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1. fejezet - Menedzsment rendszerek 
fejlődésének történeti áttekintése 

A XIX. század közepétől kezd egyre tudatosabbá válni a tervezési-szervezési irányítási problémák kezelése. A 

szervezés fő területe a termelés, így a műszaki, technikai szemlélet lett uralkodó. 

1.1. Klasszikus irányzat 

A menedzsment fejlődése az előző századforduló időszakában gyorsult fel és innen datálható, mint önálló 

diszciplína. A kor két kimagasló személyisége: Frederick Winslow Taylor és Henry Fayol, de meg kell említeni 

Henry Ford és Max Weber nevét is. 

A „tudományos vezetés” fogalma Taylor nevéhez fűződik, ő határozta meg a leghíresebb művében. Taylor a 

munka pontos, szinte tudományos alapú megszervezését tartotta a vezetés kiemelt feladatának. Szétválasztotta a 

technológiai folyamatot az anyagmozgatástól, megalkotta a munkaművelet mérésének és szabályozásának 

rendszerét. Taylor szerint azért van szükség a részletes szabályozásra, mivel a dolgozók maguktól nem tudják, 

hogy pontosan mit kell csinálniuk. 

Taylor döntő módon járult hozzá: 
 

 
- irányítás szervezeti hátterének megteremtéséhez, 

 
- időtanulmányok elveinek kialakulásához, 

 

Fayol a vállalatok irányításának, menedzselésének elveit és feladatait összehangoltan vizsgálta, és erre építő 

metodikai támogatást nyújtott a problémák kezeléséhez. Ford a futószalag-rendszerű gyártás megvalósításával 

kiteljesítette a Taylor-i elképzeléseket. 

Fayol nem a munkára összpontosított, hanem inkább arra a személyre, aki a felelősséget viseli. Ő volt az, aki 

megalkotta a vállalati vezetés öt funkcióját, melyek a következők: tervezés, szervezés, rendelkezés, koordinálás 

és ellenőrzés. 

Weber kidolgozta a bürokratikus szervezet modelljét, melyben a vezető hatalma a szervezet szabályain alapszik, 

azaz írott normák biztosítják a legitim uralmat. A racionalitás legfontosabb jellemzői Weber szerint a 

szakszerűség, a személytelenség és a kiszámíthatóság. Ebben a modellben, már nem egy személynek, hanem a 

szabályoknak kell engedelmeskedni. (Gulyás, 2008) 

Weber a bürokrácia élére karizmatikus vezetőt javasol, mivel az alkalmazottak a vezetőbe vetett bizalom 

erejénél fogva engedelmeskednek. 

Taylor eszméinek megvalósítói, életművének folytatói között olyan neveket találunk, mint E. Thomson, a 

Gilberth házaspár vagy Henry L. Gantt. 

A vezetés tudomány fejlődésének következő időszakát jellemzik: 
 

 
rvezet egyes területeit összehangoló mechanizmusok 

elemzése. 

1.2. Viselkedéstudományi irányzat 

Mary Parker Follet úgy vélte, hogy a szervezet sokkal inkább a csoport-magatartásra épül, mint az egyénire, 

ezért szerinte a vezetők feladata, hogy összehangolják a csoportok érdekeit. 
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Mayo a híres kísérletei alapján arra az álláspontra helyezkedett, hogy a termelési eredményeket és a 

termelékenységet a dolgozók számára kedvező változtatásokkal is lehet növelni, a termelékenységre szellemi és 

érzelmi tényezők is hatást gyakorolnak. Ez a megállapítás a human relations alapelve. Ez az irányzat 

hangsúlyozza, hogy a vezetőknek az emberek közötti kapcsolatokat is figyelembe kell venniük. 

Kurt Lewin csoportmunka kísérletei többcélúak voltak. Értelemszerűen először a csoporton belüli, de egyéni 

viselkedési, magatartási elemekkel és azok változásával foglalkozott. A vezetői stílusokra vonatkozó 

következtetéseit 1938-ban fogalmazta meg, és nagyszámú kísérlet alapján egy szimulált, csoportos 

feladatmegoldás tapasztalatait foglalta össze. 

Három jellegzetesnek tekinthető belső szerveződést és irányítási stílust határozott meg: 
 

kérdésben, szubjektív alapon értékel; szigorú, fegyelmet tartó. 

teljesítményértékelésre törekszik. 
si folyamatra nézve 

elemezték. A vizsgálat kiterjed a tevékenység szabályozására, a feladatok megosztására, a csoporton belüli 

együttműködésre és az eredményértékelésre is. 

A vezetési stílusokat vizsgálva kijelenthető, hogy bármelyik vezetőt jobbnak látják, mint az autokratát, 

függetlenül attól, hogy ki áll a szerep mögött. Ugyan az autokratikus csoportjának teljesítménye jobb volt, mint 

a demokratikus csoporté, a megelégedettség viszont ez utóbbiban nagyobb. (Bakacsi, 2004) 

Douglas McGregor elméletei szerint a munkából fakadó megelégedettség, és a jó munkahelyi légkör elsősorban 

a teljesítmény érzeten alapul. McGregor X és Y elméletei váltak híressé. 

X elmélet szerint a dolgozó 
 

 munkával szemben, 

céljait teljesítse, 
biztonságra 

törekszik. 

Y elmélet szerint a dolgozó 
 

 
 

teljesítményhez tartozó jutalomtól függ, 
 

 

McGregor szerint mindig az adott vezetőn múlik, hogy mely elmélet mentén építi fel vezetői magatartását. 

Likert a Lewin által autokratikusnak és demokratikusnak elnevezett két vezetési stílust bontotta tovább, így négy 

kategóriát határozott meg. (Szintay, 2001) 
 

 
o Kizsákmányoló – parancsoló: szigorú utasítások, szakmai feladatkiosztás, következetes és szigorú 

számonkérés. 
o Jóakaratú – parancsoló: a feladat kiadás és számonkérés vonatkozásában autokrata magatartás atyáskodó, 

kicsit közvetlenebb, de felülről lefelé irányuló hatalom gyakorlásával történik. 
 

o Konzultatív: a menedzsment dönt, de előbb megbeszéli a csoporttal. 
o Részvételt támogató: együttes döntéshozatal a menedzserek és a dolgozók részvételével. 

1.3. A modern és integrációs irányzatok 
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Az összvállalati koordinációt támogató új strukturális megoldások megjelenése Chandler és Frese nevéhez 

fűződik. 

A második világháború után a menedzsmentkutatásokat sokszínűség, a tudományos és gyakorlati nézőpont 

egyidejű jelenléte, erősödése jellemezte. Elterjednek az üzleti sikerorientált „management by”-ok, ezzel 

egyidejűleg megjelennek a magatartástudományi, emberorientált rendszerszemléletű kutatások is. 

Az 50-es években az operációkutatás, a döntésorientált matematikai megközelítések, a rendszerszemléleti, 

kibernetikai irányzatok élik virágkorukat mind Amerikában, mind Európában. Skandináv, angol, francia és 

német iskolák alakulnak ki. 

A 70-es évektől kezdődő, napjainkig terjedő időszakot az új utak keresése, a gondolkodásmód átalakulása 

jellemzi. 

Meghatározóvá válik a kontingencia elmélet, a bonyolult összefüggésekre az egyedi megoldások keresése. 

A vezető stílusa és a vezetés feltételrendszere közötti illeszkedés követelményét fogalmazzák meg. Mind a 

döntésközpontú, mind a személyiségközpontú elméletek körében születtek kontingencialista modellek. 

A kontingencialista modellek a következők: 
 

-Schmidt döntési stílus skálája 
 

 
 

értelmezése 

Tannenbaum és Schmidt igen árnyalt, hétfokozatú skálán írták le és értelmezték a beosztottaknak a hatalomban 

való részvételét. A 2 szélső típus: főnökközpontú, ill. beosztott központú vezetés. 

A döntéshozatal kapcsán a következőket vizsgálták: 
 

 
 

 
 

 

A 7 fokozat a következő: 
 

 
vezető „eladja” a döntését. 

 
 

d dönt. 
 

(Bakacsi, 2004) 

Vroom és Yetton normatív modelljének kiinduló feltevése, hogy a vezetői magatartást a feladatstruktúrának 

megfelelően kell megválasztani. Normatív modelljük egy döntési fán vezeti végig a döntéshozót, és javaslatot 

tesz, hogy az adott döntési szituációban milyen mértékű részvételt engedjen beosztottjai számára 

(döntésközpontú megközelítés). A fán 8 kérdésre adott igen/nem válaszok alapján juthatunk el 5 féle vezetési 

stílushoz. 

Az öt féle vezetési stílus a következő: 
 

– A vezető maga oldja meg a problémát, vagy maga hozza meg a döntést azokra az információkra 

alapozva, amelyek az adott pillanatban rendelkezésére állnak. 
– A vezető beszerzi a szükséges információkat a beosztottaitól, azután maga dönt a probléma 

megoldásáról. A vezető szabadon választ abban, hogy ismerteti-e a problémát, aminek megoldásához az 

információt kérte. A beosztottak szerepe a döntéshozatal során ebben az esetben annyi, hogy a szükséges 
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információkat a vezető rendelkezésére bocsátják, és nem az, hogy alternatív megoldásokat vetnek fel. 
– A vezető a fontosabb beosztottjaival egyenként megbeszéli a problémát, és így anélkül ismeri meg az 

elképzeléseiket és javaslataikat, hogy csoportonként összehívná őket. A vezető ezután meghozza a döntést, 

amely vagy tükrözi a beosztottak közreműködését vagy nem. 
– A vezető összehívja beosztottjait és tőlük, mint csoporttól gyűjti be a javaslatokat. A vezető ezután 

meghozza a döntést, amely vagy tükrözi a beosztottak közreműködését vagy nem. 
– A vezető a problémát megosztja a beosztottjaival, mint csoporttal. A vezető és a csoport együttesen 

alakítanak ki és értékelnek alternatívákat, és megpróbálnak egyetértésre jutni a megoldást illetően. A vezető 

szerepe leginkább elnöki szerep. A vezető nem próbálja meg befolyásolni a csoportot, hogy az a vezető 

álláspontját támogassa. A vezető hajlandó elfogadni és megvalósítani bármely olyan megoldást, amely a csoport 

egészének támogatását élvezi. (Szintay, 2001) 

Megjegyzés: A (autocratic) = autokratikus; C (consultativ) = konzultatív; G (group) = csoportos. 

Fiedler kontingencia-modellje személyiségközpontú vonulat. Alapfeltevése, hogy különböző vezetési 

szituációkban más és más vezetési stílusok eredményesek. 

Kétfajta vezetési stílust különbözet meg az ún. legkevésbé kedvelt munkatárs (LKM) teszt segítségével: 
 

elmarasztaló, 
-kevésbé kedvezően nyilatkozik legkevésbé kedvelt 

munkatársáról. 

Fiedler ezeket személyiségben gyökerező jellemzőknek tartja, így nehezen megváltoztathatóak. A két vezető 

egy skála két egymást kizáró végpontjai. 

Fiedler a stílusokat a csoportszituáció függvényében vizsgálta. A csoport helyzetét három tényezővel írja le: 
 

– gyenge), 
– strukturálatlansága, 

– beosztott viszony milyensége (jó vagy rossz). (Szintay, 2001) 

Hersey és Blanchard elmélete szerint, aszerint kell megválasztani a vezetési stílust, hogy milyen mérték¬ben 

hajlandók a beosztottak saját cselekvéseikért felelősséget vállalni (a modell független változója a követő 

személyiségének érettsége). 

Négy különböző vezetési stílusuk tulajdonképpen a Blake-Mouton modell négy sarokpontja, de az értelmezés 

különbözik: a vezetői rács attitűdöket jelenít meg, míg az ő modelljük magatartásokat tükröz. 

Az egyes stílusok a következők: 
 

a szerepeket és megmondja, ki mikor, hol, mit tegyen (erőteljes irányító, 

utasító magatartás) 
 

znek a döntési folyamatban, a vezető legfontosabb 

szerepe a kommunikáció és a döntéshozatal segítése 
(Szintay, 2001) 

Lebel a felosztását három tényező alapján végezte: vezetők, vezetettek és eredmények, melyek alapján hét 

vezetési stílust határozott meg: 
 

megfogalmazott üzleti célokat tűznek ki. A vezető mellőzi a vezetettek egyéni szempontjait. 

népszerű döntéseket magának tartja meg. 
a vezető inkább gondoskodó. A kollektívával 

szemben jóindulatú magatartás jellemzi. 

harmonikus együttműködése. Előmozdítja a beosztottak személyes fejlődését. 
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döntésüket. A vezető bevonja a beosztottakat a döntés előkészítésébe. A vezető a csoport véleményét képviseli. 
tési stílus: minden döntésében kizárólag a szakmai döntéseket veszi figyelembe. A vezető 

által kitűzött célok logikusak és reálisak. A vezető a munkatársak szaktudására és gyakorlatára épít, de nem 

vonja be őket a döntéseibe. 
tílus: a vezető azt kívánja bizonyítani, hogy képes a vezetés összetett feladatát 

megoldani. Megértést tanúsít a kollektíva problémái iránt, de a teljesítményt nem rendeli annak alá. (Gaál 

[2001] 30-33.o.) 

Deming 14 pontban fogalmazta meg a vezetéssel szembeni elvárásait, melyek a következők: 
 

és törekvéseit tartalmazó nyilatkozatot. A menedzsmentnek folyamatosan bizonyítania kell az e nyilatkozat 

iránti elkötelezettségét. 
 

 
orlatnak, mely az üzletet kizárólag az árcédula nyomán jutalmazza. 

 
 

 
a félelmet, teremtsünk bizalmat, teremtsünk újításokra ösztönző légkört. 

váltására. 
 

és számszerű kvótáit. Helyettük tanuljuk meg és intézményesítsük a javítás 

módszereit. Küszöböljük ki a célkitűzések segítségével történő menedzselést. Helyettük ismerjék meg a 

folyamatokban rejlő lehetőségeket és azt, hogy hogyan javítsunk azokon. 
Távolítsuk el a korlátokat, melyek megfosztják az embereket a kézműves munka okozta büszkeségtől. 

 
 

Crosby keretprogramja: 
 

ezetés elkötelezte magát a minőség elérése mellett. 
 

 
tségeit és értsük meg, hogy ezek miért használhatók vezetési 

eszközként. 
 

 
figyelemmel kísérésére. 

 

elkötelezettségét. 
nkatársakat, hogy tűzzenek ki fejlesztési célokat. 

akadályozhatják a fejlesztő munkát. 
 a programban. 

 
 

Teljes körű minőségmenedzsment (TQM): 

A TQM különböző diszciplínákkal ötvözött vezetési folyamat, melynek célja, hogy a szervezet minden 

tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint minden dolgozó minőség iránti teljes 

elkötelezettségével, a vevő teljes mértékű megelégedettségét érje el a termék vagy szolgáltatás használata során. 

