez szükséges megfelelő emberi, technikai és
pénzügyi forrásokat meg kell határozni és rendelkezésre kell bocsátani. A KIR hatékonyságának biztosítása
végett elemeit úgy kell tervezni vagy átalakítani, hogy összekapcsolhatók legyenek a már meglévő irányítási
elemekkel, rendszerekkel (pl. az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszerrel), a hatékonyságot biztosító
feladatkört megfelelő hatáskörrel, hozzáértéssel és erőforrásokkal rendelkező, tapasztalt személy(ek)re vagy
funkcionális részleg(ek)re célszerű bízni; minden alkalmazott legyen felelős feladatkörén belül a környezeti
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eredményekért A felső vezetésnek kulcsszerepe van a környezeti tudatosság kifejlesztésében és az
alkalmazottak ösztönzésében azáltal, hogy közvetíti feléjük a szervezet környezeti értékeit és elkötelezettségét a
környezeti politika iránt; elismerésben részesíti őket a célok az előirányzatok eléréséért. Az ismeret, szaktudás
és a képzés fontos szerepet tölt be a bevezetés során. Megfelelő képzésről kell gondoskodni a környezeti
politika, célok és előirányzatok teljesítéséhez a szervezet minden szintjén. (az alkalmazottak megismerjék a
jogszabályok követelményeit, a belső elvárásokat és folyamatosan erősödjön környezettudatos szemléletük)
A megvalósítást segítő tevékenységek közül a következőket szükséges kiemelni: Kommunikáció és jelentések: a
KIR figyelemmel kísérésének, auditjainak és vezetőségi átvizsgálásának eredményeit közöljük azokkal, akik a
szervezeten belül az eredményekért felelősek; A KIR dokumentációja: a működési folyamatokat és eljárásokat
megfelelően dokumentálni kell és naprakész állapotban tartani; Működés szabályozása: a rendszer bevezetése
akkor válik teljessé, amikor a szervezet működési eljárásokat és szabályozásokat hoz létre és tart fenn annak
biztosítására, hogy környezeti politikája, céljai és előirányzatai megvalósulhassanak; Felkészültség és reagálás a
vészhelyzetekre: terveket és eljárásokat kell készíteni annak biztosítására, hogy a szervezet megfelelően
reagáljon a váratlan eseményekre, környezeti balesetek/vészhelyzetek kezelésére.

5. 4. Alapelv: Ellenőrző és helyesbítő tevékenység
A KIR kialakítása során szükséges egy olyan rendszer létrehozása is, amely: a mérésre, figyelemmel-kísérésre,
az eredmények célokkal történő összehasonlítására fókuszál mind az irányítási rendszerek, mind a működési
folyamatok körében. Ez tartalmazza annak értékelését is, hogy a teljesülés megfelel-e a rá vonatkozó környezeti
jogszabályoknak és szabályzatoknak. A mérést jelzőrendszerek kialakítása, mérőszámok segíthetik, melyek
jelzőinek objektíveknek, ellenőrizhetőknek és reprodukálhatóaknak kell lennie. A mérések, auditok és egyéb
átvizsgálási folyamatok tapasztalatait, a levont következtetéseket dokumentálni kell, és meg kell állapítani, hogy
milyen helyesbítő és megelőző tevékenységek beindítására van szükség. A feljegyzések megfelelő kezelése
szintén döntő tényező a KIR sikeres bevezetése szempontjából.
A KIR auditjait rendszeresen el kell végezni, hogy megállapítsák, megfelel-e a rendszer a szabványban és a
belső követelményekben megfogalmazott kritériumoknak. (az audit gyakoriságát a szervezet működésének
jellege, annak környezeti szempontjai és potenciális hatásai határozza meg). Fontos, hogy a rendszerbevezetés
első éveiben a belső auditok rendszeresen elosztva, az egész évet és a teljes szervezetet lefedjék !!!

6. 5. Alapelv: Átvizsgálás és javítás
Vezetőségi átvizsgálás
A szervezet vezetőségének megfelelő időközönként, széleskörűen át kell vizsgálnia a KIR-t, hogy biztosítsa
annak folyamatos megfelelőségét és hatékonyságát. A folyamatos javítás úgy valósul meg, hogy a környezeti
eredményeket folyamatosan kiértékelik a környezeti politikában, célokban és előirányzatokban vállaltakkal
szemben, hogy megkeressék és javítsák lehetőségeit. A vezetőségi átvizsgálás jellemzően a belső auditokat
követően vagy naptári évhez kötötten vagy a tanúsító, felügyeleti auditokhoz igazítva történik a
vállalkozásoknál.
A felülvizsgálati szempontok, tematika meghatározásra kerülnek (vagy önállóan KIR vagy integrálva a MIR
rendszerrel), melyre a vezetőségi értekezleten ki kell térni, ill. ezek értékelésre kerülnek (jegyzőkönyvben
rögzítve), meghatározva a környezeti teljesítmény további javítási lehetőségeit, ill. a konkrét célokat, feladatokat
az elkövetkező időszakra. A KIR megbízott, a belső auditorok ezen éves vezetői értekezleten kívül
folyamatosan és szükség szerint tájékoztatják a vezetést a rendszer működésről, a KIR programok
végrehajtásának helyzetéről.

7. EMAS
Az átdolgozott EMAS rendelet (EC761/2001)
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Az EMAS hatókörét az összes szektorra kiterjesztette, beleértve a helyi önkormányzatokat és az oktatást is. A
rendelet átvette az ISO14001 szabvány által alkalmazott szerkezetet, ami megkönnyíti az ISO14001-es
szabványnak megfelelő rendszerek EMAS szerinti hitelesítését.
Az EMAS rendelet szerint hitelesített szervezetek hivatalos irataikon, marketing anyagaikon feltüntethetik az új
EMAS védjegyet. Megerősítette a környezetvédelmi nyilatkozat szerepét annak érdekében, hogy javítsa a
kommunikációt a nyilvántartott szervezetek és azok tevékenységében érdekelt felek között. Több figyelmet
szentel az indirekt hatásoknak, beleértve a beruházásokat, adminisztratív és tervezési döntéseket, gyártási
eljárásokat, a szolgáltatások választékát és összeállítását.
EMAS rendszer bevezetésének lépései:
1. Vezetői döntés
2. Előzetes környezeti állapotfelmérés
3. Környezetvédelmi vezetési rendszer kiépítése.
4. Belső ellenőrzés
5. Környezetvédelmi nyilatkozat készítése
6. A környezetvédelmi nyilatkozat hitelesítése
7. A szervezetek nyilvántartásba vétele
8. A környezetvédelmi nyilatkozat nyilvánosságra hozatala
9. A környezetvédelmi nyilatkozat évenkénti frissítése és háromévenkénti megújítása

18
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3.Szabványosítás, az ISO 14000-es
szabványcsalád és az EMAS
bemutatása. Az ISO 14001 szabvány
szerinti rendszerépítés lépései. Az
ISO 14001 és az EMAS II. rendszer
összehasonlítása

19
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3.Szabványosítás, az ISO 14000-es
szabványcsalád és az EMAS
bemutatása. Az ISO 14001 szabvány
szerinti rendszerépítés lépései. Az
ISO 14001 és az EMAS II. rendszer
összehasonlítása

20
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3.Szabványosítás, az ISO 14000-es
szabványcsalád és az EMAS
bemutatása. Az ISO 14001 szabvány
szerinti rendszerépítés lépései. Az
ISO 14001 és az EMAS II. rendszer
összehasonlítása

Az EMAS és az MSZ EN ISO14001 különbségei és hasonlóságai
• Előzetes átvilágítás: az EMAS megköveteli a hitelesítés előtt álló szervezet előzetes környezeti átvilágítását,
míg a nemzetközi szabvány nem
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3.Szabványosítás, az ISO 14000-es
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ISO 14001 és az EMAS II. rendszer
összehasonlítása
• Nyilvánosság: az EMAS megköveteli, hogy a vállalati környezeti politika, a környezeti program, a
környezetvédelmi vezetési rendszer és a környezeti teljesítményre vonatkozó számszerűsített adatok
nyilvánosan hozzáférhetők legyenek, míg a nemzetközi szabvány csak a környezeti politika nyilvánosságát
kéri.
• Szerződő partnerek és beszállítók: az EMAS rendelet szerint a szervezetnek törekednie kell arra, hogy a
szerződéses partnerei is feleljenek meg környezeti politikájának. Az MSZ EN ISO14001 megköveteli, hogy a
releváns eljárásnál kommunikáljanak a szerződő vállalkozásokkal és szállítókkal.
• Elkötelezettségek és követelmények: az EMAS megköveteli a környezetvédelmi jogszabályoknak való
megfelelést, míg a nemzetközi szabvány megelégszik az arra való törekvés szándékával.
• Ellenőrzés: Az EMAS előírja a környezeti nyilatkozat érvényesítésének időintervallumát, az ISO14001 nem
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4. fejezet - !.Ismertesse és jellemezze
a HACCP rendszert és a ráépülő ISO
22000 szabványt. EUREPGAP
1. Mi a HACCP?
A HACCP (és a többi fogalom) nemzetközileg elfogadott, szisztematikus módszer az élelmiszerek
biztonságának megteremtésére a lehetséges kockázatok, veszélyek megállapítása, értékelése és kezelése révén.
A HACCP tulajdonképpen a rendszer eredeti angol nevének rövidítése: Hazard Analysis Critical Control Point,
azaz Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok. Mivel az eredeti HACCP rövidítést nehéz kiejteni, sokan
becézik HAPCI-nak is. A MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 1-2-18/1993 számú előírása: a Veszélyelemzés,
Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének alkalmazása.

2. Miért van szükség a HACCP-re?
Az Európai Unió minden tagállamában, így 2004. május 1. óta Magyarországon is, az EK 93/43/EEC direktívája
előírása szerint: kötelező HACCP rendszert bevezetni és működtetni. Európai Unió törvénye szerint: „Az
élelmiszergyártóknak azonosítaniuk kell tevékenységük minden olyan lépését, amely kritikus az élelmiszerek
biztonsága szempontjából, és biztosítaniuk kell a megfelelő biztonsági eljárások azonosítását, bevezetését,
fenntartását és felülvizsgálatát a HACCP rendszer kialakításához alkalmazott alapelvek alapján”. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy tiszta, rendben tartott egységekben, az alapvető élelmiszer-higiéniai előírások
betartása esetén is előfordulhatnak tömeges élelmiszerfertőzések, -mérgezések. Ennek oka az, hogy ezeket az
eseményeket sokszor jelentéktelennek látszó hibák, ellenőrzés nélküli folyamatok okozzák.
Célja: a teljes körű elővigyázatosság, a tudatosság, gondosság fejlesztése, az élelmiszer-biztonság megteremtése.
Előnyök a termék előállítók számára: javul a termelési folyamat kézbenntarthatósága, biztos alap alakul ki a
minőségirányítási rendszerek kiépítéséhez, segíti a rendszeres, következetes munkavégzést, a vevői bizalom
növekedése, védelmet nyújt termékfelelősségi perekben, alkalmazható a teljes élelmiszer láncra, folyamatos
fejlődés a növekvő vevői igényeknek megfelelően.
Előnyök a vevők számára: nő a termék fogyasztásának biztonsága, védelem az anyagi és egészségügyi károktól,
beszállítók ellenőrizhetővé tétele, magasabb szintű igény-kielégítés
A kereskedelmi egységekben az élelmiszer-mérgezésekhez, -fertőzésekhez leggyakrabban az alábbi okok
vezetnek: nem megfelelő áru beszerzése, az áru szállítás közben történő felmelegedése, szennyeződése, nem
megfelelő hűtőszekrény hőmérsékleten történő árutárolás, hűtést igénylő termékek hűtetlen tárolása, a
fogyasztásra kész termékek (felvágott, kész saláta, hidegkonyhai termék, sütemény, stb.) utólagos
elszennyezése, a mikrobákat tartalmazó „szennyezett” nyersanyagok (pl. nyers hús, tisztítatlan zöldség),
eszközök, edények vagy a dolgozók keze által, a termékek túl hosszú ideig történő tárolása, beteg dolgozó
alkalmazása. A vendéglátó, közétkeztető egységekben az élelmiszer-mérgezésekhez, -fertőzésekhez
leggyakrabban az alábbi okok vezetnek: nem megfelelő hőmérsékleten történő hűtvetartás; az élelmiszerek lassú
lehűtése, vagy hűtetlenül tárolása; az ételek nem elég alapos átsütése, átfőzése, nem megfelelő hőmérsékleten
történő melegen tartása; az ételek túl hosszú ideig történő tárolása; a fogyasztásra kész ételek utólagos
elszennyezése, a mikrobákat tartalmazó „szennyezett” nyersanyagok (pl. nyers hús, tisztítatlan zöldség),
eszközök, edények vagy a dolgozók keze által.
Ezért a vezetőnek figyelembe kell vennie az összes befolyásoló tényezőt:
fizikai tényezők: épület, feldolgozó helyiségek kialakítása, tárolók, munkafolyamatok lépései, elrendezés,
berendezések, használatos eszközök, tárolók, hűtők, stb... emberi tényezők: elegendő és jól képzett személyzet,
megfelelő személyi higiénia, élelmiszer-biztonsági és higiéniai ismeretek, munkaszervezési tényezők: írásban
megfogalmazott, betartható munkautasítások, melyek az élelmiszer-biztonsági és minőségi elvek logikus és
módszeres betartásán, a jó higiéniai gyakorlaton, a jó gyártási - vendéglátói gyakorlaton alapulnak, a
berendezések megfelelő karbantartása, fertőtlenítése.
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3. HACCP rendszer alkalmazása.
A HACCP rendszert a hatvanas években az amerikai űrkutatási program keretében fejlesztette ki a Pillsbury
vállalat az űrkutatási Hivatallal (NASA) és a hadsereg Natick laboratóriumával közösen. A konzervipari
termékeknél már 1973-tól kezdve bevezették, de az általános élelmiszer-ipari alkalmazás a nyolcvanas évek
közepén kezdett gyorsan terjedni. A nemzetközi szervezetek is ajánlják használatát. A FAO/WHO Codex
Alimentarius Bizottság HACCP irányelveit 1993-ban adták ki. Ezt tekintik a HACCP módszertan nemzetközi
alapdokumentációjának. Ennek a megfelelője a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-18/1993. számú előírása.
A HACCP alkalmazása az Európai Unió országaiban 1995. december 14. óta kötelező
(93/43 EK direktíva). A magyar élelmiszertörvény (1995. évi XC. törvény) végrehajtási utasítása tartalmazza az
első kötelező előírást. Az élelmiszer gyártók részére 2002. január 1.-től kötelezű a HACCP rendszer
alkalmazása (1/1996. (I.9.) FM-NM-IKM rendelet). A vendéglátásban és a közétkeztetésben ugyancsak 2002.
január 1.-től kötelező a HACCP rendszer alkalmazása (80/1999 (XII.28.) GM-EüM-FVM rendelet). A HACCP
rendszer jellegzetessége: A HACCP rendszernek igen lényeges jellegzetessége, hogy adott termékre,
termékcsoportra, technológiára, az adott körülmények között kell a veszélyelemzést elvégezni és a rendszert
kidolgozni. Ezért nem lehetséges egy általános, minden hasonló tevékenységet végző szervezetre alkalmazható
rendszer dokumentáció kidolgozása, hanem minden esetben az egyedi adottságok, feltételek részletes vizsgálata
szükséges. Hasonló adottságok és technológiák viszont vannak, különösen igaz ez a közétkeztetésre és a
vendéglátásra. Ezen a felismerésen alapul a projekt, amely csoportos és mintarendszeres módszerek
alkalmazásával próbálja meg egyszerűsíteni, gyorsítani, és olcsóbbá tenni a HACCP kialakítását.
A HACCP alapelvei:
1. A veszélyelemzés végzése
2. A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása
3. A kritikus határérték(ek) megállapítása
4. A CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása
5. Azon helyesbítő tevékenység meghatározása, melyet akkor kell elvégezni, ha a felügyelet azt jelzi, hogy egy
adott CCP nem áll szabályozás alatt
6. Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása, annak megerősítésére, hogy a HACCP-rendszer hatékonyan
működik
7. Olyan dokumentáció létrehozása, amely tartalmaz ezen alapelvekhez és alkalmazásukhoz tartozó minden
eljárást és nyilvántartást.

4. Milyen kötelezettségekkel jár a HACCP rendszer
bevezetése?
Uniós szabály írja elő a HACCP bevezetését. A következő szempontokat ajánljuk feltétlenül figyelembe venni:
• kötelező,
• nem alakítható ki sematikusan (az üzlet által forgalmazott termékektől, az üzlet adottságaitól - mint a méret,
technikai felszereltség, alkalmazottak száma stb. - függően eltérő,
• egyedileg kell meghatározni az ún. kritikus pontokat (pl. áruátvétel, raktározás, árubemutatás-kiszolgálás,
takarítás),
• termékkörtől függő (húsáru, tartósáru, pékáru, zöldség stb.),
• ennek alapján kell elkészíteni az üzlet HACCP rendszerét,
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• a rendszerben rögzítettek szerint kell gondoskodni az előírtak nyilvántartásáról (pl. hűtő hőmérséklete,
takarítás, fertőtlenítés, rovarirtás, kosármosás, minőség megőrzési idő nyomonkövetése), illetve a lejáratkor
tett intézkedések dokumentációját,
• az ellenőrzés a következőkre terjedhet ki: higiéniai előírások érvényesítésére, az üzlet HACCP könyvére, az
üzlet HACCP könyvében előírt nyilvántartás-vezetési kötelezettség betartására

5. Példa
Ömlesztett virslit forgalmazunk
Reális mikrobiológiai veszélyként kell figyelembe vennünk a termékben a mikrobák szaporodásának
lehetőségét, ha a szállításra, tárolásra vonatkozó hőmérsékleti paraméterek nem kerülnek betartásra;
Reális kémiai veszélyként kell figyelembe vennünk a termék esetlegesen előforduló vegyi szennyeződésének
lehetőségét, ha azt a mosogatás után nem kellően leöblített, tisztító-fertőtlenítőszer maradványokat tartalmazó
tálcán tárolják;
Reális fizikai veszélyként kell figyelembe vennünk az esetlegesen előforduló kemény műanyag szilánkokkal
való szennyeződésének lehetőségét, ha azt széttöredezett műanyag ládákban szállítják, tárolják.
Határozzuk meg azt előre, hogy kitől, milyen feltételek mellett veszünk át hűtést igénylő ömlesztett virslit, hogy
abban a lehető legkevesebb mennyiségű mikroba jelenlétével számoljunk.
Például a virslit működési engedéllyel rendelkező, HACCP rendszert üzemeltető húsfeldolgozó üzemből
szerezzük be, aki biztosítja a termék 0-+5 oC közötti hőmérsékleten történő beszállítását is, valamint olyan
hűtőberendezésben történő tárolását, ami képes a 0-+5 oC-os léghőmérséklet folyamatos tartására.
2. Alapelv - A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása Azon pontok, eljárások, műveleti lépések
meghatározása, amelyek szabályozásával a veszélyek kiküszöbölhetők, megszüntethetők, vagy előfordulásuk az
elfogadható mértékre csökkenthető. A “lépés” az élelmiszerlánc egy pontja, eljárása, művelete vagy szakasza,
beleértve a nyersanyagokat, az elsődleges termeléstől a végső fogyasztásig. A CCP-k meghatározására
leggyakrabban (de nem kizárólagosan) a „Döntési fá”-t használják (lásd a HACCP TERV melléklete). A
„Döntési fa” módszer négy, a tevékenységünkkel kapcsolatos kérdés és az azokra adott válasz logikai
rendszerére épülő CCP meghatározási módszer, amit az alábbi példán mutathatunk be.
3. Alapelv - A kritikus határérték(ek) megállapítása Annak érdekében, hogy a kritikus pontok (CCP-k)
szabályozás alatt álljanak határértékeket kell megállapítani, amelyek alkalmasak az egyértelmű “elfogadható”
vagy “nem elfogadható” döntések meghozatalára. Az előző példánál maradva, ha a virsli mikrobiológiai
biztonsága szempontjából a tárolását kritikus szabályozási pontnak, CCP-nek tekintjük, akkor meg kell
határoznunk azt, hogy a tárolás után milyen mikroba tartalmú virslit engedünk kiszolgálni. A lényeg az, hogy
kritikus határértékként, mindig olyan értéket kell választanunk, ami a mindennapi gyakorlatban egyszerűen
mérhető, és ami alapján jól lehet következtetni az általunk valódinak ítélt veszély mértékére.
4. Alapelv - A CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása Minden olyan ponton, ahol szabályozás
szükséges, megfelelően hatékony felügyelő rendszert kell felállítani és működtetni. A felügyelő rendszer
felállítása során meg kell határozni, hogy az előírt határértékeket ki, milyen módszerrel, milyen gyakorisággal
állapítsa meg és az eredményeket milyen módon kezelje. Ennek az alapelvnek az értelmében meg kell
határoznunk, hogy milyen módszerrel, milyen gyakorisággal és ki fogyja végezni a virsli tárolására szolgáló
hűtőszekrény léghőmérsékletének ellenőrzését. Így a módszer a hűtőszekrény léghőmérsékletének ellenőrzése
lesz, amit megfelelő gyakorisággal, például minden műszakkezdés előtt ellenőrizni kell, ezzel egy dolgozót
bízunk meg pl. a raktárost, valamint előírjuk számára, hogy a hűtőszekrényben lévő hőmérőn leolvasott értéket
dokumentálja, egy erre a célra szolgáló ellenőrzési lapra feljegyezze.
5. Alapelv - Azon helyesbítő tevékenység meghatározása, melyet akkor kell elvégezni, ha a felügyelet azt jelzi,
hogy egy adott CCP nem áll szabályozás alattMinden CCP felügyelő tevékenységhez ki kell dolgozni egy olyan
eljárást, amely meghatározza, hogy ki, mit és hogyan intézkedjen, ha a szabályozottság megszűnt, vagy nem
teljes mértékű. Előre meg kell határoznunk, hogy mi a teendő akkor, ha a hűtőszekrényben lévő hőmérő nem 0+5 oC-ot mutat. A tevékenységünk mindig két irányú kell legyen. Először el kell dönteni, hogy mi történjen a
nem megfelelő termékkel, utána intézkednünk kell arról, hogy ilyen eset ismételt előfordulását kizárjuk, illetve
helyre kell állítanunk a szabályozásnak megfelelő körülményeket., azaz a 0-+5°C közötti hőmérsékletet.
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6. Alapelv - Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása, annak megerősítésére, hogy a HACCP rendszer
hatékonyan működik Azon igazolásra szolgáló eljárások megállapítása, amelyek kiegészítő vizsgálatokat és
módszereket tartalmaznak annak bizonyítására, hogy a HACCP rendszer hatékonyan működjön. Az egység
üzemeltetőjének ki kell dolgoznia egy olyan rendszert, amelyben pontosan meghatározza, hogy az
alkalmazottjai HACCP-vel kapcsolatos tevékenységét milyen módon és milyen gyakorisággal ellenőrzi.
7. Alapelv - Olyan dokumentáció létrehozása, amely tartalmaz ezen alapelvekhez és alkalmazásukhoz tartozó
minden eljárást és nyilvántartást
Olyan dokumentáció létrehozása szükséges, mely kellően áttekinthető, az egyes kapcsolatok, hivatkozások
világosak és az élelmiszer-biztonsági rendszer működtetéséhez szükséges valamennyi információt tartalmazza.
HACCP rendszerépítés lépésről lépésre
• 1. lépés: HACCP munkacsoport létrehozása, oktatása
• 2. lépés: A tevékenységi kör meghatározása, az üzletben forgalmazott termékcsoportok kiválasztása
• 3. lépés: Termékleírás készítése, a várható felhasználás meghatározása
• 4. lépés: Folyamatábra szerkesztése
• 5. lépés: A folyamatábrák helyszíni igazolása
• 6. lépés: Üzlet technológiai elrendezési rajzának felvétele, az anyag-és személymozgási útvonalak bejelölése
• 7. lépés: Helyzetfelmérés
• 8. lépés: Munkautasítások elkészítése
• 9. lépés: Veszélyelemzés végzése
• 10. lépés: Felügyelő rendszer felállítása a CCP-kre
• 11. lépés: Helyesbítő tevékenység meghatározása
• 12. lépés: Dokumentáció létrehozása
• 13. lépés: A HACCP rendszer bevezetése
• 14. lépés: Felülvizsgálat és igazolás

6. ISO 22000
Az ISO (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet) által létrehozott rendszerszabvány, melyet az ISO és a CEN
(Európai Szabványügyi Bizottság) 146 országnak küldött meg véleményezésre.
Az ISO 22000-es "élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer" szabványa 2005-ös év második felében jelent meg
végleges formájában. A szabvány támaszkodik az ISO 9001-es szabvány struktúrájára, és jelentőségét növeli,
hogy -a többi ISO jelölésű szabványhoz hasonlóan - egyidejűleg európai szabványként is megjelent, így egyben
magyar nemzeti szabvánnyá is vált.
Az ISO 22000-es szabvány alapján deklarálható, hogy a közreműködők a „termőföldtől az asztalig” (catering)
képesek-e az élelmiszer jognak, valamint a különféle előírásoknak megfelelő, ugyanakkor biztonságos terméket
előállítani és forgalmazni.
Célja: a FAO/WHO Élelmiszerkönyv Bizottsága által kidolgozott és ma már a világ számos országában, így
hazánkban is kötelezővé tett Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok HACCP élelmiszerbiztonsági
rendszer tanúsítható legyen
Az ISO 22000 az egyetlen nemzetközileg elismert olyan élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerszabvány,
amely függetlennek tekinthető, mivel azt non-profit szervezet dolgozta ki, szemben a különböző profitorientált
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szervezetek által erre a célra készíttetett dokumentumokkal. Ezért azok a cégek, amelyek az ISO 22000 alapján
szereznek majd tanúsítványt, joggal elvárhatják a hatóságok részéről a hivatalos elismerését annak, hogy
rendszerük megfelel az élelmiszer-biztonsági követelményeknek.
Az élelmiszerlánc minden olyan résztvevője számára iránymutató, akik hatékony élelmiszer-biztonsági
irányítási rendszert akarnak kialakítani és működtetni. Így az élelmiszerlánc közvetlen résztvevőinek (pl.
takarmány előállítók, mezőgazdasági termelők, élelmiszergyártók és -kereskedők, vendéglátóipari egységek, az
élelmiszer raktározásával, szállításával foglalkozók stb.), illetve az élelmiszerlánc közvetett résztvevőinek
(növényvédő szereket, műtrágyákat, állatgyógyászati szereket előállítóknak, adalékanyag, élelmiszeripari
gépeket, tisztító- és fertőtlenítő szereket, csomagolóanyagokat gyártóknak stb.).
Jellemzői:
• Az ISO 22000:2005 szabvány magában foglalja a HACCP előírás alapelveit és alkalmazásának lépéseit. Az
auditálható követelmények segítségével kombinálja a HACCP-tervet az előfeltételi (prerekvizit)
programokkal. A veszélyelemzés az eredményes élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer kulcsa.
• A szabvány három informatív jellegű mellékletet is tartalmaz.
• Az ISO 22000:2005 szabvány (az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények),
szerint kiépített élelmiszer-biztonsági rendszer önmagában is tanúsítható, ugyanakkor felépítéséből adódóan
követelményei integrálhatók egyéb irányítási rendszerekkel, az MSZ EN ISO 9001:2001, az MSZ EN ISO
14001:2005 szabvánnyal, vagy együttes kiépítéssel, vagy utólagos csatlakoztatással.
ISO 22000 rendszer kiépítésének, tanúsíttatásának folyamata
1. Az ISO 22000 szabvány szerinti működésre felkészítő szervezet kiválasztása,
2. Szervezet átvilágítása, információ gyűjtés, szabvány ismertetés
3. Folyamatok szabályozása, minőségirányítási eljárások kidolgozása
4. ISO 22000 szabvány szerinti komplett rendszer kialakítása,
5. Dokumentáció elkészítése, oktatás, szabvány szerinti működés bevezetése,
6. Belső audit megtartása, rendszer működésének belső ellenőrzése,
7. Független tanúsító szervezet kiválasztása, megbízása a tanúsítás lefolytatására
8. Audit lefolytatása ,
9. ISO 22000 tanúsítvány kiadása
Az ISO 22000 szabványcsalád felépítése
• ISO 22001 – Útmutató az ISO 9001 szabvány alkalmazásához az élelmiszerláncban
• ISO 22002 – Élelmiszerbiztonság a mezőgazdaságban
• ISO/TS 22003– Az élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer felülvizsgálata
• ISO/TS 22004– Útmutató az ISO 22000 alkalmazásához
• ISO 22005 - Nyomonkövethetőség a takarmány- és élelmiszerláncban
Az ISO 22000 szabvány előnyei:
• Az ISO 220000 nemzetközi szinten elfogadott, tanúsítható szabvány.
• Tanúsíthatóvá teszi az ISO 22000 részeként a HACCP-t.
• Hatékonyabbá teszi az élelmiszerlánc szereplőinek az együttműködését.
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• Kiépítésével egységes, dokumentált irányítási rendszer áll rendelkezésre.
• A felelősségi és hatáskörök tisztázásra kerülnek.
• Tartalmazza az ISO 9001 szabvány követelményeinek legfontosabb részét, tehát egyidejűleg biztosítja a
vezetési, az élelmiszerbiztonsági és a HACCP felkészültséget, gyakorlatot.
• A vevői igényeknek való magasabb szintű megfelelés bizonyítéka.
• ISO 22000 szabvány szerint tanúsított cég értéke növekszik, mindenképpen versenyelőnyt jelent.
• Szerkezeti felépítése miatt jól integrálható más ISO szabvány szerinti irányítási rendszerekbe.

7. EUREPGAP mezőgazdasági szabvány
A piaci nyomás kikényszerítheti a mezőgazdasági üzemek HACCP rendszerének kiépítését és működtetését, a
nyersanyag-előállítás során. Elsősorban mégis a GAP (Good Agricultural Practice, Jó Mezőgazdasági
Gyakorlat) alkalmazásával (tápanyag utánpótlási napló, permetezési napló, betakarítás, tárolás, értékesítés
nyomonkövetése, stb.) az élelmiszer-biztonsági alapelveket és az adott mezőgazdasági ágazat termelés
sajátosságait szem előtt tartó, az elvárásoknak megfelelő rendszer működtetése a célszerű. Ezért elsősorban ezen
szempontokat tartalmazó rendszer kidolgozása, megvalósítása ajánlott a mezőgazdasági szektorban. Az EuroRetailer Produce Working Group (EUREP - Európai Kiskereskedői Termék Munkacsoportot) Európa vezető
kiskereskedői hozták létre 1997-ben acélból, hogy egy olyan közös termékfejlesztési protokollt dolgozzanak ki,
amely a fenntartható mezőgazdaság időszerű kérdéseivel foglalkozik. A követelményrendszerben a "Jó
Mezőgazdasági Gyakorlat" (Good Agricultural Practic, GAP) azon kereteit rögzítsék, amelyek az agrártermelés
teljes termelési folyamataira kialakítandó legjobb gazdálkodás lényeges elemeit tartalmazzák. Az így kialakított
és folyamatosan továbbfejlesztett (EUREPGAP) normatív követelményrendszer megfelel a nemzetközi
akkreditáció előírásainak, így a protokoll helyes alkalmazása tanúsítható. A tanúsítást, az EN 45011 nemzetközi
szabvány szerint akkreditált független tanúsító testület végezheti.
EUREPGAP rendszerek típusai: Zöldség - gyümölcs termesztésre, virág és dísznövénytermesztésre, szántóföldi
növényekre, állattenyésztésre, haltenyésztésre, kávécserje termesztésre dolgoztak ki szabványokat Az
EUREPGAP követelményrendszere az alábbi szempontok köré csoportosul:
• Állatvédelem, azaz jóváhagyott integrált irányítási módszerek alkalmazása a kártevők elleni védekezésben.
• Speciális környezetvédelmi rendszabályok elfogadása.
• Élelmiszerbiztonság, azaz a termékkezelés egészségi vonatkozású szempontjainak hangsúlyozott figyelembe
vétele.
• Munkaegészségügy, azaz a dolgozókra vonatkozó általános egészségi és biztonsági szabályok alkalmazása.
• A dolgozókra előírt szociális jogszabályok alkalmazása.
A kiskereskedők garanciát akarnak arra, hogy a kertészeti termékek beszállítói megfelelnek az
élelmiszerbiztonságra és a kellő elővigyázatosságra vonatkozó előírásoknak. Ugyanakkor egyre több fogyasztó
keresi az olyan termékeket, melyeknek “csekély a környezeti és emberi hatása”. Az EUREPGAP bevezetésével
nincs szükség a többszörös termelői verifikálásra az egyes fogyasztók részéről, mivel a tanúsítványok világos
szerződési alapot nyújtanak az üzleti kapcsolatokban, megkönnyítve a termelő piacra jutását. A legtöbb
kiskereskedő a tagok közül úgy döntött, hogy kötelezővé teszi beszállítóik számára az EUREPGAP
tanúsítványt.
EUREPGAP védjegy megszerzésének menete, EUREPGAP rendszer tanúsításának folyamata:
1. Az EUREPGAP szabvány szerinti működésre felkészítő szervezet kiválasztása,
2. Dokumentáció elkészítése, szabvány szerinti működés bevezetése,
3. Független tanúsító szervezet kiválasztása, megbízása a tanúsítás lefolytatására
4. Regisztráció elindítása a tanúsító szervezetnél (tanúsítást megelőzően!),
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5. Audit lefolytatása (betakarítási ciklus ideje),
6. EUREPGAP tanúsítvány kiadása, regisztráció
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1.
A környezeti hatások fogalomkörébe a KIR szempontjából beletartoznak az igénybe vett források, valamint a
beszállítók és a vásárlók által okozott hatások is. A környezet az ISO 14001 szabvány megközelítésében a
szervezet belső munkahelyi környezetéből kiindulva a teljes rendszerig terjed. A KIR kialakításának tervezési
(PLAN) fázisának első eleme a környezeti hatótényezők meghatározása. A környezeti hatótényező (környezeti
szempont), egy szervezet tevékenységeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak azon eleme, amely a
környezettel kölcsönhatásba kerülhet. Jelentős környezeti tényező az a környezeti tényező, amelynek jelentős
környezeti hatása van vagy lehet. Környezeti hatás: bármely, a környezetben végbemenő káros vagy kedvező
változás, amelyet részben vagy teljes mértékben a szervezet tevékenységei, termékei vagy szolgáltatásai idéztek
elő.

A környezeti hatás értelmezésekor nem szabad elfeledni, hogy az tulajdonképpen az alapállapothoz képest
bekövetkezett változás. Mivel egy adott hatótényező szempontjából az „alapállapot” a többi tényező hatásaként
folyamatosan változik, a hatás a vizsgált hatótényező működése melletti, illetve elmaradása melletti
állapotjellemzők különbségeként adható meg.
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A környezeti hatások azonosítása történhet például folyamatábra alapján, amikor a teljes gyártási, szolgáltatási
stb. folyamatot eljárásrészekre bontjuk, és ezekre vizsgáljuk a bemenő és kimenő anyag- és enrgiaáramokat. Az
így nyert input és output információkat célszerű környezeti elemenként táblázatokba összefoglalni.
Hasonló táblázatokat kell készíteni zajhatásról, valamint az anyag-, energia- és vízfelhasználásról. A helyszíni
interjúk, szemlék során szerzett információkat igazolni kell más, független forrásból származó
segédinformációkkal. Ilyenek lehetnek a megfigyelések, mérési eredmények, nyilvántartások.
Szükség esetén a bizonylatokhoz kapcsolódó mintavételi eljárásokat és az alkalmazott minőségbiztosítási
módszereket is ellenőrizni kell. Ahol lehetőség van rá, törekedni kell a hatások méréssel történő
számszerűsítésére és a meglévő mérési eredmények ellenőrzésére. Erre esetenként az anyagi lehetőségek,
máskor a szükséges idő nem áll rendelkezésre, így csak a feltétlenül elvégzendő és javasolt mérések listáját
mellékelhetjük jelentésünkhöz.
A környezeti hatások értékelése során lehetőség szerint törekedni kell a számszerűsítésre és olyan mutatók
alkalmazására, melyek segítségével az évek múlásával mérhető lesz a környezeti teljesítmény változása,
javulása. A környezeti állapot megítélésére elterjedten alkalmazzák a mátrix módszert, ahol az eredmény
nagymértékben függ a felállított nézőpontrendszertől, és még egységes szempontrendszer alkalmazása mellett is
erősen szubjektív. A rendkívüli üzemeltetési feltételek között az üzemzavarok mellett tárgyalni kell a
technológiák indítását és leállását is. A veszélyhelyzeteknél számításba kell venni a tűz, a robbanás, a
földrengés, az árvíz, a közlekedési baleset és a szándékos rongálás lehetőségeit.
A környezeti tényezők és hatások közötti kapcsolat egy ok-okozati összefüggés. A környezeti hatás arra a
változásra (pl. vizek szennyezése vagy egy természeti erőforrás kimerítése) vonatkozik, amely a tényező
hatására a környezetbe lejátszódik. A szervezetnek ki kell alakítania, és működtetnie kell egy vagy több olyan
eljárást, amely azonosítja a tevékenységeinek vagy szolgáltatásainak általa ellenőrizhető és várhatóan
befolyásolható környezeti tényezőit, hogy meghatározza azokat, amelyeknek számottevő hatása van a
környezetre.
A környezeti tényezők azonosítása során figyelembe kell venni a szabályos üzemi körülményeket, a leállási és
indítási feltételeket, illetve az ésszerűen előre látható következményeket, vagy vészhelyzetek várhatólag jelentős
hatását. Ez azt jelenti, hogy minden lehetséges körülménynél (normál üzemállapotban, karbantartásnál és a
várható vészhelyzetek esetében is) meg kell határozni a környezeti hatásokat. A környezeti hatások értékelésére
a következő oldalon bemutatott táblázat alkalmazható.

2. Környezeti hatások értékelése (Hatásregiszter
példa)
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Környezeti hatás: Minden negatív hatás megjelölése egyértelműen azonosítható módon, környezeti elemenkénti
csoportosításban.
Jogszabályi előírás:
• - = nincs vonatkozó jogszabályi előírás vagy más kötelezettség,
• 0 pont = van előírás, ami mindig teljesül,
• 1 pont = más környezeti tényező hatásával együtt előfordul, hogy nem teljesül,
• 2 pont = a hatás önmagában kötelezettség nem teljesítést eredményez.
Kockázat, előfordulás gyakorisága: Feltételezett eseményekkel kapcsolatban minden esetben ki kell tölteni.
• 1 pont = csak egészen különleges körülmények (pl. természeti katasztrófa, szándékos rongálás között
fordulhat elő,
• 2 pont = a normális üzemmenettől eltérő feltételek (pl. tartós áramkimaradás, súlyos üzemzavar, a kezelő
személyzet durva mulasztása) között előfordulhat,
• 0 pont = előfordulhat, ha a kezelő figyelmetlen, képzetlen vagy a készülék nem megfelelően karbantartott.
Kockázat, következmény súlyossága: Feltételezett eseményekkel kapcsolatban minden esetben ki kell tölteni.
• 1 pont = minimális, azonnal helyreállítható környezeti hatás,
• 2 pont = korlátozott és/vagy rövid idejű, visszafordítható hatás,
• 3 pont = a környezet maradandó károsodása vagy az emberi egészsége veszélyeztetése.
Kockázat, szorzat: Az előfordulás gyakoriságára és a következmény súlyosságára adott pontok szorzata.
Forrásfelhasználás: Energia, üzemanyag, víz és olyan nagy mennyiségben felhasznált alapanyag esetében kell
kitölteni, amely rendelkezésre állása csak komoly negatív környezeti hatások árán biztosítható.
• 0 pont = nem jelentős
• 1 pont = jelentős
Érdekelt felek szempontjai: Minden környezeti hatásra ki kell tölteni.
• 0 pont = a hatás érdekelt fél részéről nem került említésre,
• 1 pont = több érdekelt fél is negatív hatásként megfogalmazta,
• 2 pont = több érdekelt fél is, mint a cég hírnevét jelentősen beárnyékoló hatást, hozta szóba.
Információhiány:
• + = jelenlegi ismereteink szerint a hatás mértékéről, súlyosságáról ne áll rendelkezésre elegendő információ
Megjegyzés: Minden eddig nem tárgyalt, a hatás értékelésére nézve fontos szempont, információ.
Értékelés: Jelentősnek kell minősíteni a környezeti hatást az alábbi események bármelyikének teljesülése esetén:
• Jogszabályi előírás = 2 pont
• Kockázat, szorzat > vagy = 6 (vagy egy, megítélésünk szerinti érték)
• Forrásfelhasználás = 1 pont
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• Érdekelt felek szempontjai = 2 pont
A pontozásos példától teljesen eltérő megoldások is alkalmazhatók, mint a következő ABC analízis, mely
igazán jól inkább csak a veszélyes anyagok megítélésére használható, általános alkalmazásakor kiegészítéseket
és részletesebb magyarázatot igényel.
Összefoglalva: A környezeti hatótényezők értékelésére leginkább pontozásos módszereket alkalmaznak. Ezek
értékelése egyszerűbb és gyorsabb, illetve ha a pontrendszer szakmailag kellőképpen megalapozott, elég
hatékony módszer. A hatótényezők értékelése előtt folyamatábra (folyamatprofil) készül az adott
tevékenységről. Ezen tüntetik fel a tevékenység összes lépését a be és kilépő anyagokkal, felhasznált
energiákkal, alap- és segédanyagokkal, hulladékokkal levegő- és vízszennyező anyagokkal együtt. Az egyes
folyamatlépéseket egy Hatásregiszteren (a példákban bemutatott táblázatokhoz hasonlóan) tüntetik fel,
megnevezik a környezeti hatótényezőket (levegőszennyezés, vízszennyezés stb.) és az előre kidolgozott
pontrendszer alapján súlyozzák azt.
Általában bekerül a Hatásregiszterbe a hatótényező fellépésének gyakorisága (súlyozva pl. 1-től 5-ig, ez
megítélés és szakmai hozzáértés kérdése,), erőssége (annak meghatározása pontokban, a környezet változása
visszafordítható-e vagy sem stb.) kiterjedése (regionális, globális vagy csak a tevékenység helyén lép fel) és a
hatás tartóssága (meddig tart a hatás? napokig? hónapokig? egy vagy több emberöltő nagyságrendig?) és a
forrásfelhasználás (jelentős mennyiségű természeti vagy anyag erőforrást használnak fel?).
A regiszter kitöltése során az általunk adott pontszámok szorzata adja a környezeti hatás kockázatát. A hatás
jelentőségének kritériumait is mi adjuk meg. Tehát ha a pontok szorzata egy bizonyos értéket meghalad a hatás
értékelése: Jelentős. Ha ponthatár alatt van: Nem jelentős. Ha egy hatás jelentősnek minősül a KIR-ben
eljárásokat és munkautasításokat dolgoznak ki annak kezelésére, csökkentésére vagy megszüntetésére. (pl.
szelektív hulladékgyűjtés bevezetése azért, hogy a környék ne legyen tele fémhulladékkal vagy új, tisztább
technológia bevezetése).
A regiszterbe bekerülhet a hatótényezővel szembeni jogi, társadalmi, vagy akár vállalati elvárás is. Ezt külön
célszerű értékelni, mert például a társadalmi elvárások nagymértékben befolyásolhatják a hatás minősítését (egy
atomerőmű építése vagy működése lehet jogszerű és környezetbarát, de a lakosság nem biztos, hogy örül neki).
A Hatásregisztereket minden lehetséges üzemállapotra ki kell tölteni. (normál működés, karbantartás,
vészhelyzet és baleset esetében is). A különböző üzemállapotokban természetesen eltérő a kockázat értékelése:
vészhelyzet vagy valamilyen katasztrófa esetén tehát szigorúbb ponthatárt kell megadnunk, mint normál üzemi
működés esetén.

3. A vállalati környezeti politika
A környezetvédelmi politika a szervezet nyilatkozata szándékairól és alapelveiről az átfogó környezeti
teljesítményre vonatkozólag. A környezeti politika egyben keretet ad a működéshez és a környezeti célok,
követelmények felállításához.
A felső vezetésnek meg kell határoznia a szervezet környezeti politikáját, és biztosítania kell, hogy az:
• Megfeleljen a tevékenységek, termékek vagy szolgáltatások természetének, méretének és környezeti
hatásainak,
• Magában foglalja a folyamatos fejlesztésre és a környezetszennyezés megelőzésére vonatkozó
elkötelezettséget,
• Tartalmazza a szervezetre vonatkozó környezetvédelmi törvényeknek és előírásoknak, valamint más, a
szervezet által aláírt követelményeknek való megfelelésre vonatkozó kötelezettséget,
• Keretet biztosítson a környezeti célok és követelmények rögzítéséhez és felülvizsgálatához,
• Dokumentálásra, bevezetésre, és folyamatos fejlesztésre kerüljön, és minden munkavállalót tájékoztassanak
róla,
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értékelésének módszerei. A vállalati
környezet politika
• Hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára.
• Kialakítását a vezetőség legfelső szintjének kell kezdeményezni, kialakítani, és aktívan támogatni. Átfogó
iránymutatást kell, hogy adjon, kijelölve a működés alapelveit a szervezet környezeti menedzsment
rendszerének megvalósításához és fejlesztéséhez. Megfelelően világosnak kell lennie, hogy érthető legyen
belső és külső érdekelt felek számára. Alkalmazási területe legyen egyértelműen azonosítható, és legyen
összhangban a biztonságtechnikai, munkavédelmi, minőségügyi és más politikákkal.
A követelmények közül kiemelt fontosságú a jogszabályi megfelelés és a folyamatos fejlődés igényének
kinyilvánítása. A szabványnak sokat vitatott elve, hogy a vállalatnak nem kell megállapítania ennél konkrétabb
környezetvédelmi célokat (esetleg számszerű követelményeket azon túl, hogy „vállalatunk folyamatos fejlődésre
és környezeti teljesítményének javítására törekszik). A környezeti teljesítmény évről évre történő növelése elvárt
eleme a szabványnak, de nem feltétlenül minden tevékenységi területen. A politika legtöbbször nagyon általános
(különösen nagyobb szervezeteknél) de a konkrét részletek és célok mindig megfogalmazásra kerülnek a
környezetvédelmi célokban és programokban.
Példa a környezeti politikára: Denso Gyártó Magyarország Kft. Környezeti Politika
A Denso Gyártó Magyarország Kft. üzemanyag adagoló pumpákat gyárt az autóiparnak. A cég figyelemmel
kíséri, hogy a jó környezetvédelmi gyakorlat kölcsönös célja legyen az alkalmazottaknak minden szinten. Ezért
a környezeti politika célja megfogalmazni, hogy a cég tevékenységeit teljes összhangban fejtse ki a rá
vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak és egyéb alkalmazandó környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően, hogy törekedjen a tevékenységei által kifejtett környezeti hatások csökkentésére. A környezet
megóvása és a társadalommal való összhang megteremtése érdekében a Denso Gyártó Magyarország Kft.
környezeti politikájában a következő irányelveket fogalmazza meg:
• A társadalommal való nyílt együttműködés kifejlesztése, különösen a cég tevékenységeinek környezeti
kockázataira és ezeknek a minimalizálására való tekintettel.
• A környezeti szennyezés megelőzésének és a fenntartható fejlődés elvének a megvalósítása.
• Az alkalmazottak tudatosságának fejlesztése oktatások során a környezet megóvása érdekében.
• A Környezetközpontú Irányítási Rendszer időszakos felülvizsgálatának biztosítása, a vállalat környezeti
teljesítményének folyamatos javítása, célok és előirányzatok, környezeti programok megfogalmazása,
megvalósítása és ellenőrzése által.
• A vállalat tevékenységeire vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak és az egyéb alkalmazandó
környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés folyamatos nyomon követése.
• A Környezeti politika nyilvánosságra hozatala a társadalom és az érdekelt felek számára.
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1. A vezetőség elkötelezettsége.
Alapvető szerepe van a KIR bevezetésének sikerébe vagy kudarcában. Ha a vállalat vezetői csak szavakban
kötelezik el magukat a környezetközpontú irányítás iránt, akkor a KIR legjobb esetben is csak papíron fog
létezni. Ezért az első feladat az, hogy a kezdeményező hatást gyakoroljon a vezetőség többi tagjára. Világosan
fel kell azt, is mérni, hogy a vállalat képes-e KIR bevezetésére. Ehhez először tisztázzuk a bevezetés fő
céljainak meghatározását. Gyakori hiba, hogy a KIR kiépítésében az érintettek csak a külső jelzéseket, és az
ezáltal elérhető piaci előnyöket látják. Ez ösztönözheti többek között a marketingosztályt, de nem teremti meg
az összes vezető és alkalmazott elkötelezettségét. Ezért nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a megfelelő módon
kiépített KIR hozzájárulhat: a nyersanyag- és az energiaköltségek csökkentéséhez; a környezetszennyezési
bírságok és az ártalmatlanítási kiadások leszorításához; a környezetvédelmi jogszabályok betartásához; új,
környezetbarát termékek kifejlesztéséhez; a dolgozó elégedettségének javításához.
Miután megalapoztuk a vezetőség elkötelezettséget, és tisztáztuk a KIR céljait és a bevezetés előnyeit,
tájékoztatnunk kell a dolgozókat ezekről és a tervezett lépésekről, hiszen mindezek tőlük is többletenergiát,
odafigyelést és közreműködést kívánnak.

2. Projekt előkészítés
A gyakorlat tapasztalatok szerint a KIR bevezetésére legalkalmasabb forma a projekt. A projektnek időben
meghatározott a lefutása, és külön csoportot hoznak létre végrehajtására. Ebben a szakaszban meg kell határozni
a projekt tárgyát, kezdetét, határidejét, tagjait, felelőst kell kijelölni a munka koordinálására és a vezetőség
tájékoztatására. A csoport tagjainak kiválasztásakor ne feledjük el, hogy a KIR bevezetése sokrétű szakértelmet
és képzettséget igényel, ezért a csoport tagjai minél több szakterületet ismerjenek. A környezeti hatások
felmérése például leginkább mérnöki feladat, a rendszer kiépítése talán a közgazdászokhoz áll legközelebb, a
jogszabályok ismeretéhez és figyelemmel kíséréséhez jól jön a jogi végzettség. A minőségügyi szakemberek
közreműködése a dokumentációs eljárások kialakításánál jelenti a legnagyobb segítséget. Mind Az ISO 14001,
mind az EMAS előírja, hogy a vezetőség ne csak kijelölje a KIR bevezetéséért és működtetéséért felelős
személy(eke)t, hanem gondoskodjon is a szükséges feltételekről, hatáskörökről, erőforrásokról. A projektmunka
megtervezésekor nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogyan köthető össze a KIR a meglévő irányítási
rendszerekkel, pl. pénzügyi nyilvántartással, a minőségbiztosítási vagy informatikai rendszerrel. A
nyilvántartások kezelése során például komoly erőforrásokat takaríthatunk meg, ugyan e rendszerek célja
különböző, eljárásaik azonban gyakran hasonlóak (ISO 9001 és 14001). A csoport kijelölése tán gondoskodnunk
kell a kiképzésről, majd hozzáláthatunk a KIR bevezetéséhez.

3. A környezeti politika meghatározása
A vállalati környezeti politika megfogalmazása azt jelenti, hogy a cég központi céljai közé emel, a környezettel
összefüggő működését. Ez a munka alapja. Az EMAS és az ISO 14001 megfelelő mellékletei részletesen
rendelkeznek a környezeti politika elveiről. Ha meghatároztuk környezeti politikánkat, hozzuk nyilvánosságra
minden lehetséges eszközzel, a nyomtatott sajtótól a szórólapokig.

4. A bejövő és a kimenő hatások elemzése
E munkaszakasz fő célja, ahogy megállapítsa szervezet működésének környezeti hatásai adott helyzetben. Talán
ekkor a legcélszerűbb használni a környezettudatos vállalatirányítás néhány más eszközét. Felállíthatunk, pl. a
szennyezésmegelőzési programok alapját is képező anyag- és enrgiamérlegeket, vagy egy átfogó ökomérleget.
A bemenő és kimenő hatásokat általában a környezeti elemek szerint célszerű felmérni. A szükséges adattípusok
meghatározása és az adatgyűjtési eljárások kialakítása az első lépés. Ezután a meglévő adatokat (korábbi
hatósági vizsgálatokból, kontrollingrendszerből vagy anyagbeszerzési osztályról) gyűjtsük össze. Ezek
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valószínűleg nem terjednek ki mindazon hatásokra, amelyeket az ISO 14001 szabvány „lényeges környezeti
szempontoknak nevez”, ezért további méréseket, vizsgálatokat, megbeszéléseket kell folytatni. A bejövő és
kimenő hatások leírása (input/output mérleg) statikus és dinamikus részből áll. Az előbbi a rendszer határait át
ne lépő hatásokat foglalja magában: a talaj, az épületek, berendezések. A dinamikus részben kapnak helyez a
rendszer határait átlépő anyag- és energiamennyiségek. Ez a leírás adja a további konkrét célok kitűzését, az
intézkedések kialakításának alapját.

5. A környezetvédelmi szervezet szempontjai
Mindkét KIR-előírás kötelezővé teszi a szervezetet érintő környezetvédelmi jogszabályok és egyéb
követelmények átfogó ismeretét, a hatóságok vonatkozó határozatait. Ezt a felmérést a KIR-csoport végzi. A
felelősök tegyék könnyen elérhetővé a vonatkozó jogszabályokat, és gondoskodjanak változások folyamatos
nyomonkövetéséről is. Meg kell vizsgálni a jelenlegi környezetvédelmi szervezet felépítését, valamint az
elvégzendő feladatokat. Ideális esetben, a megfelelő pozícióban olyan munkatársak vannak, akik képesek a
szükséges feladatok elvégzésére. Feladatuk lesz a KIR működésének folyamatos jaítása is, hiszen a csoport
megbízása – projekt esetén – csak a rendszer kiépítésére szól Az utolsó két szakasz eredménye egy jelentésben
testesül meg, amely magába foglalja az input/output mérleget és a környezetvédelmi szervezet ábrákba vagy
vázlatokba foglalt felépítését. Ez a jelentés a környezetvédelmi program alapja.

6. A helyzet megítélése környezeti szempontból
A KIR-csoport kiértékeli és elemzi a megszerzett adatokat. Az egyes számlaosztályok (pl. víz, energia) nyújtott
információt célszerű külön elemezni, az alábbi szempontok alapján: Jogszabályi előírások betartása
(engedélyek, tiltások, határértékek); hatósági határozatok teljesítése; vállalati célok és eljárások megvalósítása
(erőforrások kímélése, energiatakarékosság, kibocsátott szennyezések elkerülése); a környezetterhelés mértéke
üzemszerű körülmények között, figyelembe véve a teljes termékéletciklust; a környezeti kockázat mértéke (pl.
baleset bekövetkezésekor)
Az értékelés célja a fő környezeti problémák és javítási lehetőségek meghatározása; annak megállapítása, hogy
hol a legmagasabbak a környezethasználatból eredő költségek; és a részletesebb vizsgálatot igénylő területek
azonosítása. Az értékelés eredményeit célszerű, laikusok számára is érthető jelentésben összefoglalni. Ezt adjuk
át a felső vezetésnek és az egyes részlegek vezetőinek. A dolgozókat a faliújságokon, összejöveteleken
tájékoztathatjuk az eredményekről és további feladatokról

7. A környezeti politika kiigazítása
A részletes vizsgálat eredményeinek tükrében szükséges lehet az eredeti környezeti politika módosítása, erre a
KIR-csoport tehet ajánlatot a felső vezetésnek.

8. A környezetvédelmi célok kitűzése
A pontos környezeti politika és az első hatásvizsgálat alapján a KIR-csoport megfogalmazza az adott telephely
vagy egység környezeti céljait, amihez egy ellenőrző listát használunk. A célok komolyságát és
végrehajthatóságát számszerűsített érvekkel támasszuk alá. A Riói Konferencia „Feladatok a 21. századra” című
programjának ipari alfejezete („Industrial Agenda 21.”) is arra hívja fel a világ vállalatainak figyelmét, hogy
számszerűsített környezetvédelmi célokat fogalmazzanak meg és hozzanak nyilvánosságra. A környezeti
célokról elsősorban saját munkatársainkat, dolgozóinkat kell tájékoztatnunk. A KIR hitelét a közvélemény
szemében úgy növelhetjük a legjobban, ha nyilvánosságra hozzuk környezetvédelmi célkitűzéseinket, és
rendszeresen beszámolunk eredményeinkről. A nyilvánosság tekintetében az EMAS jóval szigorúbb az ISO
14001-nél. Környezeti nyilatkozat (jelentés) elékészítését, külső fél által történő átvizsgálását és közzétételét írja
elő.

9. A környezeti program meghatározása
A környezeti program azokat a konkrét intézkedéseket tartalmazz, amelyek segítségével a szervezet
környezetvédelmi céljai elérhetők. A környezetvédelmi politika itt lép „a tettek mezejére”, itt telik meg a KIR
„élettel”.
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A környezeti program alapvetően az alábbiakat tartalmazza:
• Számszerűsített részcélokat a határidőkkel.
• Az előbbiek eléréséhez szükséges intézkedéseket.
• A végrehajtásért felelős személyeket.
• A megvalósításhoz rendelkezésre álló erőforrásokat.
Nagyon fontos a számszerűsítés és a pontos határidők megadás. A célokat egyeztetni kell az érintett részlegek
vezetőivel. Alkalmazhatunk környezeti érőszámokat is. A végrehajtandó intézkedéseket egyeztessük a
dolgozókkal. Több megoldási javaslatot célszerű tenni, majd az érintettek bevonásával kiválasztani az
optimálisat. Az ellenőrző listákban csillaggal (*) jelöljük azokat az intézkedéseket, amelyek a költségek azonos
szinten tartásával vagy minimális befektetéssel rövid időn belül eredményt hoznak. A környezeti programot
célszerű ezekkel a lépésekkel kezdeni.

10. A szervezeti intézkedés végrehajtása
A KIR egyik fő új eleme a vállalati környezetvédelem korábbi megközelítéséhez képest, hogy a környezet
megóvását nem a egy környezetvédelmi megbízott vagy osztály feladatának tekint, hanem emellett egy olyan
célnak is, amelyből a szervezet minden részlegének és dolgozójának ki kell vennie a részét. Olyan vállalati
struktúrát kell kialakítanunk, hogy ne csak a környezetvédelmi szakemberek kapcsolódjanak a KIR-hez. Ha a
feladatok végrehajthatóságát próbáljuk meg egyszerűsíteni, akkor ne az egyes funkciók oldaláról közelítsük meg
a szervezetet, hanem a feladatok végrehajtása szerint. Az anyagbeszerzés folyamatában részt vesz az
anyaggazdálkodási osztály mellett a gyártórészleg, a szállítási osztály és a pénzügyi osztály is. Megoldási lehet
például „környezeti körök” kialakítása. Ezen feladathoz a környezeti kontrolling nyújthat segítséget.

11. A műszaki intézkedések végrehajtása
A műszaki megoldási lehetőségeket az adott területen dolgozó szakemberek dolgozzák ki. E javaslatok
többnyire a termelési folyamatokhoz és a hulladékkeletkezés csökkentéséhez kapcsolódnak. A termékek és
eljárások káros környezeti hatásait olyan szintre kell leszorítani, amely a technika adott szintjén, aránytalanul
nagy ráfordítás nélkül lehetséges. A szakemberek megoldási javaslatainak kidolgozása, értékelése és a
megfelelő kiválasztása után végrehajtjuk a feladatot.

12. Dokumentáció
A dokumentálandó folyamatokról az ISO 14001 és az EMAS részletesen rendelkezik. A dokumentációs
rendszer központi eleme a kézikönyv, ezt egészítik ki a különböző szükséges nyomtatványok, bizonylatok. A
dokumentáció lehet írott anyag, de ölthet elektronikus formát is.
Összeállításuk főbb szempontjai a következők:
• A dokumentumok folyamatos napra készen tartása.
• Az érintett osztály, funkció vagy tevékenység részére a hozzáférhetőség biztosítása.
• Rendszeres felülvizsgálat ellenőrzés.
• A dokumentumok rendelkezésre állása a szükséges helyeken.
• A lejár anyagok bevonása, lecserélése.
Elékészítésükkor ügyeljünk a használatot megkönnyítő egységes formátumra. A KIR Kézikönyv pontos
tartalmát a KIR-csoport határozza meg, de felépítésénél célszerű az ISO 14001 fejezeteit alapul venni.

13. A környezeti auditok végrehajtása
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6.A környezetirányítási rendszer
gyakorlati kiépítésének főbb lépései.
A környezeti audit fő célja a KIR objektív, rendszerszemléletű és dokumentált felülvizsgálata. Ez a környezeti
teljesítmény megítélésének legfontosabb eszköze. Az auditról mind az EMAS, mind az ISO 14010, 14011 és
14012 szabványok részletesen rendelkeznek. Először az audit céljait tisztázzuk, amelyek többek között lehetnek:
• A meglévő KIR értékelése.
• A rendszer alkalmasságának vizsgálata a környezeti politika megvalósítására.
• A megfogalmazott környezeti célok elérésének felmérése.
• A vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok teljesítésének vizsgálata.
• A gazdaságilag megvalósítható legjobb rendelkezésre álló technológia alkalmazásának felmérése a környezeti
politika megvalósítása érdekében.
Az auditot belső vagy külső szakemberek végezhetik. Lényeges az auditcsoport függetlensége és szakmai
hozzáértése. Alapja lehet a KIR kézikönyv vagy az EMAS1/C melléklet. Az audit az auditot végző csoport, a
KIR-csoport és a vezetőség nyitó ülésével kezdődik. Itt egyeztetik az audit lefolyását főbb vonalakban.
Tisztázzák az audit folyamán használandó eszközöket is (interjúk, látogatások, dokumentációk vizsgálata).
Eredményét írásban rögzíteni kell. Az auditcsoport ezután ajánlásokat készít, majd megvitatja azokat a
cégvezetéssel. Az eredmények alapján audit jelentést kell készíteni, majd végrehajtani a javító intézkedéseket.
Általában 3 évenként kell elvégezni, de célszerű lehet ennél gyakrabban is.