(BME TQM Center) 

A TQM egy menedzsment filozófia és ennek vállalati megvalósítási gyakorlata, amelynek célja az adott 

rendszer anyagi (technikai, műszaki) és emberi erőforrásait hasznosítani a rendszer céljainak leghatékonyabb 

úton történő elérése érdekében. (BSI,1992) 
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A TQM modell alkalmazása egy sokat ígérő lehetőség vállalati fennmaradásra. A TQM ugyanis átfogja a 

termék életciklusával összefüggő valamennyi üzleti funkciót: a dizájn, tervezés, a termelés, az elosztás és a 

szerviz területeit. Az eredményt a fogyasztó elégedettségével mérik, és az út ennek eléréséhez a folyamatos 

javításon-fejlesztésen keresztül vezet. (American Society for Quality Control 1990-es TQM konferenciájának 

ajánlása a TQM értelmezéséhez.(Szabó, G.CS.,2000) 

A minőségguruk különböző tanításait a gyakorlati tapasztalattal ötvözve kifejlődött az egyszerű, de hatékony 

modell a teljes körű minőségmenedzsment kivitelezésére. Ez a modell (1.1. ábra) a teljes körű minőség három 

alapvető elvére - összpontosítás mind a külső, mind a belső vevőkre, összpontosítás a munkafolyamatok 

javítására azon célból, hogy megbízható és elfogadható végtermékek (produktumok, azaz termékek és 

szolgáltatások) jöjjenek létre, végül összpontosítás arra, hogy hasznosítsuk a velünk együtt dolgozók tehetségét -

, valamint hat kiegészítő elemre épül. (Tenner –DeToro,1997) 

1.1. ábra - Modell a TQM kivitelezésére 

 

(forrás: Arthur R. Tenner – Irving J. DeToro: TQM, 1997) 

A TQM elvei: 
 

a vevőnek az igényeit, szükségleteit és elvárásait minden egyes alkalommal ki kell elégíteni, ha a szervezet, 

mint egész meg akar felelni a külső vevők szükségleteinek. Ehhez a koncepcióhoz a vevők igényeinek alapos 

feltérképezése és elemzése szükséges, és amikor már ezeket az igényeket az illetékesek megértették és 

magukévá tették, akkor ki is kell elégíteniük. Ha tehát a szervezet sikeres akar lenni, akkor folyamatosan meg 

kell felelnie a vevő elvárásainak. Három kérdéssel kell a szervezetnek foglalkoznia: a vevő azonosítása; a vevő 

elvárásainak megértése és meghatározása; a vevők megértését szolgáló módszerek alkalmazása. 

szorosan összekapcsolódó lépések és tevékenységek sorozata, amelyből végtermék születik. A munkafolyamat 

valamennyi lépését szüntelenül figyelemmel kell kísérni, hogy csökkentsük a végtermék eltérésének lehetőségét 

és javítsuk a folyamat megbízhatóságát. A szüntelen javítás első célja, hogy megbízható folyamatok jöjjenek 

létre, eltérés nélkül. Ha az eltérésekre való hajlamot a lehető legjobban csökkentették és a végtermék még 

mindig elfogadhatatlan, akkor a folyamat javításának második célja a folyamat újratervezése, hogy az ily 

módon létrejött termék ki tudja elégíteni a vevők igényeit. A folyamatjavítás során a szervezetnek a következő 

feladatai vannak: a kulcsfontosságú folyamatok azonosítása és menedzselési módszerének kiválasztása; a 

folyamat teljesítményének javítására alkalmazható módszerek meghatározása, kiválasztása, bevezetése; a 

folyamatok teljesítmény mérési módszereinek kiválasztása, bevezetése. 

olyan erőfeszítéseket foglal magába, amelyek hasznosítják a szervezet valamennyi alkalmazottjának tehetségét, 

és így piaci előnyökre tesznek szert. Az alkalmazottaknak minden szinten széles körű jogosítványuk van arra, 

hogy javítsák produktumaikat úgy, hogy rugalmas munkastruktúrákat alakítanak ki a problémák megoldására, a 

folyamatok javítására és a vevők kielégítésére. Mindebbe a szállítókat is bevonják, akik egy idő urán 
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partnerekké válnak oly módon, hogy együtt dolgoznak az alkalmazottakkal az egész szervezet hasznára. (Arthur 

R. Tenner – Irving J. DeToro: TQM, 1997) 

A TQM elemek: 
 

Vezető szerep. Az erőfeszítéseket a felsőbb szintű menedzsereknek kell vezetniük a saját példájukkal, azzal, 

hogy alkalmazzák a TQM eszközeit és nyelvezetét, megkövetelik a konkrét adatok felhasználását, és 

elismerésben részesítik a TQM koncepcióit sikeresen alkalmazókat. 

viselik a felelősséget a szervezet sikeréért. Ki kell alakítaniuk az üzletpolitikát, szét kell osztaniuk a pénzügyi 

erőforrásokat, és ki kell választaniuk a piacokat. Ők felelősek a szervezet sikeréért. A TQM mind a vezetői, 

mind a menedzseri szerepkörben sajátos készségeket igényel. A menedzser és a vezető szerepe közötti 

különbséget tisztázza a következő táblázat. A TQM bevezetése során az eredmények elérését szolgáló 

menedzselés éppúgy előtérbe kerül, mint a rendszerek megjavításán fáradozó vezető. A hagyományos vezetői-

menedzseri szerepkör megváltozik. 
alapszik és azon, hogy értse, 

mit kívánnak tőle. A minden alkalmazottra kiterjedő oktatás és képzés ellátja őket azokkal az információkkal, 

amelyekre szükségük van a szervezet küldetésével, jövőképével, haladási irányával és stratégiájával 

kapcsolatban, továbbá itt szerezhetik meg azokat a készségeket, amelyekre a minőség javításához és a 

problémák megoldásához szükségük van. 

hogy olyan változtatásokat eszközöljenek, amelyek a minőségi stratégia foganatosításához szükségesek. Ilyen 

támogatást nyújthatnak például a külső konzultánsok. 
-más módon kell megfogalmazni 

ahhoz, hogy minden alkalmazottal megértessük a változás iránti őszinte elkötelezettség fontosságát. Például a 

körlevelek hitelessége többnyire alacsony fokú, mert úgy tekintik, hogy azok csupán a menedzsment 

véleményének közlésére vagy propaganda célokra alkalmasak. 
zás és elismerés. A teameket és egyéneket, akik sikeresen alkalmazzák a minőségi folyamatokat, 

elismerésben kell részesíteni, sőt jutalmazni kell, hogy ily módon a szervezet többi tagja is tudja, melyek az 

elvárások. 
ezhetetlenül fontos a minőségmenedzselési folyamat bevezetésében. 

Nyilvánvaló, hogy a szubjektív vélemények helyébe az adatoknak kell lépniük és mindenkinek meg kell értenie: 

nem az a fontos, hogy mit gondol, hanem hogy mit tud. (Arthur R. Tenner – Irving J. DeToro: TQM, 1997) 

A menedzsment tudományok történeti fejlődésének klasszikus megközelítését összefoglaló 1.1. táblázat a 

következő: 

1.1. táblázat - A menedzsment tudományok fejlődése 
 

  ZÁRT RENDSZER NYÍLT RENDSZER 

RACIONÁLIS CSELEKVÉS Taylor, Fayol, Weber,Gilbreth, 

Gantt 
Bertalanffy, Chandler, Burns, Stalker 

EMBERKÖZPONTÚ 

CSELEKVÉS 
Follett, Mayo, Torgersen, Barnard, 

McGregor, Kast, Rosenzweig 
Starr, Deming, Crosby, TQM 

(forrás:  dr. Szabó Gábor Csaba, 2001) 

A fejlődési fokozatok jellemzői a következők: 

Zárt: a belső folyamatok, szervezet, működtetés a középpontban; mechanisztikus, determinált, formalisztikus 

felfogás; lokálisban gondolkodás; taktikai megközelítés. 

Nyílt: a szűkebb-tágabb környezet figyelembevétele, elsődlegessége; vevőközpontúság, „kifelé” fordulás; 

rendszer/alrendszer gondolkodás; rugalmas alkalmazkodás és befolyásolás; misszió-vízió-stratégia 

elsődlegessége; globálisban gondolkodás. 

Racionális: pontos, precíz, analitikus elemekből alulról építkezni, (futószalag, ütemidő, REFA, stb.), erős 

adminisztráció, dokumentáció (Fayol, szabványok, ISO 9001, ISO 14001, stb.); lineárisan horizontálisan tagolt, 

merev hierarchiák; szervezetközpontú felfogás. 
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Emberközpontú: az emberi, humán, „szociális” tényező kiemelése, preferálása; pszichikai, ergonómiai, 

fiziológiai stb. szempontok figyelembevétele; motiváció; csoportmunka, team, kreativitás; alkotó szellemi 

technikák, tömegesen alkalmazható egyszerű problémakezelési módszerek, problémaközpontú felfogás; 

rugalmas és „line” szervezetek. 
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2. fejezet - Integrált menedzsment 
rendszerek 

Az integrált menedzsment rendszernek több menedzsment rendszer együttesét nevezzük, amelyek működtetése 

nem önállóan, egymástól függetlenül történik, hanem szoros kapcsolatban, egymással kölcsönhatásban, 

egymásba integrálva. Az integrált menedzsment rendszerek létrejöttének oka az, hogy a szabályozások 

kidolgozása és működtetése – az egyes rendszerek céljainak, technikai megoldásainak jelentős hasonlósága, 

azaz az átfedések következtében – egyszerre, közösen végezhető. 

Az integrált kifejezés még akkor terjedt el, amikor a minőségügyi rendszer mellett csak környezetközpontú 

irányítási rendszer létezett, és kettejük házasságát nevezték integrált rendszernek. Ma már sokféle menedzsment 

rendszer létezik, és elvileg ezek bármelyik csoportosulása elképzelhető. A valóságban továbbra is a 

minőségirányítási rendszer szokott a környezetközpontúval együtt leggyakrabban előfordulni. 

Az ISO 9001:2000 kidolgozásakor már tudatosan törekedtek arra, hogy a szabvány alkalmas legyen a már 

meglévő és kifejlesztendő irányítási szabványok kapcsolódására, illetve képes legyen azokat integrálni 

(befogadni) vagy ezekkel egységes rendszerré szerveződni. A jelenleg érvényben lévő szabvány az ISO 

9001:2008. A következő 2.1. ábra egy lehetséges integrált rendszert mutat be. 

2.1. ábra - Integrált menedzsment rendszer 

 

(forrás: Saját szerkesztés) 

Megjegyzés: KIR = Környezetközpontú irányítási rendszer, MIR = Minőségirányítási rendszer, MEBIR = 

Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer. 
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3. fejezet - Minőségmenedzsment 
rendszer (MIR) 

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány a minőségirányítási rendszerek követelményeit tartalmazza. Az ISO 

(Nemzetközi Szabványosítási Szervezet) a nemzeti szabványosítási testületek (ISO tagtestületek) világméretű 

szövetsége. A nemzetközi szabványok kidolgozásának munkálatai rendes körülmények között az ISO Műszaki 

Bizottságaiban folynak. Minden tagtestület, amely érdekelt egy olyan témában, amelyre műszaki bizottságot 

hoztak létre, jogosult képviseltetni magát abban a bizottságban. Az ISO-val együttműködve nemzetközi 

kormányzati és nem kormányzati szervezetek is részt vesznek a munkában. Az ISO szorosan együttműködik a 

Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottsággal (IEC) minden elektrotechnikai szabványosítási témában. A 

Nemzetközi Szabványok az ISO/IEC Direktívák 2. részében megfogalmazott szabályoknak megfelelően 

készülnek. A műszaki bizottságok fő feladata a nemzetközi szabványok elkészítése. A műszaki bizottságok által 

elfogadott Nemzetközi Szabvány Tervezeteket szavazás céljából elküldik a tagtestületeknek. Nemzetközi 

Szabványként történő kiadáshoz a szavazatot leadó tagtestületek legalább 75%-ának egyetértése szükséges. 

Az ISO 9001 szabványt az ISO/TC 176, Minőségirányítás és minőségbiztosítás Műszaki Bizottsága SC2, 

Minőségügyi rendszerek albizottsága készítette. Az ISO 9001:2008 a negyedik kiadás, mely érvényteleníti és 

helyettesíti a harmadik (ISO 9001:2000) kiadást, amelyet módosítottak, hogy a szöveg egyes pontjait világossá 

tegyék, és hogy növeljék a kompatibilitást az ISO 14001:2004 szabvánnyal. 

Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány a minőségirányítás folyamatszemléletű megközelítésének 

alkalmazására ösztönöz. 
 
Folyamat alapú megközelítés: Bármely tevékenység, amely bemeneteket fogad és ezeket kimenetekké alakítja 

át, folyamatnak tekinthető. Ahhoz, hogy egy szervezet hatásosan tudjon működni, meg kell határoznia és 

irányítania kell számos, egymással összefüggő folyamatot. Az egyik kimenete gyakran egyben a következő 

folyamat közvetlen bemenetét is jelenti. Az egy szervezeten belül alkalmazott folyamatok, és az ilyen 

folyamatok közötti kölcsönhatások módszeres azonosítását és irányítását az irányítás „folyamatszemléletű 

megközelítés”-ének nevezzük. 
Vevőközpontúság: A szervezetnek tisztában kell lennie a vevők jelenlegi és jövőben várható szükségleteivel, ki 

kell elégítenie a vevői követelményeket és elvárásokat. 
Vezetés: A vezetésnek kell összehangolnia a szervezet céljait egésszé. A vezetésnek ki kell alakítani azt a belső 

környezetet, amelyben a munkatársak teljes mértékben azonosulni tudnak a szervezet céljaival, feladataival. 
Az emberek bevonása: Az emberek a szervezet minden szintjének lényegi elemei, teljes bevonásuk lehetőséget 

biztosít képességeiknek a szervezet számára történő legjobb felhasználására. 
Rendszer megközelítés és irányítás: A szervezet hatékonyságát és eredményességét javítja az egymással 

kölcsönhatásban álló folyamatok azonosítása, megértése és irányítása. 
Folyamatos javítás: A szervezet átfogó teljesítményének folyamatos javítása a szervezet permanens célja. 
A tényeken alapuló döntéshozatal: Az eredményes döntés csak az adatok és az információk elemzésén 

alapulhat. 
Kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok: A szervezet és a szállítói kölcsönösen függnek egymástól, 

kölcsönösen előnyös együttműködésük mindkét fél számára előnyös. (ISO 9000:2005, ISO 9004:2009) 

A felsorolt alapelveket két csoportra bonthatjuk: 
 

-kevésbé érvényesültek; 
rendszerben. 

Korábban ismert alapelvek: 

A rendszerszemlélet az irányításban és a tényeken alapuló döntéshozatal azért a korábbi szabványban is 

szerepelt. 

A vezetés szerepe azonban bővült. A vezetésnek eddig is feladata volt, hogy gondoskodjon a célok, az irányok 

és a szervezet tudatos kialakításáról. Az új alapelv azonban kiemeli, hogy a vezetőknek olyan környezetet kell 

létrehozniuk, amelyben az emberek teljes mértékig részt vesznek a szervezet céljainak elérésében. Ez a gondolat 

korábban nem szerepelt, a szabvány több helyen inkább azoknak a személyeknek a részvételét emelte ki, akik 

számottevően befolyásolják a termék minőségének alakulását. 
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Hasonló a helyzet a folyamatszemléletű megközelítés esetében. Ez a szemlélet tekinthető minden 

minőségirányítási rendszer alapjának, hiszen a minőségirányítás feltételezi, hogy minden folyamatot 

ellenőriznek, az ellenőrzés eredményét visszacsatolják, majd pedig mindezt kiterjesztik a teljes termék 

előállítási rendszerre. 

Az ISO első és második kiadásának megfelelő minőségbiztosítási rendszerek auditálása során, az auditorok a 20 

elemnek megfelelő követelmények teljesülését ellenőrizték, míg a rendszer egészének hatásossága háttérbe 

szorult. Az ISO 9001:2000 szabvány kidolgozásakor visszaállították az alapgondolatot, és a folyamatok szerinti 

szemléletet érvényesítették. 