14. A környezeti nyilatkozat összeállítása és
tanúsítása
Az ISO 14001 rendszer KIR akkreditált tanúsítását írja elő, míg az EMAS környezeti nyilatkozat tanúsítását
teszi kötelezővé. Környezeti nyilatkozatot az auditcsoport az egyes auditok után állít össze. Célja a
nagyközönség tájékoztatása a vállalat környezeti hatásairól, környezetvédelmi erőfeszítéseiről.
Az EMAS-rendelet az alábbi tartalmi elemeket írja elő:
• A vállalat tevékenységének leírása az adott telephelyen.
• Az érintett tevékenységhez tartozó minden lényeges környezeti kérdés felmérése.
• A szennyező anyagok kibocsátására, a hulladékok keletkezésére, a nyersanyagok felhasználására, az energiaés vízfogyasztása, a zajra és más lényeges környezeti szempontokra vonatkozó adatok összefoglalása.
• A környezeti teljesítményt befolyásoló más tényezők.
• A vállalat adott telephelyén végrehajtott környezeti politikája, programja és irányítási rendszere.
• A következő nyilatkozat beadásának határideje.
• Az akkreditált környezeti tanúsító neve.
A nyilatkozatot elkészülte után környezeti tanúsítóval kell átvizsgáltatni és hitelesíttetni. a tanúsító ellenőrzi,
hogy a kiépített KIR megfelel-e a követelményeknek, ill. a leírtak a valóságban is működnek-e. Ha nem
tapasztal hiányosságokat, vagy a vállalat a talált hibákat kijavítja, akkor a tanúsító igazolja a nyilatkozatot (vagy
a KIR-t). A tanúsítást mindkét rendszer szerint a vállalat felhasználhatja külső kapcsolataiban, pl. feltünteti
cégjelzéses iratainak fejlécén stb. Ugyanakkor tilos a tanúsítást termékeinek reklámozásához vagy azok
csomagolásán alkalmazni. A projekt itt hivatalosan befejeződik, a KIR-csoport viszont tovább folytathatja
működését, például környezetközpontú irányítási munkacsoportként.
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7. fejezet - 7.Elemezze a Deming kört
(PDCA ciklus). A folyamatos
fejlesztés gyakorlati megvalósulása a
vállalati szférában.
1. PDCA ciklus
Történeti áttekintés
1950-ben Dr. W. Edwards Deming a JUSE meghívására előadást tartott Japánban az új termékek
kifejlesztéséről. A termékfejlesztési megközelítése - amelyet "New Way"-nek neveztek el - a következő
lépésekből állt:
1. Terméktervezés (alkalmassági teszttel).
2. Előállítás és vizsgálat a gyártósoron és a laboratóriumokban.
3. A termék forgalomba hozatala.
4. Piackutatás a használatról, mi a véleménye a felhasználóknak a termékről, és akiknek nincs, miért nem
vásárolják meg a terméket ?
5. A termék újratervezése a vevők minőség és ár reakcióinak megfelelően.
6. Az 1-5 lépések folytonos ismétlése.
7. A Deming ciklus általános irányításra történő kiterjesztése a PDCA.

Később a PDCA alkalmazás hatékonyságának növelése érdekében az A - Intézkedést további elemekre osztották
fel, amely a PDCA-SDCA ciklus néven vált ismertté.
S: szabványosítás, D: alkalmazás, C: ellenőrzés, A: intézkedés
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7.Elemezze a Deming kört (PDCA
ciklus). A folyamatos fejlesztés
gyakorlati megvalósulása a vállalati
szférában.

A környezeti menedzsment rendszerek lényege, a folyamatos fejlesztés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
tanúsítvány megszerzése kisebb gondot okoz, mint az ismételt felülvizsgálatoknak való megfelelés, amelyeken
bizonyítani kell tudni nemcsak az adott ország környezetvédelmi előírásainak való megfelelőséget, hanem a
környezetvédelmi teljesítmények javulását is.
A folyamatos fejlesztés: Ismétlődő tevékenység a követelmények teljesítési képességének növelésére. A célok
kitűzésének és a fejlesztési lehetőségek megtalálásának folyamata szakadatlanul megy végbe az audit
megállapításainak és az audit következtetéseinek, az adatok elemzésének, a vezetőségi átvizsgálásoknak vagy
más eszközöknek a felhasználásával, és általában helyesbítő tevékenységhez vagy megelőző tevékenységhez
vezet. (MSZ EN ISO 9000:2001).
A szervezet folyamatosan törekedjen a folyamatai eredményességének és hatékonyságának fejlesztésére és ne
várja meg, hogy egy probléma felmerülése fedje fel a fejlesztés lehetőségét. A lehetséges fejlesztések a kis
lépésekben megvalósítható, szakadatlan folyamatos fejlesztéstől a stratégiai, áttöréses fejlesztési projektekig
terjedhetnek. A szervezetnek legyen folyamata arra, hogy miképpen fedje fel és irányítsa a fejlesztési
tevékenységeket. Ezek a fejlesztések azt eredményezhetik, hogy változtatást fognak eredményezni a termékben,
vagy a folyamatokban, sőt esetleg a minőségmenedzsment rendszerben, vagy a szervezetben is.
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7.Elemezze a Deming kört (PDCA
ciklus). A folyamatos fejlesztés
gyakorlati megvalósulása a vállalati
szférában.
A szervezetnek folyamatosan fejlesztenie kell a minőségügyi rendszerét is. A minőségpolitika, a minőségügyi
célok, a belső audit eredmények, az adatelemzések, a helyesbítő és megelőző tevékenység és a vezetőségi
átvizsgálás információit fel kell használni a folyamatos javítás érdekében.
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8. fejezet - 8.A környezeti
teljesítményértékelés és -audit helye,
szerepe a vállalati szabályozás
folyamatában. Ismertesse az MSZ EN
ISO 19011:2003 szabvány szerinti
auditálás feladatát, folyamatát
1. A környezeti auditálás
A környezeti auditálás először az Egyesült Államokban kialakított rendszer. A ’70-es, ’80-as években a
felfedezett környezetett károsító ártalmak, és kockázatok kényszeríttették ki a törvények, jogszabályok
fejlesztését és számuk növelését. A vállalatokkal az egyre szigorodó környezetvédelmi szabályozásokra
reagálva célul tűzték ki környezeti teljesítményük javítását és erre jó eszköznek bizonyult a környezetvédelmi
audit rendszere. Ezt a fejlődést tovább katalizálta a vállalatokkal szerződésben álló biztosító társaságok igényei.
A biztonságvédelem, környezeti terhelések költségeinek stb. felmérése a környezeti kockázat értékeléséhez
elengedhetetlennek bizonyult. A vállalatok közül először a nagyméretű ipari termeléssel foglalkozók
alkalmazták ezt a rendszert, különösképpen a vegyipari cégek, ahol az elvárások halmozottan jelentkeztek. Az
igények fokozódásával több szervezet alakult a környezeti audit rendszer alkalmazásának, kiépítésének
segítésére.
Három Egyesült Államokbeli szervezet alakult a környezeti auditálás gyakorlatának elterjesztésére:
1. Környezeti Audit Kerekasztal (Environmental Audit Roundtable – EAR, 1982) szakmai szervezetként alakult
a teljesítményértékelési és audit programok kidolgozásának megvitatására. Az elmélet és gyakorlat
fejlesztése illetve a rendszerhez kapcsolódó szabályozó tevékenység előmozdítása volt a célja.
2. Környezeti Audit Intézet (The Institut for Environmental Audit – IEA) hasonlóan formális szervezetként
alakult. A fenti célokon túl az auditorok képzése, tovább képzése, oktatási programok készítése szerepel a
feladataik közt. Az általuk szervezett fórumok, megbeszélések ezt a tevékenységet segítik elő.
3. Környezeti Auditáló Fórum (Environmental Auditing Forum – EAF) informális szervezetként alakult. A
munkában tanácsadó, fejlesztő cégek, ügyvédi irodák, testületek vesznek részt.
Az audit bevezetésével, működtetésével járó költségeket a vállalat vállalja, miután értékelte az alkalmazásával
járó előnyöket. Ezek a piaci versenyképesség javulásától, a biztonság, hatékonyság növekedésén keresztül a
magasabb szintű környezeti tudatosság eléréséig vezethetnek. A nemzetközi igényt az ICC (Nemzetközi
Kereskedelmi Kamara) 468. számú kiadványa (1989) fogalmazta meg a környezetvédelmi auditálás
definiálásával. A környezeti auditálás e szerint „a vállalatvezetés, a menedzsment eszköze, rendszerezett,
dokumentált, meghatározott időközönként megismételt, objektív értékelés a környezetvédelmi szervezet és
menedzsment hatékonyságáról, a környezetvédelem rendelkezésre álló eszközállomány működéséről. Fő célja,
hogy segítse a vezetői környezetvédelmi intézkedéseket, a környezeti célok végrehajtásának ellenőrzését,
beleértve a hatósági előírások betartását is.”
Nemzeti szabvány keretében először a BS 7750 (1992, 1994-ben módosítva, jelenleg nem hatályos!)
foglalkozott a környezeti auditálás témakörével. A következő szintet az EK 1836/93/ECC szabályzatára készül
EMAS rendelet jelenti, amely már európai teret biztosított. Nemzetközi szabványok megjelenése az ISO 14000
szabványrendszer keretében történt, melyeket a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 1997-ben tett közzé.
Az ISO 14010 szabvány a környezeti auditálás irányelveivel és az általános elveivel foglalkozik. Keretet ad a
környezeti audit, auditor, auditálás folyamatának és kritériumainak, az ügyfél valamint az auditjelentés
fogalmaknak. Általános szabványként mindegyik (külső-belső) környezeti auditról rendelkezik és világosan
meg is, fogalmazza a követelményeiket.
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8.A környezeti teljesítményértékelés
és -audit helye, szerepe a vállalati
szabályozás folyamatában.
Ismertesse az MSZ EN ISO
19011:2003 szabvány szerinti
auditálás feladatát, folyamatát
Az ISO 14011 az audit eljáráson túl már a KIR auditjáról rendelkezik. Részletes leírást ad a vizsgált rendszer
környezeti auditálás kritériumainak való megfeleléséről. Mindez információkat szolgáltathat egy tervezett vagy
már működő környezeti teljesítményértékelés (KTÉ) rendszerhez.
Az ISO 14012 szabvány, a környezeti auditot végző környezeti auditorok képzettségi kritériumait fekteti le. Ez
mind a belső, mind a külső auditorok, „minősítők minősítését” magába foglalja. Kiterjed a végzettségre,
szakmai tapasztalatra, a képzés menetére és a szakmai megfelelőségre és alkalmasságra. Mindezen szabványok
kellő segédletet adnak egy eredményes környezeti teljesítményértékelő rendszer felállításához és
működtetéséhez. A KIR biztosítja a keretet, a környezeti audit rendszer pedig az információ és adatgyűjtési
alapokat a KTÉ működéséhez. Az előbbi két rendszer megléte és jól működése esetén a KTÉ bevezetés
minimális költségvonzattal jár a vállalat számára és környezeti elkötelezettsége ill. piaci pozíciójának
erősítésénél, pedig maximális előnyt jelenthet.

2. A környezeti teljesítményértékelés
A környezeti teljesítmény kettős aspektusban értelmezhető. Egyrészt a szervezet-környezet kapcsolataiban a
környezethasználat során fellépő terhelések, károsítások összességét jelenti, másrészt pedig a környezeti elemek
megóvása kapcsán tett intézkedéseket és ezek eredményeit. Bár a két megközelítés alapvetően eltér egymástól, a
gyakorlatban egymást kiegészítve kell alkalmazni őket. Ha nem ismerjük, nem tárjuk fel a környezeti
terheléseket, akkor értelmét veszti a javító intézkedések eredményeinek mérése. Továbbá az intézkedések
hatékonysága sem értelmezhető a terhelések változásának nyomon követése nélkül. „Gazdasági szemmel”
legjobban a profit-orientált szférában mutatható meg a környezetvédelem és gazdasági érdekek kapcsolata. Egy
vállalat esetében a környezetvédelem – alapvetően – többletráfordításokat jelent. Új, tisztább technológiák
megvásárlása, a kapcsolódó oktatások-képzések, az új piacok feltárása pénzügyi, humán és időbeli erőforrások
fokozott igénybevételét jelentik. Ugyanakkor a szféra (rövid távú) érdeke nyereségének maximálása, melynek a
környezetvédelem ügye ellent mond. A helyzet hasonló a non-profit rétegben is, csupán kevésbé élesen
mutatkozik meg. E szervezeteknek is különböző célokat kell elérniük, feladatokat elvégezni, melyhez adott
erőforrástömeg áll rendelkezésükre. Ha ebből a környezetvédelemre fordítanak, akkor előfordulhat, hogy az
alapvető cél teljesülését nehezítik meg.
Túllépve a merev gazdasági gondolkodásmódon a környezeti teljesítménnyel való foglalkozás nem csupán egy
újabb teher a szervezetek vállán. A 70-es évek elején Római Klub kutatásai rámutattak, hogy a természet
korlátozottan áll rendelkezésünkre, és a rövid távú érdekek miatti kizsákmányolása ellehetetleníti a jövőt.
Miután az ENSZ Környezet és Fejlődés Munkabizottsága megfogalmazta a fenntartható fejlődés elvét, látszott,
hogy termelésünket és fogyasztásunkat úgy kell kialakítani, hogy a jövő fogyasztása ne váljon lehetetlenné.
Mindez nem gazdaságidegen fenyegetés, hanem olyan új szemléletmód, mely új megoldásokat igényel a
gazdasági szereplőktől és az egész társadalomtól.
Ma már számos olyan megelőzésre épített megoldás született mely bizonyítja, hogy a környezetvédelem
előmozdítható oly módon, hogy akár gazdasági előnyt jelentsen. Az irodai adminisztráció átgondolása, emegoldások alkalmazása, a „zöld” termékpozícionálás, tisztább termelési megoldások, hulladékminimalizálás
rövidebb-hosszabb idő alatt megtérülnek. A szervezet-környezet kapcsolata különböző minőségben valósulhat
meg, a befektetett erőknek megfelelően.
A megvalósulásnak három szintjét lehet megkülönböztetni: jogszabályi követelmények betartása;
környezetirányítási rendszer működtetése; a szervezet tagjainak egyéni környezettudatosságára épített vállalati
magatartás.
A környezeti teljesítmény mérése és értékelése e mintákhoz rendelhető. A környezeti teljesítmény értékelésének
három alapvető esete van: a hatóságilag kötelező értékelés; a beszállítói értékelés; az önkéntes
teljesítményértékelés.
Hatóságilag kötelező értékelésre (környezetvédelmi felülvizsgálatra ) jogi nem megfelelőség esetében kerül sor,
formája és tartalma jogszabályban rögzített. A beszállítói értékelés esetében egy szervezet partnerei
tevékenységével kapcsolatosan végez el környezeti teljesítményértékelést. Ezzel biztosíthatja – és bizonyíthatja
- például azt, hogy az általa piacra vitt végtermék az alapanyag-kitermeléstől kezdődően környezetbarát módon
valósult meg. Az önkéntes értékelés a saját szervezeten, saját tevékenységen elvégzett értékelést jelenti,
melynek célja a teljesítmény javítása, az esetleges hibák feltárása és kiküszöbölése. A beszállítói és az önkéntes
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értékelés tartalma „szabadon” választható meg, így megfelelő gondosság mellett tulajdonképpen lehetőséget ad
a speciális sajátosságok figyelembe vételére is.
A környezeti teljesítményértékelés tárgya lehet egy termék vagy szolgáltatás, de értelmezhető folyamatok,
szervezeti egységek és szervezetek szintjén is.
Az értékelésnek több célja (is) lehet. A legfontosabbak az alábbiakban foglalhatóak össze:
• Költségmegtakarítás;
• Előírások betartása;
• Hatékonyabb irányítás;
• Cég piaci értékének, piaci pozíciójának fokozása;
• Jó hírnév;
• Dolgozók motiválása;
• Környezeti teljesítmény javítása;
• A környezeti teljesítmény értékeléséhez használható módszerek sora egyre bővül. A nagyvállalatok mellet a
kis- és középvállalkozói réteg is megtalálja a számára megfelelő technikákat. Az ökológiai térképezés például
egy egyszerű, szemléletes, grafikus megjelenítésű teljesítményértékelő forma, mely kisvállalatoknál is
kiválóan használható. Hátránya, hogy a mélyebb elemzési és értékelési megoldások hiányoznak belőle, de az
nem is célja. A másik oldalról egy környezeti index előállítása olyan ráfordításokat igényelhet (metrológiai
beruházás, emberi és időráfordítás stb.), melyeket egy néhány tíz fős szervezet nem tud vállalni.

3. A vállalatok környezeti teljesítményértékelésének
lehetséges eszközei
Sok vállalat keresi a módszert, hogy megállapítsa, bemutassa és javítsa környezeti teljesítményét. Ezt a célt
eredményesen lehet teljesíteni tevékenységeiknek, termékeiknek és szolgáltatásaiknak elemeinek kezelése
révén, melyek jelentősen befolyásolják a környezetet. A vállalat/emberi tevékenység és környezet ok-okozati
összefüggésének vizsgálatára több módszer született. Az egyik legegyszerűbb Paul Ehrlich általános modellje,
mely globális szinten keresi a választ:
• I=P*A*T
• I = Emberi hatás a környezeten (Impact);
• P = Az emberi populáció (Population);
• A = Gazdagság (Affluence);
• T = Technológia (Technology).
Alkalmazásánál gondot jelent a mérőszámok kiválasztása, standardizációja és mérése. A fenntartható fejlődés
biztosítására koncentrált több szervezet is a KTÉ-sel, de kevés sikerrel. Jó példa erre a CSD (Commission on
Sustainable Development – Fenntartható Fejlődés Bizottsága), melynél a fogyasztói szint, kereskedelmi
részvétel és áruminta elhanyagolását több nem-kormányzati szervezet (Non-Goverment Organizations, NGOs
továbbiakban) is kifogásolta. Ezek után a rosszul kiválasztott indikátoraik nem adtak értékelhető eredményeket.
A környezeti teljesítmény mérésének már egy szűkítettebb körét adja a LCA (Local Environmental Auditing –
Helyi környezeti auditálás), mely az ISO 14031-hez hasonlóan, három környezeti indikátor fajtát határoz meg.
Környezeti minőség indikátorok (Environmental Quality Indicators – EQIs), melyek elsődleges indikátorokként
a kulcsfontosságú környezeti tulajdonságok állapotát mérik (pl.: CO2 tömege, KOI – kémiai oxigén igény,
hulladék előállítás nagysága). A környezeti teljesítmény indikátorok (Environmental Performance Indicators –
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EPIs), másodlagos és harmadlagos indikátorok, melyek az emberi tevékenység környezeti hatásait mérik és nem
a környezet állapotát vizsgálják közvetlenül (pl.: védett területek száma, gazdasági aktivitás). Harmadik a
környezeti összeg indikátorok (Environmental Accounting Indicators – EAIs) a hagyományos gazdasági
indikátorok, pl.: GNP (Gross National Product – Nemzeti Össztermék) helyettesítésére vagy jobbítására
szolgálnak.
Az ún. környezeti önértékelő program (Environmental Self Assesment Programme – ESAP), mely a
Washingtonban székelő Global Environmental Management Initiative (GEMI) elnevezésű társaság ajánlása a
vállalatok számára, azért jött létre hogy segítse a vállalatokat környezeti teljesítményük folyamatos értékelésébe,
tevékenységük környezeti hatásainak értékelésében és fejlesztési céljaik megvalósításában. A program elérhető,
illetve elérni kívánt szinteket határoz meg:
• 1. szint. Megfelelés, az előírt szabályozásoknak, törvényeknek.
• 2. szint. Környezeti menedzsment rendszerek fejlesztése és megvalósítása, túlmutatva a szabályozásokon.
• 3. szint. Beépülés az általános üzleti tevékenységbe. A környezeti célok érintik a gazdálkodás minden
mozzanatát, a szervezeti politikától, a fejlesztésen át a gyártásig.
• 4. szint. Teljes körű minőség szemlélete. Olyan eljárások működnek, amelyek állandóan frissítik a vállalat
ismeretanyagát, és kiküszöbölik, vagy csökkentik a káros környezeti hatásokat. Ennek során a termékek,
tevékenységek, szolgáltatások életciklus elemzését is elvégzik.
Az ISO 14031 szerint a környezeti teljesítményértékelés egy belső irányítási folyamat és eszköz tervezett, hogy
ellássa a vállalat menedzsmentjét megbízható és ellenőrizhető információkkal. Fő célja, hogy meghatározza: a
szervezet környezeti teljesítménye találkozik-e a szervezet vezetése által felállított kritériumokkal. Környezeti
teljesítmény kritériumok, a környezeti teljesítménynek a vállalat vezetése által felállított környezeti céljai,
célirányai vagy más tervezett szintje. Másik meghatározását a KTÉ-nek az ISO 14001 adja, mely szerint a KIR
mérhető eredményei, melyek a környezeti tényezőket a szervezet által megvalósított környezeti politikához,
célokhoz és előirányzatokhoz viszonyítják és ezeken alapuló szabályozást ad. Mindezekből kitűnik, hogy a
KTÉ- t a szabványcsalád alkotói integrált rendszerben, támogató keretekkel képzelték el. Ez jól érvényesül az
ISO 14031-es szabvány szerkezetének vizsgálatánál, különösen az adatszolgáltatásnál és a „Plan-Do-CheckAct” szerinti Deming szerkezet alkalmazásánál. Egy szervezet, a KIR-rel helyben meg tudja állapítania a
környezeti teljesítményét a környezeti politikájával, tárgyaival, céljaival és más környezeti teljesítmény
kritériumokkal szemben. Mikor egy szervezetnek nincs környezet irányítási rendszere, a KTÉ-t a szervezeten
belül támogathatja: környezeti aspektusainak meghatározása; azon aspektusok meghatározása, melyeket
jelentősnek tekintenek; kritériumok felállítása a környezeti teljesítménye szerint; és a környezeti
teljesítményének felbecsülése e kritériumokkal szemben.
A vállalat aspektusainak a szervezet tevékenységének, termékeinek és szolgáltatásainak a környezettel
kapcsolatos elemeit tekintjük. Az ISO 14031 alátámasztja az ISO 14001-ben foglalt követelményeket és az ISO
14004-ben felállított útmutatást, de ezektől független, szabad használatot is biztosít rugalmas szerkezete.
A KTÉ KIR-en belüli használata esetén az integrált rendszer költség-hatékony előnyein kívül, a KTÉ előnyei,
hogy:
• Segít nyomon követni a szervezet környezeti teljesítményét,
• Segítséget ad a jelentős környezeti aspektusok, célok és célirányzatok mennyiségi meghatározásához,
• Támogatást nyújt a környezeti tevékenységekkel és projektekkel kapcsolatos költségek nyomon követéséhez,
• Részletes és hasznos jelentésekkel szolgáltat, és teret biztosít az erős teljesítmény bemutatására,
• A szervezet környezeti menedzsment hatásaihoz tiszta fókuszt ad,
• A szervezettel szembeni környezeti kockázat indikátorral szolgáltat,
• A szervezet részlegeinek környezeti teljesítményének összevetéséhez információkat biztosít,
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• A szervezeten belül az eltérő területekhez motivációkat teremt,
• A vállalati stakeholder rendszer kereteinek tárgyalásához demonstrációs struktúrát ad.

4. ISO 19011 – Útmutató a minőségirányítási és/vagy
a környezetközpontú irányítási rendszer auditjához.
Mivel a 9001, 9002, 9003 követelmény szabványokat egy közös szabványba vonták össze (ISO 9001:2000), már
nem volt arra szükség, hogy az:
• ISO 10011-1:1990
• ISO 10011-2:1991
• ISO 10011-3:1991
valamint a környezetirányítás terén az:
• ISO 14010:1996
• ISO 14011:1996
• ISO 14011:1996,
szabványok életben maradjanak. Ezen szabványokat helyettesíti az új ISO 19011:2002, ill. a magyar fordítása,
az MSZ EN ISO 19011:2003 szabványok.
Az egységes szabvány megjelenésének további okai, az ISO 9001 szabvány változásán túl:
• Az integrált irányítási rendszerek egységes felülvizsgálatának bevezetése
• kevesebb lett a kötelező előíró jellegű dokumentum
• A folyamatszemléletű megközelítés, és a
• PDCA-megközelítés alkalmazása erősödött.
A felülvizsgálati követelmények minden változások ellenére nem változtak gyökeresen a korábbi sorozathoz
képest. A változások lényege: egyetlen szabvány-áttekinthető, logikus, egységes szerkezetben, felülvizsgálati
alapelvek megfogalmazásában, részletesebb, pontosabb iránymutatásban, auditra, felülvizsgálókra vonatkozó
követelmények pontosabb meghatározásában áll.
A szabvány felépítése:
• Alkalmazási terület,
• Rendelkező hivatkozások,
• Fogalommeghatározások,
• Az audit alapelvei,
• Az auditprogram végrehajtásának irányítása,
• Audittevékenységek,
• Az auditorok felkészültsége és minősítése.
Alkalmazási terület
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Az ISO 9001:2002 szabvány útmutatást ad többek között az auditprogramok végrehajtására, elsősorban a
minőségirányítási, ill. a környezetirányítási rendszerek esetében. A szabvány tehát nem kötelező érvényű,
hanem csak útmutatást ad a folyamatok végrehajtására. Ez a nemzetközi szabvány azonban nem csak a MIR,
KIR rendszerekhez használható, hanem egyéb auditfajtákhoz is.

Az audit típusai:
• Elsõ típusú (v. belsõ) auditálás (first party audit)
• Második típusú (v. külsõ) auditálás (second party audit),
• Harmadik típusú (v. tanusító) auditálás (third party audit).
A szabvány több ízben támaszkodik, ill. meghivatkozza az:
• ISO 9000:2000, Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár, illetve az
• ISO 14050:2002, Környezetközpontú irányítás. Szótár szabványokra.
Az audit alapelvei
Az audit több alapelvre támaszkodik. Ettől válik az audit a vezetőség politikáját és a szabályozást támogató
eredményes és megbízható eszközzé, amely megadja a szervezet számára a működésének fejlesztéséhez
szükséges információt.
Az auditokra a következő alapelvek vonatkoznak:
• Etikus magatartás: bizalom, tisztesség, bizalmas ügykezelés, titoktartás
• Tisztességes beszámolás: a valóságnak megfelelő és pontos jelentés kötelezettsége
• Kellő szakmai gondosság: megfelelő szakmai felkészültség; igyekezetés ítélőképesség megléte
• Függetlenség: az auditorok legyenek függetlenek attól a tevékenységtől, amelyet auditálnak, és mentesek
minden részrehajlástól és érdekütközéstől. Az auditoroknak meg kell őrizniük a teljes folyamat során az
objektivitásukat.
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• Bizonyítékon alapuló megközelítés: Az audit bizonyítékai legyenek igazolhatóak. Ezért már a mintavétel
módját is megfontoltan meg kell tervezni. A pontos és megbízható auditinformációk alapja a megfelelő
auditkövetkeztetéseknek.
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5. A KMR auditja
Az audit eljárás rendszere:
1. Audit kezdeményezése
2. Audit keretei
3. Dokumentumok előzetes átvizsgálása
4. Audit előkészítése
5. Audi terv
6. Az audit csoport kijelölése
7. Munkadokumentumok
8. Audit levezetése
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9. Nyitóülés
10.

Audittényállások gyűjtése

11.

Az audit megállapítása

12.

Záróülés

13.

Auditjelentések és dokumentumok visszatartása

14.

Auditjelentés készítése

15.

Az auditjelentés tartalma

16.

Az auditjelentés elosztása

17.

Dokumentumok megőrzése

18.

Audit teljesítése

Az ISO 14012 szabvány, a környezeti auditot végző környezeti auditorok képzettségi kritériumait fekteti le. Ez
mind a belső, mind a külső auditorok, „minősítők minősítését” magába foglalja. Kiterjed a végzettségre,
szakmai tapasztalatra, a képzés menetére és a szakmai megfelelőségre és alkalmasságra.
Az audit: tárgyszerű bizonyítást és értékelést magába foglaló, módszeres és dokumentált felülvizsgálati folyamat
annak meghatározására, hogy a KMR-je megfelel-e a szervezet által felállított kritériumoknak. A szervezetnek
programokat és eljárásokat kell kidolgoznia és fenntarania az időszakos KMR audit számára. Az auditot
elvégezheti szervezeten belüli személyzet, a szervezet által kiválasztott külső személyek, vagy a külső és belső
szakemberek közösen. Fontos, hogy az auditorok képesek legyenek a pártatlan és tárgyilagos végrehajtásra,
valamint megfelelő képzettséggel rendelkezzenek.
Az auditorok felkészültsége és minősítése
Az audit folyamatával kapcsolatos bizalom és megbízhatóság azoknak a felkészültségétől függ, akik az auditot
végzik. Ez a következők bizonyításán alapul:
• Személyi tulajdonságok (7.2.)
• Végzettség, munkatapasztalat, auditori képzettség, auditori gyakorlat (7.4.)
• Megfelelő ismeretek és készségek alkalmazása (7.3.)
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1. Integrált irányítási rendszerek (IMS)
Az integrált irányítási rendszer, egy olyan irányítási rendszer, amely a vállalat minden részét, összetevőjét
egységes összefüggő egésszé egyetlen rendszerbe integrálja, amellyel feladatait megvalósíthatja.
Az IMS integrálja az egyes rész irányítási területeket, amelyeknek középpontjában a környezetvédelem, a
munkahelyi egészség és biztonság áll. Egyúttal az egyes rendszereket leíró dokumentumok és folyamatok mind
integrálttá válnak.
Fogalma: Az integrált irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására szolgáló, egymással
kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló, a minőséget, környezetvédelmet, pénzügyi egyensúlyt, piaci
követelményeket stb. szolgáló elemeinek összessége politika és célok megfogalmazásához, valamint célok
eléréséhez.
A szabványokban megfogalmazott integrálási lehetőségek
• „Ezt a nemzetközi szabványt összhangba hozták az ISO 14 001:1996 szabvánnyal, hogy könnyen lehessen a
két szabványt együttesen alkalmazni, a felhasználók javára.” (MSZ EN ISO 9001:2001, 0.4. fejezet).
• „A szervezetek megtehetik, hogy kiválasztanak egy meglévő irányítási rendszert, amely összhangban van az
ISO 9000-es sorozattal, környezetközpontú irányítási rendszerük alapjául.” (MSZ EN ISO 14 001:1997,
bevezetés).
A rendszerekkel szembeni követelmények:
• a rendszerek feleljenek meg a jogszabályoknak
• vevői elvárásoknak;
• létre kell hozni,
• dokumentálni,
• bevezetni,
• fenntartani,
• átvizsgálni,
• mérni és értékelni,
• fejleszteni,
• tanúsíttatni kell a rendszereket.
Integrált irányítási rendszerek jellemzői:
• Integrált: azaz magába
megközelítéseket;

foglalja

az

irányítás

különböző

aspektusait

megragadó

rendszerépítési

• Differenciált: mivel lehetővé teszi a különböző szervezetek (intézménytípusok) egységes, mégis
megkülönböztetett kezelését;
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• Moduláris: vagyis szervezettípustól és mérettől függő elemeket tartalmaz, ami lehetővé teszi a fokozatos
kiépítést;
• Dinamikus: azaz nem kőbe vésett modellt jelent, hanem lényegéből fakad a folyamatos fejlesztés, a
strukturális és parametrikus megújulás
• Organikus: vagyis kapcsolatban áll a befogadó szervezettel, a működés és vezetés szerves részét alkotja, azt
kiegészíti és segíti a funkcionális feladatok ellátásában;
• Profilsemleges: azaz az egyes szervezetek ellátási profiljától függetlenül, egyetemlegesen alkalmazható.
A különféle irányítási rendszerek közös jellemzői:
• dokumentáltak, (politika, kézikönyv, folyamatleírások /eljárások/, utasítások, egyéb dokumentumok /előírás,
feljegyzés, bizonylat, leírás/)
• felügyeletek feltételezik az erőforrások biztosítását,
• felelősségek és hatáskörök biztosítását és
• a vezetés aktív közreműködését.
Integrált rendszer bevezetését követően jelentkező pozitívumok
• a bevezetést követő költségcsökkenés.
• A különböző szabványok által megkövetelt auditok, tanúsítások számának csökkenésével jelentős idő
takarítható meg a vezetés részére.
• A folyamatok száma csökken, ezáltal egyszerűsödnek, racionalizálódnak az üzleti folyamatok.
• A folyamatok átláthatósága növekszik.
• Az egymással ütköző célok közötti egyensúly alakul ki, egymással ütköző feladatok és felelősségek
megszűnnek.
• A vezetés ellenőrzési feladatai csökkenek.
• Javul a kommunikáció és a belső konfliktusok veszélye csökken
• Elősegíti az oktatást és a fejlesztést.
• Integrált folyamatokhoz integrált dokumentáció járul.
Az integrált irányítási rendszer előnyei
• Egységes és átláthatóbb dokumentációs rendszer;
• Gazdasági előny az egységes tanúsítás miatt;
• Azonos audit módszerek;
• Egységes monitoring;
• Egyértelmű felelősségi és hatáskörök;
• Folyamat-központúság;
• Csökkennek a párhuzamosságok, az átfedések, az ismétlődő feladatok;
• Mérhető megtakarítások az átfogó és összehangolt intézkedések következtében;
• Kevesebb adminisztráció;
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• Hatékonyabb erőforrás-felhasználás;
• Gyors reagáló képesség;
• Vállalati hatékonyságnövekedés.
Probléma az integrált rendszerekkel kapcsolatban
• Kevés eszköz szolgál az integrált termék tervezés és ellenőrzés megvalósításához.
• Az integrálás folyamata nagyon összetett tevékenység, nincs szabvány, amely segítene.
• Az érintettek eltérő igényekkel jelentkeznek.
• További probléma a célok közötti konfliktus feloldása.
• Kérdéses, hogy a szervezetek pl. KIR és MIR közötti konfliktus esetén milyen szempontok legyenek a
meghatározóak.
• A vállalatok több mint a fele kompromisszumra törekszik,
• 40%-nál a vevői elégedettség élvez prioritást, és
• A vállalatok kevesebb, mint 5%-nál élveznek elsőbbséget a környezetvédelmi szempontok.
• Így a környezeti szempontok háttérbe kerülnek a minőségi célokkal szemben.
• Ennek ellenére elmondható, hogy az IMS- en belül a környezetvédelmi szempontok nagyobb hangsúlyt
kapnak mint a szeparált KIR-ben.
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Különbségek
• a rendszerek eltérő részterületekre irányulnak (pl. a KIR a hulladékra, a kibocsátásokra, az energiafogyasztás
visszafogására, míg a MIR a termékek és szolgáltatások minőségére és a fogyasztók elégedettségére
irányulnak).
• Az egyes területekre vonatkozó követelmények forrása más (pl. a MIR az ügyfelektől, míg a KIR és a
Munka- egészség és biztonsági rendszerek. EHS gyakran a társadalomtól és az azt lépviselő hatóságtól kap
jelzéseket)
• A KIR kialakításával járó extra költségeket nehezebb áthárítani a fogyasztókra, mint a MIR esetében.
• Az elsődleges termelési folyamatokkal való nagyobb átfedések miatt a minőségbiztosítási rendszerre
általában nagyobb súlyt helyeznek, mint a környezetközpontú irányítási rendszerre.
• A környezetközpontú irányítási rendszer nagyobb szerepet tulajdonít a (folyamatos) fejlesztésre.

2. Minőségirányítási rendszer – az ISO 9000:2000
Az ISO 9000 szabványsorozat iparágtól függetlenül, akár gyártási, akár szolgáltatási szektorban alkalmazható.
Alapvető célja a hatékony minőségirányítási rendszer kiépítését szolgáló irányvonalak megfogalmazása, amely
a folyamatos javulás kereteit biztosítani képes.
Alapvető céljának a vevői igényeknek való megfelelést jelöli meg.

3. OHSAS 18000
A rendszer kialakítása során fő hangsúly a megelőzésen van, ennek eszköze a veszélyek azonosítása és a
munkával kapcsolatos kockázatok értékelése és csökkentése
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Könnyen igazodik egy integrált irányítási rendszer kidolgozása során
Minden szervezet által alkalmazható, mérettől és tevékenységtől függetlenül
A rendszer bevezetésével járó előnyök:
• Alkalmazottak oktatása és a biztonsági kérdésekben jártassága
• Hatékony szervezeti magatartás
• Az alkalmazottak tudatosabbak és elégedettebbek
• Biztosítók általi elismerés
• Alacsonyabb kompenzációs és egészségügyi kiadások
• Hatósági előírásoknak jobb megfelelés
• Biztonságosabb munkahelyi környezet

4. Az integráció szintje
Amennyiben egy vállalat az alrendszerekből álló menedzsment rendszere több aspektusára akar figyelni, akkor
igényeitől és a vállalati termelési folyamatok természetétől és komplexitásától függően fontolóra veheti
bizonyos szintek integrációját. A többféle szint lehetőséget teremt arra, hogy növelni lehessen az integráció
mértékét.
Az integráció szintjei a következők:
• Intézkedések
• Az egyes szempontok integrációja a politikában, az eljárásokban és az utasításokban.
• A kézikönyvek és a dokumentációk összehangolása
• A rendszerek integrációja

5. Integrálási modellek, elméletek
Az International Quality Organisation integrált rendszer megközelítése azon alapszik, hogy a szervezet az
integrálás előtt milyen felépítésű, fejlettségű rendszerrel rendelkezik.
Ennek függvényében három kategóriát állít fel:
1. átalakítás,
2. rendszerek egyesítése és
3. a system engineering.
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6. Átalakítás
Ha egy szervezet rendelkezik tanúsított minőségirányítási rendszerrel, akkor arra alapozva hozzáillesztheti a
munkaegészségügyhöz, biztonsághoz és a környezetvédelemhez tartozó folyamatokat és az irányítási rendszer
egyéb követelményeit.
Minden rendszernek tartalmaznia kell az alábbi folyamatokat:
• Fejlesztés és ellenőrzés dokumentálása
• Oktatás
• Belső audit
• Vezetőségi átvizsgálás
• Javító tevékenység
• Megelőző tevékenység Az integrálás az új gyakorlatoknak a már meglévő folyamatokhoz való hozzáadásával
valósul meg és azáltal módosítja dokumentációt. A továbbiakban ez tartalmazza az összes területre vonatkozó
dokumentumot.
(Eredmény függ: a MIR milyen módon lett bevezetve)

7. Rendszerek egyesítése
Amennyiben egy vállalatnak több, mint egy formális rendszere és szervezete is van pl. MIR és KIR, egyesíthetik
a két rendszert, és a továbbiakban integrálhatják az újabb rendszereket kialakulásuk során.
(Eredmény függ: a MIR milyen módon lett bevezetve)
Ezzel a módszerrel a szervezet egyesítheti a dokumentációt, ahol az azonos folyamatokat szolgál, de
ugyanakkor megmarad a két szervezet.
(Eredmény függ: a MIR milyen módon lett bevezetve)

8. System engeneering
Függetlenül attól, hogy van-e a szervezetnek formális rendszere vagy nincs, az irányítási rendszerének
fejlesztéséhez alkalmazhatja a system engeneering módszert. Előnye, hogy összefüggő rendszer alakítható ki,
amely független a szabványoktól és alapvetően a szervezet igényeinek megfelelően alakítható. E megközelítés
szerint a szabványok, a feladatok és a folyamatok azonosítására használatosak. A szervezet egészében kell nézni
célját és meg kell határozni a kulcsfolyamatokat, melyek a cél megvalósításához szükségesek.
Ezt az alábbi lépések követik:
• Szervezet modellezése
• Feladatok rendelése a modellhez és a folyamatfejlesztésre csoportok felállítása
• Folyamat ábrák segítségével az üzleti folyamatok elemzése
• Működési irányelvek kialakítása
• Az egyes folyamatokhoz ellenőrzési eljárások kidolgozása ( ki, mit, hol, mikor, hogyan)
• Meglévő dokumentáció áttekintése
• A további dokumentációs feladatok feltárása
• Dokumentáció fejlesztési terv kidolgozása
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• Rendszer teljes dokumentációjának elkészítése
• Az új gyakorlatok bevezetése

9. Kirby nézete
Integrált irányítási rendszer kidolgozásához az egyes irányítási rendszer szabványokra kell kialakítani egy közös
szerkezetet. Így a vállalat céljainak megfelelően használhatja a szabványokat együtt vagy külön- külön.
Az ISO 9001:2000, az ISO 14001 és az OHSAS 18001 szabványoknál a kompatibilitás biztosítható a Deming féle irányítási modellel. Az érintettek tekintetében nagy a különbség a szabványok között!
Amíg az ISO 9001 – nél a vevő a fő érintett, addig az ISO 14001- nél és az OHSAS 18001 modellnél ennél
szélesebb az érintettek köre, maga a társadalom. Bármely IMS típusnál elengedhetetlen a szabványokban
alkalmazott PDCA modell figyelembevétele, és ennek megfelelően, mint szeparált, egymás mellett
felsorakoztatott, vagy integrált rendszerként működjenek az irányítási rendszerek. A vállalatoknak nem szabad
előírni, milyen módon integrálják irányítási rendszereiket, hanem olyan eszközt kell a vállalatok kezébe adni,
amellyel kialakítható a megfelelő irányítási rendszer az adott vállalat üzleti szokásainak, terveinek és
továbbfejlődésének megfelelően

Integrált irányítási rendszerek kialakítása
Figyelembe kell venni, hogy a szervezet az integrálás előtt, milyen felépítésű, fejlettségű irányítási rendszerrel
rendelkezi.
Ennek függvényében, többféle utat lehet követni:
• Már létező rendszer bővítése más szempontokkal
• Elszigetelt fejlesztések, majd ezt követő integráció
• integráció a kezdetektől
Már létező rendszer bővítése más szempontokkal
pl. egy szervezet rendelkezik tanúsított minőségirányítási rendszerrel, akkor arra alapozva hozzáillesztheti a
munkaegészségügyi, biztonsági és a környezetvédelemhez tartozó folyamatokat és az irányítási rendszerek
egyéb követelményeit. Az integrálás az új gyakorlatoknak a már meglévő folyamatokhoz való hozzáadásával
valósul meg és ez által módosítja a dokumentációt.
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Rendszerek egyesítése
Amennyiben egy vállalatnak több mint egy formális rendszere és szervezete is van, pl. MIR, KIR, egyesíthetik a
két rendszert, és a továbbiakban integrálhatják az újabb rendszereket a kialakításuk során. Ezzel a módszerrel a
szervezet egyesítheti a dokumentációt, ahol az azonos folyamatokat szolgál, de ugyanakkor megmarad a két
szerkezet.
Elkülönült rendszerek
A szervezetek az egyes részterületekre egymástól elkülönülő rendszereket hoznak létre, melyeket külön – külön
működtetnek, és tartanak fenn.
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1. A térinformatika fogalma
A térinformatika térbeli objektumok és jelenségek kapcsolatrendszerének feltárásával és elemzésével foglalkozó
tudomány és módszer. A térinformatika magába foglalja a térbeli adatok gyűjtésének, adatok digitális
előállításnak, integrálásának és elemzésnek folyamatát, illetve az elemzések megjelenítését. Azon rendszereket,
amelyek a Földről, mint közvetlen környezetünkről tárolt térbeli információkat dolgozzák fel, földrajzi
információs vagy geoinformációs rendszereknek nevezzük, a rövidítésére legtöbbször az angol GIS Geographical Information Systems elnevezést alkalmazzák.
A problémák, amelyeket a térinformatika képes megoldani, kapcsolatban vannak
• a helyzettel (hol?)
• az azonosítással (mi van ott?)
• a trendekkel (mi változott azóta?)
• az optimális útvonallal (melyik a legjobb út?)
• a mintákkal (milyen kapcsolatok vannak?)
• a modellekkel (mi van, ha ...?)
A GIS (Geographical Information Systems) elnevezés magyarul „Földrajzi Információs Rendszer.
A „földrajzi” kifejezés azért használt, mert a térinformatika „földrajzi” (térbeli) jellegzetességekkel foglalkozik.
Ezek a valódi tereppontok a Földön referálhatók vagy egy meghatározott helyhez köthetők. A jelenségek
természete különböző, mivel a valós világban is különbségek vannak - fizikai (pl.: eleváció), kulturális (pl.:
műveltség) vagy gazdasági (pl.: export) és így tovább. Az „Információ“ azt a nagy mennyiségű adatot jelenti,
amelyet egy térinformatikai rendszeren belül általában kezelnek. Minden valós jelenségnek megvan az adott
jellemzője vagy leíró attribútuma. Azonban a térinformatika fő feladata az információ olyan elrendezése, hogy
„új” ismeret és információ jöjjön létre. A térinformatika ezen előnye sok hagyományos és innovatív feladat
újszerű elvégzéséhez vezetett, lehetővé téve különböző megközelítések alkalmazását a problémák megoldása
során. A „rendszer” fogalma különböző kontextusokban használt. Először is a térinformatika egy rendszermegközelítést alkalmaz, ahol az összetett részek összetevőkké alakulnak a könnyebb érthetőség és kezelhetőség
kedvéért - de egy egységes egészet alkotva. Másodsorban, a számítógép rendszerek elengedhetetlenek a
növekvő adatmennyiség tárolásakor és manipulációjakor, a komplex térbeli algoritmusok kezelésekor és a
különböző léptékű, projekciójú és formátumú adatok integrációjakor. Manapság a számítógépes programok
percek és órák alatt képesek végrehajtani az olyan feladatokat, amelyek korábban napokat vagy heteket vettek
igénybe. Egy térinformatika infrastruktúra legfontosabb része a felhasználó. Minden felhasználó/szervezet olyan
térinformatikát igényel, amelyik meghatározott funkciókat helyez a középpontba. Sőt, a térinformatika
technológia egy szervezeten belül kevés értéket képvisel, ha nincsenek olyan emberek, akik tudják, hogy hogyan
kell alkalmazni a valós problémák esetén.

2. A GIS története
A GIS múltja:
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• A fejlesztés az 1960-as években kezdődött olyan területeken, mint az erdészet és a nemzetvédelem.
• A „GIS“ funkcionalitása nagyban függött a tudományág igényeitől.
• A technológia a hardver fejlődésével együtt javult.
A GIS ma
• A GIS úton van számos új köz- és kereskedelmi használat felé (pl. GPS alkalmazások!).
• A multimédia eszközök nagymértékben befolyásolják a GIS vizuális lehetőségeit.
• A térbeli adat-infrastruktúra
• és az adatcsere-szabványok még nem megfelelőek.
A GIS jövője
• A GIS funkcionalitását az Internet nyújtja a saját szoftver helyett
• Könnyű hozzáférhetőség a megosztott földrajzi információkhoz

3. A GIS felhasználásának területei
Erdészet
• Az első a GIS felhasználók között.
• Kezdetekben csak az erdő leltározása volt a cél.
• Manapság a GIS-t minden gazdálkodási területen használják
Állami és helyi közigazgatás
• Általában az információk egy címhez kötődnek
• A feladat az infrastruktúra fejlesztése és karbantartása
• A földhasználati változások hatásainak elemzése gyakori művelet
• Az információk sokoldalú felhasználása szükséges
Kereskedelem
• A kiskereskedelem általában egy kereskedelmi területre korlátozódik
• Logisztika (Útvonaltervezés, járműkövetés GPS technológiával, stb.)
• A lehetséges elemzések: az üzletek teljesítményének összehasonlítása, vásárlási minták vizsgálata, új helyek
meghatározása, stb.
Közszolgáltatás
• A cégek kábelek, vezetékek, stb. hatalmas hálózatát tartják fenn.
• Tudniuk kell, hogy “mi” “hol” történik.
• A GIS regisztrál minden tevékenységet, frissíti a jegyzőkönyveket, stb.

4. A geoinformatikai rendszerek hardver és szoftver
igényeinek értékelése
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Az adatok a térinformatika alkalmazások alapjai. Minden térinformatika rendszernek képesnek kell lennie
különböző formátumú adatok fogadására, nem csak az adott térinformatika saját formátumának kezelésére. A
földrajzi adatok házon belül is összegyűjthetők a szokásos specifikációknak és igényeknek megfelelően
összeállítva, vagy alkalmanként megvásárolhatók egy kereskedelmi adatszolgáltatótól.
A térinformatika csak akkor működik hatékonyan, ha megfelelően került integrálásra a teljes üzleti stratégiába
és megfelelően működtetik. A szükséges hardver és szoftver beruházásokon túl a személyzet (újra-)képzése is
fontos az új technológia alkalmazása miatt.
A térinformatika futtatásához szoftver szükséges. A térinformatika szoftver biztosítja azokat a funkciókat és
eszközöket, amelyek a földrajzi információk tárolásához, elemzéséhez és kijelzéséhez szükségesek.
A hardver az a számítógép rendszer, amelyen a térinformatika működik. A térinformatika hardver olyan, mint
bármilyen más számítógép hardver néhány extra kiegészítővel (pl.: high-end grafika). Manapság a
térinformatika szoftver sok hardvertípuson fut a centralizált számítógépszerverektől kezdve az olyan desktop
(asztali) számítógépekig, amelyek külön állnak vagy hálózatba vannak kötve egymással. A hardver alkotóelem
elévülési ideje 1-5 év, a szoftvereké 3-10 év. Az adatok esetében ezt az időtartamot már nehéz becsülni, hiszen
az adatok egy adott időpontra, a keletkezés időpontjára vonatkoznak, de sok esetben az adatok jelentős része
évtizedekig is aktuális.
Az egyes alkotóelemek költségaránya a szakirodalomban gyakran megjelenő aránnyal írható le: hardver :
szoftver : adatok = 1 : 10 : 100
A „lokáció“ a térinformatika adatok fő aspektusa. A térinformatika térbeli adat-kezelő és - elemző képessége az
a tulajdonság, amely leginkább megkülönbözteti más információs rendszerektől. Általánosságban más
információs rendszerek nem rendelkeznek a térinformatika azon képességével, miszerint összetett elemzések
elvégzésére képes térbeli adatokon.
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1. A geodézia fogalma és felosztása
A geodézia görög eredetű szó, Arisztotelésztől származik, jelentése szó szerint: földosztás. A geodézia a Föld
alakjának és méreteinek, a Föld fizikai felszínén, ill. a felszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok
geometriai méreteinek és helyének meghatározásával (adatgyűjtéssel és adatfeldolgozással) és térképi
ábrázolásával (a feldolgozott adatok grafikus és/vagy számítógépes formában való megjelenítésével), továbbá a
fordított feladattal, létesítmények tervezett helyének terepi megjelölésével - kitűzésével - foglalkozó tudomány
(Bácsatyai, 2002), röviden a földi helymeghatározás tudománya. A geodéziát felső és alsó geodéziára
oszthatjuk.
A felső-geodézia feladata a Föld, ill. a Föld alakját helyettesítő geometriai alakzatok (ellipszoid, gömb)
alakjának és méreteinek, valamint a köztük lévő eltéréseknek a meghatározása.
Az alsó-geodézia azon mérési és számítási eljárások kidolgozásával és végrehajtásával foglalkozik, amelyek
segítségével, a felső-geodézia módszereivel létrehozott pontokra, mint vázra támaszkodva, a felszínen és a
felszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok geometriai méretei és helye meghatározhatók és
ábrázolhatók. Az alsó-geodézia feladata a kitűzés is. Az alsó-geodézia méréseinél és számításainál a Földet
síkkal helyettesítjük (Bácsatyai, 2002).

2. Mértékegységek
A geodéziában általánosan mért hosszak (távolságok), szögek és területek meghatározására alkalmazott
mértékegységeire az egész világon egységes SI rendszer mellett egyéb rendszereket is alkalmaznak. A
különböző típusú mértékegységek miatt szükséges a mértékegységek átszámítása.
A hosszmérés mértékegysége az SI rendszerben a méter, jelölése m. A méterrendszer bevezetése előtt a
hazánkban alkalmazott mértékegység a bécsi ölrendszeren alapuló öl (a széttárt karok ujjvégei közötti távolság)
volt. A bécsi öl továbbosztása 6-os rendszerben, természetes egységekben történik:
• 1 öl= 6 láb
• 1 láb = 12 hüvelyk
• 1 hüvelyk = 12 vonal
A magyarországi kataszteri felmérésben az öl tört részeit tízes aláosztásával fejezték ki. A bécsi ölrendszer és a
méterrendszer közötti átszámítást az alábbiakban ismertetjük:
• 1 öl= 1,8964838 m
• 1 m = 0,5272916 öl
A területmérés mértékegysége a négyzetméter (m2) A leggyakoribb átszámítások
• 1 ha hektár = 10000 m2
• 1 km2 =106 m2
A bécsi ölrendszer használatos területmértékei és a leggyakoribb átszámítások:
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• négyszögöl =1 □öl
• kataszteri hold =1600 □öl
• négyzetmérföld = 10000 kataszteri hold
• 1 □öl = 3,5966510 m2
• 1 m2 = 0,2780364 öl2
• 1 kataszteri hold = 5754,642 m2
A szögmérés mértékegysége az SI rendszerben a radiáns. Egy radiáns az a szögérték, amelynél az s ívhossz és
az r sugár egyenlő, tehát y =1, ha s = r. A szöghöz tartozó körív és a sugár hányadosát radiánnak nevezzük.
A geodéziai szögmérőműszerek fokrendszerű beosztásúak. A geodéziai szögmérőműszerekben kétfajta
fokrendszer, a hatvanas (sexagezimális) és a százas (centezimális) használatos.
• A hatvanas rendszer aláosztásai: teljes kör = 360° (fok), 1 ° = 60' (perc)
• 1' = 60" (másodperc)
A hatvanas rendszerben egy szög felírása:
• 21o42’15” vagy 21-42-15
• A százas rendszer aláosztásai:
• 1 teljes kör = 400g (grádus)
• 1g =100c
• 1c = 60cc

3. A földmérés feladata
A gyakorlati geodézia, azaz a földmérés feladata a Föld fizikai felszínén található természetes és mesterséges
alakzatok, létesítmények relatív, vagyis egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása (felmérés), az
alakzatok és építmények ábrázolása (térképezés), illetve a térképen tervezett létesítmények alakjelző pontjainak
megjelölése a terepen (kitűzés).
Az alappontok hálózata több lépcsőben készül el a nagyból a kicsi felé. Először egy nagy pontosságú hálózat
készül, azután ezt sűrítik fokozatosan az igényeknek megfelelően. Így épül egymásba az alappontok első-,
másod-, harmad-, negyed-, és ötödrendű hálózata. Az első-, a másod- és harmadrendű hálózatot összefoglaló
néven felsőrendű hálózatnak, a továbbiakat alsórendű hálózatnak nevezzük.
Az országos szintezési hálózat
Alapfelülete: a Nadap főalappont magassági jegyétől 173,8385 m mélyen fekvő szintfelület
• Az országos magassági alappontot a balti (kronstadti) alapszinthez viszonyítják.
• Jelenleg az Egységes Országos Magassági Alapponthálózat (EOMA) szolgál alapul.

4. A helymeghatározás
A helymeghatározás lehet abszolút és relatív.
Abszolút a helymeghatározás, ha egy földi pontnak a helymeghatározó adatait a Föld forgástengelyéhez, egy
nemzetközileg elfogadott kezdőmeridiánhoz (a Greenwichi kezdőmeridiánhoz) és valamelyik középtengerszint
magasságában felvett szintfelülethez (geoidhoz) viszonyítva határozzuk meg. Relatív a helymeghatározás, ha a
pontoknak csak egymáshoz viszonyított helyzetét állapítjuk meg.
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A felsőgeodézia és az Országos felmérés általában abszolút helymeghatározásra törekszik, míg az alsógeodézia,
vagy más néven általános geodézia gyakran relatív meghatározást végez. A geodéziában egy földi pont helyzetét
úgy határozhatjuk meg, hogy a pontot egy választott vetítővonallal levetítjük egy szintén választott alapfelületre
, és ezen a felületen egy kijelölt koordináta-rendszerben meghatározzuk a vetületi pont helyzetét (két
koordináta), illetve meghatározzuk a vetületi pont távolságát az alapfelülettől a vetítővonal mentén (egy
koordináta). A vetületi pont helyzetének meghatározását az alapfelületen vízszintes mérésnek, a pont és a
vetületi pont közötti távolság meghatározását pedig magasságmérésnek nevezzük. A geodéziában
vetítővonalnak a függővonalat, alapfelületnek pedig a földi nehézségi erő potenciálja egyik szintfelületét
(nívófelületét) választjuk. A Föld tömegvonzásának iránya közelítőleg a Föld tömegközéppontja felé mutat,
nagysága pedig a tömegközépponttól mért távolság négyzetével frdítottan arányos. A Föld forgásából származó
centrifugális erő iránya mindig merőleges a Föld forgástengelyére, nagysága pedig egyenesen arányos a
forgástengelytől mért távolsággal. A földi helymeghatározásnál alap-felületként elvileg a nehézségi erő
potenciáljának szintfelületét (nívófelületét) választják. Ez a nyugalomban lévő folyadék felszíne akkor, ha arra
csak a nehézségi erő hat.
A szintfelület kis darabja egyszerűen előállítható, mert minden nyugalomban lévő folyadék szabad felszíne
szintfelület. Ezt a felületet geodéziai méréseknél legtöbbször libella segítségével állítjuk elő.
A szintfelületek tulajdonságai:
Minden pontjukban merőlegesek a pontbeli nehézségi erő irányára, tehát a függővonalra. A földi nehézségi erő
potenciáljának szintfelületei nem párhuzamosak egymással, hanem a sarkok felé összetartanak.
A földi nehézségi erő potenciáljának szintfelületei közül azt, amelyik valamely, a középtengerszint
magasságában kijelölt ponton megy keresztül, Listing javaslatára geoidnak nevezzük. Ennek a felületnek az
alakját tekintjük a Föld elméleti alakjának, és ezt használjuk a földi pontok helymeghatározásánál, alapfelületül.
A geoid első gyakorlati megközelítője a földi ellipszoid. A földi ellipszoid középpontja egybeesik a Föld
tömegközéppontjával és a forgástengelye a Föld forgástengelyével.
A vízszintes mérések szempontjából a geoidnak mint alapfelületnek a következő helyettesítései engedhetők
meg:
1. A geoid forgási ellipszoiddal helyettesíthető tetszőleges nagyságú területek (országok, kontinensek, az egész
földfelület) felmérésekor. Ilyenkor a függővonalak rövid darabjai az ellipszoid normálisainak tekinthetők.
2. A geoid gömbbel helyettesíthető, ha a felmérendő terület 500 km2-nél kisebb. Ez esetben a függőleges
egyenesek gömbsugaraknak tekinthetők.
3. A geoid vízszintes síkkal helyettesíthető akkor, ha a mérésbe bevont terület nagysága 50 km2-nél kisebb.
Magyarország jelenleg a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió 1967 évi luzerni kongresszusán elfogadott
forgási ellipszoidot (IUGG/1967 jelű ellipszoidot) használja.
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5. Geodéziai mérések
Az adatgyűjtési módszerek az adatnyerés szintje szerint lehetnek:
• elsődleges, közvetlen adatnyerés (pl. terepi mérés);
• elsődleges, közvetett mérés (pl. légi- és űrfelvételek kiértékelése);
• másodlagos adatnyerés (pl. meglévő térképek számszerűsítése).
Az alábbiakban a terepi mérések közül a vízszintes síkrajzi- és szögmérés leggyakoribb módszerekeit és
eszközeit ismertetjük:
• Vízszintes síkrajzi mérések
• Egyenes kitűzése. Eszközei: kitűzőrudak
• Egyenesek metszése. Eszközei: kitűzőrudak
• Derékszögek kitűzése. Eszközei: kitűzőrudak és szögprizma, vagy mérőszalag és zsineg
• Talppontkeresés. Eszközei: kitűzőrudak és szögprizma
• Párhuzamosok kitűzése. Eszközei: kitűzőrudak
• Szögek felezése
• Egyéb síkrajzi feladatok
• Egyenesek metszése beintéssel és beállással
65
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

11.Földi geodéziai helymeghatározás
és felmérés elmélete és gyakorlata.
Vetületi rendszerek ismertetése
• Párhuzamosok kitűzése
Két derékszög kitűzése útján és külsőpontra mért kétszeres szögméréssel
• Szögek felezése (műszer nélkül) körívvel és mérőszalaggal

Vízszintes szögmérés
Eszköze a teodolit, amely egy pontból kiinduló irányok relatív helyzetének meghatározására szolgál és
tetszőleges nagyságú vízszintes és magassági szögek mérhetők
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Távolságmérés
Geodéziában két pont közötti távolságon a pontokat összekötő egyenes szakasz vízszintes vetületének a hosszát
értjük. Egy távolság meghatározása tehát két műveletből áll: a két pont közötti ún. ferde (valódi) távolság
megméréséből és ennek a mért távolságnak a vízszintesre való redukálásából. A távolságmérés lehet közvetlen
(pl. hosszmérés mérőszalaggal, mérőléccel), vagy közvetett (pl. optikai vagy, lézeres távmérő.
Területmérés
A gyakorlatban a mért területet szabályos síkidomokra bontják és ezeknek a határoló oldalainak hosszát mérik,
vagy teodolittal szögmérést alkalmaznak.