Új, vagy módosult alapelvek: 

Az egyik legfontosabb a vevőközpontúság. A megfogalmazott irányelv a vevők követelményeinek teljesítését, 

és ha lehet, felülmúlását tűzte ki célul. A szabvány tehát külön követelményt tartalmaz vevőközpontúság címen, 

ebben előírja, hogy a felső vezetőségnek gondoskodnia kell a vevői követelmények meghatározásáról. A 

vevőközpontúság utal a TQM alapelveihez való közeledésre. 

Teljesen újnak tekinthető az emberek bevonása, mint alapelv. Ez a követelmények között nem szerepel, ilyen 

irányú ajánlást az ISO 9004:2009 tesz. Felveti a munkatársak bevonását a döntéshozatalba, amely nyilvánvaló 

közeledés a TQM irányába. 

A folyamatos továbbfejlesztés gondolata az ISO 9001:2000-ben új szempontként jelent meg. Az erre vonatkozó 

konkrét követelmények főleg a helyesbítő-, és megelőző tevékenységeket, valamint az auditok eredményeinek 

és az adatoknak az elemzését, felhasználását jelölik meg a folyamatos továbbfejlesztés módszereiként. Az ISO 

9004:2009 a rendszer továbbfejlesztéséhez ajánlott intézkedéseket foglalja össze, így a kérdést nem szűkíti le a 

konkrét teendőkre, hanem felméri a továbbfejlesztéssel kapcsolatban megfontolandó teendőket. A folyamatos 

továbbfejlesztés megjelenése szintén a TQM alapelveihez való további közeledésre utal. 

A kölcsönösen előnyös kapcsolat a beszállítókkal teljesen új szempont, mely az ISO 9004:2009 ajánlásaiban 

szerepel. Ezek az ajánlások olyan megfontolásra ösztönöznek, hogy a szervezet fontolja meg partnerkapcsolat 

létesítésének célszerűségét beszállítóival úgy, hogy az felölelje a közös stratégia kidolgozását, valamint az 

ismeretek, a kockázat és a haszon megosztását. 

Az ismertetett alapelveken kívül még vannak további alapelvek is, melyek az ISO 9004:2009 ajánlásai között 

szerepelnek. Érdemes még két lényeges elemet kiemelni, az egyik a vevőközpontúságot kiterjesztő, a „más 

érdekelt felek” megelégedettségét célul kitűző alapelv, míg a másik a tevékenységek eredményességét a 

hatékonysággal összekapcsoló, így az eredményeket a ráfordítások tükrében vizsgáló alapelv. 

Az ISO 9001:2008-as szabvány felépítését a következő 3.1. ábra mutatja. 

3.1. ábra - Az ISO 9001:2000-es szabvány struktúrája 
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(forrás: ISO 9001:2008 szabvány) 

Az ISO 9001:2008 és az ISO 9004:2009 minőségirányítási rendszerszabványok, amelyeket úgy terveztek, hogy 

egymást kiegészítsék, de egymástól függetlenül is alkalmazhatók. Az ISO 9001:2008 olyan minőségirányítási 

rendszer követelményeket határoz meg, amelyek felhasználhatók a szervezeteken belüli alkalmazásra, vagy 

tanúsítási, vagy szerződéses célból. Középpontjában a minőségirányítási rendszernek a vevői követelmények 

teljesítésében elért eredményessége áll. 

Az ISO 9004:2009 bővebb körben összpontosít a minőségirányításra, mint az ISO 9001:2008, szól az összes 

érdekelt fél szükségleteiről és elvárásairól, valamint az elégedettségükről, amely a szervezet működésének 

módszeres és folyamatos fejlesztése révén érhető el. 

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány kidolgozása során megfelelően figyelembe vették az MSZ EN ISO 

14001:2005 rendelkezéseit azért, hogy a két szabvány a felhasználók érdekében összehangoltabb legyen. 

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány nem tartalmazza más irányítási rendszerek - pl.: a környezetközpontú 

irányítás, a munkahelyi egészség és biztonság, a pénzügyi irányítás vagy a kockázat kezelés – követelményeit. 

Mindazonáltal a szabvány lehetővé teszi a szervezet számára, hogy összhangba hozza vagy integrálja saját 

minőségirányítási rendszerét és a kapcsolódó irányítási rendszer követelményeket. A szervezetnek lehetősége 

van arra, hogy létező irányítási rendszerét (rendszereit) alkalmassá tegye egy olyan minőségirányítási rendszer 

létrehozására, amely megfelel az ISO 9001:2008-as szabvány követelményeinek. 

Alkalmazási terület (ISO 9001:2008, 1. fejezet) 

Általános rész 

Az ISO 9001:2008-as szabvány arra az esetre határozza meg a minőségirányítási rendszerre vonatkozó 

követelményeket, amikor egy szervezetnek 
 

hogy képes folyamatosan olyan terméket szállítani, amely megfelel a vevői, valamint az 

alkalmazható kötelező és szabályozó követelményeknek, valamint 
okat, 

amelyek a rendszer folyamatos fejlesztését és a vevői, valamint az alkalmazandó kötelező és szabályozó 
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követelményeknek való megfelelőség biztosítását szolgálják. 

Alkalmazás 

A szabványnak minden követelménye általános, azzal a céllal, hogy minden szervezetre alkalmazhatók 

legyenek, azok típusától, méretétől és az általuk szolgáltatott terméktől függetlenül. 

Rendelkező hivatkozások ((ISO 9001:2008, 2. fejezet) 

ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek - Alapok és szótár szabvány nélkülözhetetlen az ISO 9001:2008-

as szabvány alkalmazásához. 

Szakkifejezések és meghatározások (ISO 9001:2008, 3. fejezet) 

Az ISO 9001:2008-as szabvány alkalmazásakor az ISO 9000:2005-ben szereplő szakkifejezések és 

meghatározások érvényesek. Mindenhol, ahol a „termék” kifejezés előfordul ennek a szabványnak a 

szövegében, ez egyben „szolgáltatás”-t is jelenthet. 

Minőségirányítási rendszer (ISO 9001:2008, 4. fejezet) 

Általános követelmények 

A szervezetnek létre kell hoznia, dokumentálnia kell, be kell vezetnie és fenn kell tartania egy minőségirányítási 

rendszert, valamint folyamatosan fejlesztenie kell annak eredményességét az ISO 9001:2008-as szabvány 

követelményeivel összhangban. 

A szervezetnek 
 

kell határoznia a minőségirányítási rendszerhez szükséges folyamatokat és alkalmazásukat a teljes 

szervezetben, 
 

lyek szükségesek ezen folyamatok 

eredményes működésének és szabályozásának biztosításához, 

szükséges erőforrások és információk rendelkezésre álljanak, 
 figyelemmel kell kísérnie, ahol alkalmazható, ott mérnie kell, és elemeznie kell ezeket a folyamatokat, 

valamint 

folyamatos fejlesztéséhez szükségesek. 

A szervezetnek ezeket a folyamatokat a szabvány követelményeinek megfelelően kell irányítania. 

A dokumentációra vonatkozó követelmények 

Általános rész 

A minőségirányítási rendszer dokumentációjának tartalmaznia kell: 
 

a minőségpolitikáról és a minőségcélokról, 
 

 
szükségesek ahhoz, 

hogy biztosítsa folyamatainak eredményes tervezését, működését és szabályozását. 
(3.2. ábra) 

3.2. ábra - A minőségirányítási rendszer dokumentációs rendszere 
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(forrás: sajátszerkesztés) 

Minőségirányítási Kézikönyv 

A szervezetnek minőségirányítási kézikönyvet kell készítenie és fenntartania, amely tartalmazza: 
 

 
kialakított dokumentált eljárásokat vagy az azokra való hivatkozást, és 

 

Dokumentumok kezelése 

A minőségirányítási rendszerben megkövetelt dokumentumokat ellenőrzés alatt kell tartani. 

Dokumentált eljárást kell kialakítani, amely meghatározza a szükséges szabályozást a következőkre: 
 

 
hagyása, 

 

felhasználási helyeken, 
ól, hogy a dokumentumok olvashatók és könnyen azonosíthatók maradjanak, 

szükségesek a minőségirányítási rendszer tervezéséhez és működéséhez, azonosítottak legyenek, és elosztásuk 

felügyelt legyen, valamint 

ilyen dokumentumokon, ha bármilyen célból megőrzik azokat. 

Feljegyzések kezelése 

A követelményeknek való megfelelés és a minőségirányítási rendszer eredményes működésének bizonyítására 

készített feljegyzéseket felügyelet alatt kell tartani. 

A feljegyzéseknek olvashatóknak, könnyen azonosíthatóknak és előkereshetőknek kell maradniuk. 

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001:2008, 5. fejezet) 
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A vezetőség elkötelezettsége 

A felső vezetőségnek bizonyítania kell elkötelezettségét a minőségirányítási rendszer létrehozása, bevezetése és 

eredményességének folyamatos fejlesztése iránt azáltal, hogy: 
 

belül, 
 

 
égi átvizsgálásokat végez, valamint 

 

Vevőközpontúság 

A felső vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a vevői követelményeket meghatározzák és teljesítsék a 

vevői elégedettség fokozása céljából. 

Minőségpolitika 

A felső vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a minőségpolitika: 
 

 

fejlesztése iránti elkötelezettséget, 
n a minőségcélok kitűzéséhez és átvizsgálásához, 

 
 

Tervezés 

Minőségtervezés 

A felső vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a minőségcélokat kitűzzék a szervezet minden érintett 

funkciója és szintje számára beleértve azokat is, amelyek a termékre vonatkozó követelmények teljesüléséhez 

szükségesek. A minőségcéloknak mérhetőknek kell lenniük, és összhangban kell lenniük a minőségpolitikával. 

Minőségirányítási rendszer tervezése 

A felső vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy 
 

minőségcélok elérése érdekében elvégezzék és 

változásokat terveznek és vezetnek be. 

Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 

Felelősségi körök és hatáskörök 

A felső vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a felelősségi köröket és hatásköröket meghatározzák és 

közzétegyék a szervezeten belül. 

A vezetőség képviselője 

A felső vezetőségnek ki kell jelölnie a szervezet vezetőségének egy tagját, akinek egyéb felelősségi körétől 

függetlenül felelősségi körrel és hatáskörrel kell rendelkeznie minőségirányítási rendszer működtetésére és 

bevezetésére. 

Belső kommunikáció 

A felső vezetőségnek gondoskodnia kell megfelelő kommunikációs folyamatok létrehozásáról a szervezeten 

belül, és hogy a kommunikáció megvalósuljon a minőségirányítási rendszer eredményessége tárgyában. 
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Vezetőségi átvizsgálás 

Általános rész 

A felső vezetőségnek tervezett időközönként át kell vizsgálnia a szervezet minőségirányítási rendszerét, hogy 

biztosítsa annak folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét. Ennek az átvizsgálásnak 

tartalmaznia kell a fejlesztési lehetőségek és a minőségirányítási rendszerbeli változtatások szükségességének 

értékelését, beleértve a minőségpolitikát és a minőségcélokat. 

Az átvizsgálás bemenő adatai 

A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatainak információt kell tartalmazniuk: 
 

 
 

 
helyzetéről, 

 
 

 

Az átvizsgálás kimenő adatai 

A vezetőségi átvizsgálás kimenő adatainak tartalmazniuk kell a döntéseket és intézkedéseket: 
 

 
 

re. 

Gazdálkodás az erőforrásokkal (ISO 9001:2008, 6. fejezet) 

Gondoskodás az erőforrásokról 

A szervezetnek meg kell határoznia és rendelkezésre kell bocsátania azokat az erőforrásokat, amelyek 

szükségesek 
 

rendszer bevezetéséhez és fenntartásához, valamint eredményességének folyamatos 

fejlesztéséhez, valamint 
 

Emberi erőforrások 

Általános rész 

Azoknak a munkatársaknak, akik olyan munkát végeznek, amely hatással van a termékre vonatkozó 

követelményeknek való megfelelőségre, felkészültnek kell lenniük a megfelelő oktatás, képzés, készségek és 

gyakorlat alapján. 

Felkészültség, képzés és tudatosság 

A szervezetnek: 
 

a termékre vonatkozó követelménynek való megfelelőséget befolyásoló munkát végző 

munkatársak számára szükséges felkészültséget, 

érdekében, 
l értékelnie az elvégzett tevékenységek eredményességét, 

valamint annak, hogy miképpen járulnak hozzá a minőségcélok eléréséhez, valamint 
megfelelő feljegyzéseket kell megőriznie az oktatásról, a képzésről, a készségekről és a gyakorlatról. 

Infrastruktúra 
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A szervezetnek meg kell határoznia, biztosítania kell, és fenn kell tartania azt az infrastruktúrát, amely a 

termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelőség eléréséhez szükséges. Az infrastruktúra – 

értelemszerűen - tartalmazza: 
 

 
 

 

Munkakörnyezet 

A szervezetnek meg kell határoznia és meg kell valósítania azt a munkakörnyezetet, amely a termékre 

vonatkozó követelményeknek való megfelelőség eléréséhez szükséges. 

Termék előállítása (ISO 9001:2008, 7. fejezet) 

Termék-előállítás megtervezése 

A termék-előállítás megtervezésekor a szervezetnek meg kell határoznia a következőket: 
 

 
kapcsolódó 

erőforrásokról, 

amelyek szükségesek a termékre vonatkozólag, valamint a termék elfogadásának kritériumait, 
amelyek szükségesek annak bizonyítására, hogy az előállítás folyamatai és az ezek 

eredményeként létrejött termék kielégíti a követelményeket 

Vevővel kapcsolatos folyamatok 

A termékre vonatkozó követelmények meghatározása. 

A szervezetnek meg kell határoznia: 
 

vonatkozókat is, 
- ha ez 

ismert - a szándék szerinti felhasználáshoz, 
 

 

A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása 

A szervezetnek át kell vizsgálnia a termékre vonatkozó követelményeket. Ezt az átvizsgálást el kell végezni 

mielőtt a szervezet kötelezettséget vállal a terméknek a vevő részére történő szállítására (pl.: ajánlattétel, 

szerződések vagy megrendelések elfogadása, szerződések vagy megrendelések módosításának elfogadása előtt), 

és gondoskodnia kell arról, hogy: 
 

 

kinyilvánítottaktól, valamint 
 

Kapcsolattartás a vevővel 

A szervezetnek eredményes intézkedéseket kell meghatároznia és végrehajtania a vevővel történő 

kapcsolattartásra. 

Tervezés és fejlesztés 

A tervezés és fejlesztés megtervezése 

A szervezetnek meg kell terveznie és szabályoznia kell a termék tervezését és fejlesztését. 
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A tervezés és fejlesztés bemenő adatai 

Meg kell határozni a termék követelményeivel kapcsolatos bemenő adatokat, és az erre vonatkozó 

feljegyzéseket meg kell őrizni. 

A tervezés és fejlesztés kimenő adatai 

A tervezés és fejlesztés kimenő adatainak olyan formában kell lenniük, amely alkalmas arra, hogy a tervezés és 

fejlesztés bemenő adataival szemben igazolják azokat, továbbá az eredményeket jóvá kell hagyni továbbengedés 

előtt. 

A tervezés és fejlesztés átvizsgálása 

Megfelelő pontokon a tervezést és fejlesztést módszeresen át kell vizsgálni a tervezett intézkedéseknek 

megfelelően. 

A tervezés és fejlesztés igazolása 

Igazolást (verifikálást) kell végrehajtani a tervezett intézkedéseknek megfelelően, hogy meggyőződjenek arról, 

hogy a tervezés és fejlesztés kimenő adatai teljesítik a tervezés és fejlesztés bemenő adatainak követelményeit. 

A tervezés és fejlesztés validálása 

A tervezés és fejlesztés jóváhagyását a tervezett intézkedéseknek megfelelően kell végrehajtani, hogy 

biztosítsák: a létrehozott termék képes kielégíteni a meghatározott alkalmazás vagy a szándék szerinti 

felhasználás követelményeit, ha ezek ismertek. 

A tervezési és fejlesztési változtatások kezelése 

A tervezési és fejlesztési változtatásokat azonosítani kell, és az erre vonatkozó feljegyzéseket meg kell őrizni. 

Beszerzés 

Beszerzési folyamat 

A szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a beszerzett termék megfeleljen a meghatározott beszerzési 

követelményeknek. A szállítóra és a beszerzett termékre alkalmazandó szabályozás típusának és mértékének 

attól kell függenie, hogy a beszerzett termék milyen hatással van a további termék-előállítási folyamatokra vagy 

a végső termékre. 

Beszerzési információ 

A szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a meghatározott beszerzési követelmények megfelelőek legyenek, 

mielőtt ezeket közölné a szállítóval. 

A beszerzett termék igazolása 

A szervezetnek ki kell alakítania, és be kell vezetnie azokat az ellenőrzési vagy más tevékenységeket, amelyek 

szükségesek annak biztosítására, hogy a beszerzett termék kielégíti az előírt beszerzési követelményeket. 

Termék-előállítás és szolgáltatás végrehajtása 

A termék-előállítás és szolgáltatás végrehajtásának szabályozása 

A szervezetnek a termék-előállítást és a szolgáltatás végrehajtását szabályozott feltételek között kell 

megterveznie és végeznie. 

A termék-előállítási és szolgáltatás-végrehajtási folyamatok jóváhagyása 

A szervezetnek jóvá kell hagynia (validálnia kell) mindazokat a termék-előállítási és szolgáltatás végrehajtási 

folyamatokat, amelyeknek a kimenete nem igazolható (verifikálható) az azt követő figyelemmel kíséréssel vagy 

méréssel, és ennek következtében a hiányosságok csak a termék használatba vétele vagy a szolgáltatás 

teljesítése után válnak nyilvánvalóvá. 
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Azonosítás és nyomon követhetőség 

A szervezetnek azonosítania kell a termék állapotát, figyelembe véve a figyelemmel kísérésre és a mérésre 

vonatkozó követelményeket, mindenhol a termék-előállítás során. 

A vevő tulajdona 

A szervezetnek gondosan kell kezelnie a vevő tulajdonát, ameddig az a szervezet ellenőrzése alatt áll, vagy azt a 

szervezet használja. A szervezetnek azonosítania, igazolnia (verifikálnia) kell, meg kell óvnia és védenie a 

vevőnek használatra vagy a termékbe történő beépítésre átadott tulajdonát. 

A termék megóvása 

A szervezetnek meg kell óvnia a terméket a belső feldolgozás és a tervezett rendeltetési helyre történő kiszállítás 

során annak érdekében, hogy fenntartsa a követelményeknek való megfelelőséget. 

Megfigyelő és mérőberendezések felügyelete 

A szervezetnek meg kell határoznia, hogy milyen figyelemmel kíséréseket és méréseket kell végezni, és milyen 

megfigyelő és mérőberendezésekre van szükség annak bizonyításához, hogy a termék megfelel a meghatározott 

követelményeknek. 

A szervezetnek folyamatokat kell bevezetnie, amelyekkel biztosítja, hogy a figyelemmel kísérés és mérés olyan 

módon legyen végrehajtható, és úgy is hajtsák végre, hogy az összhangban legyen a figyelemmel kísérés és 

mérés követelményeivel. 

Mérés, elemzés és fejlesztés (ISO 9001:2008, 8. fejezet) 

Általános rész 

Figyelemmel kísérés és mérés 

Vevői elégedettség 

A minőségirányítási rendszer működésének egyik mértékeként a szervezetnek figyelemmel kell kísérnie a vevő 

benyomásaira vonatkozó információkat arról, hogy a szervezet teljesítette-e a vevői követelményeket. 

Belső felülvizsgálat 

A szervezetnek tervezett időközönként belső felülvizsgálatokat kell végeznie. 

A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése 

A szervezetnek megfelelő módszereket kell alkalmaznia a minőségirányítási rendszer folyamatainak 

figyelemmel kísérésére és - ahol helyénvaló - mérésére. Ezeknek a módszereknek bizonyítaniuk kell, hogy a 

folyamatok képesek a tervezett eredmények elérésére. 

A termék figyelemmel kísérése és mérése 

A szervezetnek figyelemmel kell kísérnie és mérnie kell a termék jellemzőit annak igazolására, hogy a termékre 

vonatkozó követelmények teljesülnek. 

A nem megfelelő termék kezelése 

A szervezetnek gondoskodnia kell a termékre vonatkozó követelményeknek nem megfelelő termék 

azonosításáról és felügyelet alatt tartásáról, hogy megelőzze annak véletlen felhasználását vagy kiszállítását. 

Adatok elemzése 

A szervezetnek megfelelő adatokat kell meghatároznia, összegyűjtenie és elemeznie, hogy bizonyítsa a 

minőségirányítási rendszer megfelelőségét és eredményességét, és értékelje, hogy hol lehetséges a 

minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése. 
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Fejlesztés 

Folyamatos fejlesztés 

A szervezetnek folyamatosan fejlesztenie kell a minőségirányítási rendszer eredményességét a minőségpolitika, 

a minőségcélok, a felülvizsgálati eredmények, az adatok elemzése, a helyesbítő és megelőző tevékenységek, 

valamint a vezetőségi átvizsgálások útján. 

Helyesbítő tevékenység 

A szervezetnek intézkednie kell az eltérések okainak kiküszöböléséről annak érdekében, hogy megelőzze az 

ismételt előfordulást. 

Megelőző tevékenység 

A szervezetnek intézkedést kell meghatároznia a lehetséges eltérések okainak kiküszöbölésére annak érdekében, 

hogy megelőzze az előfordulásukat. 

A minőségirányítási rendszer auditálása 

Az érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány az auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére 

irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok 

milyen mértékben teljesülnek. 

Belső audit: A belső auditot a szervezet többnyire saját erőforrásainak felhasználásával maga végzi, esetleg 

annak megbízásából szakemberekkel végezteti. A belső audit elrendelője a rendszer működtetője is, aki utasítást 

ad a saját menedzsment rendszerének átvizsgálására a benne rejlő hibák és hiányosságok, eltérések feltárása, a 

rendszer értékelése és javítása érdekében. 

Külső audit, amely ugyancsak a szervezet menedzsment rendszerének felülvizsgálatát, értékelését jelenti, 

azonban jellemzője, hogy az átvizsgálás elrendelője (nem megrendelője vagy kérelmezője) nem azonos az adott 

szervezet menedzsment rendszerének működtetőjével. Kétféle külső auditot különböztetünk meg: 
 

érdekeltek az auditálandó szervezet tevékenységében, ilyenek például a vevők, a felhasználók illetve 

megbízottaik. 
audit vagy harmadik fél által végzett audit az auditálandó szervezet menedzsment rendszerének az 

adott szervezettől szakmai, kereskedelmi értelemben véve független, pártatlan, semleges tanúsító szervezet által 

végrehajtott felülvizsgálata, amelynek célja a vonatkozó követelményeknek való megfelelőség megállapítása a 

regisztrálás, illetve a tanúsítvány kiadhatósága szempontjából. 

Ha a különféle menedzsment rendszereket együtt auditálják, akkor ezt kombinált vagy együttes auditnak 

nevezzük. 

A legtöbb tanúsító szervezet előzetes felülvizsgálatot kínál, amely a tanúsítást illetően jogi értelemben vett 

következményekkel nem jár, de a vizsgálat eljárási szabályai sokban megegyeznek a tanúsító auditéval. Az 

előzetes felülvizsgálat célja a tanúsítvány kibocsátását esetlegesen meghiúsító alapvető hiányosságok kiszűrése, 

ezt a vizsgálatot előauditnak nevezzük. 

Az audit során az auditorok eltéréseket tárnak fel, amelyek megszüntetéséről az utólag benyújtott 

dokumentációk átvizsgálásával vagy ismételt helyszíni felülvizsgálat során lehet meggyőződni. 

A tanúsító szervezet az általa tanúsított menedzsment rendszert meghatározott időközönként, általában évente 

egyszer audit formájában ellenőrzi. A tanúsítvány érvényessége alatti felülvizsgálatot felügyeleti auditnak 

nevezzük. 

Az adott határidejű tanúsítvány lejáratát követő, a szóban forgó menedzsment rendszer megfelelőségének 

eldöntésére és újabb tanúsítvány kiadására irányuló felülvizsgálatot megújító auditnak hívjuk. (Gutassy, 2003.) 

Természetesen az ISO 9000-es szabványrendszernek megfelelő minőségügyi menedzsment rendszereken kívül 

léteznek még e rendszerektől független és egyes esetekben e rendszerek alapjaira épülő minőségügyi 

rendszerek, melyek közül a legfontosabb menedzsment rendszereket a következők 3.3. ábra mutatja. 
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3.3. ábra - A leggyakoribb menedzsment rendszerek kapcsolata 

 

(forrás:  Dr. Gutassy Attila: Menedzsment rendszerek auditálása) 
 
MIR: Minőségirányítási rendszer (ISO 9001); 
KIR: Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001); 
MEBIR: Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági menedzsment rendszer (MSZ 28001); 
A: Autóipari beszállítók minőségügyi rendszere (ISO/TS 16949); 
TQM: Teljes körű minőségmenedzsment rendszer (BS 7850); 
IMR: Integrált menedzsment rendszer. 

3.1. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
irányítási rendszere (MEBIR) 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben jelenik meg erőteljesen a munkavédelem alapvető célja: 

a munkavállalók egészségének és munkavégző képességének a megóvása és a munkakörülmények 

humanizálása, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. 

A munkabalesetek és a munkához kapcsolódó egészségügyi veszélyek megelőzése vagy – amíg ez teljes körűen 

nem lehetséges – minimumra csökkentése a munkáltatók, a munkavállalók és az állam közös érdeke, de 

alapvetően a munkáltató feladata, illetve kötelessége. 

A munkáltatók részéről ezért is gyakran merül fel a kérdés, hogyan lehet a biztonságot és az egészséget szolgáló 

intézkedéseket a munkáltató munkavédelmet érintő irányítási és szervezési tevékenységébe beépíteni annak 

érdekében, hogy a munkabalesetek teljes körűen megelőzhetőek, a kedvezőtlen egészségi hatások 

kiküszöbölhetőek, a munkahelyi körülmények emberközpontúak legyenek, ugyanakkor a gazdasági érdekek is 

maradéktalanul érvényesüljenek. 
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Ennek egyik lehetséges módja a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) 

működtetése, a munkavédelmi menedzsment, mint az irányítási rendszer egyik típusának a kiépítése. 

A fejlett országokban évek óta megfigyelhető tendencia, hogy azok a cégek, amelyek már kiépítették az ISO 

9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, valamint az ISO 14001 szerinti környezetközpontú 

irányítási rendszert, a munkavédelmi irányítási rendszert beépítik a meglévő, már működő rendszereikbe. 

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer minden olyan szervezetnél bevezethető, ahol a 

következőket kívánják elérni: 
 

helyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert bevezetni, fenntartani és folyamatosan 

fejleszteni, amellyel megszüntethetők vagy minimalizálhatók a kockázatok, amelyek azokat a munkavállalókat 

és egyéb személyeket érintik, akik tevékenységük során ki vannak téve a munkahelyi egészséggel és 

biztonsággal kapcsolatos kockázatoknak, 

politikának, 
irányítási rendszerüket külső szervezet által tanúsíttatni, 

szabvány követelményeinek, és ezt a megfelelőséget mások előtt is igazolni kívánják. 

A szabványt úgy határozták meg, hogy az minden munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer 

alapja lehessen. Alkalmazása olyan tényezőktől függ, mint a szervezet egészségvédelmi és biztonsági politikája, 

tevékenységének természete és a működési kockázatainak összetettsége. 

A szabvány elsősorban a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kérdéseket célozza meg, és nem a termék 

illetve a szolgáltatás biztonságát. 

A szervezet hozzon létre és tartson fenn olyan irányítási rendszert, amely megfelel az MSZ 28001:2008 

szabvány valamennyi követelményének, hogy segítse a szervezetet a rá vonatkozó jogszabályok és egyéb 

munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEB) szabályzatok kielégítésében. A MEBIR összetettsége és 

részletessége, a dokumentáció széleskörűsége és a ráfordított erőforrások a szervezet nagyságától és 

tevékenységének jellegétől függnek. A szervezet szabadon és rugalmasan határozhatja meg a rendszer határait, 

és választhat, hogy a szabvány bevezetését az egész szervezetre, a szervezet meghatározott egységeire vagy 

egyes tevékenységeire terjeszti ki. A szervezet megfelelő körültekintéssel határozza meg az irányítási rendszer 

határait és alkalmazási területét. A szervezet ne igyekezzen úgy csökkenteni az alkalmazási területet, hogy a 

szabályozásból kizár olyan műveletet vagy tevékenységet, amely a szervezet általános működéséhez szükséges, 

vagy munkavállalói és más érdekelt felek munkahelyi egészségvédelmét és biztonságát befolyásolhatja. Ha a 

rendszert csak egy meghatározott működési egységre vagy tevékenységre vezetik be, akkor a szervezet más 

egységei által kidolgozott MEB politikák és eljárások felhasználhatók lehetnek a szervezet kiválasztott 

működési egységéhez vagy tevékenységéhez is, hogy az megfelelhessen a szabvány követelményeinek. Ez 

szükségessé teheti a meglévő MEB politikák vagy eljárások felülvizsgálatát vagy kiegészítését, hogy 

biztosítható legyen alkalmazhatóságuk a meghatározott működési egység vagy tevékenység esetében is. 

Az eredményesen bevezetett és fenntartott MEBIR (3.4. ábra) segít a szervezetnek abban, hogy a MEB 

folyamatos fejlesztésére törekedjen. 

3.4. ábra - A MEBIR modellje a szabványhoz 
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(forrás: MSZ 28001:2008) 

A MEB politika általános irányt állapít meg és lefekteti a szervezet működésére vonatkozó alapelveket. Kitűzi a 

MEB célokat a szervezet minden részére vonatkozó MEB felelősségi körök és működés terén. Kimutatja a 

szervezet hivatalos elkötelezettségét, különösen a szervezet felső vezetőségét a jó MEB irányítás iránt. 

A szervezet felső vezetősége alakítson ki és hagyjon jóvá olyan dokumentált MEB politikai nyilatkozatot, amely 

összhangban van a szervezet általános üzletpolitikájával és az irányítás egyéb vezetési elgondolásaival, pl.: a 

minőségirányítással vagy a környezetközpontú irányítással. 

A MEB politika megállapításakor a vezetőség vegye figyelembe: 
 

 
 

 
működését. 

Tervezés 

A veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának tervezése 

A veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának tervezése során a szervezetnek meg 

kell felelnie a hatályos jogszabályi előírásoknak és követelményeknek, amelyek nem mondanak ellent az MSZ 

28001:2003 előírásainak. 

A kockázatértékelés során ezért a hazai jogszabályokat kell figyelembe venni. A kockázatértékelést, mint 

munkáltatói kötelezettséget az Mvt. 1998. január 1-jétől hatályos módosítása írta elő. A kockázatértékelés 

kötelezettsége az EU jogharmonizációja keretében került a törvénybe, tehát nem magyar sajátosság. 