Magasságmérés
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két pont magasságkülönbségét elvileg úgy határozzuk meg, hogy a pontok felett bizonyos magasságban
felveszünk egy szintfelületet, és ettől mérjük a pontok függőleges távolságát, az lA és lB értékeket. Ezekből
számítható az A és B pontok magasságkülönbsége:
m = lA - lB
A vízszintes sík szintezőműszerrel jelölhető ki, amely felépítésében hasonlít a teodolitra, csak a távcső csak az
állótengely körül forgatható, a fekvő tengely körül csak igen kis mértékben elmozdítható, magassági köre nincs.
A leolvasást cm beosztású szintezőlécre végezzük.
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1. Földrajzi koordináta rendszer
A földrajzi koordináta rendszernek nevezzük, azt a rendszert, amely szélességet és hosszúságot használ a
helyzet-meghatározásra a Föld felszínén. Az Egyenlítőtől, mint kezdővonaltól való szögtávolságot fokokban
mérjük északi vagy déli irányban a sarkok felé. Az Egyenlítővel párhuzamos vonalat, amely összeköt minden
pontot ugyanazon a szélességen, szélességi körnek nevezzük.
Greenwich-nél (Anglia) van a kelet-nyugati irányú méréshez a kezdővonal. Ezt a vonalat kezdő meridiánnak
hívjuk. A szögtávolság a kezdő meridiántól keletre (K/+) vagy nyugatra (NY/-) a földrajzi hosszúság, és
mindkét irányba 0° -tól 180° -ig mérhető. Ha az Egyenlítőre merőleges vonalakat húzunk, amelyek a sarkokat
összekötik, az úgynevezett hosszúsági köröket, vagy meridiánokat kapjuk.
A mértékegységek a fokok – percek - másodpercek (Degrees-Minutes-Seconds (DMS)) és a tizedes fok
(Decimal Degrees (DD)). A képlet a DMS-ből DD-re történő konvertáláshoz a következő:
fokok + percek/60 + másodpercek/3600
Melyik a legjobb módszer arra, hogy egy narancs héját egy papírlapra tegyük a lehető legkisebb nyúlással,
szakadással és zsugorodással? Sajnos, nem tudjuk. Egy kis darabja alapvetően lapos, de egy nagyobb méretű
részt ki kell lapítani, vagy szét kell szakítani. Ugyanez vonatkozik a “Föld héjára”. A Föld “meghámozásának”
fejlett módszereit térképvetületeknek nevezzük. Egy vetület a Föld hálózatának (szélességi körök, meridiánok)
szisztematikus elrendezése egy sík felszínen. Ezen meridiánok és szélességi körök a vetület hálózatát képezik. E
hálózatok különböző alakokat öltenek a vetület típusától függően. A Föld hosszúsági/szélességi hálózatának egy
sík felületen történő ábrázolása arányváltoztatások és matematikai transzformációk kombinációja. Egy
gömbfelszín nem alakítható át síkká a felszín geometriájának módosítása nélkül. A gömb összes geometriai
tulajdonságát sosem tarthatjuk meg, így mindig a céljainknak megfelelő projekciót kell választanunk. Az
elérhető geometriai minőség jelentősége nagymértékben függ a feltérképezendő régió kiterjedésétől. Minél
nagyobb a térkép léptéke, annál nagyobb hangsúlyt fektetünk a geometriai pontosság megtartására, hogy
lehetőség legyen a pontos távolságmérésekre. A nagyléptékű térképeknél a Föld pontos modelljét is figyelembe
kell vennünk. A geometriai adatok mérése valamely elméleti földalakhoz tartozó három dimenziós vonatkozási
rendszerben történik.
Hosszú időn keresztül a Föld elméleti alakját valamilyen geometriai felülettel jellemezték. A tisztán geometriai
alak nem megfelelő a Föld fizikai sajátosságainak figyelembe vételére. Jelenleg a geoidot, a Föld nehézségi
erőtere potenciáljának egy adott szintfelületét, tekintjük a Föld elméleti alakjának. A geoid jó közelítéssel a
nyugalomban lévő tengerfelszínnek tekinthető. Bár a geoid egy nyílt matematikai formulával leírható,
rendszerint valamely forgás ellipszoidhoz képesti eltéréseivel adják meg (geoid unduláció). Ha saroktól sarokig
kettémetszenénk a Földet a középvonalán keresztül, a keresztmetszet egy ellipszis lenne. Ennek az ellipszisnek a
forgatása a rövidebb poláris tengely körül (b) egy három-dimenziós lapos ellipszoid (vagy lapos gömb) alakhoz
vezet. A laposság (sarki lapultság) mértéke az f=(a-b)/a hányadossal adható meg és általában 1/f-ben fejezzük
ki. Nem adható meg egyetlen ellipszoid az egész világra vonatkozóan. Különböző lokálisan optimalizált
ellipszoidok szükségesek, hogy a világ minden részét a lehető legpontosabban meg lehessen közelíteni.
A geometriai adatok térbeli pozíciójának megadása a Föld elméleti alakjához kapcsolt vonatkozási rendszerben
történik.
A vonatkozási rendszerek a következők lehetnek:
• Geocentrikus koordináta-rendszer esetében a térbeli koordinátákat a Föld elméleti tömegközéppontjához
illesztett derékszögű koordináta-rendszerben adjuk meg. (ilyen a GPS alapvető vonatkozási rendszere).
• Ellipszoidi koordináta-rendszernél a térbeli koordi
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• Gömbi koordinátagömbi földrajzi hosszúsággal és a gömb feletti magassággal adhatjuk meg (regionális rendszerekben
használatos).
• Sík koordináta-rendszernél a síkfelület az alapfelület, ahol a térbeli koordinátákat a Földhöz egy adott
pontban érintkező síkhoz képest adjuk meg (lokális rendszereknél alkalmazzák).

2. Vetületi rendszerek ismertetése
Amikor a gömbi hálót egy síkká alakítjuk, a geometria radikálisan megváltozik, a torzulások nyilvánvalóak és
elkerülhetetlenek. Térképkészítéskor azonban kívánatos a Föld-háló néhány geometriai jellemzőjének
megtartása. Az alapjellemzők a következők: a területtartó, a távolságtartó és a szögtartó vetület.
• A területtartó (vagy egyenlő) vetületek fenntartják az uniform területléptéket. A szögek eltérhetnek, de egy
kontinens feltérképezett kiterjedése megfelel a helyes relatív méretének.
• A távolságtartó vetület azt jelenti, hogy a távolságok helyesen vannak feltüntetve, azonban ez nem mindig
érhető el minden irányban az egész térképen. A valós távolság néha csak bizonyos vonalak mentén vagy
bizonyos pontokból helyes.
• A szögtartó vetületeket gyakran konform leképzéseknek vagy valós-alakú leképzéseknek nevezzük, ahol
minden szög és így az objektumok alakja megmarad. Ezek a vetületek olyan szélességi körökön és
meridiánokon alapulnak, amelyek derékszögben keresztezik egymást, és olyan léptékben, amely egy pont
körül minden irányba ugyanakkora
Minden térkép geometriailag kompromisszumokra épül! A torzulások számszerűsíthetők (modulusok).
Általában alkalmazott szabály, hogy a hossztorzulások ne haladják meg az 1:10.000 értéket, 100 méteren az 1
cm-es eltérést.
A vetületek osztályozásának egyik gyakori módja a vetület-felszín alapján történik. Ezeket a felületeket síkba
kiteríthető felületeknek nevezzük, mert zsugorítás és hasítás nélkül kiteríthetőek és kilapíthatóak. A leképzés
kétfázisú folyamat. Először a Földet a sík térképnek megfelelő léptékben feltérképezzük egy képzeletbeli
(transzparens) földgömbre. Az ilyen elméleti földgömböket referencia földgömböknek nevezzük. Második
lépésként megjelenítjük a Föld felszínét a síkon. Minden projekció torzít. Minél nagyobb a feltérképezett terület,
annál jelentősebbé válnak a deformációk, de a torzulások szabályokat követnek és szabályos mintákkal
rendelkeznek. Minden vetületen van egy helyes pont vagy egy helyes vonal (standard pont/vonal), amely a síkba
kiteríthető felület és a hipotetikus földgömb érintkezési vagy metsző zónája. Ettől a ponttól vagy vonaltól
kicsivel távolabbi területnél a torzítás minimális, a torzulás azonban egyre növekszik, minél messzebb megyünk
a standard ponttól/vonaltól.
A vetítési felület alapján megkülönböztetünk:
1. Hengervetületek
2. Kúpvetületek
3. Sík vagy sztereografikus
4. Egyéb, egyenletekkel leírható vetületek.

3. Térképészet alapjai, tematikus térképezés
A térképészet és a térkép ismertetése
A térkép a földfelszín vagy valamely részletének kicsinyített, egyszerűsített, tartalmilag kiegészített és
magyarázott alaprajzi képe. A térképészet, mint a bennünket körülvevő világ vizualizációjának egy speciális ága
általánosságban az adatok speciális grafikus formában történő megjelenítésének fogható fel. A vizualizáció
kényelmes és hatékony mód összetett információk bemutatására. A számok és táblázatok sokaságát általában
nehéz megérteni alapos tanulmányozás nélkül.
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A térkép azonban a kommunikáció hasznos közegeként szolgál, térbeli kapcsolatokat közvetít a szemlélő felé,
továbbá a fizikai valóság egyfajta elvonatkoztatása és modellje is egyben. Kommunikációs médiumkénti
hatékonyságát erőteljesen befolyásolja a térbeli adatok természete, az ábrázolás formája és szerkezete, a
megjelenítés célja, a szemlélő tapasztalata és a tér és időbeli kontextus, amelyben a térképet szemléljük.
A térképkészítőnek a környezet összetettségének köszönhetően számos lehetséges megoldás létezik a
térképkészítésre, ami egyben lassíthatja is az „ideális térkép” létrehozásának folyamatát. Bizonyos elveket
követni kell, de minden térkép egyedi és megfelelő döntéseket igényel. Bár néhány tervezési és szimbolizálási
elv következetesen érvényes, a különböző célok különböző stratégiákat igényelnek
Az objektumok a térben koordinátákkal határozhatók meg. A lokációhoz minőségi vagy mennyiségi
attribútumok kapcsolhatók. E földrajzi elemek között mindenféle kapcsolat azonosítható és származtatható, helyszínek közötti, attribútumok közötti, valamint attribútumok és helyszínek közötti kapcsolatok - a térképek
tehát a térbeli analízis hatékony eszközei. Minden földrajzi térkép kicsinyítés. Mivel a térképeket a valóságnál
kisebbre rajzolják, szelektívnek és általánosabbnak kell lenniük. Az általánosítás a térkép célja és léptéke
szerinti szelekcióra, egyszerűsítésre, továbbá a részletesség szimbolizálására is vonatkozik. Az általánosítás
célja, hogy megőrizze a földrajzi modellt illetve, hogy hangsúlyozza a tematikus információkat. A kartográfus
további feladata a térkép használatának megfelelő információk kiszűrése és a jellemzők jelekké alakítása.
A térképkészítés egyik leggyakoribb célja a földrajzi objektumok sajátos szempont szerinti bemutatása, azaz a
tematikus térképezés
A klasszifikáció a tulajdonságok mérését, besorolását és csoportosítását jelenti azok jellemzői és értékei szerint.
A klasszifikáció kísérlet a tulajdonságok tipizálására, ennek során felcseréljük a valódi tulajdonságot egy
általánosabb tulajdonsággal.

4. A térképek csoportosítása
A térképeket leggyakrabban a helyzeti pontossága, részletessége illetve a tartalma szerint csoportosítják.
A helyzeti pontosság szerint megkülönböztetünk:
• geodéziai,
• topográfiai,
• földrajzi (geográfiai) térképeket
Tartalom szerint az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
• földmérési alaptérkép
• topográfiai alap- és levezetett térkép
• tematikus térképek
További csoportosítás lehetséges: méretarány (pl. M 1:10.000), előállítási mód (pl. terepen végzett geodéziai
méréssel, azaz felmérési) és adathordozó szerint (pl. digitális formátum)
Méretarány szerint:
• Földmérési: m=1:500 és 1:10.000 között.
• Topográfiai: m=1:10.000 és 1: 300.000
• Földrajzi: m nagyobb 300.000-nél.
A térkép részei:
• Térképlap
• Térképtükör
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• Kivágat
• Térképkeret
• Cím, szelvényszám
• Méretarány, aránymérték
• Jelmagyarázat
• Fokhálózat vagy keresőhálózat
• Északjel
• Áttekintő térkép
• Kolofon
A méretarány a térkép hossztartó vonalain mért távolságnak és a valóságban vízszintesre redukált hossznak az
aránya. Méretarány = kicsinyítés mértéke. Az aránymérték vagy "lépték" a térkép méretarányában készült
vonalas mérték. A keresőháló, mindig az adott térképre vonatkozik, koordinátái függetlenek a fok- és kilométerhálózatoktól. A kolofon a térkép szerkesztésére, kiadására vonatkozó információkat tartalmazó jegyzet a térkép
szélén mint pl. a térkép szerzője, kiadója, stb.
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13. fejezet - 13. GNSS/GPS
rendszerek elmélete és a gyakorlati
alkalmazhatósága a mezőgazdasági
és a környezetgazdálkodási
szektorban
1. A műholdas helymeghatározás elvi alapjai
A GNSS/GPS rendszer részei és működése
A GNSS (Global Navigation Satellite System) azaz globális műholdas navigációs rendszer típusai:
• GPS Az Amerikai Nemzetvédelmi Minisztérium (DoD) által fejlesztett és üzemeltetett, alapvetően katonai
célú rendszer.
• GLONASS Az orosz rendszer előbb létezett, mint az amerikai rendszer és alapvetően polgári célú
felhasználásra született. Oroszország gazdasági problémái miatt azonban sokáig nem, vagy csak részlegesen
működött. A gazdasági stabilizálódás eredményeként a közelmúltban újra megbízhatóvá vált működése, így
jelentősen növeli a GNSS alkalmazások pontosságát, megbízhatóságát.
• GALILEO Az EU, még jelenleg is fejlesztés alatt álló rendszere, amely 2012-től válik elérhetővé.
A globális helymeghatározó, azaz GPS (Global Position System) rendszer alapja a Föld körül pontosan ismert
pályákon keringő műholdak rendszere. Ha bármelyik műholdat egy pillanatra mozdulatlannak tekintjük, egy
olyan vektorháromszöget képzelhetünk el, amelynek egyik csúcsa a megfigyelt műhold, a másik csúcsa a
megfigyelő állomás a Föld felszínén, a harmadik csúcs pedig a Föld középpontja, a geocentrum. Mivel a műhold
a geocentrikus koordináta-rendszerben ismert pályán kering, pillanatnyi helyzete, tehát a geocentrumból a
műholdra mutató vektor ismert. Ha meghatározzuk a földi álláspontról a műholdra mutató vektort,
kiszámíthatjuk a geocentrumból a földi álláspontra mutató vektort, ezzel az álláspont helyzete ismertté válik
A GPS-vevőkkel a felszín-műhold vektornak csak a hossza határozható meg, a vektor iránya nem. Az
egyértelmű hely-meghatározáshoz térbeli ívmetszésre van szükség, három távolság egyidejű mérésével. A
távolság meghatározásának módja is eltér a megszokottól: úgy tekintjük, hogy a vevő a műhold rádiójelének
futási idejét méri. Az eredmény csak akkor lesz valódi távolság, ha a műholdak atomórája és a földi vevő
egyszerűbb kivitelű kvarcórája pontosan szinkronizált. A pontos szinkronizáció gyakorlatilag lehetetlen, emiatt
a helymeghatározás egyenletrendszerébe újabb ismeretlen kerül, a vevő órahibája. Összesen tehát legalább négy
műhold távolságát kell egy időpillanatban mérni. Az eredményekből a négy ismeretlen, az álláspont három
geocentrikus koordinátája, és a vevő órahibája kiszámítható.
A helymeghatározás tehát megoldott, pontossága alapvetően három tényezőtől függ:
• a műholdak pálya- és időadatainak hibájától
• a távolság-meghatározás hibájától
• műholdak geometriai elhelyezkedésétől.
E geometriai hatás figyelembe vételére a GPS-szel foglalkozó szakterület a PDOP (Position Dilution of
Precision) nevű mennyiséget használja.
A GPS rendszer működése a következő elveken alapul:
• Műholdas trilateráció, azaz háromszögelés, mely a rendszer alapja
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• A műholdtól való távolság ismerete.
• Pontos időmérés, amihez negyedik műholdra is szükség van.
• A műhold helyzetének ismerete az űrben.
• Korrekció, a troposzféra és az ionszféra okozta késések korrekciója.
A pontos földrajzi pozíció ismeretéhez tehát legalább 4 műholdra van szükség az x, y, z, koordináták valamint
az idő megállapításához.
A NAVSTAR rendszer űrszegmense 21 aktív és 3 tartalék műholdból áll, melyek hat darab 55˚ inklinációjú
síkban helyezkednek el. Mind a 6 síkban négy műhold kering 20200 kilométer magasan közel kör alakú pályán.
A pályák sugara 26 370 km. Ma, a rendszer teljes kiépülése után a föld bármely pontjáról egyszerre 4-8 műhold
látható 15˚-ot meghaladó magassági szög alatt.
Az általunk használt GPS műholdak két jelet sugároznak. Az első jel vivőhullám hossza L1=1575.42 MHz., a
másodiké L2=1227.60 MHz. E frekvenciákat a nagypontosságú atomórával stabilizált 10.23 MHz-es
alapfrekvencia sokszorozásával állítják elő. Mindkét vivőhullámot modulálják a körülbelül 30 méter
hullámhosszú P kóddal (P - precision ). Az L1 vivőt ezen kívül modulálják még a C/A (coarse/acquisition durva/elérés) kóddal, mely kb. 300 m hosszú. A kódolás elve a fázis billentyűzés ( biphase modulation ), azaz a
vivőhullám fázisának 180 fokkal való eltolása akkor, ha a kód értéke ( +1 vagy -1 ) változik. A C/A kód
úgynevezett pseudo véletlen kód (bár meghatározott szabályok szerint készül mégis úgy néz ki mintha zaj
lenne), zérusok és egyesek egymásutánja, egy elem frekvenciája 1.023 MHz, a kód 1023 bit hosszú, ami időben
kifejezve 1 milliszekundumnak (0.001 mp.-nek) felel meg.
A vevő ezeknek a kódoknak a felhasználásával határozza meg az úgynevezett pszeudo-távolságokat. A P kód
nagyobb, a C/A kód kisebb pontosságot biztosít a távolságok meghatározásában. Az eredeti katonai célokkal
összhangban a DoD a szelektív elérhetőség (selective availability, röviden S/A) politikáját gyakorolja, ami azt
jelenti hogy esetenként korlátozza a teljes rendszer használatát a polgári alkalmazóknak. A 2000. év különös
célú alkalmazások pontossága 20 m körüli átlagos értékre javult.
A P - kód (precision code) frekvenciája megegyezik az f 0 alapfrekvenciával, és 266.4 naponta ismétlődik. A
holdak azonosítását itt az teszi lehetővé, hogy a kód ” mintája” minden hold esetében egyedi. A pontos
időméréshez nanosecundum-os pontosságú atomórák működnek a műholdakon. A földi vevők esetleges
pontatlanságát negyedik műhold segítségével küszöbölik ki. A pályaadatok elemzése és korrekciója a földi
állomások feladata.
A GPS mérési adatok valójában távolságok, amelyek a vevőben előállított, illetve a vett jelek
összehasonlításával, idő- és fáziskülönbség mérése alapján határozhatunk meg. A GPS mérés egyutas módszer,
amelyet a műhold és a vevő órajárási hibái befolyásolnak. Ezért a GPS mérte, órahibákkal terhelt távolságokat
pszeudo távolságoknak, (pseudorange, áltávolság) nevezzük.

2. A műholdas helymeghatározás elvi alapjai
A GPS jelfeldolgozás alapelvei
A kódolt GPS jel futási idejének mérésekor arról volt szó, hogy kód-összehasonlítással (korrelációval) történik.
A műholdról érkezett, C/A kóddal modulált jelet a vevő összehasonlítja a saját hasonló kódú jelével és addig
csúsztatja, késlelteti, amíg a két jel fedésbe nem kerül. Ezt nevezzük kódmérésnek. A kódmérés problémáját
geodéziai szempontból a viszonylag kis pontosság jelenti. A C/A kód frekvenciája ugyanis 1 MHz, ami 1
milliszekundumonként ismétlődik. Egy kódelem (1 bit) terjedési ideje 1 mikrosec., ami távolsággal kifejezve
300 m-t jelent. A jobb vevő mérési pontossága ennek 1%-ára tehető, ekkor 3 m-es bizonytalansággal (mérési
zajjal) számolhatunk. Tehát magának a kódmérésnek a kiértékelésében is méteres nagyságú hibát követünk el,
ha minden más körülménytől, így a pályahibáktól és a terjedési hibáktól most el is tekintünk. A jelkiértékelés
pontosságának fokozására van azonban egy, a távmérésnél már megismert lehetőség, ha a vivőhullám fázisát
hasonlítjuk össze a vevőben előállított referenciajel fázisával. Ez a fázismérés. A vivőjel frekvenciája 1575
MHz, vagyis több mint ezerszerese a kódfrekvenciának, így ennek megfelelő pontosságnövekedést érhetünk el.
A vivőjel hullámhossza az L1 frekvencián λ1=19,05 cm, az L2 frekvencián λ2=24,45 cm. A jelkiértékelés mm74
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es pontossággal végezhető el. A probléma csupán az, hogy fázisméréssel csak az egy hullámhosszon belüli
távolság (az ún. maradék távolság) határozható meg, nem ismeretes azonban az egész periódusok száma. Ezt a
problémát nevezik fázis többértelműségnek (phase mbiquity), és általában N-nel jelölik. A GPS két típusú
mérést képes végezni. Az egyik az úgynevezett kód korrelációs technika, amely megkívánja legalább az egyik
PRN kód ismeretét, a másik a kód nélküli technika.
A GPS helymeghatározási módszerek az alkalmazott mérési módszer szerint lehet abszolút vagy relatív, illetve
statikus vagy kinematikus és ezek kombinációi. Az abszolút helymeghatározás egy független, egypontos
meghatározás, ahol a koordinátákat kódmérésből, pszeudotávolság meghatározásból kapjuk a WGS-84
koordinátarendszerben, a méréssel egy időben. Ehhez a mérési módszerhez egy vevőkészülék szükséges. A
relatív helymeghatározás a pszeudotávolság, vagy vivőfázis szimultán mérését jelenti két vagy több ponton,
ugyanazon holdakra. Ehhez a mérési módszerhez legalább két vevőkészülék szükséges. Fázismérésnél a relatív
pontosság 1 ppm. A kapott koordináták a referenciaponthoz viszonyított értékek. Statikus mérési módszernél a
vevő az észlelés teljes ideje alatt helyben marad, tehát sok fölös mérési eredmény adódik. Kinematikus
módszernél a vevőkészülék folyamatosan mozog, fölös mérés nincs.

3. A GPS gyakorlati alkalmazásai
A GPS rendszer alkalmazásának előnyei
A GPS rendszer nagyon sok előnnyel rendelkezik a hagyományos geodéziával és navigációval szemben. A
legfontosabb jellemzők a következők:
1. A GPS rendszer közvetlenül és automatikusan 3D, ami nem válik szét sem a mérés, sem a feldolgozás során,
szemben a hagyományos rendszerekkel, ahol elválik a vízszintes és függőleges koordináta.
2. Nő a hatékonyság és a pontosság, mivel nincs szükség bonyolult vetületi- irány- és távolsági redukciók
számítására.
3. A mérések elvégzéséhez nem szükséges összelátás, ami a hagyományos rendszerek legalapvetőbb feltétele,
és aminek kiépítése rendkívül nagy költségeket jelenthet és igen nehézkes.
4. A terepi méréseknek nagy a munkaerő-hatékonysága
5. A mérések gyakorlatilag bármilyen időjárási körülmények között és napszakban elvégezhetőek, nem zavaró
tényezők az eső, a párás idő, szél, napsütés stb.
6. A mérés teljesen automatizált, nincs szükség kézi módszerekre.
7. A rendszerek memóriája igen nagy mennyiségű információ tárolására alkalmas, direkt módon letölthető a
számítógépbe ill. a feldolgozó szoftverekbe, ahonnan további lehetőségként tetszőlegesen exportálhatóak a
legelterjedtebb GIS (GIS, Geographical Information System – Földrajzi Információs Rendszer-) ill. CAD
(CAD, Computer Aided Design – Számítógéppel Támogatott Tervezés-) rendszerekbe.
8. A legtöbb eszköz alkalmas ugyanakkor a koordinátákhoz kapcsolt alfanumerikus adatgyűjtésre is, azaz
további különböző számszerű ill. szöveges információkat tárolhatunk el digitális formában az adott
objektumhoz kapcsolva (IS, Intelligent Systems – Intelligens Rendszerek-).
9. A digitális mérőrendszer jellegből adódóan, a GPS vevő viszonylag könnyen integrálható más digitáliseszközökkel (mélységmérőkkel, videó-rendszerekkel, inerciális (INS) mérőeszközökkel, digitális
hőmérőkkel, sugárzásmérőkkel, stb.
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1. A távérzékelés elméleti alapjai
A távérzékelés fogalma
Azokat a vizsgálati módszereket jelöljük a távérzékelés gyűjtőfogalmával, amelyekkel a közelünkben vagy
tágabb környezetünkben található tárgyakról vagy jelenségekről úgy gyűjtünk adatokat, hogy az adatgyűjtő
(általában szenzornak nevezett berendezés) nincs közvetlen kapcsolatban a vizsgált tárggyal vagy jelenséggel. A
távérzékelés fogalmába nem csak az adatgyűjtését lehetővé tevő eszközök, hanem a kapott adatok feldolgozása,
értékelése is beletartozik. A távérzékelés a felvétel készítésének, elemzésének és interpretálásának tudománya,
amelyek közül jelentősek az adatértékelő módszerek.

2. A távérzékelés polgári célú alkalmazási területei
A távérzékelés főbb polgári célú alkalmazási területei:
• Meteorológia: Előrejelzések, globális meteorológiai folyamatok vizsgálata.
• Geodézia: digitális terepmodell (DTM - Digital Terrain Modell) készítése, geodéziai felmérés.
• Kartográfia: térképek készítése, térinformatikai alkalmazások.
• Geográfia: ásványkutatás.
• Talajtan: földértékelés, talajtérképezés.
• Természetvédelem: vegetáció térképezés, állapotbecslés, monitoring.
• Mezőgazdaság: termésbecslés, precíziós mezőgazdaság.
• Erdőgazdálkodás: erdőtérképezés, erdőnyilvántartás, erdőtűz észlelés.
76
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

14. Az alkalmazott távérzékelés
elméleti alapjai és a gyakorlati
alkalmazások
• Környezetgazdálkodás: térképezés, állapotfelmérés, környezeti hatásvizsgálat, erózióbecslés.
• Tájgazdálkodás: területhasználat tervezés, földhasználat tervezés, változásvizsgálatok.
• Vízgazdálkodás: hidrológia, vízmérleg készítés, energiamérleg készítés.
• Katasztrófavédelem: előrejelzés és elhárítás

3. A távérzékelés fizikai alapjai
Az elektromágneses hullám tulajdonságai
A fény terjedési sebessége (c) légüres térben állandó(3•108 m•s-1), azonban a frekvencia (ν) és a hullámhossz
(λ) szorzata csak úgy állandó, ha a két szorzandó fordítottan arányos egymással. A hullámhossz (*) a
szinuszgörbe
idő alatt áthaladó hullámmaximumok számát, míg az amplitúdó (A) az elektromos mező görbéjének maximális
eltérése a 0 ponttól. Az elektromágneses sugárzás kettős (duál) természetű, azaz hullám és részecske
tulajdonságokkal egyaránt rendelkezik. Az elektromágneses hullámok olyan transzverzális hullámok, ahol az
elektromos (E) és mágneses mezők (M) derékszöget zárnak be a hullámterjedés irányával. Azokat a
hullámhossz-tartományokat, amelyekben a légkör elnyelése minimális, „légköri ablakoknak” nevezzük. A
földfelszín távérzékeléses megfigyelése ezekben a sávokban lehetséges. Megkülönböztetünk optikai ablakot (*
= 0,30-14 *m), valamint mikrohullámú ablakot (* = 0,1-70 cm).
A Föld felszínére érkező elektromágneses sugárzás túlnyomórészt a Napból érkezik (extrateresztrikus sugárzás).
Távérzékelés során a Napból eredő és a felszín által visszavert (reflektált) sugárzást /reflektancia/ és a felszín
által kibocsátott (emittált) sugárzást /radiancia/ mérjük. A Nap a legnagyobb sugárzási intenzitását 550nm
hullámhosszon, míg a Föld 10 μm azaz a hőinfra tartományban sugározza, azonban a kisugárzott energia csak
töredéke a Napénak.
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4. A légkör optikai tulajdonságai
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A Napból érkező sugárzás áthatol a Föld légkörén, mielőtt a földfelszínre érne, a felszínről a szenzor felé
visszaverődő sugárzás pedig még egyszer keresztülhalad rajta. Tudjuk, hogy a légkörön átjutó sugárzás
összetétele és erőssége is megváltozik. Ha megmérjük a Napból érkező sugárzás összes energiáját, ill.
hullámhossz szerinti intenzitását, jellegzetes különbségeket találunk a légkörön kívül és a tengerszinten mért
értékek között. A Föld felszínét elérő sugárzás mértéke változik a földrajzi szélesség és a felhőzet eloszlásának
függvényében is. a légkör sugárzáscsökkentő hatása a következő fizikai törvényekkel írható le:
I = I0 exp(-σext L)
ahol,
I0 = a beeső fény intenzitása,
I = a fény intenzitása, miután L hosszúságú utat megtett a légkörben,
σext = az extinkciós együttható, amely a távolságegységenkénti intenzitás-vesztést fejezi ki. Az extinkciós
együtthatóban egyaránt szerepelnek az aeroszolok (a) és a gázok (g) okozta elnyelési (e) és szórási (s) hatások:
σext(λ) = σae(λ) + σas(λ) + σge(λ) + σgs(λ)
A légkör elnyelése az azt alkotó gázok elnyeléseinek összegeként adódik. A légkör ún. változó összetevőinek
mennyisége egy adott pont fölött elég tág határok közt mozoghat (pld. páratartalom, felhőzet, egyéb aeroszolok
mennyisége stb.); közülük legnagyobb jelentőségű a molekuláris víz mennyisége, azaz a páratartalom.

Az atmoszférában az elektromágneses hullám szóródását a részecskék nagysága, polarizálhatósága alapján
három nagyobb csoportra oszthatjuk:
• Rayleigh - szóródás: Kis méretű, a hullámhossz 1/10-nél kisebb méretű dipólusos molekulákról történő
szóródás. Mértéke a hullámhossz negyedik hatványával fordítottan arányos.
• Mie- szóródás: A nagyobb méretű (0,1-10 μm) aeroszolok esetében jellemző, kis mértékben
hullámhosszfüggő szóródás.
• Nem-szelektív típusú szóródás: A nagyméretű részecskékről (vízcsepp, jégkristályok) történő szóródás.
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5. A felszín visszaverési tulajdonságai
Egy tárgyra beeső sugárzás egy része visszaverődik (reflection; ρ), egy része elnyelődik (absorptio; α), egy része
pedig áthalad a tárgyon (pass-through; τ). Ezen mennyiségek egymáshoz viszonyított aránya függ a
hullámhossztól (λ).
ρ(λ) + α(λ) + τ(λ) = 1
Ha a beeső és a visszaverődő hullám haladási iránya azonos szöget zár be a beesési merőlegessel tükrös
reflexióról, ha a beesési merőlegessel szöget zárva valamely irányba verődik vissza diffúz reflexióról beszélünk.
Általában az alacsonyabb hullámhossz-tartományban nagyobb a szórás mértéke. A természetben a felszínről a
sugárzás nem egyenletesen – anizotróp módon - verődik vissza. A visszavert sugárzás csak az izotróp tárgyak
esetében függ a beeső sugárzás intenzitásától és a beesési szögtől kizárólag. Az egyes objektumok visszaverési
tulajdonságainak leírására a megvilágítási és megfigyelési szög függvényében a kétirányú reflektancia-eloszlás
függvényt (Bidirectional Reflectance Distribution Function, BRDF) alkalmazzák.

6. A talaj és a növény reflexiós tulajdonságai
A különböző talajtípusok, illetve az eltérő állapotú talajok hullámhossz – specifikusan viselkednek. Éppen ezért
lehetőség nyílik a távérzékelés segítségével az elkülönítésükre és felismerésükre. A talajok spektrális reflexióját
leginkább a szilárd váz kémiai összetétele, humusztartalma, nedvességtartalma, szemcseösszetétele, felületének
érdessége befolyásolja. Ezek a tényezők komplexek, változékonyak és kölcsönhatásban vannak egymással.
A talaj spektrumokat meghatározó kémiai és fizikai paraméterek:
• Az ásványos összetétel
• Az agyagásványok típusai
• A vas tartalom
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• A talaj kőzetszövetének típusa (textúra)
• A szerves anyag tartalom (humusz)
• A nedvesség tartalom
• A talajfelszín érdessége, göröngyössége
Egy-egy terület reflektancia tulajdonságait a fotoszintézisben legnagyobb részt vállaló és a legnagyobb felszínt
alkotó levélfelület alakítja ki. A levelek alacsony reflexiós értékét a vörös sávban a fotoszintetikus pigmentek
fényelnyelése okozza. A növényi kloroplasztiszok abszorciós maximuma 680 és 700nm, illetve a kék sávban
450nm-nél található (Heinrich és Hergt, 1994) míg a közeli-infra magas reflexióját a sejtfal lignin tartalmával és
a parenchima-szövet szerkezetével magyarázzák. A növényzet visszaverési tulajdonságainak kialakításában az
egyed (egyedek) teljes felszíne részt vesz. A magasabb rendű növényekben a fotoszintetikus pigmentek
elsősorban a levélben, valamint a fiatal termésben, valamint a külső szárszövetben találhatóak.

A növénytakaró által elnyelt energia a zöldtömeg nagyságával arányos, és az eddigi tapasztalatok alapján a
legalkalmasabb mutató a levélfelület index (Leaf Area Index - LAI), amely az 1m2 talajfelületre jutó
levélfelületet (m2) fejezi ki. A LAI egy biofizikai állapotjelző, amely szoros kapcsolatban van a biomassza
mennyiséggel, a fotoszintézis és a transpiráció mértékével. Minél nagyobb a levélfelület nagysága, annál jobban
érvényesül a növényzetre jellemző reflexiós tulajdonság.

7. A távérzékelt adatforrások ismertetése
Az elektromágneses sugárzást többféle módon is detektálhatjuk. A legrégebbi módszer a fotokémiai úton
történő detektálás, amelyet a légifényképezés során napjainkban is alkalmaznak. A működési elve hasonló, mint
a kis filmes kézi fényképezőgépeknél. A földi objektumokról visszaverődött sugárzás optikai rendszeren
keresztül ér el egy fényérzékeny réteget (emulziós réteg), amely a fotóreceptor szerepét tölti be. A normál
filmek mellett a közeli infra tarományra érzékeny filmmel is készíthetnek felvételeket. A korszerű szenzorokban
már elektro-optikai detektálás folyik, ahol CCD (Charge-Coupled Device) félvezető detektorokat alkalmaznak.
A távérzékelt felvételeket készítő szenzorokat a működési elvük szerint két nagy csoportba sorolhatjuk:
• Fényképező (mérőkamrás) kamerák: A fényképező rendszerek analóg vagy digitális fényképeket (frame)
készítenek (mérőkamerás légifelvételek).
• Pásztázó szkennerek: A pásztázó rendszerben a szenzor egy keskeny sávban végigsepert területről készít
felvételt a repülési irányra merőleges irányba. A detektoron a keletkező elektromos jel arányos az észlelt
elektromágneses sugárzással (LANDSAT, SPOT).
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Távérzékelt felvételek csoportosítása a csatornaszám szerint:
• pankromatikus (PAN) - egy csatornát tartalmazó,
• multispektrális (MSS) - több csatornát tartalmazó,
• hiperspektrális - kis sávszélességű (2-10nm) és nagy csatornaszámú
A sugárforrástól függően két nagyobb csoportba sorolhatjuk a szenzorokat:
• Passzív szenzorok: Nem rendelkeznek saját sugárforrással. Természetes eredetű elektromágneses
sugárzásokat érzékelnek, amelyek forrása általában a visszavert napfény vagy a tárgy által spontán kibocsátott
sugárzás (multispektrális szkennerek, mikrohullámú radiométerek).
• Aktív szenzorok: Saját sugárforrással rendelkeznek. A tárgy passzív, a szenzor a kibocsátott sugárzás
visszavert részét érzékeli. Ide tartoznak például a radarok vagy a LIDAR rendszerek

A távérzékelés fejlődésében jelentős szerepe volt a különböző műholdakra telepített szenzoroknak, amelynek
rövid csoportosítása néhány példával az alábbiakban látható:
• Optikai sávú távérzékelési műholdak
• Erőforráskutató műholdak (LANDSAT,SPOT)
• Nagyfelbontású (kereskedelmi) műholdak (ORBVIEW,IKONOS)
• Hiperspektrális műholdak (HYPERION)
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• Meteorológiai műholdak (AVHRR)
• Mikrohullámú távérzékelés (ENVISAT,ERS)
A műholdak közül az egyik legrégebben üzemelő távérzékelő rendszer a LANDSAT műholdcsalád az ERTS-1
(Landsat-1) műhold 1972. július 23-án pályára állításával kezdte meg működését.

8. A távérzékelés adatfeldolgozási folyamata
A távérzékelt digitális képek feldolgozásának célja, hogy a többsávos, különböző időpontban és különböző
felvevőrendszerekkel készített felvételek alapján a földfelszínt térképezzük, a felszínborítási kategóriák minél
több ismérvét, minél megbízhatóbban becsüljük. A kiértékeléssel szemben támasztott alapvető követelmények a
geometriai- és tematikus pontosság, a konzisztens, objektív és megismételhető képosztályozás. A kiértékelés
folyamata egy előfeldolgozó és egy képosztályozó szakaszra bontható. Az előfeldolgozás lépései az alábbiak:
• a digitális képek bevitele a rendszerbe (beolvasás, másolás, konverzió)
• az adatok megjelenítése, kvalitatív-, kvantitatív értelmezése, tájékozódás
• radiometriai hibák csökkentése
• geometriai hibák csökkentése, vetületi rendszerbe transzformálás
• képi információ növelése, lényegkiemelés, transzformációk
• képosztályozás, képszegmentáció
• adatellenőrzés, az osztályozás pontosságának ellenőrzése
A távérzékelt felvételek képfeldolgozásának elméleti hátteréről bővebben "Dr. Sárközy Ferenc: Térinformatikai
elméleti oktató anyag" elektronikus jegyzetében olvashatunk

9. A távérzékelés gyakorlati alkalmazásai
Távérzékelés alkalmazási lehetőségei a mezőgazdasági gyakorlatban
A leggyakoribb alkalmazási lehetőségek:
• Termőhelytérképezés (természetes határok és domborzat térképezése)
• Talajtérképezés
• Bel- és árvíz térképezés
• Parcellaazonosítás
• Növényi biomassza becslés
• Terméstérképezés
• Növényvédelmi alkalmazások (gyomosodottság és növényi kártevők és kórokozók térképezése)
A hazai távérzékelés műholdfelvételek elemzésén alapuló országos programjait a FÖMI (Földmérési és
Távérzékelési Intézet) koordinálja
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1. A térinformatikai rendszerek és kapcsolódó
modellek
A legtöbb környezetvédelmi probléma rendelkezik térbeli dimenziókkal. Ezeket a környezeti problémákat a
környezeti modellezéssel próbáljuk megérteni és megoldást találni. Gyakori adatforrások a raszter adattípusú
távérzékelt felvételek és a domborzatmodellek, amely segítségével olyan térbeli műveleteket tudunk megoldani,
amelyeket a térinformatikai rendszerek alkalmazása előtt nem, vagy csak bonyolultan, nagy erőforrások
alkalmazásával, lehetett volna megoldani.

2. Térképi algebra
A raszteren elvégezhető geoinformatikai műveleteket a funkciók szerint az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
• lokális
• fokális
• globális
A raszterek adott (x,y) pozíciójú cellaértékei között elvégzett műveleteket nevezzük lokális funkcióknak. A
műveletek lehetnek aritmetikai (+ függvények általában az alapvető trigonometrikus, exponenciális, abszolút érték, véletlen szám, átkódoló,
statisztikai és geometriai függvényeket tartalmazzák. A statisztikai függvények az átlag, szórás, összeg,
minimum, maximum, stb. számításokat szolgáltatják. A lokális geometriai függvények lehetnek távolság és a
távolsággal arányos számítások is, mint pl. a puffer terület számítása.
A raszter adott (x,y) pozíciójú és közvetlen környezetének cellaértékein értelmezett műveleteket nevezzük
fokális funkcióknak. A funkció tárgya tehát maga a pixel és környezet egy megadott fókuszon belül. A
környezetet általában egy 3x3, 5x5, 7x7-es stb. ablakkal adjuk meg a pixelhez viszonyítva centrálisan. Ilyenek
például az adaptív filterek, ahol a cella új értékét nem egy lineáris kifejezéssel számítjuk, hanem különféle
algoritmusokkal. Ilyen filterek a minimum, maximum, medián és az él megőrző szűrők. A minimum és
maximum filter az ablakon belüli pixelek legkisebb, illetve legnagyobb értékét adja vissza.

3. Globális és zonális funkciók
A raszterek egészén vagy bizonyos összefüggő részein értelmezett műveletek a globális funkciók. Egy raszter
egymással kapcsolatban lévő azonos értékű pixelei zónákat alkotnak (pl. a vízfelület egy kategóriát alkot). A
zónák kiterjeszthetők a raszteres adatbázis más rasztereire is.
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Néhány gyakorlati példa a környezetvédelmi funkciókból:
• szennyezőanyag terjedés: a raszter adott celláiból kiinduló terjedést tudjuk modellezni. A terjedésnél
megadhatunk forrásokat, irányultságot és terjedési sebességet. A felszín alatti szennyezőanyag terjedés
modellezésénél a 3D modellezés is lehetséges.
• vízgyűjtő területek lehatárolása: A terepmodell lokális minimumpontjainak keresésével a vízválasztó vonalak
meghatározhatóak. Minden cellának, amelyből a víz elméletileg az adott kiinduló pontba gravitál, ugyanazt az
azonosítót adjuk, így lehet a (rész) vízgyűjtők térbeli helyzetét meghatározni.
• vízösszefolyás: a raszter, mint terepmodell egyes celláira egységnyi idő alatt eső csapadék útját kell nyomon
követnünk. A celláról a víz egy része a lejtő (-dx,-dy) irányában folyik tovább, a másik része egy bizonyos
mértékig elnyelődik. Az elemzéssel időegységenként vizsgálhatjuk a vízösszefolyást.
• útvonal és költség analízis: a raszter lehet egy terepmodell, de lehet egy eltérő ellenállású (költség)- felület is.
Egy raszteres felszínen (terepmodell) képzeletben mozogva a mozgás költsége a távolsággal egyenletesen
növekszik. Például 100 cellán keresztül megtéve egy adott távolságot, az egy cellának a távolságköltségét
százszorosan kell számolnunk, mint távolság költség értéket. Ugyanakkor, ha a távolság megtétele közben
egy relatív ellenállással kell számolnunk, akkor ez értelemszerűen növeli az értékeket. Ilyen relatív ellenállás
lehet például, ha nem síkvidéken, mozgunk, hanem lejtőiránnyal ellentétesen.
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4. Rétegműveletek
A rétegműveleteket vektor adatmodellek között hajtjuk végre, bár vannak olyan rétegművelet típusok, amelyek
a raszter adatstruktúrán is értelmezhető. A vektoros műveletek végrehajtása a második leggyakrabban használt
elemzése a helyzeti adatoknak. A vektoros elemeken végrehajtható műveletek két nagy csoportba sorolhatók,
aszerint hogy a művelet egy vagy két vektoros adatforráson hajtódik végre. További kategorizálási lehetőség,
hogy a művelet végrehajtásakor figyelembe vesszük-e a leíró információkat, avagy sem.
Egy vektor adatforráson végrehajtott műveletek
• Kiemelés
• Eliminálás
• Generalizálás
• Pufferzóna kijelölés
• Transzformáció

Két vektoros adatforráson végrehajtott műveletek
• Egyesítés
• Metszet készítés
• Kivonás
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• Aktualizálás
• Rétegek összevonása

5. Interpoláció
Az interpoláció ismeretlen értékek ismertek alapján történő meghatározásával foglalkozik. Tobler földrajzi
törvénye alapján: az egymáshoz közelebb lévő területeknél nagyobb az esély a hasonló értékekre, mint a
távoliaknál. Ha ismert a jelenség értékeinek eloszlástípusa, akkor a köztes érték kiszámításához felhasználhatjuk
jellemző eloszlásfüggvényt. Nehézséget jelent, hogy a jelenségek a természetben általában nem mutatnak
szabályos eloszlást, így a köztes értékek mindig csak közelítőek.
A környezetállapot-értékelésnél jelentős szerepe van az interpolációnak, mivel nagyon sok esetben pontszerű
adatokból (talajmintavétel, kútadatok, stb.) kell a teljes vizsgálati területre értékeket becsülni. A pontinterpoláció adott számú ponton alapszik, amelyek lokációja és értékei ismertek. A pont-interpoláció olyan
adatoknál alkalmazható, amelyek egy ponton gyűjthetők, pl.: csapadékmennyiség-mérések. A pont-interpoláció
gyakran alkalmazott térbeli interpoláció a térinformatikában. A területi interpoláció egy adott adathalmazra utal,
amely a forrásterület egy halmazán található, hogy így meghatározható legyen az adatok értéke egy másik
célterület halmazra, ilyen pl.: a populáció-becslés.
A pontos interpolátorok becsülik azokat az adatpontokat, amelyeken az interpoláció alapul, azaz a felszín
minden olyan ponton átmegy, amelynek értékei ismertek. A közelítő interpolátorokat akkor használják, amikor
bizonytalanság észlelhető az adott felületi értékeknél. Ez kihasználja azt a nézetet, hogy sok adathalmazban
globális trendek jellemzőek.
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15. Térinformatikai elemzési
eljárások és alkalmazásai a
környezetállapot értékelésben
Néhány esetben az adatok nem lehetnek olyan folytonosak a térben, mint mondjuk a hőmérséklet, azaz az
adatok diszkrétebbek. Ez a probléma a pontmérések területi interpretációra történő transzformációjával
megoldható. Ennek egy módszere Thiessen poligonok létrehozása. A mért értéket a megfelelő poligon
területéhez rendelik. A Thiessen poligonok kialakításának folyamatához pontok szabálytalan eloszlása
szükséges, majd Delauney háromszögeket kell létrehozni. A Delauney háromszögek olyan háromszögek,
amelyek három körülvevő pontot kötnek össze, amelyek a legközelebbi közelítést mutatják egy egyenlő oldalú
háromszöghöz (mindhárom szög egyenlő). Ezután a Delauney háromszögeket derékszögűekre kell osztani, hogy
Thiessen poligonokhoz jussunk. Minden pont egy különálló poligont vagy cellát fog képviselni a kimeneti
térképen
Raszter adatmodelleknél gyakran alkalmazott interpolálási algoritmusok:
• Legközelebbi szomszéd interpoláció (nearest neighbor)
• Bilineáris interpoláció (bilinear)
• Köbös módszer (cubic convolution)

6. Hálózati elemzés
Amennyiben egy összekapcsolt (topológia) vektoros adatbázissal rendelkezünk, az egyes szakaszokhoz
attribútum információk kapcsolhatók, (pl.: a mozgási sebesség beállítása a vonal mentén) így a csomópontok
közötti szakaszokra távolság, idő stb. értékek definiálhatóak. A civil alkalmazások közül az autós navigációs
rendszerekben az útvonaltervezők is a hálózati elemzés logikáját alkalmazzák.
Az alkalmazások lehetnek:
• legrövidebb útvonal
• legjobb útvonal
• kapacitás zónák
• legközelebbi szolgáltatások
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16. fejezet - 16.A precíziós
mezőgazdaság elmélete és
gyakorlata
1. A precíziós mezőgazdasági rendszer működése,
térinformatikai adatok a mezőgazdaságban
A precíziós mezőgazdaság az informatika több ágazatát magában foglalja, melyből kiemelkedik a földrajzi
információk gyűjtésére és az azok kezelésére, elemzésére szolgáló térinformatika (GIS – Geographical
Information System). A térinformatika gyűjtőfogalmába tartozik a földrajzi helyzet meghatározására szolgáló
GPS, a digitális alapú földmérés, a légi- és űrfelvételeket elemző távérzékelés és az előállított információkat
rendszerező adatbázis-kezelés. Ezek felhasználása rendkívül sokrétű lehet; a mezőgazdaságban is számos bevált
alkalmazás működik, mind a termelésben, mind pedig az ágazat szabályozásának mechanizmusában.
A térinformatikai szemlélet azon az egyszerű tényen alapszik, hogy minden mezőgazdasági esemény valamilyen
térrészlethez köthető, aminek meghatározhatjuk a pontos helyét. Elég, ha a megművelt parcellákra gondolunk,
amelynek például, ismerjük a földhivatali nyilvántartásban alkalmazott helyrajzi számát. A térinformatika
térbeli adatkezelő és adatelemző képessége az a tulajdonság, amely leginkább megkülönbözteti más információs
rendszerektől.
A térinformációs rendszerek létrehozását mindig megelőzik különböző megválaszolandó kérdések. Ezeknek a
kérdéseknek különböző fajtái vannak, így vonatkozhatnak helyre, körülményekre, trendre, útvonalra, jelenségre,
valamint lehetnek modellezéssel kapcsolatosak. Ilyen kérdések lehetnek például:
• Hol találhatóak a kifejezetten jó és rossz minőségű talajok, milyen ezeknek az aránya?
• Milyen termelési potenciállal rendelkezik az adott parcella?
• Mely növényi kultúrákat érdemes termeszteni és melyeket nem?
• Hová érdemes öntözést/műtrágyázást irányítani?
• A termőterület melyik részéről várhatom a magasabb terméshozamot?
• Hol alakulhat ki belvíz és milyen körülmények miatt?
A kérdések megválaszolásához olyan ismeretanyagra van szükség, amely térképen ábrázolható információkból
áll, vagyis „röghöz” kell kötnünk a meglévő és begyűjtésre váró ismereteinket.
A mezőgazdasági térbeli pontosság igényét a legkisebb önállóan szabályozható műveleti távolság határozza
meg. Amennyiben egy 18-20 m-es műveleti szélességű műtrágyaszóró hidraulikáját azonos sebesség mellett,
egyszerre mozgatva szabályozzák a műtrágya dózisát, akkor a 10 méteres terepi pontosság tökéletes; ha a
vegyszerező-kereten egy önállóan szabályozható szórófej szórásszélessége 1 m, akkor a szubméteres pontosságú
ún. differenciális GPS-mérés indokolt, míg a 0,12 m-es gabonavető gép sorcsatlakoztatásához cm-es pontosság
szükséges. Az átlagos pontossági igényt ezek alapján ún. korrekciós jelek vételével lehet elérni. A korrekciós
jeleket a precíziós mezőgazdálkodás számára egy erre a célra üzemeltetett műhold sugározza, illetve földi
átjátszóállomások szórják be a mezőgazdasági területet. A vevőkészülék a műholdakról vett rádiójeleket a
korrekciós jelek értékeivel pontosítja, így az eredményként kapott értékek már a megfelelő pontosságúak
lesznek.

2. A precíziós technológia alkalmazási területei
Az agrártámogatások informatikai rendszerei
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16.A precíziós mezőgazdaság
elmélete és gyakorlata
Az EU tagországaiban az Európai Bizottság intézkedéseinek következtében az elmúlt években jelentős
erőfeszítéseket tettek az agrártámogatások informatikai rendszerének kialakítására. Az informatikai rendszer
működtetésében egyre meghatározóbb szerepet játszanak a digitális földrajzi információk, amelyek a
támogatások hatékony és objektív ellenőrzését teszik lehetővé. Mindezek indokolttá tették egy olyan rendszer
kidolgozását, amely segíti a támogatások elosztásának irányítását, a juttatások jogosultságának ellenőrzését,
illetve logikusan kapcsolódik a korábbi támogatási rendszerekhez és a kötelező statisztikai
adatszolgáltatásokhoz. Ezt a rendszert IACS-nek (Integrated Administrative and Control System), azaz Integrált
Igazgatási és Ellenőrzési Rendszernek (IIER) nevezték el.
A vonatkozó EU-ajánlások szerint a rendszer működtetését olyan informatikai megoldásokkal lehet biztosítani,
amelyek támogatják a kezdeti adatfeltöltést, a támogatást igénylő kérelmek adatainak bevitelét, a
változásvezetést, a kérelmek ellenőrzését, kiértékelését és rendszerezését. Az alkalmazott informatikai
rendszernek térképalapúnak kell lennie (térinformatika), mely parcellaszinten azonosítja az adatokat, és az ún.
vektoros térképkezelés mellett támogatja az ún. raszteres (pl. légi és műholdfelvételek) adatkezelési
megoldásokat is. Az egyértelműség kedvéért, a mezőgazdasági parcella teljes vagy részföldrészletek olyan
halmaza, amelyen ugyanazon földhasználó azonos növénykultúrát termeszt.
A kifizetések jogosságának ellenőrzésére a leggyorsabb objektív ellenőrzési eszköz a távérzékelés. A legtöbb
EU-tagország alkalmaz távérzékeléses ellenőrzést, mivel az IIER menetében az ellenőrzésre rendelkezésre álló
idő a feladat méretéhez képest (a dossziék minimum 5%-ának ellenőrzése) nagyon rövid, és a terepi ellenőrzés
költségei meglehetősen magasak. Mindez és az objektivitás indokolja, hogy az EU Bizottsága jogszabályi úton
is motiválja a tagországokat az űr- és légifelvételek minél szélesebb körű alkalmazására a terület alapú kérelmek
ellenőrzésekor.
A magyarországi IIER-rendszer 2003. július 1-jével jött létre, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) koordinálásával, amely az uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési célú támogatások lebonyolítását
végzi. A támogatások fogadására történő országos felkészülés része a megfelelő földterület-azonosítási rendszer
kiépítése is, a szükséges térképi és térinformatikai háttér megteremtésével együtt.
A 2004-es támogatási évtől a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) biztosítja a földterülethez
kapcsolódó támogatások alapját képező mezőgazdasági táblák helyének egyértelmű azonosítását, valamint
adataival segíti területük egyszerű és pontos megadását.
A MePAR az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere. Kizárólagos
abban az értelemben, hogy a földterülethez kapcsolódó részben vagy egészben európai uniós támogatások
igénylése során csak ennek az azonosítási rendszernek az adatait lehet használni. A MePAR-t a kérelmezéskor
maguk a gazdaságok, a kérelemkezelés és az ellenőrzés során pedig az MVH használja. A fejlesztés
eredményeként a térinformatikai alkalmazás eljut az MVH területi szerveihez és rajtuk keresztül a támogatást
felhasználókhoz. A kiépítésen felül a rendszert a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) évente felújítja, a
változásokat új ortofotón hároméves rotációban átvezeti.
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16.A precíziós mezőgazdaság
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3. A precíziós mezőgazdaság technológiai elemei
Talajtérképek előállítása
A termőhely alapos ismerete minden mezőgazdasági beavatkozás elengedhetetlen feltétele. Ennek talán
legfontosabb komponense a talaj. A digitális térképi technológia új szakaszt nyitott a talajtérképezésben. A
talajok jellemzőit a Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat méri és térképezi, azonban a központi
finanszírozási források jelentős csökkenése miatt ezek a munkálatok a szolgálatnál elsorvadtak. A talajminták
vizsgálatát ma már számos akkreditált laborban elvégezik. A GPS-technika segítségével azonban lehetséges
saját digitális talajtérkép készítése is.
A térképészeti munka során a legfontosabb kezdeti lépés a felmérendő terület bejárása, természeti adottságainak
és gazdasági viszonyainak megismerése. Igen fontos, hogy a feltérképezendő területen a talajszelvények
helyeinek kijelölése, a feltárt talajszelvények helyeinek rögzítése a térképen pontosan történjen. Az 1: 10 000
méretarányú térképezésnél a terület tagoltságától függően 10–25 ha-on kell legalább 1 mintavételi pontot
kijelölni a genetikus üzemi térképezés módszerkönyve alapján. A mintavételezés során törekedni kell a
talajfoltot leginkább jellemző hely pontos kijelölésére.
A felvételezés során történik a talajszelvény helyszíni vizsgálata és jegyzőkönyvezése. Felvételezéskor meg kell
állapítani a talaj típusát, és el kell végezni a talaj és a talajvíz mintavételezését laboratóriumi vizsgálat céljára. A
vizsgálandó területről célszerű beszerezni az 1 : 10 000 méretarányú topográfiai térképeket. Az alkalmazott
térképi rendszerek között igen fontos a vizsgált terület digitális domborzati modelljének elkészítése. A digitális
domborzati modell (DDM) segítségével lehet a talajtérképet és kartogramjait elkészíteni, vagyis a talajfoltok
lehatárolását elvégezni. A térbeli objektumok helymeghatározására szolgáló adatállományokon túl a rendszer
legfontosabb adatai a mintázott talajszelvények laborvizsgálati adatai, a helyszíni vizsgálatokat rögzítő helyszíni
jegyzőkönyvek adatai (talajrétegek elhatárolása, talajtípus, talajhibák, talajvíz mélysége, termőréteg-vastagság
meghatározása stb.).
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Vetés
A termesztéstechnológia egyik legkritikusabb pontja a vetés. Az iparszerű termesztési technológiák
alapcélkitűzése volt az egész termesztési táblán egyöntetű homogén növényállomány kialakítása. A precíziós
mezőgazdaság adja a termesztő kezébe először azt a lehetőséget, hogy térben területileg optimalizálja a vetőmag
mennyiségét, a vetés mélységét. Ezzel összességében egy 5–15%-os vetőmag-megtakarítást is elérhet, amely a
mai vetőmagárak mellett jelentős is lehet.
A GPS-rendszer használata akár több kilométeren keresztül is tökéletes sorcsatlakozást biztosít, csökkentve
ezzel a felesleges talajtömörödést is. Az egész folyamat vezérlése a termésátlagtérképre (lásd később) és annak
speciális feldolgozására épül, amely a kapcsolt gépegységekben közvetlenül kapcsolódik a GPS-rendszer által
szolgáltatott adatokhoz. Az így létrejövő halmozott adatbázis a traktor és a munkagépek információs rendszerén
keresztül együttesen vezérli a vetőgépen lévő végrehajtó egységeket, melyeket közvetlenül egy különálló kisebb
vezérlő számítógép irányít.
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Tápanyag-kijuttatás
tápanyag-gazdálkodás a precíziós gazdálkodás egyik legsikeresebb része. A technikai háttér megváltozása a
teljes folyamat újragondolását tette lehetővé, elkerülve az alul- vagy túltrágyázás veszélyét. A tápanyaggazdálkodás során a mintavételezést, az agrokémiai vizsgálatokat, az eredménykiértékelését, a
munkafolyamatok terepi megtervezését és a tápanyag kijuttatását egyaránt hatékonyabban lehet elvégezni. Ez
különösen igaz abban az esetben, ha erre külön szakosodott szolgáltató cég vállalja fel a teljes folyamatot, mint
erre elsősorban folyékonyműtrágya-gyártó és - kijuttató cégek Magyarországon is szakosodtak.
A táblán belüli tápanyag-kijuttatás tervezése során figyelembe kell venni, hogy itt nem az egyenletes kijuttatás a
feladat, hanem mozgás közben változó, de egy bizonyos területegységen belül azonos mennyiségek kijutatása.
Folyékony, illetve szuszpendált műtrágyák esetében a keresztirányú szórásegyenletesség a precíziós
mezőgazdasági gépek esetében is jobb, mint a szilárd műtrágyáké, habár ezt a kijuttató szerkezeti megoldás
(levegőszállításos-ütközőlapos, röpítőtárcsás stb.) nagyban befolyásolja. Igazán hatékonyan az ilyen célra
kialakított folyékony műtrágyával dolgozó célgépek esetében oldható meg a keresztirányú, változtatható arányú
kijutatás. A hagyományos gépek némi átalakítás mellett szintén alkalmasak lehetnek a feladatra.
A gépegyüttesnek tartalmaznia kell egy GPS vevőkészülék-együttest, ellenőrző számítógépet és elektromos
szabályzó automatikát. Ez utóbbi elektromos működtetésű főelzáró szelepet és szakaszolóegységeket tartalmaz.
A szakaszolóegység szakaszonként finomszabályzó szelepekkel is rendelkezik. Az ilyen módon kialakított
-os sebességeltérés esetén is a kijutatott l/ha dózis
állandó marad. A GPS-egység folyamatosan elemzi és meghatározza a munkagép helyzetét a táblán belül, és az
ellenőrző komputer segítségével módosítja az adott táblarészre megadott dózist. A táblán belüli mozgást
esetenként előre tervezhetjük a tábla alakja és – szakaszoló-adagoló esetében – a szakaszok szélessége
függvényében. Szilárd műtrágya esetében, röpítőtárcsás gépnél a hidraulikával állíthatjuk az adagolórés méretét.
Itt viszont csak hosszirányú szabályozásra van lehetőség. Levegőszállításos és ütközőlapos kijuttatás esetén az
egyes légcsövekbe beengedett műtrágyamennyiség az adagolóhenger burkolólapjának hidraulikus takarásával
keresztirányban is szabályozható. A keresztirányú eloszlást a műtrágya minősége alapvetően befolyásolja.
Betakarítás, terméstérképezés
A táblán belüli változó arányú művelés kialakításához a terméshozam-térképek használata szükséges.
Lehetséges több év terméstérképeinek összehasonlítása és így a terméspotenciál és az évjárathatás térbeli
elemzése is. Becslések készíthetők például minden évben ugyanarra a helyre vonatkozóan, és az eredmények
egy adatbázisban tárolhatók, ahol minden pont egy termésértékkel rendelkezik. Ennek alapja a GPS-alapú
terméstérképezés.
A műholdas alapú betakarítás és terméstérképezés a tápanyag-gazdálkodás mellett talán a precíziós
mezőgazdálkodás egyik legjobban dokumentált és a gyakorlatban is kipróbált része. A rendszer kétféle
információgyűjtését végzi; a pontos földrajzi helyzetet (GPS), valamint az így meghatározott pontban mérhető
terméshozamot. A mért adatok a fedélzeti számítógép adatbázisában tárolódnak. A hozamok mérésére a
kombájnokban több eljárás terjedt el. Egyes cégek infravörös/fotocellás adót vagy a cellás adagolókerék
fordulatszámának figyelését alkalmazzák, mások sugárforrást és intenzitásérzékelőt használnak, míg a John
Deere a mag útjába épített elmozdulás mérését használja. A fotocellás eljárást a gabonafelhordó lapátjain lévő
gabona mennyiségének a meghatározására használják. Egy vagy több fényforrást és páros érzékelőket helyeznek
el egymással szemben a gabonafelhordó házban. A gabona tömegáramlása összefüggésben van a megvilágítás
árammegszakításának időzítésével, amelyet a gabonafelhordó lapát és a rajta szállított gabona okoz. Ennek a
rendszernek hátránya, hogy előfordulhatnak hibák, amikor a kombájn domboldalon dolgozik, és a gabona a
felhordó lapátjainak valamelyik oldalára csúszik.
A precíziós mezőgazdasági termelésre történő áttérés esetén mindig egyedileg kell a gazdálkodási
körülményeket mérlegelni. Új technológiába történő beruházás előtt a már meglevő termelési gyakorlatunkat
kell alaposan elemezni. Ha az aktuális művelési rendszer azért nem hatékony, mert a technológiai fegyelmet
gyakran semmibe veszik, akkor a precíziós gazdálkodási rendszer sem fog jelentős változást hozni. A termőhely
folyamatos elemzése azonban minimalizálja a termesztési kockázatot. A közeljövőben a termelőre háruló
minőségbiztosítási, környezetvédelmi és biztonsági feladatok is a precíziós gazdálkodás bevezetése mellett
szólnak, amely a járulékos költségmegtakarítás, illetve piaci előnyök révén további profitot jelenthet. Amerikai
tapasztalatok alapján az elérhető többletjövedelem a 25–30%-os szintet is elérheti. A technológia tömegessé
válásával ez a közeljövőben csak növekedni fog.
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17. fejezet - 17.Természetes
szennyvíztisztítási rendszerek.
1. Tavas szennyvíztisztítás
A tavas szennyvíztisztítás egyszerű és rugalmas eljárás mely, az oldott, az ülepíthető szennyező anyagok és a
patogén szervezetek eltávolítására alkalmas. A mechanikai tisztítás után önállóan is használható, illetve
utótisztítási folyamatok elvégzésére is alkalmas megoldás. Az irányítástechnológiai és a biotechnológiai
ismeretek rohamos bővülésével világszerte újra elterjedőben van. Magyarországon ahol a klimatikus és
ökológiai viszonyok is általában megfelelőek a mesterséges rendszerekkel azonos tisztítási hatékonyságot lehet
elérni.
Előnyei:
• A patogén szervezetek eltávolítsa jó hatásfokú, beruházási, üzemeltetési, fenntartási költségei alacsonyak,
külső energiára (kivéve az aerob levegőztetett tavak) nincs szükség, idényszerű szennyvíztisztításra is
alkalmas.
• Hatékonysága azonos a hagyományos szennyvíztisztításéval, vagy meghaladja azt. A jól tervezett tórendszer
tág hidraulikai és nagy szervesanyag terhelésű lehet anélkül, hogy ez az elfolyó tisztított szennyvíz minőségét
befolyásolná. Egyesített csatornarendszer esetén a záporvíztisztítás nem okoz gondot.
• Mesterséges rendszereknél rugalmasabban képes alkalmazkodni a hidraulikai illetve szerves anyag terhelés
változásaira.
• A tavas tisztítás természetes folyamatokon alapszik.
• Költséges berendezések nem szükségesek, iszapkezelési és elhelyezési probléma csekély.
Hátrányai:
• Minden más szennyvíztisztítási eljárással szemben viszonylag nagy területet igényel.
• Időszakos szagemisszió jelentkezhet.
• A tisztítás bizonyos mértékig az éghajlati tényezőktől is függ.
• Időszakonként nagymértékű algaszaporodást jelenthet mely a befogadót szennyezheti.
• A tisztított szennyvíz lebegőanyag koncentrációja időszakosan nagy lehet.
• Esetenként a nagy párolgás okozta folyadékveszteség
A szennyvíztisztító tavak az alábbi szempontok alapján osztályozhatóak:
• A bennük lejátszódó biológiai reakciók típusai.
• A bevezetett szennyvizek minősége és terhelése.
• A levegőztetés módja.
• A túlfolyás (elfolyás) gyakorisága és tartóssága.
• A tavak sorba vagy párhuzamosan kapcsolt volta.
• A reakció mennyisége és típusa
A legalapvetőbb osztályozás a tó mélysége az üzemeltetési állapotok (pl. levegőztetés), a szervesanyag terhelés
mértéke, és az uralkodó biokémiai reakciók alapján történik.