A veszélyazonosítás a folyamat első szakasza, amelynek célja az értékeléshez szükséges adatok összegyűjtése. 

A vizsgálat tárgyához (pl.: egy létesítmény, technológia, munkaeszköz) kapcsolódó valamennyi veszélyt számba 

kell venni. Az állapoti jellemzők és a rendeltetésszerű használat, normál üzemmenet mellett a kapcsolódó 

folyamatok (pl.: karbantartás, takarítás, anyagtárolás), a munkakörülmények (pl.: idényjellegű használat, 

személy- és járműforgalom), a munkafeladat (pl.: állandó, eseti) és a személyi, szervezési tényezők (pl.: 

gyakorlottság, elégséges létszám), továbbá a váratlan (de életszerű) események. 
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Veszélyt jelenthet: 
 

 
 

 

A veszélyek számbavételét segítő lehetséges információforrások: 
 

 
 

 
tások, felhasználói 

kézikönyvek) tanulmányozása, 
 

 
 

i tapasztalatcsere, 
 

 
 

A veszélyeztetettek azonosítása során számba kell venni azokat a személyeket, akiket a veszély fenyegethet, 

valamint azt, hogy milyen mértékben vannak kitéve a veszélynek. Figyelemmel kell lenni az eseti helyzetekre is 

(pl.: karbantartásra, javításra, tanuló, illetve látogató lehetséges jelenlétére, valamint szolgáltatást igénybe 

vevőkre.) 

Veszélyeztetett személyek lehetnek: 
 

 
 

 
 

lyek (pl.: látogatók), 
 

 

A veszélyeztetettek körében külön is figyelemmel kell lenni: 
 

 
 

idősekre, 
 

 
 

A kockázatértékelés a munkavégzés körülményeinek, a munkakörnyezet kialakításának olyan elemző 

áttekintése, amikor a munkáltató nem csak abból indul ki, hogy a különféle jogszabályokban előírt 

követelmények megvalósultak-e vagy sem, hanem sorra veszi azokat a lehetőségeket, amelyek a 

munkavégzéssel összefüggésben valamilyen formában a munkavállalók egészségét és biztonságát 

veszélyeztethetik. Célja adott tevékenységhez kötődő kockázatok (azaz a veszély valószínűségeinek) 

azonosítása, a káros hatásuk elhárítása, illetve az ésszerűen legkisebb mértékűre csökkentése fontossági 

sorrendbe rangsorolt intézkedésekkel, amelyek hatásosságát a rendszeres ellenőrzések igazolják. A 

kockázatértékelés során – a feltárt veszélyek alapján és a veszélyeztetettek körének pontosítása után – tisztázni 

kell a kockázat, mint káros hatás mibenlétét, lehetséges következményeit és bekövetkezésük valószínűségét, 

megalapozva a megelőzésre, kockázatcsökkentésre vonatkozó döntéseket. A kockázatértékelés, mint eljárás a 

Mvt. alapján lehet: 
 

nik, a kockázat mértéke a veszély 

megállapítása után a szakmai gyakorlaton, a munkavédelmi tapasztalaton alapul, és ezt mindig el kell végezni, 

Mennyiségi értékelést kell alkalmazni akkor, ha a veszélyeztetés mértéke mérhető (pl.: zaj, rezgés, károsanyag-
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kibocsátás), illetve ha az elfogadható kockázat mértékére, illetve egy rendszer megbízhatóságára számszerűsített 

adat áll rendelkezésre és a vizsgált rendszer kockázati valószínűsége valamilyen veszélyelemzési eljárással (pl.: 

eseményfa, hibafa) meghatározható. A mennyiségi értékelésnek mindig pontos mérési eredményen, illetve 

szakmailag elfogadott, ismert rendszerelem-megbízhatósági értéken, baleseti statisztikai adatokon kell 

alapulnia. 

Jogi és más követelmények 

A szervezet legyen tudatában annak, hogy tevékenységét milyen módon befolyásolják, vagy fogják befolyásolni 

a rá vonatkozó jogi és más követelmények, ezt ismerje, és erről tájékoztassa az érintett munkatársakat. 

A szabvány erre vonatkozó követelményeinek az a célja, hogy elősegítse a jogi felelősség tudatosságát és 

megértését. Nem célja olyan követelmény támasztása, hogy a szervezet könyvtárnyi dokumentumokat gyűjtsön 

össze ritkán hivatkozott vagy használt jogi és más előírásokból, ilyet az auditor se követeljen. 

A szükséges dokumentumok jellemzően az alábbiak lehetnek: 
 

 
 

si folyamatainak részletei, 
 

 
 

yek, 
 

Célok 

Fontos annak a biztosítása, hogy a szervezeten belül mindenhol mérhető MEB célokat határozzanak meg a MEB 

politika megvalósításához. Ehhez a következők meglétét vizsgálja meg az auditor: 
 

üzleti szempontjainak egészére vonatkozó politikát és célokat, 
 
 

 más követelményeket, 
 

 
 

(helyesbítő vagy megelőző 

jellegű) átvizsgálásokból és fejlesztési tevékenységekből származó információt, 
 

-megfelelőségekre, balesetekre, eseményekre és anyagi károkra vonatkozó 

feljegyzéseket, 
 

A MEB célok meghatározásakor a szervezet fordítson különös figyelmet az olyan információkra vagy adatokra, 

amelyek az egyes MEB célok által valószínűleg a legnagyobb mértékben érintettektől származnak. Ez segítséget 

nyújthat ahhoz, hogy a célok ésszerűek legyenek, és minél szélesebb körben fogadják el őket. Ugyancsak 

célszerű megfontolni a kívülről, például alvállalkozóktól vagy más érdekelt felektől kapott információt és 

adatokat. 

MEB irányítási programok 

A szervezet törekedjen arra, hogy MEB irányítási program(ok) kialakításával megvalósítsa a MEB politikát és a 

MEB célokat. Ez megköveteli a végrehajtandó tevékenységekre vonatkozó stratégiák és tervek kidolgozását és 

nyilvánosságra hozatalát. Kísérje figyelemmel, vizsgálja át és dokumentálja a MEB célok teljesítésében elért 

előrehaladást, továbbá a stratégiákat és a terveket, és ennek megfelelően hozza naprakész állapotba, illetve 

módosítsa azokat. 

Bevezetés és működés 

Szervezeti felépítés és felelősségi körök 
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Az eredményes MEB irányításhoz szükséges a szerepek, a felelősségi körök és a hatáskörök meghatározása, 

dokumentálása és közlése, valamint az, hogy a MEB feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások 

rendelkezésre álljanak. 

Képzés, tudatosság, felkészültség 

A szervezetnek legyenek eredményes eljárásai a személyzet megfelelő felkészültségének biztosítására ahhoz, 

hogy a rájuk bízott funkciókat ellássák. 

Tanácskozás és kommunikáció 

A szervezet tanácskozások szervezésével és a megfelelő kommunikáció biztosításával ösztönözze mindazok 

részvételét a jó MEB gyakorlatban, akiket a műveletek érintenek, és támogassa a MEB politikát és a MEB 

célokat. 

Dokumentáció 

A szervezet készítsen és tartson naprakész állapotban megfelelő mennyiségű dokumentumot azért, hogy 

MEBIR-jét jól át lehessen tekinteni és eredményesen, továbbá hatékonyan lehessen működtetni. 

A dokumentumok és az adatok kezelése 

A szervezet határozza meg, hogy melyek azok a dokumentumok és adatok, amelyek a MEBIR és a szervezet 

MEB tevékenységeinek működése szempontjából lényeges információt tartalmaznak, és ellenőrizzék ezeket. 

A működés szabályozása 

A szervezet hozzon létre és tartson fenn eljárásokat, amelyek biztosítják az ellenőrzés és a megelőző 

intézkedések eredményes alkalmazását mindenütt, ahol erre szükség van, hogy kezelni tudja a működési 

kockázatokat, és teljesítse a MEB politikában foglaltakat és a MEB célokat, valamint megfeleljen a jogi és más 

követelményeknek. Ehhez vegye figyelembe: 
 

B célokat, 
 

 

A szervezet hozzon létre és tartson fenn eljárásokat, hogy ellenőrizhesse a meghatározott kockázatokat 

(beleértve azokat, amelyeket az alvállalkozók vagy a látogatók okozhatnak), ezeket dokumentálja ott, ahol 

elmulasztásuk eseményekhez, balesetekhez vagy a MEB politikától és céloktól való eltérésekhez vezethet. A 

kockázat kézben tartásának eljárásait rendszeresen vizsgálja át megfelelőségüknek és eredményességüknek 

fenntartása érdekében, és a szükségesnek ítélt változtatásokat vezesse be. 

Felkészültség és reagálás a vészhelyzetre 

A szervezet tevőlegesen értékelje a lehetséges balesetekre és vészhelyzetekre való reagálás szükségességét, ezek 

terveit, alakítson ki eljárásokat és folyamatokat a kezelésükre, ellenőrizze a tervezett reagálás megfelelőségét és 

igyekezzen fejleszteni ezek eredményességét a következők figyelembevételével: 
 

ázatértékelés és a kockázat kézben tartásának eredményei, 
 

 
 

 hasonló szervezeteknél történt korábbi balesetek, események és vészhelyzetek tapasztalatai (a levont 

következtetések és a legjobb megoldások) 

eredményei. 

A szervezet dolgozzon ki vészhelyzeti terv(ek)et, határozza meg a megfelelő vészhelyzeti eszközöket és 

gondoskodjon a meglétükről, továbbá alkalmazási gyakorlatok útján rendszeresen ellenőrizze a felkészültséget. 

Ellenőrzés és helyesbítő tevékenység 
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A működés eredményességének mérése és figyelemmel kísérése 

A szervezet határozza meg a MEB működése eredményességének fő jellemzőit a szervezet egészére. Ez 

különösen azokat a jellemzőket foglalja magában, amelyek meghatározzák, hogy: 
 

-e a MEB politika, és teljesülnek-e a MEB célok, 
-e a kockázatértékelés módszereit, és eredményesen működnek-e, 

-e a következtetéseket a MEBIR hibáiból, beleértve a veszélyes eseményeket (baleseteket, majdnem 

baleseteket és megbetegedéseket), 
-e a munkavállalók és az érdekelt felek számára szervezett tudatosítási, képzési, 

kapcsolattartási és tanácskozási programok, 
-e a MEBIR átvizsgálására és/vagy fejlesztésére alkalmas információt és használják-e azt. 

Az előbbiek meghatározásához figyelembe kell venni: 
 

 
 

Balesetek, események, nem megfelelőségek, helyesbítő és megelőző intézkedések 

A szervezetnek legyenek eredményes eljárásai a balesetek, az események és a nem-megfelelőségek jelentésére, 

kiértékelésére, kivizsgálására. Az eljárás(ok) elsődleges célja az ilyen helyzetek további előfordulásának 

megelőzése az alapvető okok felfedésével és kezelésével. Az eljárások tegyék lehetővé a nem megfelelőségek 

lehetséges okainak a felderítését, elemzését és kiküszöbölését. A szükséges jellemző adatok a következők: 
 

gban), 
 

 
-megfelelőségekről készült jelentéseket, 

gy a vészhelyzetektől készült jelentések, 
 

A szervezetnek dokumentált eljárásokra van szüksége, hogy a baleseteket, az eseményeket és a nem-

megfelelőségeket kivizsgálják és helyesbítő és/vagy megelőző intézkedéseket kezdeményezzenek. A helyesbítő 

és a megelőző intézkedések megvalósításában elért haladást kísérjék figyelemmel és eredményességüket 

vizsgálják át. 

Feljegyzések és feljegyzések kezelése 

A szervezet készítsen feljegyzéseket annak bizonyítására, hogy a MEBIR eredményesen működik és a 

folyamatokat biztonságos körülmények között hajtották végre. Olyan MEB feljegyzések készüljenek, amelyek 

az irányítási rendszer követelményeinek való megfelelőséget dokumentálják, ezeket őrizzék meg, maradjanak 

olvashatók és legyenek megfelelően azonosíthatóak. A megőrzendő feljegyzések (amelyek a követelményeknek 

való megfelelőséget bizonyítják) köre: 
 

 
 

 
jelentések, 

 
 

 
 

 
védőeszközökkel kapcsolatos kérdések és az ilyen eszközök karbantartási feljegyzései, 

-elhárító gyakorlatok jelentései, 
 

atos feljegyzések. 

A MEBIR auditálása 
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A MEBIR audit olyan eljárás, amellyel a szervezet át tudja vizsgálni és folyamatosan ki tudja értékelni a 

MEBIR-jének az eredményességét. A MEBIR audit vegye figyelembe a MEB politikát és eljárásokat, valamint 

a munkahelyi körülményeket és gyakorlatot. Programot kell kidolgoznia MEBIR belső auditjára, hogy a 

szervezet számára lehetővé váljon a saját MEBIR-jének az átvizsgálása az MSZ 28001:2003 szabványnak való 

megfelelőség szempontjából. A szervezet végeztessen tervezett MEBIR auditokat belső személyzete és/vagy a 

szervezet által megbízott külső személyzet által, hogy megállapíthassa a dokumentált MEB eljárásoknak való 

megfelelőséget és értékelje, hogy a rendszer eredményes-e a szervezet MEB céljainak elérésében. A MEBIR 

auditot végző személyzet minden esetben legyen abban a helyzetben, hogy az auditot pártatlanul és 

elfogulatlanul hajthassa végre. (Gutassy, 2003.) 

Vezetőségi átvizsgálás 

A felső vezetőség vizsgálja át a MEBIR működését annak értékelésére, hogy a rendszer bevezetése teljes körű-e 

és megfelelő marad-e a kinyilatkoztatott MEB politika és MEB célok eléréséhez. Az átvizsgálás azt is vegye 

számításba, hogy a MEB politika folyamatosan megfelelő maradjon. A folyamatos fejlődés érdekében 

határozzon meg a következő időszakokra új vagy korszerűsített MEB célokat, továbbá azt is vegye fontolóra, 

hogy szükség van-e a MEBIR valamely elemének módosítására. Az átvizsgálás jellemző bemenő adatai a 

következőket foglalják magukban: 
 

tisztikákat, 
 

 
 

megbízottjának jelentését a rendszer általános működéséről, 
 

 

Az átvizsgálásokat a felső vezetőség rendszeresen (évente legalább egyszer) végezze el. Az átvizsgálás 

középpontjában legyen a MEBIR általános működése, nem pedig annak részletei, mivel ezeket a MEBIR 

keretén belül a szokásos módszerekkel kell kezelni. 

3.2. A MIR – KIR – MEBIR és a minőség szintjei 

A minőségirányítási rendszer (MIR), a környezetközpontú irányítási rendszer (KIR), a teljes körű 

minőségmenedzsment rendszer (TQM), valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer 

(MEBIR) kiépítéseinek hatását a minőség szintjeire a következő 3.5. ábra szemlélteti. A jelenleg érvényben lévő 

modell szabványok: ISO 9001:2008 (MIR), az ISO 14001:2004 (KIR), valamint az MSZ 28001:2008 (MEBIR). 

3.5. ábra - A kiépítendő menedzsment rendszerek és a minőségszintjeinek kapcsolata 
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(forrás: sajátszerkesztés) 
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4. fejezet - A környezetmenedzsment 
fejlődése 

A természeti környezet állapota az utóbbi évtizedekben jelentősen romlott. 

A legfontosabb természeti problémák: 
 

– globális felmelegedés és éghajlatváltozás; 
 

megőrzése; 
 

-, nap-, szél-, 

geotermikus-, vízi- és biomassza-energia). (Berényi, 2009) 

A környezeti problémákkal való foglalkozás az 1960-as években indult meg. Rachel Carlson Néma tavasz című 

regényében egy olyan világot mutat be, ahol tavasszal nem szólalnak meg a madarak. Eleinte néhány fontos 

problémára fókuszálva került a környezet a figyelem középpontjába. Ilyenek voltak: 
 

-as években jelentős 

halpusztulást okozott. 
 haltak meg, a hosszú távú hatások 

pedig tízezreket érintettek. A tragédia ugyanakkor könnyen megelőzhető lett volna. A levegőbe kerülő mérgező 

gázt az arc elé tartott nedves kendő megkötötte volna, erről azonban a lakosság nem tudott! 
ának hosszú távú hatásai és a csernobili katasztrófa: a bhopali események és hatások 

többszörösét tették ki időben és térben egyaránt! 

A természeti problémák kapcsán a hangsúly napjainkra részben áthelyeződött. A globális felmelegedés 

kulcskérdés, e mellet azonban a génmanipuláció hatásai, a műanyagok lebontása is megjelent. Fontosabb 

azonban az, hogy komplexebbé vált a környezeti gondolkodás. Már nem az egyes tényezők hatásait kutatják, 

hanem azok összefüggéseit. A környezetvédelem így interdiszciplináris tudománnyá fejlődött, ahol a 

természettudományok mellett a műszakiaknak, jogászoknak, közgazdászoknak és bölcsészeknek egyaránt helye 

van. 

A környezeti problémák mellett - azok okozójaként és eredményeképpen egyaránt - a globális gondolkodás a 

társadalmi problémákkal is foglalkozik. 

A legfontosabb társadalmi problémák a túlnépesedés, az élelmezés nehézségei, a betegségek és járványok 

terjedése, illetve a béke és biztonság kérdése. 

A környezeti és társadalmi problémákkal kapcsolatban két fontos megállapítás tehető: 
 

 
 

A megoldás keresése során lényegében e területeken kell megnyugtató válaszokat adni. (Berényi, 2009) 

4.1. Meadows-féle világmodellek 

A környezeti és társadalmi problémák tovagyűrűző hatásrendszerét foglalják össze az ún. világmodellek. Ezek a 

környezeti- és társadalmi viszonyok, az életfeltételek és életkörülmények jövőbeli alakulásának forgatókönyvei, 

melyek célja feltárni a fennmaradás és fejlődés sikeres stratégiáját. 

Számos világmodell született, melyek közül máig nagy hatással bír az 1972-ben Meadows (Meadows, 2005) és 

társai által publikált (majd többször aktualizált, továbbfejlesztett) modell (4.1. ábra). 

4.1. ábra - Meadows-féle világmodellek 
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(forrás: Berényi [2009] 17.o.) 

A modellek tartalma: 
 
Optimista modell (a), mely szerint a technikai fejlődés révén a Föld eltartó képessége tágítható, ami demográfiai 

és gazdasági fejlődést is hoz magával. E forgatókönyvnek a kutatók kis valószínűséget adtak, inkább csak elvi 

jellegű. 
A (b) modell szerint túlnépesedés következik be (a népesség és gazdaság túllépi az eltartó képesség határait). A 

lehetőségeket kimerítve a népesség csökkeni fog egy ideig, később azonban ismét növekedni kezd. A folyamat 

csökkenő amplitúdóval ismétlődik addig, amíg be nem áll egy új egyensúly. 
Az eltartó-képességet megváltoztathatatlannak tekinti a (c) modell. A népesség és gazdaság fokozatosan 

növekszik, azonban ún. szigmoid függvénnyel leírható módon. Ez azt jelenti, hogy a határhoz közeledve a 

népességnövekedés üteme folyamatosan csökken. 
A kutatók katasztrófamodellje a (d) modell. E szerint a népesség és a gazdaság kiterjeszkedés 

visszafordíthatatlan folyamatokat indít el, ami idővel redukálja az eltartó-képességet. Kialakul egy új egyensúlyi 

helyzet, azonban sokkal alacsonyabb ponton, mint a korábbi volt. 
Az emberiség előtt álló lehetséges utakat a Meadows-i világmodellek alapján lehet összegezni. Az (a) modell az 

eltartó képesség arányos növekedését, a kapacitások (termőterület, hulladék-asszimilációs képesség) 

bővíthetőségét és fokozhatóságát feltételezi. 
A (b) modell szigmoid növekedést ír le, mely az eltartó képesség változatlanságát feltételezi. 
A (c) a reakcióidők eltéréséből adódó hatásokat mutatja be, melynek révén rövidülő amplitúdóval stabilizálódik 

a népesség és az eltartó képesség viszonya. 
A (d) modell a katasztrófa esetét mutatja be. A népesség és a gazdaság növekedése túllépi, majd jelentősen 

degradálja az eltartó képességet, mely már nem képes regenerálódni, hanem egy alacsonyabb színvonalon 

stabilizálódik, alacsonyabb népesség mellett. 

A kutatók húsz, majd harminc év elteltével újra megvizsgálták a modelleket. Új forgatókönyveiket a 

megváltozott viszonyok figyelembe vételével készítették el. 

Főbb megállapításaik: 
 

 természet szennyezés megkötő képességei – a 



 A környezetmenedzsment fejlődése  

 32  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

világgazdaság a globális ökoszisztémához viszonyított méretei révén – kimeríthetetlennek tűntek, e 

gondolkodásmód fenntartása esetén azonban biztosan ökológiai katasztrófa következik be; 
 esetén szintén katasztrófával számolhatunk; 

kerülhető el a katasztrófa. 

A kutatók megfogalmazták a „zéró növekedés” elvét. E szerint a népesség növekedésében és a gazdaság 

fejlődésében az 1970-es években kimutatható tendenciák nem tarthatóak fenn töretlenül hosszú ideig. A 

megoldást a fejlődés befagyasztása jelentheti. 

A felvetést értelemszerűen elutasították mind a fejlett, mind a fejlődő gazdaságok, vitathatatlan előnye 

ugyanakkor, hogy rávilágított a globális problémákkal való foglalkozás fontosságára. (Berényi, 2009) 

A Meadows-jelentés rámutatott, hogy a környezeti problémák megoldása a fenntartható fejlődés 

követelményeinek megfelelő, új megközelítési módokat és hatékony társadalmi cselekvést igényel, ezzel 

felgyorsította az ENSZ környezetvédelmi programjának elfogadását is. 

Az ENSZ Közgyűlése a 80-as évek végén határozott arról, hogy a környezet és fejlődés témakörében 

konferenciát szervez. Az 1992-ben Rio de Janeiróban megrendezett ENSZ-kon-ferencia (United Nations 

Conference on Environment and Development, UNCED) tevékenységének középpontjában öt alapvető 

dokumentum vitája, elfogadása és aláírása állt. Ezek: a „Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről”, 

amely a fenntartható fejlődés 27 alapelvét tartalmazza. A „Feladatok a XXI. századra (Agenda-21)” a 

környezet és fejlődés kapcsolatrendszerét érintő problémákkal foglalkozik; a „Nyilatkozat az erdőkre vonatkozó 

elvekről” az erdők környezetvédelemben betöltött szerepére figyelmeztet; végül a „Biológiai Sokféleség 

Egyezmény” két nagy területet ölel fel: a természetvédelmet, illetőleg a genetikai erőforrások biotechnológiai 

módszerekkel való hasznosítása révén keletkező haszon méltányos megosztását. A konferencia mérföldkőnek 

tekinthető a környezet védelme érdekében tett nemzetközi együttműködés történetében. (Berényi, 2009) 

4.2. Környezetvédelem alapfogalmai 

Az ENSZ kezdeményezésére először 1972-ben Stockholmban rendezték az első környezetvédelmi 

világkonferenciát, „Az Egyesült Nemzetek Konferenciája az Emberi Környezetről” címmel. A konferencia 

témája a természeti környezet veszélyeztetettsége volt. A konferencián a fejlődő országok igyekeztek 

tudatosítani, hogy az elmaradottság és szegénység okként és következményként egyaránt megjelenik a 

környezetkárosítással kapcsolatban. 

Az európai integráció környezeti politikájának indulása is az 1970-es évek elejére tehető. A Bizottság 

közleményben hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak gazdasági és társadalmi feladataik között jelentős részt kell 

képviselnie a természet és az emberi környezet romlása elleni küzdelemnek. A közösségi környezetvédelem 

ellenzői azzal érveltek, hogy a környezetvédelem az országok ügye, legfeljebb az egyes politikák 

összehangolásáról lehet szó. A környezet ügyével való foglalkozásban azt látták, hogy erőket von el a gazdasági 

közösség megvalósítása elől. Tagállami szinten a szuverenitás csökkenésének lehetősége miatt alakultak ki 

viták. A támogatók a környezetvédelem magasabb szintre emelése mellett azzal érveltek, hogy a közös politika 

nélkül a gazdasági célok megvalósulása is kétségessé válhat. (Berényi, 2009) 

Az európai integráció sajátos politikai, jogi és gazdasági helyzete miatt a környezetvédelem és a globális 

problémák kezelésével kapcsolatosan is speciális lehetőségekkel rendelkezik. A Római Klubbal és az ENSZ-

szel ellentétben – a jogharmonizációs követelmények és a közös intézmények révén – az alapelvek és keretek 

(környezeti politika) megalkotásán túl közvetlen szabályozó hatással bírnak az egyéni és vállalati 

cselekedetekre. Jelen fejezet a politika-szintű szabályozás kérdéseivel foglalkozik. 

Az alapelvek az idő folyamán változtak. Az 1960/70-es évektől a prioritások a szennyezések kezeléséről 

fokozatosan helyeződtek át a megelőzésre és a felelős gondoskodásra. Az európai integráció alapelvi szintű 

szabályozása ezeken túl a regionalitás és a szubszidiaritás megerősítésével járul hozzá ahhoz, hogy a globális 

problémák megoldásához a gazdaság és a társadalom megfelelően hozzájáruljon. (Berényi, 2009) 

A környezetvédelemhez kapcsolódó legfontosabb alapelvek az ENSZ, a Római Klub, az európai integráció, 

illetve a magyar nemzeti szabályozás alapján a következők: 
 

kiváltó okainak megszüntetésére kell fókuszálni, annak utólagos kezelése helyett; 
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környezeti elemekre elkülönülten, hanem a környezetre, mint rendszerre vonatkozóan kell értékelni. Az átfogó 

szabályozás mellett a hatékony megoldáshoz a környezeti érdekeket integrálni kell a szakterületi szabályozásba; 
– polluter pays principle, OECD ajánlás alapján született alapelv, 1974-ben. 

Lényege, hogy a környezeti károk megakadályozásának és megszüntetésének költségeit a szennyező köteles 

vállalni. Újabb megközelítés (PUPP - Polluter and User Pays Principle) szerint a kötelezettségvállalásban a 

fogyasztónak is részt kell vennie; 
- és kötelezettségvállalás: e szerint az államot és szerveit közvetlen és közvetett felelősség 

egyaránt terheli környezeti kérdésekben; 

vállalatoknak, egyéb szervezeteknek) tisztában kell lennie, és hozzá kell járulnia a problémák megoldásához. 

Tulajdonképpen ez az alapelv teremti meg a vállalati környezeti menedzsment fejlesztésének szükségességét és 

lehetőségét. 
eépítése a 

döntéshozatalba; 

kidolgozását, melyek figyelembe vétele kötelező minden gazdasági, területfejlesztési és környezetet érintő terv 

készítésénél; 

úgy, hogy a megelőzés elve érvényesüljön. A védelem fokát a legkedvezőtlenebb alakuláshoz viszonyítva kell 

kialakítani a BAT (Best Available Technologies – Elérhető Legjobb Technológia) alkalmazásával; 

kötelezettségek akkor érvényesíthetőek, ha az érintettek egymásra tekintettel tevékenykednek; 
zetközi együttműködés: az együttműködés elvének nemzetközi szintű érvényesítése; 

 
kvések optimális szintjének kijelölése 

szükséges, azaz meg kell keresni azt a legalacsonyabb döntési szintet, ahol a problémát hatékonyan lehet 

kezelni; 

tagállamok alakítsanak ki környezetpolitikai koncepciót, illetve ehhez kapcsolódó cselekvési programokat. 

(Berényi, 2009) 

4.3. A fenntartható fejlődés értelmezése 

A környezetvédelem története három nagy szakaszra osztható: 
 

-es évek – Rachel Carlsontól Meadowsig), 
-es évek – ENSZ és 

EGK/EK konferenciák), 
-as évektől – 

fenntartható fejlődés). 

A Földet veszélyeztető környezeti válság hatására az ENSZ Közgyűlése 1983-ban Gro Harlem Brundtland 

asszonyt, az akkori norvég miniszterelnököt egy, szükséges változás irányait kijelölő, átfogó program 

kidolgozására kérte fel. A Brundtland asszony vezette bizottság (World Commission on Environment and 

Development) 1987-ben Közös jövőnk címmel készítette el jelentését, rögzítve azokat az elveket, 

következményeket, amelyek betartása esetén a Föld megmenthető lenne az új generációk számára. Ezek az 

elvek azóta a fenntartható fejlődés elveiként váltak ismertté. 

A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy 

lehetetlenné tenné a jövő generációk szükségleteinek kielégítését. A fogalom tágabb értelmezés szerint jelenti a 

fenntartható gazdasági, ökológiai és társadalmi fejlődést is, de szokás használni szűkebb jelentésben is, a 

környezeti értelemben (időben folyamatos optimális erőforrás-használat és környezeti menedzsment) vett 

fenntartható fejlődésre korlátozva a fogalmat. Ez utóbbi, szűkebb értelmezés szerint a fenntartható fejlődés 

érdekében fenn kell tartani a természeti erőforrások által nyújtott szolgáltatásokat, és meg kell őrizni a 

minőségüket. 

A természeti erőforrásoknak a fenntartható fejlődés szempontjából három csoportját különböztethetünk meg: 
 

z, biomassza, stb.), 
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A fenntartható fejlődés általános követelményei a következők: 
 

legyen a természetes vagy irányított 

regenerálódó képességük mértékével, 

képességének mértékével, 
rtéke, amelyet részben a kimerülő erőforrásoknak a 

megújulóval való helyettesíthetősége, részben a technológiai haladás határoz meg. (Berényi, 2009) 

A fenti elvek megértése erőforrás-szűkösséghez vezet, feltéve, hogy: 
 

yezet nyújtotta szolgáltatások és javak alapvetőek, nélkülözhetetlenek a gazdasági rendszer számára, 
 

dott mértéke nem növeli. 

A fenti három kritérium óvatosságot takar. A közgazdászok ugyanis számtalanszor tévedtek amiatt, hogy nem 

vették figyelembe a technikai haladás nyújtotta új lehetőségeket. Így pl.: évtizedek óta visszatérő 

fenyegetettségnek gondolták egyes ásványi eredetű nyersanyagok, közöttük a réz hiányát. Időközben kiderült, 

hogy a réz helyettesíthető, sőt számos korábbi felhasználási területen nem is olyan fontos. 

A gazdasági fejlődés két komponense közül az egyik: az ember technológiai leleményessége az energia és más 

erőforrások felhasználására szinte kimeríthetetlennek tűnik. 