94
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

17.Természetes szennyvíztisztítási
rendszerek.
Ennek megfelelően a fő típusok az alábbiak:
• Aerob tó
• Anaerob tó
• Fakultatív tó
• Levegőztetett tó
• Utótisztító tó
Ezekből a tavakból a megfelelő minőségű szennyvíz-tisztításhoz mindig különböző kombinációs megoldásokra
van szükség.

2. Aerob tó
Az aerob tó olyan kis mélységű tó, melynek teljes mélységében az aerob lebontáshoz gyakorlatilag mindenkor
elegendő oxigén áll rendelkezésre. Az oxigén a szennyvíz felszínén keresztül, a természetes felszíni diffúzió
révén is pótlódik, ez azonban általában nem elegendő. Az igényelt többletoxigént az algák termelik napfényes
időszakban, ill. mechanikai felszíni levegőztető berendezések vagy a tófenékből kiinduló sűrített levegős
rendszerek biztosítják.
A fény a tó fenekéig hatol, miáltal a teljes szennyvíztérben fotoszintézis megy végbe. Az aerob szennyvíztisztító
tó tehát a recirkuláció nélküli eleven iszapos rendszerhez hasonló. A lebontó mikroszervezetek aerob és
fakultatív baktériumok. Az aerob tó, minthogy benne valamennyi szilárd (lebegő) anyag szuszpendált állapotú,
legmegfelelőbb elsősorban oldott szervesanyagokat tartalmazó szennyvíz biológiai tisztítására, ezért az aerob
tavak az ülepített, az anaerob tavat elhagyó, vagy egyéb részlegesen tisztított szennyvizek tisztítására
alkalmazható. Ennek megfelelően a nem levegőztetett aerob tóra kis tápanyag – mikroorganizmus arányok
jellemzőek. A fotoszintézisen alapuló oxigéntermelődés ciklikus, a szennyvíz szerves anyagai először széndioxiddá és ammóniává, végül napfény jelenlétében egy vagy többsejtű algákká alakulnak. A napfényes órákban
szabad oxigén termelődik, a szennyvíz túltelítetté válhat. A sötét napszakban a fotoszintézis megszűnik, a
respiráció azonban folytatódik, így szén-dioxid termelődik, miközben az oldott oxigén koncentrációja az algák
és a heterotróf baktériumok együttes oldott oxigént hasznosító oxigént hasznosító révén csökken.

A szabad oxigén és a szén-dioxid váltakozó termelése és felhasználása a pH és az oldott oxigén napi ciklikus
felhasználásával jár együtt. Az aerob és fakultatív tavas tisztításban az algák, mint oxigéntermelők
meghatározóak. Nélkülük a tavak anaerobokká válnak.

3. Anaerob tó
95
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

17.Természetes szennyvíztisztítási
rendszerek.
Az anaerob tó szervesanyag terhelése olyan mértékű, hogy a tó mélységében oldott oxigén nincs. Az ilyen tó
csak részleges szennyvíztisztítást biztosít, a szervesanyag lebontása azonban így is kedvező. A tisztítás
elsősorban a tófenékre ülepedett és ott akkumulálódott iszap anaerob lebontásától függ. Az anaerob tó könnyen
szagemissziót eredményezhet. Az anaerob tavakat elsősorban a tisztítórendszer első lépcsőjeként a nagy
szervesanyag tartalmú (pl. élelmiszeriparú) szennyvizeinek előtisztítására célszerű alkalmazni. De számos
esetben települési szennyvizek is anaerob tóban tisztulnak nagy szervesanyag terhelés esetén. Az anaerob
tavakban (és a fakultatív tavak anaerob rétegében) a szennyvíz szervesanyagai először savtermelő baktériumok
közvetítésével szén-dioxiddá, ammóniává, és szerves savakká alakulnak. Ezzel egyidejűleg a metántermelő
baktériumcsoport a szerves savakat metángázzá alakítja.

4. Fakultatív tó
A fakultatív tó a leginkább alkalmazott tófajta, ennek oka, hogy nehéz a tó teljes mélységében és minden időben
aerob vagy anaerob miliőt fenntartani. A tó felső része aerob, míg a fenék részen keletkezett iszapréteg anaerob
tisztítást biztosít. Ennek megfelelően a tó felső részében az aerob folyamatok, míg a fenékrész közelében
anaerob folyamatok dominálnak. Az algák az aerob réteget táplálják oxigénnel.
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A 2 napnál rövidebb hidraulikai tartózkodási idejű tó tisztítási hatékonysága az ülepítő medencével azonos
jellegű és mértékű. Bizonyos mennyiségű algatömeg ekkor is jelen van a tóban, azonban ez a tisztítást
számottevően nem befolyásolja. A 3-20 napos tartózkodási idő esetében erőteljes algaszaporodás jellemző, ez
esetben az elfolyó szennyvízben nagy mennyiségű alga található. Hátrány az is, hogy az elfolyó szennyvíz
szervesanyagtartalma a befolyó szennyvíz szervesanyagtartalmánál gyakran nagyobb lehet. Az elfolyó
szennyvíz BOJ5 koncentráció 20-60mg/l, lebegőanyag koncentrációja 30-130 mg/l lehet. 20 napi tartózkodási
idő után a fakultatív tóban az idő elegendő az algák fenékre ülepedéséhez is. Ez a helyzet olyan fakultatív
tavakra jellemző, amelynek felső részében aerob, alsó részében pedig anaerob állapottok uralkodók. Az ilyen
hosszú tartózkodású idejű tisztítás hatékony lebontást biztosít. A szabályozott elfolyású fakultatív tavak 180
napnál hosszabb tartózkodású idejűek, a szennyvizet az ilyen tavakból egyszer (ősszel), vagy kétszer (ősszel és
tavasszal) vezetik el. A tavak leürítése ne legyen gyors, rendszerint 2 hét vagy ennél rövidebb időtartam és kb.
30 cm szennyvízmennyiséget hagyni kell a tóban.
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A tavas szennyvíztisztítás hatásfokát befolyásoló tényezők
Fizikai tényezők: tó felülete, mélysége, napfény, szélhatás, hőmérséklet, be- és elfolyási viszonyok.
Kémiai tényezők: szerves anyagok, pH, lebegőanyagok, toxikus anyagok tápanyag mennyisége.
Biológiai tényezők: baktériumok és algák, mikroorganizmusok aktivitása.
A szennyvíztisztító tavas rendszer hatásfokával kapcsolatban megállapítható, hogy rövid tartózkodási idő
mellett a teljes tisztítás hatásfoka az előülepítéssel azonos nagyságrendű, ami azt jelenti, hogy a tisztítás csak a
lebegőanyagoknak a tófenékbe történt ülepedése okozza. Ily módon a lebegőanyagok 90%-a távolítható el. ilyen
mértékű tisztítás kb. 3 napos hidraulikai tartózkodási idő esetén jellemző.
A tisztítás mértéke a hagyományos csepegtetőtestes, vagy eleveniszapos biológiai szennyvíz tisztítótelepével
azonos. Ezen a csoporton belül az üzemeltetési tapasztalatok alapján az alábbiakat lehet elmondani:
A tervezéstől és üzemeltetéstől függően a tavas rendszer a BOI5 50-95 %-t képes eltávolítani.
A biológiai folyamatok révén 10 napi hidraulikai tartózkodási idő alatt az oldott szerves anyagok kb. 80 %-a
távolítható el. A megfelelő vitalitású baktérium alga populáció révén elért bioflokkulációval a szennyvíz szerves
lebegőanyagainak gyorsabb és hatékonyabb fenékre ülepedését segíthetjük elő. Így a szuszpendált és oldott
szervesanyag kb. 85%-a órákon belül elszeparálható a szennyvízből. Ezt a folyamatot a magasabb hőmérséklet,
a nagyobb oldott oxigéntartalom és szélhatás gyorsíthatja.
A fakulatív tavak 50-60 napos hidraulikai tartózkodási idő alatt a BOI5 70-80 %-át a koliform baktériumok 9095 %-át távolítják el.
A szabályozott elfolyású tavak 180 nap hidraulikai tartózkodási idő esetében a BOI5 85-95%-át az összes
lebegőanyag 85-95 %-át, és a fekál coliform baktériumok 99 %-át is képesek eltávolítani. A nitrogén eltávolítás
90 % fölötti, a foszfát eltávolítás 60 % fölötti is lehet. Ez utóbbi adat jelzi azt, hogy a végső utótisztító tóból az
elfolyó szennyvíz fosz6tfáttartalmát esetenként csökkenteni kell.

5. Gyökérágyas tisztítási rendszerek
Gyökérágyas tisztítási rendszereknek számos típusát alakították ki az elmúlt időszakban. Ezek működésének
lényege, általában az, hogy vízinövényekkel telepítenek be valamilyen szennyvíztisztító sekély medencét, ahol a
lassan átszivárgó és átfolyó szennyvíz a gyökérzónán áthaladva, mechanikai illetve biológiai tisztításon esik
keresztül, mivel egyrészt a média tartalmaz bizonyos biofilmeket, másrészt maga a beültetett vízinövényzet
gyökerein keresztül vesz fel elsősorban nitrogént és foszfort a szennyvíztől. Beépítve ezeket a saját testükbe, az
átfolyó szennyvizet tisztítják. Ilyen tisztító berendezés lehet a vertikális áramlású nádágy, ahol a tisztító közeg, amibe a nád, gyékény (vagy más erre a célra használható vizinövény) gyökérzete belenő - homok vagy kavics
ágy, amely alatt még külön levegőztető csöveket helyezhetnek el. A szennyvíz vertikálisan beszivárog a
nádágyba, és ezáltal mechanikai és biológiai tisztításon esik keresztül. Ez egy biológiailag komplex és
viszonylag robosztus tisztítási megoldásnak tekinthető, amely viszonylag egyszerűen előállítható. Hátránya,
hogy nagyobb helyigénnyel bír, mint az előző megoldások. A szennyvíz kaszkádszerűen több egymásután
kapcsolt "bioágyon" is átvezethető a terhelés függvényében
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A vertikális nádágy mellett a horizontális átfolyású nádágyakat is széles körben használják, ahol nem a
vertikális hanem a medence hosszirányú horizontális átáramlása dominál.
Az utóbbi időben egyre több olyan élő ökológiai rendszert alakítanak ki, amely természetes körülmények között
tudja elvégezni a szennyvíztisztítást. Meghatározója ezeknek a rendszereknek az, hogy válogatott
élőszervezeteket helyeznek el a tisztítóközegben, amelyek fennmaradásukhoz egy dinamikus egyensúlyi
állapotban a szennyvíz vagy szennyvíziszap szilárd és szerves anyagait és tápelemeit használják fel. Szintén
szennyvizek fő vagy utókezelésére alkalmasak a különböző olyan rendszerek, amelyek megtörik a szennyvíz
útját, tehát különböző bukók kialakításával a magasságkülönbség leküzdésekor a szennyvíz jelentős oxigént
vesz magához. Ugyanakkor a szennyvíz lefolyását is mesterségesen lehet meghosszabbítani, kanyarok
kiépítésével, amely egyfajta aerob tavas tisztítási megoldást biztosít a szennyvizek számára
Utótisztításként szintén használható még a szivárogtató mezők kialakítása. A szivárogtató mezőket általában a
szeptintartályokkal kombináltan használják az elfolyó szennyvíz tisztítására. A szivárogtató mezőn gyakorlatilag
perforált dréncsöveket helyeznek el kavicságyban a felszín alá. A 0,8 m mélység alá, hogy a fagy ne tegyen kárt
a rendszerben. Szerencsés, ha két párhuzamos mezőt alakítunk ki, amelyet felváltva üzemeltetünk annak
megfelelően, hogy az előző mező körül a szerves anyag felhalmozódás fokozatosan leépül e, és milyen
ütemben. A szivárogtató mezők előnye, hogy helyszíni tisztítási lehetőséget biztosít. Jól tervezhető a dréncsövek
távolsága, kibocsátása hidrológiailag. Nagy a helyigénye, mivel viszont helyszín alatt van ez a terület,
beborítható gyepterülettel, és nincsen szaghatás, és nem látható a rendszer a felszínen. Előnye szintén, hogy a
kicsi a karbantartási és beruházási igénye. Hátránya a telepítési munkaigénye, valamint az hogy elszivárogtatás
révén, a vizeknek a visszanyerése körülményes lehet, tehát nem kifejezetten víztakarékos eljárás.
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18. fejezet - 19.Az erózió elleni
védelem agrotechnikai és erdészeti
módszerei
1. Agrotechnikai módszerek
Agrotechnikai talajvédelem feladatai:
• művelési ág helyes megválasztása
• táblásítás
• talajfedettség biztosítása
• sajátos talajművelési rendszer alkalmazása
A művelési ág helyes megválasztása azt jelenti, hogy az adott földterületet a körülményeknek megfelelően
hasznosítjuk.
A művelési ág megválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:
• termőréteg tulajdonságai, erózió statikus állapota
• erózió dinamikája
• lejtő technikai művelhetősége, terep lejtése, felszíne
• termeszthető növények választéka
A kiválasztott művelési ágnak biztosítania kell az erózió elleni védelmet, feleljen meg a korszerű talajművelés
és racionális talajhasználat szempontjainak. Ezek alapján szántó csak ott lehet, ahol a feltételek erre
megfelelőek, erdő a feltétlen erdősítést igénylő területeken kell.
Szántó:
• 17%-os lejtőhajlásnál meredekebb lejtőkön nem szabad.
• Vízmosásokkal, gyűrődésekkel terhelt területeken nem alkalmazható.
• Cél: talajpusztulás kisebb 15 t/ha*év. Ezt helyes termesztett növénykultúra, és agrotechnika megválasztásával
lehet elérni. A C növénytermesztési tényező legalább 0,1 kell hogy legyen.
Szőlő, gyümölcs ültetvények:
• 30%-os lejtőhajlásnál meredekebb lejtőkön nem szabad.
Szőlő I>12% akkor folytonos teraszozás
• Gyümölcs: 12%-17% megszakított terasz, 30%>I>17% folytonos terasz
Kaszáló:
• 30%-os lejtőhajlásnál meredekebb lejtőkön nem szabad, balesetveszély és a gépi betakarítás nehézségei miatt.
Legelő:
• 35%-os lejtőhajlásnál meredekebb, északi kitettségű lejtőkön nem szabad.
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• 20%-os lejtőhajlásnál meredekebb, déli kitettségű lejtőkön nem szabad a sugárzás és csapadék viszonyok
miatt.
• A gyep sűrű, állandóan fed, érdesíti a felszínt, a víz sebességét csökkenti, így az eróziót is.
Táblásítás során a táblák hosszanti oldalát a szintvonalakkal párhuzamosan kell kialakítani. A tábla alakja
elnyúlt legyen, szélesség: hosszúság aránya 1:4-1:10.
A táblán belül változó növényi Összetételt és sávokat kell kialakítani. A talajfedettség kialakítása a növények
helyes megválasztásával, vetésforgók alkalmazásával, a növényi maradványok területen hagyásával lehetséges.
A növények kifejtik talajvédő hatásukat, ha:
• hosszú ideig fedik a talajt
• nagy levélfelülettel árnyékolják, takarják a talajt
• gyökérzetükkel javítják a talaj szerkezetét, vízgazdálkodását
• lombozatukkal érdesítik a talajfelszínt
Minden géppel végzett műveletet a lejtő irányával keresztbe történjen. Ilyen módon az elfolyó víz útját képező
akadályok képződnek, ezért az eső nem fut le gyorsan a lejtőn. Kerülni kell a sima talajfelszín kialakulását, s
törekedni kell a vízlefolyást akadályozó, vízsebességet csökkentő talajfelszín megteremtésére és fenntartására.
Az alapművelést (téli időszak előtt) lehetőleg ne munkáljuk el. A talaj lezárása mindig hullámos felszínt
kialakító tömörtő eszközzel történjen.
A talaj mélyművelésével javul a talaj vízbefogadó képessége. Ha csak a felső 10-15 cm-es réteget művelik,
akkor egy idő után az alatta tömörödött rétegen elcsúszik a talaj. A szántásnál váltvaforgató ekét alkalmazzunk.

2. Erdészeti módszer
• Vízmosásokkal szeldelt területeken
• 35%-nál meredekebb lejtők esetében kell
Az erdő a talajlehordás ellen véd és feladata a termőtalaj védelme, vízháztartás szabályozása, víz és hordalék
fogás, művelési irány kijelölése. mezővédő erdősávok, vízmosás fej, rézsű megkötés, terepszínből kiemelkedő
területek „megsüvegelése”.
Erdők ezt a nagy evapotranspirációjukkal, intercepcióval, amely elősegíti a csapadék visszapárolgását és nagy
csapadék intenzitás esetén a csepp eróziót mérsékli, avartakaróval, amelynek funkciója a csapadék-visszatartás,
felszín érdesítés, és a gyökérzettel valósítják meg.
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19. fejezet - 18.Az erózió elleni
védelem műszaki módszerei
1.
Az erózió elleni védekezés komplex feladat, mely különböző talajvédelmi módszerek összehangolt, együttes
alkalmazását teszi szükségessé. E módszerek részint növénytermesztési és erdészeti, részben talajtani és
műszaki vonatkozásúak. A műszaki módszerek hatása gyorsabb, hatékonyabb, azonban költségesebb.
A talajvédelem műszaki módszerei a lejtők sáncolása, teraszolása, továbbá a vízelvezető és vízfelfogó árkok és
műtárgyak, a gyepes vagy burkolt levezetők, a hordalékfogó gátak, s esetenként tározók létesítése, vízmosások
megkötése. Célja a csapadék lefolyásának szabályozása. Ide tartozik a rézsűvédelem feladata is.
Úthálózat kialakítása
A domb- és hegyvidéki területeken az út nemcsak a közlekedést szolgálja, hanem szerepe van a víz
levezetésében, visszatartásában, a lejtők megszakításában.
Vonalvezetésük szerint lehetnek:
• szintvonallal közel párhuzamos
• lejtő irányú
• átlós irányú
• vegyes elrendezésű
Az utak vonalvezetését a közlekedési igényeken kívül vízelvezetési szempontok is befolyásolják. A lejtő irányú
utakat burkolni kell, mivel azok a vizet elvezetik, stabilizálni kell ezeket.

2. Sáncolás
Sáncnak nevezzük a lejtő olyan hullámosítását, amely vízvisszatartásra, vagy vízelvezetésre alkalmas és a
lejtőket tagolja. Szerepe a lejtő szakaszokra osztásával a felületi lefolyás erejének csökkentése, a víz útjának
megszakítása, a sáncban összegyűjtött víz talajba szivárogtatása. A fogalma: lejtős, nyugtalan felszínű
területeken alacsony gátak létesítése a csapadék megtartására vagy az erózió megakadályozására.
Az általában rétegvonallal párhuzamos gátak (sáncok) a terepviszonyoknak megfelelő sűrűségben húzódnak és
mesterséges terephullámokat képeznek. A sánc felső oldalán ún. sáncárkot alakítanak, amelyben a lejtőről a
csapadék összegyűlik. A sánchát 30-50 cm magas és enyhe oldallejtésű, hogy a mezőgazdasági gépek
átjárhassanak rajta.
A sáncok hossz-szelvényük alapján lehetnek vízszintes és lejtős sáncok. A vízszintes sánc a szintvonalak
irányába halad, így nincs esése, a lefolyó vizet tározza. Az összegyűjtött csapadékot teljes egészében helyben
tartja, ily módon nem fut le a lejtőn, s nem okozhat kárt. Ott szabad kialakítani, ahol a talaj vízbefogadó
képessége jó. A lejtős sánc (3-5% esésű) lassan vezeti lefelé a vizet, s rendszerint az alja gyepes területbe, vagy
vízelvezető árokba torkollik. A sáncok távolsága függ a talajtulajdonságoktól, a lejtő szögétől, a termesztett
növények talajvédő hatásától, ezektől függően a távolság 18-50 méter közötti. A lejtős és vízszintes sáncok
egyaránt lehetnek duzzasztott vízszintűek, ami azt jelenti, hogy a sáncvégeket a vízlevezetőbe való csatlakozás
előtt fél sáncmagasságban elgátoljuk. Így a sáncok jelentős mennyiségű vizet tartanak vissza a területen,
biztosítva annak lassú beszivárgását, ugyanakkor a víztöbbletet a vízelvezetők elszállítják.
A gépesített szántóföldi művelés akadálytalan folytatása igen fontos feltétel a talajvédelem tekintetében, éppen
ezért a sánc szélessége a lejtéstől függően 12-20 m-nek kell lennie.

3. Teraszolás
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A terasz olyan mesterséges tereplépcső, mely a lejtő egy részén csökkenti a lejtő hajlásszögét. A kiképzett
teraszlapon a termesztés könnyebb lesz, a rézsű, vagy a támfal pedig kiesik a termelésből. Magas költsége miatt
szőlő, vagy gyümölcsös telepítése előtt építik akkor, ha más, gazdaságosabb megoldás nincs. A teraszok között
megkülönböztetünk vízszintes és lejtős teraszokat, vizet tartó és vizet nem tartó, vizet elvezető teraszokat, rézsűs
és támfalas, folytonos és megszakított teraszokat. A vízszintes terasz hosszirányban a rétegvonalat követi. A
terasz lapja lehet lejtő irányú, ellenesésű, vagy vízszintes. A teraszok lejtőn való egymásutánisága szerint
megkülönböztetünk folytonos teraszolást, amikor az egymás fölött következő teraszok összeérnek, valamint
megszakításos teraszolást, mikor a két egymás fölött fekvő terasz között a lejtő felületéből még marad eredeti
lejtőhajlású, változatlan terület. A rézsűs terasznál a töltés anyaga föld, a támfalasnál a teraszlap völgy felőli
oldalán kőből, vagy betonból építik a támfalat.
Gyümölcsös, vagy szőlőültetvény céljára lépcsős teraszokat alakítunk ki. Ezek rendeltetésük szerint lehetnek
eséscsökkentő, víztartó és vízvezető teraszok. A teraszok építésével egyidejűleg gondoskodni kell a fölös víz
elvezetéséről, ezért árokrendszert, vagy vízelvezetőket kell építeni.

4. Övárok
Az övárkok és Övcsatornák a terület legmagasabb határvonalain húzódó, szintvonallal közel párhuzamosan
haladó csatornák. Feladatuk, hogy a rendezési területeket megvédjék és mentesítsék a lejtő magasabb részéről
lefolyó vizektől.
Az árkok vége gyepes területhez, vagy vízelvezetőhöz csatlakozik. Általában szőlőben létesítik, ahol nem
akarják a már beállt szőlőt alapvetően megbolygatni. Szántóföldön csak akkor létesíthető, ha erdősávot is
telepítünk. Az árkok mélysége 80 cm, a kitermelt földből a völgy felől 50 cm magas padkát létesítenek, melyet
gyepesítenek. Az árok hossza ne legyen több mint 300 méter, távolságuk legalább 40-50 méter. Szükség esetén
a vízlevezető rendszerbe több műtárgyat kell beépíteni, amelyek a levonuló víz energiáját mérséklik, vagy a
szállított hordalékot fölfogják. A terep alakulásától függően lehet a sáncokat, a teraszokat, valamint az árkokat a
vízelvezetőkkel, erdő-, cserje- és gyepsávokkal kombinálni.

5. Vízmosáskötés
Elsősorban a vízmosás fejlődésének okát kell megszűntetni, tehát csökkenteni a vízmosásba kerülő víz
mennyiségét. A teljes megszűntetés módja a vízmosásfej megkötése, vízmosás feltöltése, fenékgáttal való
megkötése. Hordalékfogó gáttal a vízmosás katlanjának részleges feltöltése biztosítható.
Lejtőirányú keresztcsatornák és befogadó és vízelvezető csatornák
A terület kisebb esésű részein a lejtőn folyóvíz összegyűjtésére és elvezetésére szolgáló csatornák. Feladata,
hogy megakadályozza a mozgó víz koncentrálódását. A lejtőkről, a vízvezető művekről érkező vizek
továbbvezetésére szolgáló csatornák. Alapelv, hogy a vízfolyás a völgy mélyvonalán haladjon.

6. Felszín alatti vízlevezetők
A felszín alatti víztelenítő hálózat részei és elnevezésük a lejtőn elfoglalt helyzetük szerint a következők:
övdrén, teraszdrén, övdrénsor, mezőszerű talajcsőhasználat. Kisebb vízgyűjtőknél, elsősorban teraszcsatornák
víztelenítésére alkalmasak az általában műanyag kialakított felszín alatti vízelvezetők. A víz bevezetése a
teraszcsatorna feneke fölé emelkedő 50-55 cm magas csövön történik. A cső alsó fele perforált, a felső fele
huzalhálóból áll.

7. Rézsűvédelem
Fontos feladat a mesterséges földművek védelme az erózió ellen, mint például a töltések hidak építésénél, vagy
autópályák mellett. A következő módszerek alkalmazhatók rézsűvédelemre:
Geoháló: kis geometriai méretekkel rendelkező, vékony bordájú, nem merev csomópontú, extrudálással
előállított műanyag szerkezet.
Jutaszövet: elsősorban a füvesedés elősegítésére alkalmas természetes, és/vagy műanyagot tartalmazó anyagok.
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Geocella: vékony, extrudált (sima, lyukasztott vagy érdesített) műanyag lemezből hegesztési, vagy tűzési
eljárással készült, különböző magasságú, harmonikaszerűen széthúzható, alapvetően erősítésre és i; erózió
megakadályozására készült, műanyag cella tábla
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20. fejezet - 20. Radioaktív sugárzás
lehetséges forrásai, illetve a nukleáris
erőművek berendezései, technikái,
technológiai megoldásai. Az
elhasznált fűtőelemek kezelése.
1. Radioaktív szennyezőforrások
A környezetünkben radioaktív szennyeződés nemcsak emberi tevékenységből származik, számos természetes
eredetű sugárzó izotóp is található a bioszférában. A természetes és mesterséges eredetű izotópok, mint
radioaktív szennyezőanyagok, a környezet valamennyi elemében (levegő, víz, talaj, élőlények) kimutathatók.
Természetes eredetű radioaktív izotópok
Egyes kőzetek tartalmaznak radioaktív izotópokat, tehát a természetes radioaktív sugárzás egyik forrása a
talajban keresendő, ez az úgynevezett terresztrikus sugárzás. Másik természetes eredetű izotópforrás a
világűrből a földre érkező, nagy energiájú kozmikus sugárzás. A kozmikus sugárzást alkotó részecskék (az ún.
primer sugárzás) már a légkör felső rétegében ütköznek a levegő atomjaival és különböző magreakciók során
izotópok (3H, 7B, 14C) és elemi részecskék (mezonok, hiperonok, neutronok) keletkeznek. A primer sugárzás
hatására keletkező izotópok felezési ideje kicsi, ezért keletkezésük és bomlásuk között egyensúly alakul ki. Az
élővilág terhelését tekintve a primer kozmikus sugárzásból származó nagyságrenddel nagyobb, mint a
létrehozott izotópok másodlagos hatása.
A40K izotóp előfordulása lényegesen meghaladja a többi természetes izotóp előfordulását, emellett a felezési
ideje is nagyon hosszú, ezzel magyarázható kiemelt helye a természetes izotópok között. Gyakoriságára
jellemző, hogy a talajok káliumkoncentrációja általában 1-2%, de a gránité 3-4%, a növények ásványianyagtartalmának 30-40%-a kálium. A kálium mellett a 14C izotóp a legjelentősebb. Ugyan a sugárzási energiája
kicsi, de mégis kiemelten kell kezelni, mert az asszimilációban a természetes szénhez hasonlóan részt vesz,
beépül az élő szervezetekbe. A szén körforgása révén állandóan cserélődik az atmoszféra, hidroszféra, litoszféra
és a bioszféra között. Az elpusztult szervezetekben levő szén és 14C azonban már nem cserélődik, ezzel
lehetővé téve az úgynevezett radiocarbon-kormeghatározást. A módszer lényege, hogy időben a 14Ckoncentráció fokozatosan csökken, a szén¬izotóp fajlagos aktivitásának ismeretében a széntartalmú
maradványok kora meghatározható.
A könnyű és közepes tömegű izotópok aktivitása a kálium- és szénizotópéhoz képest lényegesen kisebb,
hozzájárulásuk a természetes eredetű sugárterheléshez csekély.
Az eddig tárgyaltak mellett meg kell említeni a nehéz atomok csoportját, amelyek kiinduló izotópjai már a Föld
képződésének stádiumában is léteztek. Az ebbe a kategóriába tartozó izotópok a természetben viszonylag
jelentős mennyiségben (gránitban, agyagpalában, szénben) előforduló 232Th, 238U és 235U valamelyikéből
származnak, mint azok radioaktív bomlásának termékei. A leggyakoribb nagy tömegszámú izotópok a 226Ra, a
222Rn és a 220Rn, elsősorban ezekkel kell számolnunk, amikor az élő szervezetek sugárterhelését vizsgáljuk. A
radon általában szabad térben eloszlik, nem jelent veszélyt, de az előzőekben említett talajokba, vagy ilyen
kőzetből épített házakba beszivároghat és káros mennyiségben felhalmozódhat.
Mesterséges eredetű radioaktív izotópok
A bioszféra sugárszennyezettségének kialakulásában a kísérleti nukleáris robbantások játszották a döntő
szerepet. A nagy energiájú robbantások hatására az atomfelhőben lévő radioaktív anyagok jelentős része a
sztratoszféráig emelkedett, a robbanást követő nagy áramlási sebesség következtében a Föld tetszőleges pontjára
eljutott 1-2 hét alatt. (Például az 1964-ben Kínában végrehajtott légköri robbantás hatása az NDK-ban 10-18
nappal a kísérlet után kimutatható volt, vagy Magyarországon az 1976 októberében gyűjtött növénymintákon
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nagyságrenddel nagyobb szennyezettséget mértek, mint a korábbi időszakban, a szeptember 26-án szintén
Kínában végrehajtott robbantás miatt.)
Az atomrobbantáskor keletkezett izotópokat három csoportba sorolhatjuk. Az egyik csoportba a töltet
maradványai tartoznak, amelyek nem vettek részt a robbanásban, csak szétszóródtak (urán- és
plutóniumizotópok). A másik csoportba az indukált radioaktivitás termékeit soroljuk, amelyek a magreakciók
eredményeképpen a környező anyagokban (bombaköpeny, talaj, egyéb tereptárgyak) keletkező aktív anyagok.
A harmadik csoportba a hasadási termékek tartoznak, mennyiségüket és veszélyességüket tekintve ezek okozzák
a legsúlyosabb szennyezést. Az U- és a Pu-atommag hasadása nagyon sokféleképpen játszódhat le, mintegy 60
féle primer hasadási terméket hozva létre.
A hasadási termékek aktivitása az idő függvényében-jelentősen csökken, mivel az izotópok zöme rövid felezési
idejű. Például egy 1 kt robbantáskor mintegy 50 g hasadási termék válik szabaddá, amelynek aktivitása a
robbantás után 1 perccel 4 * 1021 Bq, 24 óra múlva viszont már csak 6 • 1016Bq. Tartós sugárterhelést hosszú
felezési ideje miatt a 14C, a 90Srrés a 137Cs okoz.
A légköri kísérleti atomrobbantások visszaszorításával a légkör terhelése csökkent, napjainkban az
atomerőművek üzemelése és az urán termelése okozza a problémát. A Földön 1990-ben 423 ipari reaktor
üzemelt és 184 volt építés alatt. Az 1970-es években épült a legtöbb atomerőmű, azóta az építési ütem
hozzávetőlegesen tizedére csökkent. Az urán termelésével kapcsolatban az a fő probléma, hogy az érc
urántartalma nagyon alacsony (0,1-0,2%), ezért nagyon nagy mennyiségű kőzetet kell kitermelni, sok lesz a
meddő, ami viszont még jelentős mennyiségű radioaktív anyagot tartalmaz. A meddőhányókról a szél és a
beszivárgó víz a levegőbe, illetve a felszín alatti vizekbe szállíthatja a radioaktív port. A 226Ra folyamatosan
bomlik a meddőhányókban, a keletkező, szintén radioaktív 222Rn gázt a szél szintén nagy távolságra
elszállíthatja.
Az erőművek üzemelése során légköri kibocsátásra kell számítani, valamint a rendkívül nagy mennyiségű
hűtővíz szennyezésére. Ezek a problémák helyes tervezés és kivitelezés, valamint gondos üzemeltetés révén
megoldhatók. (A Paksi -Atomerőmű Dunába bocsátott emissziója például az ivóvíznormáknak is alatta marad.)
Nem ilyen egyszerű viszont az elhasznált fűtőelemek és az újrafeldolgozásuk során keletkező hulladékok
elhelyezése. Az üzemelés alatt nagy, közepes és kis aktivitású hulladékok képződnek. A nagy aktivitású
hulladék tartalmazza az összes hulladék radioaktivitásának 99 %-át, miközben tömege csak 1 %. Ezek a
hulladékok hőt termelnek, hosszú élettartamúak (több ezer év) és nagyon veszélyesek. Elhelyezésüket úgy
kellene megoldani, hogy a tárolókból semmiféle sugárzás ne kerülhessen ki rendkívül hosszú élettartamuk alatt,
még akár természeti katasztrófa esetén sem. A szinte megoldhatatlanul bonyolult műszaki feladat az oka, hogy
végleges hulladéktároló még sehol sem valósult meg, napjainkban ideiglenes lerakókban tárolják a
fűtőelemeket. Elméleti elképzelések szerint a hulladékot üvegtömbbe, majd betonba ágyaznák és településektől
távol, nagy mélységben, kristályos kőzetben kialakított tárolókba helyeznék.
A kis és közepes aktivitású hulladék lerakásának műszaki nehézségét a nagy tömeg, nem pedig az aktivitás
okozza. Elhelyezésük többszörös védelmet biztosító, szigetelt tárolókban megoldható. A jobb helykihasználás
érdekében lehetséges a tömörítésük, és a legkisebb aktivitású éghető anyagok hamvasztása.