A másik összetevő: a készletek ezekből az erőforrásokból, amivel ezt a leleményességet kamatoztathatjuk, 

nagyon is végesnek látszanak. A készletek csökkennek, és romlik a minőségük. A helyzet nem katasztrofális, de 

több mint figyelmeztető (Kerekes-Szlávik, 2001). 

A fenntartható fejlődés alapelvei: 
 

 
 

tartóképességének és biológiai diverzitásának megőrzése, 
 

 
 

lehetőség biztosítása a közösségeknek, hogy gondoskodhassanak saját környezetükről, 
 

 

A fenntartható fejlődésnek az elmúlt évtizedekben – összhangban a fokozódó környezeti és társadalmi 

problémákkal - három alappillére alakult ki: 
 

-környezeti, 
 

(Berényi, 2009) 

A fenntartható fejlődés kulcstényezői: 
 

növekedés újjáélesztése, 
 

 
 

 
gazdálkodási kockázatok megváltoztatása, 

(Berényi, 2009) 

A jelentés e követelményeket a nemzeti stratégiák szintjén fogalmazza meg. A tényezők azonban jól 

adaptálhatóak a vállalatokra is, sőt a nemzeti célok elérése nem is lehetséges a kapcsolódó stratégiák nélkül! 
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A profit-orientált vállalatok esetében a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése a gazdálkodás olyan 

újragondolását jelenti, mely a nyereségszerzés mellett tekintettel van az általa érintett környezeti tényezők 

fenntarthatóságára és a társadalmi elvárásokra egyaránt. 

Az európai integráció 2001-ben Göteborgban fogadta el a fenntartható fejlődési stratégiáját. A változásokat és 

közben elért eredményeket figyelembe vevő, megújított változatát az Európai Unió Tanácsa 2006-ban adta ki. 

Legfontosabb célokként a környezetvédelmet, a szociális igazságosságot és kohéziót, a gazdasági jólétet és a 

nemzetközi kötelezettségek teljesítését jelölték meg. 

Az egyre romló környezeti tendenciák és a verseny által okozott nyomás által meghatározva 7 fő kihívást 

fogalmaztak meg, melyekhez operatív célokat is rendel a dokumentum: 
 

 
 

 
 természeti erőforrások megőrzése és azokkal való gazdálkodás, 

 
 

(Berényi, 2009) 

E kihívásokon túl a tudásalapú társadalom megvalósulásához való hozzájárulásként az oktatás-képzés, továbbá a 

kutatás-fejlesztés kérdéseire tér ki a stratégia. 

Az Európai Unió Tanácsa által kiadott második fenntartható fejlődési stratégia jelentősége: széles körben épít a 

környezeti- és társadalmi viszonyok kezelésében elért eredményekre; 
 

szinten való hozzájárulás egyaránt lehetséges; 
ihívások mellett átfogó, horizontális kérdésekkel (oktatás, fejlesztés) is foglalkozik; 

(Berényi, 2009) 

4.4. Makromutatók 

Makroszinten a mérések témája a jólét, a nemzetgazdasági jövedelemkategóriákból (GDP (Gross Domestic 

Product) Bruttó Hazai Termék, illetve GNP/GNI (Gross National Product/Income Bruttó Nemzeti 

Termék/Jövedelem), pontosabban annak kritikájából kiindulva. A jövedelemkategóriák fő hiányosságai: 
 

em tükrözik a természeti erőforráskészlet és a környezetminőség változását; 
 

védekezés ráfordításai ezt a tényezőt halmozottan növelik; 

eredményre. 

4.2. ábra - A nettó gazdasági jólét versus nemzeti termék 
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(forrás: Kerekes – Szlávik [2001] 30.o.) 

Nordhaus és Tobin 1970-ben megalkotta a nettó gazdasági jólét mutatóját (NEW - Net Economic Welfare). 

Ebben a nemzetgazdasági jövedelmet kiigazítják például a szabadidő, a saját haszonra elvégzett munka vagy a 

környezetvédelem tényezőivel. Az USA esetében elvégzett számítások eredményei (4.2. ábra) - különösen az 

1929-es gazdasági válság és a második világháború tájékán – jól mutatják az ilyen típusú mutatók 

szükségességét azzal, hogy rávilágítanak a „pénzügyi” és a tényleges jólét különbözőségére. 

Daly és Cobb a nemzetgazdasági méréstől jobban elszakadó mutatót javasolt, a Fenntartható Gazdasági Jólét 

Indexét (ISEW – Index of Sustainable Economic Welfare). Modelljük kritikái szerint olyan hosszú távú 

hatásokkal számolnak, melyekhez a diszkontráta meghatározása nehézkes, tehát jelentősége inkább elméleti. 

Az ábrán látható eredményeket, illetve általában az alternatív mutatók szükségességét erősítik meg más ISEW 

számítások is. Ezek szerint 1950 és 1990 között Nagy-Britanniában bár megduplázódott a GDP, a tényleges 

jólét az 1950-es évek szintjére zuhant vissza. 

Ki kell még emelni a Valódi Fejlődés Mutatóját (GPI – Genuie Process Indicator). Ebben – a nemzetgazdasági 

jövedelemmutatók fogyasztási kategóriájából kiindulva – a jelenkor viszonyainak megfelelően számos 

környezeti és társadalmi módosító tényezőt alkalmaznak. A GPI tényezőit a 4.1. táblázat összegzi. (Berényi, 

2009) 

4.1. táblázat - A GPI összetevői 
 

Tényező Hatás iránya 

Személyes fogyasztás pozitív 

Jövedelemelosztás módosítja a fogyasztást* 

A háztartási munka és gyermeknevelés értéke pozitív 

Az önkéntes munka értéke pozitív 

Tartós fogyasztási cikkek szolgáltatásai pozitív 

A kormányzati tőke szolgáltatásai pozitív 

A bűnözés költségei negatív 

A válások költségei negatív 
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Tényező Hatás iránya 

A szabadidő csökkenése negatív 

Az alulfoglalkoztatás veszteségei negatív 

A munkába járás (ingázás) költségei negatív 

A háztartásokban jelentkező szennyezések költségei negatív 

A gépkocsibalesetek költségei negatív 

A vízszennyezés költségei negatív 

A levegőszennyezés költségei negatív 

A zaj költségei negatív 

A nedves területek csökkenéséből adódó veszteségek negatív 

A termőföld-veszteségek negatív 

A nem megújuló energiaforrások csökkenése negatív 

Más hosszú távú környezeti hatások negatív 

Az ózonréteg-csökkenés költségei negatív 

Az őserdők károsodásai negatív 

Nettó tőkeberuházások pozitív / negatív 

Nettó külföldi kölcsön, ill. tartozás egyenlege pozitív / negatív 

* A jövedelemkülönbségek növekedése csökkenti, míg a különbségek csökkenése növeli a jólétet. 
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5. fejezet - Környezetközpontú 
irányítási rendszer 

A környezetvédelemmel kapcsolatos közfelfogás nagy változásokon ment keresztül az utóbbi évtizedekben. 

Jelentősen nőtt a társadalom környezeti érzékenysége és tudatossága, és a vállalatok körében is megfigyelhető 

tendencia az egyre tudatosabb alkalmazkodás a környezeti változásokhoz. Az elmúlt évtizedekben végbement 

technológiai és műszaki fejlődés hatására megugrott a környezeti károk mértéke, és erőteljesebben jelent meg a 

társadalmi elvárás, hogy a vállalatok mind nagyobb felelősséget tanúsítsanak tevékenységük következményei 

iránt. Az ökológiai piac bővülését segíti elő, hogy a szigorodó állami előírásokon túl egyre fontosabbak a 

környezetorientált közéleti követelések, illetve nő a fogyasztók igénye a környezetbarát termékek iránt. 

Mára már nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdaság/gazdálkodás és a környezet egymástól elválaszthatatlan 

rendszerek. Az összekapcsolódást két ellentétes irányú folyamat biztosítja: a környezetből anyag és hulladékok 

jutnak a környezetbe. (Kósi-Varga-Kovács-Kőmíves, 1997) A megnövekvő kereslet és ennek hatására a 

felfokozott termelés a természeti erőforrások kimerüléséhez vezethetnek, és a termelés, valamint a használat 

során így egyre nagyobb mennyiségű hulladék képződik. 

Korábban a termelésnél és technológiai kiválasztásnál a döntő szempontot csak a gazdasági hatékonyság 

képviselte, ugyanis a környezetszennyezésnek externális szerepet tulajdonítottak, azaz a környezet károsítását 

olyan külső tényezőként kezelték a vállalatok, amely együtt jár a termelésükkel, és mivel őket nem érintették a 

károsítás negatív hatásai, ezért nem is állt érdekükben a szennyezés megfékezése vagy megszüntetése. Ha volt is 

a vállalatoknál környezeti megbízott, feladata csak a releváns jogszabályok figyelemmel kísérése, légnemű 

kibocsátások ellenőrzésére és a vízminőség vizsgálatára terjedt ki. 

Az évek során a növekvő környezetterhelés és a jelentős katasztrófák hatására azonban mind a politikai, mind a 

társadalmi szféra részéről egyre erőteljesebben fogalmazódott meg a környezetbarát technológia kifejlesztése és 

alkalmazása iránti igény. (Kósi-Varga-Kovács-Kőmíves, 1997) 

A környezeti gondolkodás területén nagy előre lépést jelentett az ENSZ 1992-es Rio de Janeiróban megtartott 

második környezetvédelmi világkonferenciája, ahol megfogalmazták a környezetpolitika és a gazdaságpolitika 

összekapcsolásának szükségességét, amelynek jelszava a fenntartható fejlődés lett. Ennek megfelelően az 

Európai Unió V. Akcióprogramja „Fenntarthatóság felé” címmel az integrált környezetvédelem megvalósítását 

tűzte ki célul, amely a gyártó, a kereskedő, valamint a fogyasztó közötti megosztott felelősségen alapul. 

(Hargita, 2000) A program a fenntartható fejlődés mellett a fenntartható fogyasztásra is hangsúlyt helyez, 

ugyanis nemcsak a termelés, hanem a fogyasztás is látható nyomokat hagy, és gyakran visszafordíthatatlan 

károsodást okoz. 

A fenntartható fejlődés elve szerint a környezetvédelem nem választható el a fejlődési folyamattól, annak 

szerves részét kell, hogy képezze. 

Ennek megvalósításához arra van szükség, hogy létre jöjjenek azok a döntési mechanizmusok, amelyek a 

környezetvédelmi és fejlődési kérdéseket a döntéshozatalba integrálják. Ezeket a mechanizmusokat úgy kell 

kialakítani, hogy a következő elvek domináljanak (Nánási, 1997): 
 

kell, hogy érvényesüljenek, ugyanis ezen elvek jelentik a környezetkárosítás és –szennyezés megelőzését. 

felelősség mind a környezetszennyezőt, mind a környezethasználót érinti. 
együttműködés elvének az állam, illetve intézményei és a környezethasználó, valamint az érintett 

egyének, társadalmi csoportok és szervezetek közötti kooperálási kapcsolatban kell érvényesülnie. 
 érvényesülése a döntési mechanizmusokban 

feltételezi a döntési folyamat átláthatóságát, ennek biztosítéka az információhoz való hozzájutás, a nyilvánosság 

és a társadalmi részvétel elvének érvényesítése. 

Napjainkban azoknál a vállalatoknál, amelyek felismerik, hogy a hosszú távú fennmaradás feltétele a környezeti 

felelősség, a környezetvédelmi szempontok beépülnek a tervezésbe, és nemcsak a gyártás során jelennek meg, 

hanem a csomagoláskor és szállításkor is. 
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A fenntartható fogyasztás azt jelenti, hogy a környezetkárosítás veszélyeivel számolnak a fogyasztók, és jelen 

szükségleteiket úgy elégítik ki, hogy az ne veszélyeztesse a jövő generáció szükségletének kielégítését. Ehhez a 

termékek élettartamának növelésére és az újrahasznosítás mértékének fokozására van szükség. A 

környezettudatos fogyasztó nemcsak gazdaságossági szempontokat vesz figyelembe egy termék 

megvásárlásakor, hanem értékeli környezetkímélő tulajdonságait is. (Vágási, 2000) A környezettudatos 

fogyasztói magatartás elterjedésével nő a vállalatokra gyakorolt nyomás, hogy környezetbarát terméket, illetve 

szolgáltatást állítsanak elő környezetkímélő technológiával, minimális hulladék keletkezése mellett. 

A környezetvédelmi minimum teljesítését hatósági törvények és rendeletek biztosítják, azonban 

környezetkárosító termékek gyártásával és a kibocsátási határértékek túllépésével nő a vállalatok jogi és 

gazdasági felelősségének kockázata. (Bakács-Barna, 1999) A nagyobb vállalatok körében ezért gyakori 

jelenség, hogy elébe mennek az állami szabályozásnak, és önként döntenek az offenzív környezeti magatartás 

mellett, hiszen például kevesebb nyersanyagot és energiaforrást igénylő technológiák nyereségesebb működést 

is lehetővé tesznek. 

A vállalkozói szférában egyre nagyobb szerep jut az önkéntes környezetvédelmi eszközöknek, amely a 

nemzetközi tapasztalatok alapján a legolcsóbb és környezetvédelmi szempontból a legbiztonságosabb megoldást 

jelentik. 

A vállalatok önkéntes környezetvédelmi tevékenységei azon a feltételezésen alapulnak, hogy a fogyasztók – 

egyéni vagy szervezeti – már nem csak az árra és a minőségre koncentrálnak, hanem egyéb szempontokat is 

figyelembe vesznek, mint például a környezeti szempontokat, döntéseik során. (Várnai, 1996) 

A vállalatok részéről az önkéntes módszerek alkalmazásához a legfőbb vonzerőt a piac szolgáltatja, de lényeges 

fejlődés tapasztalható a hatóságokkal való viszonyukban is: lehetőség van arra, hogy haladékot kérjenek a 

határértékek betartásában, és megfelelő feltételekkel csökkenthető a hatósági ellenőrzés is. (Lakics-Tóth-

Némethné-Papanek, 1997) Egyre több minőségügyi szakember követeli meg a szállítóktól is a környezetbarát 

termékeket, így nem csak a nagyvállalatok, hanem a kis- és középvállalatok körében is megjelenik a környezeti 

felelősség. 

A környezet fokozatos károsodása egyre nagyobb nyomást gyakorol a vállalatokra, és a fogyasztók részéről 

megjelenik a növekvő igény a környezetkímélő termékek, gyártási eljárások és szolgáltatások iránt. 

Napjainkban a piacok telítettek, így a versenyben egyre inkább nő a vállalati arculat (image) fontossága. 

Ebben egyre erősebb szerephez jutnak a vállalatok etikai és környezeti jellemzői, ezért a vállalatok saját érdeke, 

hogy bekapcsolódjanak olyan minősítő programokba, amelyek kedvező képet alakítanak ki róluk mind a 

vásárlók, mind a vállalat egyéb érintettjei körében. (Várnai, 1996) Nem csak a jó vállalati image kialakítása 

ösztönözheti a vállalatokat arra, hogy önkéntes programokhoz csatlakozzanak, hanem az a meggondolás is, 

hogy az önkéntes vállalások később kötelező érvényűvé válhatnak, és ebben az esetben az a cég kerül előnybe, 

amely már korábban eleget tett az előírások betartásának. 

Bár a vállalatvezetők többsége még ma is arra törekszik, hogy a környezet károsítása vagy a környezeti elemek 

túlzott igénybevétele révén jusson versenyelőnyökhöz, tömegesen találhatunk példát ennek az ellenkezőjére is. 