2. A fűtőanyagciklus
A fűtőanyag ciklus az urán bányászatával, ill. a fűtőanyag kikészítésével kezdődik, magában foglalja a
szabályozott maghasadást, a reprocesszálást és a kiégett fűtőanyag, mint radioaktív hulladék végleges
hulladéktárolóban való elhelyezésével fejeződik be.
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Az uránérc természetes előfordulásában kemény, fehér fémes érc amelynek a nem hasadó 238U tartalma 99,3%
és a hasadó radioaktív 235U izotóp tartalma 0,7%.
Az uránbányákban dolgozók egészségét közvetlenül is veszélyezteti a 235U leányeleme a 222Rn izotóp, amely
a bánya levegőjében több ezer Bq * m–3 aktivitást is elérhet.
A radon 222 leukémiát és pajzsmirigy károsodást okozhat. Ezért rendkívül fontos a bánya gyakori szellőztetése.
A bánya közelében lévő üzemben az ércet aprítják, őrlik és oldószerrel kezelve kivonják az U3O8 tartalmat,
majd koncentrálják.
Az uránbányászat és az ércdúsítási folyamat meddőhányók kialakítását eredményezi, amely jelentős
mennyiségű radioaktív anyagot tartalmaz. Irodalmi adatok szerint az összes potenciális sugárzás 85%-a a
meddőhányókban marad. A szél a radioaktív port elszállíthatja, és távolabbi területek szennyezését okozhatja,
amint azt erre irányuló vizsgálatok kimutatták. Az emberek, állatok tüdejében, a tejben és a növényekre rakódott
porszennyezésben kimutathatók voltak a sugárzó izotópok. Ennek ellenére nem ez a legveszélyesebb a
környezetre, mivel nagy területen szétszórt, kis aktivitású sugárzásról van szó. A meddőhányók leföldelésével és
növényzet telepítésével a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatás mérsékelhető, azonban meg nem szüntethető.
A talajvíz szennyeződése a meddőhányó alá megfelelő szigetelő réteg kialakításával előzhető meg.
Az uránoxidot az átalakító üzembe szállítják, ahol gázalakú urániumhexafluoriddá (UF6) alakítják át. A
urániumhexafluorid gázzal, a hasadó 235U koncentrációját 0,7%-ról egy dúsítóban 3%-ra növelik A dúsított
urániumhexafluorid a fűtőelem készítő üzembe kerül, ahol urándioxiddá alakítják át. Az urándioxidból golyókat
képeznek, majd ezeket rudakba töltve készítik el a fűtő elemeket, amelyeket az atomerőművekbe szállítanak.
Általában évente a fűtőelemek 1/3-át cserélik ki. Az előkészítéssel kapcsolatos tevékenységek környezeti
hatásaival a szakirodalomban nem sok szó esik, így ezek környezeti megítélése bizonytalan. Tény, hogy a
dúsítás és a fűtőelem készítés során jelentős mennyiségű veszélyes hulladék képződik, amelyet folyékony
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állapotban tavakban, vagy szilárd formában meddőhányókban tárolnak. A dúsított urán, ill. a kész fűtőelemek
szállítása is bizonyos környezeti kockázatot jelent, mivel ezek szállítása közben fordulhatnak elő balesetek.
Magyarországon az 1950-es években kezdődött az uránbányászat a Pécshez közeli Jakab hegyben. A kis urán
tartalmú ércből kinyert anyagot a volt Szovjetúnióba szállították tovább feldolgozás céljából, ahonnan a kész
fűtőanyagot visszavásároltuk Az ércbányászat és feldolgozás, ill. a keletkezett meddőhányó súlyosan
veszélyeztette Pécs környezetét.
A nukleáris fűtőanyagciklus legismertebb és leglényegesebb szakasza az atomerőművekben játszódik le, ezért
ezek működésével külön fejezetben foglalkozunk.

3. Az atomerőművek működése
Az atomerőművekben az atommagban tárolt óriási mennyiségű energia felszabadítása és elektromos energiává
történő átalakítása történik, az atomreaktorban lejátszódó indukált maghasadás révén.
Az indukált maghasadás az olyan atommag hasadása (fissziója), amelyet mesterségesen tesznek instabillá gyors
részecskével (pl. neutronnal) bombázva. Erre a célra nem minden mag alkalmas, csak az ún. hasadóanyagok
mint pl. 235U, vagy a 239Pu. Ha egy anyagban elegendő a hasadó mag, akkor az indukált hasadással
felszabaduló neutronok további neutronokat szakítanak le, és ezzel beindul a láncreakció. A láncreakció a
reaktorban szabályozottan megy végbe, az atombombában ezzel szemben szabályozatlanul, robbanás szerűen.
Az atomreaktor olyan szerkezet, amelyben a nukleáris reakciók hőt termelnek. Két alapvető típusa
különböztethető meg: a maghasadást (fissziót) és a magfúziót hasznosító reaktor. Ezek közül jelenleg a
maghasadást hasznosító reaktorok működnek, a magfúziós reaktorok jelenleg kísérleti stádiumban vannak, ezek
üzembelépése az 21. században várható. Amennyiben sikerül megalkotni a mag fúziós reaktort, úgy annak
energiatermelése egységnyi fűtőanyagra számítva négyszer annyi lenne, mint a maghasadást hasznosító
reaktoré. Mind emellett a hidrogén korlátlanul áll az emberiség rendelkezésére, ugyanakkor az urán készlet
korlátozott, bányászata költséges és veszélyes.
A maghasadás során a sugárzó elemek atomjai neutront befogva bomlanak: alfarészecskék, elektronok, kisebb
rendszámú elemek és szabad neutronok keletkeznek. A szabad neutronok maghasadásokat idéznek elő, és ez a
folyamat egyre több atommag bomlását idézi elő és így beindul a láncreakció.
A termikus reaktorokban az urán 235 csak akkor tudja befogni a neutronokat, ha azokat moderátorok
(fékezőanyagok) segítségével lelassítják. Ezek olyan anyagok lehetnek, amelyeknek könnyű az atommagja, mint
pl. a víz, nehézvíz vagy grafit. a reakciósebesség szabályozásához az ún. elnyelő rudak (szabályozó rudak)
tolhatók kibe a reaktormag csatornáiba. A szabályozó rudak bórt vagy kadmiumot tartalmaznak.
A reaktor magból hűtőközeggel vezetik el a keletkező hőt. A hűtőközeg anyagától függően közvetve, vagy
közvetett módon gőzt állítanak elő, amely turbinát, ez pedig elektromos áramot termelő generátort működtet.
A hűtőközegtől (normálvíz, nehézvíz, gáz, folyékony fém) és a hőátadó rendszer felépítésétől függően az
atomerőművek különböző típusúak lehetnek, de eltérés lehetséges a biztonsági rendszer tekintetében is.
Az üzemelő reaktorok nagy része az ún. könnyűvizes reaktorok (LWR; Light Water Reactor) típusába tartozik,
amelyeknél mind a moderátor, mind a hűtőközeg normál víz. Ez a típus lehet forralóvizes (egyetlen vízköre van
és nem alkalmaznak túlnyomást), vagy nyomottvizes reaktor (amelynek a primer vízkörében a nagy nyomás
miatt állandóan cseppfolyós a víz és csak a szekunder körben fejlesztenek gőzt, amely a turbinákat működteti).
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Az LWR típusú reaktorok energia hatásfoka 25–30%, ugyanakkor egy széntüzelésű erőmű esetében ez mintegy
40%. Bár költségesebbek mind a létesítés, mind az üzemeltetés vonatkozásában a grafitmoderátoros, gáz-hűtésű
reaktorok, azonban hatásfokuk 38%, mivel magas hőmérsékleten működnek. Ezeknél a hűtőközeg nyomás alatt
álló széndioxid.
A paksi Atomerőműben négy nyomottvizes rendszerű ún. VVER-440/213 típusú reaktor blokk került beépítésre.
A vízhűtéses reaktorok esetében igen nagy a vízszükséglet. Így pl. a Paksi Atomerőmű esetében ez 100 m3*s–1,
ezért az üzembelépést követően Magyarország ipari vízigénye megduplázódott.
Az atomerőművek egyébként normál üzemben nagyon csekély mennyiségű sugárzó izotópot juttatnak a
környezetbe. A mérések szerint az összes sugárzás ritkán haladja meg a természetes háttérsugárzás értékét. A
Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (International Commission on Radiological Protection; ICRP) az egy főre
eső évenkénti sugárterhelés felső határát 5 mSv-ben állapította meg, ugyanakkor a tényleges technikai terhelést
1 mSv-re becsülik. Az atomerőművek dolgozói számára a felső határ 50 mSv.
A környezet sugárterhelésének mérésére az atomerőművek környezetében egy kb. 30 km sugarú körben
érzékeny műszerekkel, környezet-ellenőrző rendszert építettek ki. (a Paksi Atomerőmű 30km-es körzetében egy
24 mérőállomásból álló hálózat évente 4–5 ezer víz-és levegőmintát elemez, de természetesen a szakhatóságok
is rendszeresen ellenőrzik a sugárzást).
Az egyéb légszennyező anyagok vonatkozásában néhány számadat érzékeltetheti a szénerőmű és az atomerőmű
közötti különbséget.
Egy 1000 MW teljesítményű korszerű szénerőmű naponta 7000 t szenet fogyaszt és az éves szennyezőanyag
kibocsátása a következő:
6 500 000 t CO2
4500 t NOx
900 t SO2
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400 t nehézfém (As, V, Cd, Pb)
Egy 1000 MW teljesítményű atomerőmű naponta 80 kg uránt használ fel és évente keletkezik:
30 t nagy aktivitású radioaktív hulladék, mely feldolgozás után 6 m3 térfogatú
≈300 m3 kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék
A hűtővízzel a befogadóba kerülő sugárzó anyagok még a légkörbe kerülőknél is kisebb sugárzási dózist
jelentenek, így a vízbe kerülő radioaktív izotópok koncentrációja, nem éri el az ivóvízre meghatározott
határértéket.
A befogadóknak a visszaadott hűtővíz által okozott hőszennyezésével számolni kell. Annak ellenére, hogy a
hűtés során felmelegedett vizet hűtőtavakban lehűtik, a bevezetett víz hőmérséklete magasabb, mint a
befogadóé. (A Paksi Atomerőmű által a Dunába visszaadott hűtővize 7–10 °C-kal nagyobb hőmérsékletű, mint a
Duna hőmérséklete, ez a hőmérséklet különbség, a nagy vízhozam miatt maximum 1 °C hőmérsékletemelkedést
jelent.)

4. Radioaktív hulladékok kezelése
A kiégett fűtőelemeket egy ideig a reaktor közelében hűtött tartályokban tárolják.
A lehűtött kiégett fűtőelemek vagy a reprocesszálóba (újrafeldolgozó), vagy a hulladéktárolóba kerülnek.
A reprocesszáló üzemekben kémiai módszerekkel kivonják a kiégett fűtőelemekből 235U-t, a 239Pu-t, és a
249Cf-t, amelyekből az erőművekben újrahasznosítható fűtőanyagot készítenek. A műveletekkel
összefüggésben újabb radioaktív izotópok kerülnek a környezetbe. Ezek közül a 10,8 év felezési idejű 85Kr
emelendő ki, melynek légköri koncentrációja Berényi D.(1981.) szerint 1954–1981 között 27 mBq/m3-ről, 700
mBq/m3-re emelkedett.
A reprocesszáláshoz felhasznált anyagok is erősen sugárzóvá válnak , és nagy mennyiségben halmozódnak fel
az üzemek területén. Így ezek a nem oldják meg a nukleáris hulladékok problematikájának egy részét sem,
ellenkezőleg újabb gondokat okoznak. Gyakran igen nagy távolságra szállítják a reprocesszálást követően a
fűtő-elemeket(pl. Franciaországból Japánba) és ezáltal nő a balesetek kockázata.
A nukleáris fűtőanyag ciklus utolsó lépése az atomerőművekből, vagy a reprocesszáló üzemekből kikerülő nagy
aktivitású, valamint ezek mellett a nagy mennyiségű a kis és közepes aktivitású, hosszú felezési idejű
hulladékok biztonságos és végleges elhelyezése.
A nagy aktivitású hulladékok (a kiégett fűtőelemek) térfogata nem éri el a a teljes hulladék térfogat 1%-át,
azonban ezek tartalmazzák az aktivitás 99%-át. Ezek hosszú felezési idejűek, hőt termelnek és igen veszélyesek.
A becslések szerint 2006-ig világszerte mintegy 24 000 m3-re tehető a felhalmozódó kiégett nukleáris fűtőanyag
mennyisége. A Paksi Atomerőműben évente 200–240 m3 folyékony és 80–100 m3 szilárd veszélyes hulladék
képződik. Az elhasznált fűtőanyagot ideiglenesen az erőműben létesült MVDS típusú biztonságos átmeneti
tárolóban tárolják. Az eddigiekben a kiégett fűtőelemeket Oroszországba szállították, ahol az orosz fél
szerződésben vállalta annak feldolgozását.
A végleges hulladék tárolók kialakítása jelenti a legnagyobb gondot az egész fűtőanyag ciklusban. Ezektől
ugyanis megkövetelik az olyan biztonságos kialakítást, hogy még természeti katasztrófa (földrengés,
vulkánkitörés) esetén sem kerülhet ki sugárzó anyag több ezer évig, nem okozhat kárt a környezetben, ill. nem
veszélyeztetheti az embereket.
E szigorú követelményekkel magyarázható, hogy végleges hulladéktároló még sehol sem épült. A tárolás elve,
hogy több szintű védelmet kell biztosítani, és ily módon kell elhelyezni a radioaktív hulladékokat. A harmadik
védőréteget olyan természeti képződmény alkotja, amely megakadályozza, hogy katasztrófa esetén a hulladék
vízzel érintkezzen, ill. felszínre kerüljön ki. Az eddig elvégzett vizsgálatok szerint ezeknek a követelményeknek
lakóhelyektől távol eső, kristályos kőzetekben (bazalt), sóbányákban, ill. tufa-és agyagrétegekben kialakított
tárolók felelnek meg a legjobban.
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A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok az összes aktivitás 1%-át teszik ki, az elhelyezésnél ezért
inkább a nagy tömeg okoz problémát.
A közepes és kis aktivitású hulladékok körébe tartoznak a reaktormag környezetéből származó fűtőelembevonatok, iszapok, gyanták a reaktor magból kiszerelt acél elemek, a dolgozók által használt védőfelszerelések,
szerszámok, laboratóriumi eszközök, szigetelőanyagok, víztisztítási maradékok stb.
A kis és közepes aktivitású hulladékot a felszín alatt a felszín alatti vizektől jól elszigetelt módon kialakított
tárolókban helyezik el, a jobb helykihasználás érdekében tömörítve.
A geológiai, műszaki biztonsági és gazdasági vizsgálatok alapján 1996-ban Bátaapáti (Üveghuta) térségében
egy felszín alatti, gránitba mélyített tároló, valamint Udvari térségében, löszben, egy felszíni tároló létesítését
javasolták. A biztonsági elemzések alapján sugárvédelmi szempontból mind a felszíni, mind a felszín alatti
tároló létesítése járható útnak bizonyult, mindazonáltal előnyösebbnek mutatkozott a Bátaapáti (Üveghuta)
térségében létesítendő felszín alatti tároló koncepciója.
A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló 1976-ban kezdte meg működését; feladata az
egészségügyből, kutatásból, oktatási és ipari alkalmazásokból származó radioaktív hulladék elhelyezése volt.
2004 végére a telephely eredeti tárolókapacitása megtelt.
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21. fejezet - Ellenőrző kérdések
1.
a, Mi az IPPC?
1. Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés
2. Integrált szennyezés csökkentés
3. Integrált szennyezés megelőzés
b, Az életciklus-elemzés szintjei:
1. fogalmi LCA
2. részletes LCA
3. vázlatos LCA
4. egyszerűsített LCA
c, Mi a KMR?
1. a vállalat általános menedzsmentrendszerének része.
2. magatartási forma, amely alapján működteti a vállalatot a vezetőség.
3. a környezettudatos szervezetek vezetését, működtetését jelenti oly módon, hogy maga a tevékenység és a
kibocsátott termékek, szolgáltatások ne veszélyeztessék, és minél kevésbé terheljék a telepítési, munkahelyi
és természeti környezetet
d, A környezeti menedzsment rendszer általánosan elfogadott alapelvei (több jó megoldás lehetséges):
1. A szennyeződés megelőzését szolgáló megközelítés
2. A technológiai transzfer előmozdítása
3. Alkalmazottak képzése nem szükséges
4. Kimaradás az össztársadalmi erőfeszítésekben;
5. A környezet védelme vállalati prioritás
e, A szabványosítás legfontosabb alapelvei közül melyik(ek) a kakukktojás?
1. közmegegyezés,
2. precízség
3. tárgyszerűség,
4. Ellentmondás mentesség és összefüggőség,
5. önkéntesség,
6. nyilvánosság és nyitottság
f, Mi a PDCA ciklus? (több jó megoldás lehet)
1. Plan-Do-Check-Act
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2. Folyamatos fejlesztés lépéseinek angol rövidítése
3. tervezés-megvalósítás-ellenőrzés-megvalósítás
g, Milyen problémákkal foglalkozott a Riói konferencia (1992) éghajlatváltozásról szóló keretegyezménye?
1. savas esők
2. üvegházhatás okozta felmelegedés
3. ózonréteg károsodása
4. szmog
h,Milyen témakörökkel foglalkozott a Riói konferencia (1992) biológiai sokféleségről (biodiverzitás) szóló
egyezménye?
1. Természetvédelem
2. Tájvédelem
3. Genetikai erőforrások védelme és hasznosítása
i, Környezeti hatások kiterjedés. Melyik a kakukktojás?
1. globális
2. regionális
3. országos
4. helyi
j, A környezeti hatások azonosítása során vizsgáljuk a:
1. bemenő és kimenő energiaáramokat
2. Input és output információkat
3. bemenő és kimenő anyag- és energiaáramokat
4. bemenő és kimenő anyagáramokat
k, Miért van szükség a HACCP-re?
1. Minden EU-s országra kötelező
2. Minden országra érvényes a világon és így kötelező is
3. Javítja az adott cég megítélését
l, Fizikai tényezők:
1. épület, feldolgozó helyiségek kialakítása,
2. higiénia
3. tárolók, munkafolyamatok lépései,
4. elrendezés,
5. berendezések,
6. használatos eszközök, tárolók, hűtők
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m, Mi a PDCA ciklus?
1. Körfolyamat-elv
2. Fenntartható fejlődés elve
3. P - Plan –Tervezés, D - Do –Megvalósítás, C – Check- Ellenőrzés, A – Act- Intézkedés
n, Mit neveztek ’New way’-nek?
1. JUSE
2. Termékfejlesztési megközelítés
3. Terméktervezési megközelítés
o, Melyik(ek) a Helyi környezeti auditálás fajtái?
1. Környezeti összeg indikátorok
2. Környezeti minőség indikátorok
3. Környezeti teljesítmény indikátorok
4. Fenntartható fejlődés index
p, Melyik a kakukktojás? Integrált irányítási rendszerek jellemzői:
1. Differenciált
2. Organikus
3. Moduláris
4. Profil semleges
5. Szektor specifikus
q, Az integráció szintjei lehetnek:
1. System engineering.
2. Intézkedések
3. Az egyes szempontok integrációja a politikában, az eljárásokban és az utasításokban
4. A rendszerek integrációja
r, Mi a térinformatika fogalma?
1. Térbeli kapcsolatok statisztikai vizsgálatával foglalkozó tudomány és módszertan.
2. A Föld felszínén található objektumok felmérésével foglalkozó tudományág
3. Térbeli objektumok és jelenségek kapcsolatrendszerének feltárásával és elemzésével foglalkozó tudomány és
módszer.
4. A Föld felszíni objektumok felmérésével, digitalizálásával, és ábrázolásával foglalkozó tudományág
5. A térbeli kapcsolatokkal foglalkozó elemző és értékelő rendszer és tudományág.
s, A térinformatika szoftver biztosítja
1. azokat az eszközöket, amelyek az adatok tárolásához, elemzéséhez és kijelzéséhez szükségesek.
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2. azokat a funkciókat és eszközöket, amelyek a földrajzi információk tárolásához, elemzéséhez és kijelzéséhez
szükségesek.
3. azokat a módszereket, amelyek a GPS adatok tárolásához, elemzéséhez és kijelzéséhez szükségesek.
4. azokat a módszereket, amelyek a földrajzi információk tárolásához, és megjelenítéséhez szükségesek.
5. azokat a funkciókat, eszközöket és módszereket, amelyek a GPS adatok tárolásához, elemzéséhez és
kijelzéséhez szükségesek.
t, A felső-geodézia feladata
1. A Föld alakját helyettesítő geometriai alakzatok (ellipszoid, gömb) alakjának és méreteinek meghatározása.
2. A Föld alakját helyettesítő geoid alakjának és méreteinek, valamint a köztük lévő eltéréseknek a
meghatározása.
3. A Föld, ill. a Föld alakját helyettesítő geometriai alakzatok méreteinek a meghatározása.
4. A Föld, ill. a Föld alakját helyettesítő geometriai alakzatok (ellipszoid, gömb) alakjának és méreteinek,
valamint a köztük lévő eltéréseknek a meghatározása.
5. A Föld alakját leginkább helyettesítő ellipszoid és geoid alakjának és méreteinek, valamint a köztük lévő
eltéréseknek a meghatározása.
u, A radiáns fogalma
1. A szöghöz tartozó körív és a sugár hányadosa.
2. Az a szögérték, amelynél az s ívhossz az r sugár négyzete.
3. A szöghöz tartozó körív és a sugár különbsége.
4. Az a szögérték, amelynél az s ívhossz az átmérő hányadosa.
5. Az a szögérték, amelynél az s ívhossz nagyobb mint az r sugár.
v, A földrajzi koordináta rendszer fogalma
1. Az a rendszer, amely meghatározza az ellipszoid felületét
2. Az a rendszer, ami a földrajzi koordinátákat fok – perc - másodpercben adja meg a Föld felszínén
3. Az a rendszer, amely szélességet és hosszúságot használ a helyzet-meghatározásra a Föld felszínén
4. Az a rendszer, ami a GPS rendszer pozícionálást végzi a Föld felszínén
5. Az a rendszer, amely merdidiánokat és hosszúságot használ a helyzet-meghatározásra a Föld felszínén
x, Hogyan lehet a fok – perc - másodperc adatokat tizedes fokra átváltani?
1. fokok + percek/100 + másodpercek/3600
2. fokok + percek/60 + másodpercek/60
3. fokok + percek/60 - másodpercek/3600
4. fokok + percek/100 + másodpercek/1000
5. fokok + percek/60 + másodpercek/3600
y, Mit jelent a GPS mozaikszó?
1. globális információs rendszer
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2. globális távérzékelő rendszer
3. globális helymeghatározó rendszer
4. földrajzi információs rendszer
5. földrajzi helymeghatározó rendszer
z, Hány műholdból áll a NAVSTAR rendszer űrszegmense?
1. 20
2. 21 aktív + 1 tartalék
3. 24 aktív + 3 tartalék
4. 25
5. 21 aktív + 3 tartalék
aa, Mi a frekvencia?
1. Az elektromos mező görbéjének maximális eltérése a 0 ponttól
2. Egy adott ponton egységnyi idő alatt áthaladó hullámmaximumok száma
3. A szinuszgörbe két maximuma közötti távolság
4. Az egységnyi idő alatt mért elektromágneses hullám hossza
5. Az elektromágneses hullám rezgése
ab, Mit nevezünk légköri ablakoknak?
1. Ahol nincs fényelnyelés
2. Azokat a hullámhossz-tartományokat, amelyekben a légkör elnyelése minimális
3. Ahol kék az ég
4. A látható és a közeli infravörös tartományt
5. A közeli infravörös és a termális infravörös tartományt
ac, Lokális funkcióknak nevezzük:
1. A raszterek adott (x,y) pozíciójú cellaértékeitől számított távolság műveleteket.
2. A raszterek egészén vagy bizonyos összefüggő részein értelmezett műveletek.
3. A raszterek összefüggő részein értelmezett műveletek.
4. A raszter adott (x,y) pozíciójú és közvetlen környezetének cellaértékein értelmezett műveleteket
5. A raszterek adott (x,y) pozíciójú cellaértékei között elvégzett műveleteket.
ad, Globális funkciónak nevezzük:
1. A raszterek adott (x,y) pozíciójú cellaértékei között elvégzett műveleteket.
2. A raszterek adott (x,y) pozíciójú cellaértékeitől számított távolság műveleteket.
3. A raszterek összefüggő részein értelmezett műveletek.
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4. A raszterek egészén vagy bizonyos összefüggő részein értelmezett műveletek
5. A raszter adott (x,y) pozíciójú és közvetlen környezetének cellaértékein értelmezett műveleteket
ae, Mi a precíziós mezőgazdaság térinformatikai szemlélete?
1. Nagy pontosságú adatfeldolgozás és adatértékelés
2. Modern térinformatikai alkalmazások
3. Modern nagy pontosságú térinformatikai alkalmazások
4. Precíziós mérés
5. Minden mezőgazdasági esemény valamilyen térrészlethez köthető, aminek meghatározhatjuk a pontos helyét.
af, Milyen hatékony módszert alkalmaznak a kifizetések jogosságának ellenőrzésére?
1. Terepi mérés (GPS)
2. Távérzékelés
3. Topográfiai térképek
4. Ortofotók alapján
5. KSH adatok
ag, Szennyvíztisztító tavak osztályai
1. Aerob
2. Anaerob
3. Anoxikus
4. Fakultatív
ah, A tavas szennyvíztisztítás hatásfokát befolyásoló kémiai tényezők
1. algák
2. pH, ,
3. lebegőanyagok
4. toxikus anyagok
ai, Erdők kialakítása
1. Vízmosásokkal szeldelt területeken
2. 35%-nál meredekebb lejtők esetében kell
3. 17%-os lejtőhajlásnál meredekebb lejtőkön
4. 30%-os lejtőhajlásnál meredekebb lejtőkön
aj, Az utak vonalvezetésük szerint lehetnek
1. szintvonallal közel párhuzamos
2. lejtő irányú
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3. átlós irányú
4. felszín alatti
ak, Az uránérc urántartalma
1. 1-2%
2. 2-3%
3. 0,01-0,02%
4. 0,2-0,7%
al, Mit jelent a reprocesszálás?
1. Elhasznált radioaktív fűtőanyagok biztonságos elhelyezés
2. Elhasznált radioaktív fűtőanyagok újrahasznosítása
3. Uránbánya meddő anyagának újrahasznosítása
4. Uránbánya meddő anyagának biztonságos elhelyezése

2. Megoldások
a, 1; b, 1,2,4; c, 1; d, 1,2,5; e, 3; f, 1,2; g, 1,2,3; h, 1,3; i, 3; j, 2,3; k, 1; l, 1,3,4,5,6; m, 1,3; n, 2; o, 1,2,3; p, 5; q,
2,3,4; r, 3; s, 2; t, 4; u, 1; v, 3; x, 3; y, 3; z, 5; aa, 2; ab, 2; ac, 5; ad, 4; ae, 4; af, 2; ag, 1,2,4; ah, 2,3,4; ai, 1,2; aj,
1,2,3; ak, 4; al, 2
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