A vállalatok napjainkra lassan ráébrednek, hogy az offenzív viselkedésmód nyereséges lehet, ugyanis az 

energia- és a nyersanyag felhasználás csökkentésével, valamint a hulladék minimalizációval csökkenthetők 

vállalat költségei, és elkerülhetők a határérték túllépés miatti bírságok és büntetések. 

A vállalatok számára kedvező hatással is járhat a környezetvédelem, a „zöld üzlet” egyre nagyobb lehetőséggel 

kecsegtet, a vállalatok növekvő környezeti érzékenysége pedig a távlati gondolkodásnak kedvez. 

Környezettudatos irányításnak nevezzük szervezetek működtetését oly módon, hogy a szervezet által végzett 

tevékenységek és a kibocsátott termékek, szolgáltatások ne veszélyeztessék az emberek egészségét, és minél 

kevésbé terheljék a munkahelyi, települési és természeti környezetet. (KÖVET-INEM, 2000) A 

környezettudatos irányítás gyakorlati módszerei közé tartoznak például a környezetközpontú irányítási 

rendszerek, a tisztább technológiák, a hulladékminimalizálás, az energiaracionalizálás, a belső képzés, a 

környezetbarát termékek, a zöld marketing, a szállítási és egyéb logisztikai rendszerek átalakítása, az ökológiai 

könyvvitel, az öko-controlling és egyéb eszközök. 

A környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) alatt a szervezet azon tevékenységeinek összefogását értjük, 

amelyek hatással vannak a környezetre. Célja a természeti erőforrások megóvása, a szennyezések és kockázatok 

csökkentése, a dolgozók és a környéken lakók egészségének megőrzése. 
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A környezettudatos vállalatirányítás legelterjedtebb eszközei: 
 

– ISO 14001 vagy EMAS szerint; 
– az ISO 14 031 szabvány alapján; 

– pazarlások, elfolyások, hatékonyság növelése, megtakarítási lehetőségek feltárása; 
– környezetbarát termékfejlesztés, ökocímkézés. 

A környezeti menedzsment eszközeinek alkalmazásával a cégek javíthatják környezeti teljesítményüket, és piaci 

versenyhelyzetüket. 

Alapvető célja a környezetvédelem segítése, és a szennyeződés olyan mértékű megelőzése, amely egyensúlyban 

van a társadalmi-gazdasági szükségletekkel. A követelmények nagy részének teljesítését együttes 

intézkedésekkel lehet elősegíteni, illetve bármikor újra lehet gondolni. A megközelítés módszerét a következő 

5.1. ábra szemlélteti. 

5.1. ábra - A Környezetközpontú Irányítási Rendszer modellje 

 

(forrás: MSZ EN ISO 14001:2005) 

A környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó nemzetközi szabványoknak nem a szervezet jogi 

kötelezettségeinek növelése a célja, hanem a vállalatok ellátása a hatékony környezeti menedzsment rendszer 

eszközeivel. Ezek a gazdasági és környezeti célok elérése érdekében integrálhatók más menedzsment 

követelményekkel. A szabvány alkalmazása önkéntes, de a környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése 

gyorsan terjed a világon. Az ISO 14001 szabvány (elődje a BS 7750 brit nemzeti szabvány), valamint az EMAS 

alapján 1994-től megindult a környezetközpontú irányítási rendszerek kialakítása és regisztrálása. Az ISO 14001 

nemzetközi szabványt 1996-ban az Európai Szabványosítási Szervezet (CEN) változtatás nélkül kiadta európai 

szabványként EN ISO 14001 jelzéssel. Ezzel hatálytalanította az ugyanebbe a tárgykörbe tartozó BS 7750 

szabványt. Így az ISO 14001 és/vagy az EMAS szabvány szerint vezethetik be a vállalatok a környezetközpontú 
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irányítási rendszerüket. „Prognosztizálható, hogy az ISO 14001 válik általánossá az egész világon, mert az 

EMAS jóváhagyása, regisztrálása csak az Európai Unióban lehetséges. 

5.1. Eszközök a vállalatirányítás technológiai 
dimenziójában 

Kedvezőbb környezeti tulajdonságú termékek esetében lehetőség van egy pozitív értékelésre, tanúsításra: 

pályázati úton nyerhető el a környezetbarát védjegy használatának joga, ha a termék megfelel a minősítési 

feltételeknek. 

Egy-egy termék vagy technológia környezetbarát jellegének eldöntése bonyolult feladat. Csak körültekintő 

elemzés után jelenthetjük ki egy termékről vagy technológiáról, hogy környezetbarát, sőt értékelésünket 

rendszeresen felül kell vizsgálni. Környezetbarátnak akkor nevezhetnénk egy terméket, ha maga a termék, 

előállításának folyamata és a fogyasztása során keletkező hulladékai nem környezetszennyező hatásúak. 

Vagyis a termékkel kapcsolatos ökológiai mérleg a „bölcsőtől a sírig” szemléletben fejlődésként jelent meg a 

„bölcsőtől a bölcsőig” szemlélet, azaz a hulladéknak egy másik termék nyersanyagává kell válnia. (Kerekes-

Kindler, 1997) 

A gyakorlatban nem léteznek „hulladékmentes” termékek, mégis indokolt ennek a pozitív jelzőnek a használata 

minden olyan termékre és technológiára, amelyek a hasonló célt szolgáló termékek és technológiák közül azzal 

tűnnek ki, hogy kedvezőtlen hatásuk jelentősen alacsonyabb a megszokottnál. Azt sem szabad elfeledni, hogy 

egy-egy termék, technológia környezeti-ökológiai értékelése társadalmi elfogadottság kérdése is. 

Sok esetben arról, hogy egy termék környezetbarát vagy sem, egyedül az ökocímkék tájékoztatják a vásárlókat. 

Az ökocímkék a terméken található megkülönböztető minősítések (jelek, ábrák, feliratok), melyek 

alkalmazásának célja a jó minőség iránti igény megalapozása és a magas elvárásoknak megfelelő, változatlan 

minőségi színvonal garantálása. Ezek a minősítések jelzik, hogy a termék – a piacon szereplő választéktársaihoz 

képest – valamilyen többletfunkcióval, illetve plusz előnyös tulajdonsággal rendelkezik. (KÖVET-INEM, 2000) 

A környezetbarát védjegy esetében a többletfunkció a környezetbarát jelleg, amely megnyilvánulhat a termék 

erőforrás-takarékosságában, újrafelhasználhatóságában, kisebb vagy kevésbé káros emissziókban, stb. a nem 

környezetkímélő alternatívával szemben. 

Tiszta technológiák 

A tiszta technológiák fogalma a zárt láncú gazdaság szemléletének bevezetéséhez kapcsolódik. Gyakorlati 

megjelenítése a német Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/ AbfG) törvény, valamint az angol 

nyelvterületen hasonló „Closed Loop Economy” törekvés. (Kerekes-Kindler, 1997) A szabályozás lényege, 

hogy a termékek kibocsátói gondoskodjanak a fogyasztásból, illetve felhasználásból kikerült termékekről 

elsősorban az újrahasznosítás kiterjesztésével, illetve ezzel összhangban a hulladék-kibocsátás 

minimalizálásával. 

Az állam ez irányú törekvéseinek három eszköze: a termékdíj kiterjesztése, a környezetterhelési díj, valamint a 

feldolgozói vállalkozások létrejöttének támogatása. 

A magas és egyre emelkedő ártalmatlanítási költségek, valamint az egyre csökkenő erőforrások pioritást adnak a 

gazdasági körfolyamatoknak. A „zárt láncú gazdaság” megoldást adhat a maradandó szennyezést okozó 

termelésre és fogyasztási termékek hulladékainak ártalmatlanítására, valamint kiterjesztése garantálja a 

természeti erőforrások kímélését. Ez a rendszer „gyárkapun” belül oldhatja meg a környezetszennyezések 

kezelését. Bár a termék ára nőhet, de a belső környezetirányítási rendszerekkel ellensúlyozhatóak az ebből eredő 

költségek. (Mang-István-Murvai-Csizmadia-Tóth, 1997) 

A tiszta technológiákra való áttérés során csökkenthető: 
 

-, energia- és munkaerőinput, 
-kibocsátás, „end of pipe” szennyezés és hulladék-elhelyezés mértéke, 
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Ezzel egy időben növekedés tapasztalható több területen is: 
 

 
 

asznosítás, 
 

Természetesen teljesen zárt körfolyamat nem létezik, de lehetőség van szennyező anyagokban szegény, illetve 

forráskímélő eljárások alkalmazására. Az iparban nagyobb hatásfokú technológiákat kell bevezetni, és törekedni 

kell arra, hogy az egy termékre eső energia- és anyagfelhasználás minél kisebb legyen. (Varga, 2005) 

5.2. Eszközök a vállalatirányítás menedzsment 
dimenziójában 

Környezeti menedzsment rendszer 

A környezeti menedzsment rendszer fogalma a kilencvenes évek elején született. A vállalatvezetők többsége 

saját bevallásuk szerint nem alkalmaz környezeti menedzsment rendszert, annak ellenére, hogy 

tevékenységükkel kapcsolatban számos környezetvédelmi feladatot kell már ma is valamilyen szinten ellátniuk. 

(KTM kiadvány, 1998) A legtöbb vállalatnál termelődik hulladék, amit gyűjteni és ártalmatlanítani kell, 

valakinek a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat is ismernie kell, havária (vészhelyzeti) terveket is 

készítettek már jó néhány éve, feljegyzések, dokumentációk is készülnek környezeti témában. Nyilvánvalóan a 

környezeti érintettségtől függően egyes szervezeteknél magasabb szinten kezelik a környezeti problémákat, mint 

másoknál. 

A környezeti menedzsment rendszer magába foglalja a környezeti követelményeknek való megfelelést, a 

környezettudatos működést, a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítását, valamint a környezeti 

kockázat behatárolását. (Galambos, 1999) A vállalati KMR-nek kettős szerepe van; egyrészt a környezet 

ügyének belső szervezeti pozícióját megerősítő eszköz, másrészt kifelé folyó kommunikációt megerősítő, 

intézményesítő csatorna. (Pataki, 2001) 

A környezeti menedzsment rendszerek nem azonosíthatók a környezettudatos irányítás fogalmával, mivel az 

előbbiek csak olyan rendszerek, amelyek lehetővé teszik a környezettudatos irányítás bevezetését. A KMR 

önmagában egy alapvető szervezési eszköz, amely más eszközök – pl. környezeti auditálás, életciklus-értékelés, 

stb. nélkül nem képes megfelelően működni. 

A környezeti teljesítmény értékelése 

A környezeti teljesítmény értékelése (KTÉ) egy állandó belső menedzsment folyamat és eszköz, amely 

környezeti indikátorokat használ fel arra, hogy összehasonlítsa a szervezet múltbéli és jelenlegi környezeti 

teljesítményét a szervezetnek a környezeti teljesítményre vonatkozó kritériumaival. Ez a folyamat segíti a 

menedzsmentet a szervezet környezeti teljesítményének mérésében, vizsgálatában, értékelésében. A folyamat 

alkalmazása egyre jelentősebbé válik a környezettudatos vállalatirányítást képviselő cégeknél. 

A környezeti teljesítmény értékelésének folyamata adatok gyűjtéséből, elemzéséből és azoknak kiválasztott, 

megfelelő környezeti indikátorokká való alakításából, a szervezet környezeti teljesítménykritériumokkal való 

összehasonlításából és az azt követő jelentésből és tájékoztatásból áll. 

A szervezeti KTÉ-t a folyamatos fejlesztés biztosításának érdekében rendszeresen felül kell vizsgálni. A KTÉ 

tervezésének fontos inputja a szervezet környezeti tényezőinek meghatározása. Ezt az információt jellemzően a 

környezeti menedzsment rendszerrel összefüggésben hozzák létre. A működő környezeti menedzsment 

rendszerrel rendelkező szervezetnek értékelnie kell környezeti teljesítményét környezeti politikája, céljai, 

előirányzatai és más, a környezeti teljesítményre vonatkozó kritériumok tükrében. 

A környezeti teljesítményértékelés önkéntes jellegű, a környezethasználó saját környezetvédelmi 

teljesítményének értékelése céljából készíti vagy készítteti, hogy felmérje tevékenységének környezetre 

gyakorolt hatását. (Varga, 2005) 

Életciklus-értékelés – ökológiai mérleg 
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A környezeti menedzsment egyik egyre több területen alkalmazott eszköze az életciklus-értékelés (Life Cycle 

Analysis – LCA), illetve a hasonló eljárást jelentő ökológiai mérleg (német elnevezése: Die Ökobilanz), 

amelynek során a vállalatok megpróbálják számszerűsíteni, de legalább is megbecsülni, hogy egy termék 

előállítása, annak elosztása, felhasználása, hulladékként való lerakása milyen környezeti terhekkel jár, beleértve 

az energiakiadásokat is. (Kerekes-Kindler, 1997) Az elemzéshez figyelembe kell venni a nyersanyag 

kibányászásától vagy előállításától kezdődően a termelési, energiaellátási, szállítási, raktározási, felhasználási 

szakaszokat, az olyan hulladékkezelési folyamatokat, mint az újrahasznosítás és energetikai felhasználás, 

egészen a maradék hulladék ártalmatlanításáig. (Nádudvari, 1998) 

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardization – ISO) az ISO 14000 

szabványsorozat keretében határozza meg az életciklus-értékelés alkalmazásának elveit, céljait, rendelkezik a 

hatásvizsgálatról, illetve minősítésről ISO 14040-14043 szabvány néven. 

Az LCA révén javítható a döntések megalapozottsága, feltárhatóak a meghatározó fontosságú tényezők és 

kapcsolataik. További vizsgálatokkal fény derülhet a még tisztázandó bizonytalanságokra, kockázatokra. 

(Nádudvari, 1998) 

A termék által okozott környezeti hatások jellemzéséhez nagy mennyiségű és sokrétű információt kell 

összegyűjteni a környezetbe kerülő (azaz olyan kimeneti mennyiségekről, mint a szennyezett levegő, víz, 

különféle hulladékok, stb.) és a környezetből felvett anyagokról (azaz olyan bemeneti mennyiségekről, mint az 

ásványi anyagok, nyers-és üzemanyagok, megújítható energiaforrások stb.). (Szlávik, 2005) 

A legtöbb termék esetében a használat során éri a környezetet a legnagyobb kár, és az összegzett 

környezetterhelést a visszaforgatás arányának növelésével lehet mérsékelni. Tehát az életciklus minden 

fázisában a visszaforgatás arányának növelésére kell törekedni, valamint törekedni kell olyan termékek 

előállítására, amely használata során kevesebb káros anyag jut a környezetbe. 

A környezettudatos vállalatirányítás hatékonyságához elengedhetetlen a megfelelő környezeti információs és 

monitoring rendszer működtetése, amely a controlling rendszer keretein belül is megvalósulhat. Ezek a 

környezeti menedzsment rendszerelemek a controlling rendszerrel való összefüggésükben alkotják az öko-

controlling rendszerét. 

Az öko-controlling a vállalati vezetés alrendszere, koordinálja a környezeti vonatkozású tervezést, irányítást, 

ellenőrzést és információellátást, valamint kiépíti ezek rendszerét. 

Az öko-controlling rendszer elemei: 
 

 
 

 

A környezeti információs rendszer keretében szervezik az adatszolgáltatást és határozzák meg, hogy ki 

rendelkezhet a lényeges környezeti adatokkal. Az információszerzés a vállalatra vonatkozó környezeti adatok 

gyűjtésének és feldolgozásának feladatkörét fogja át, legfontosabb területe a begyűjtött információk 

rendszerezése (Kósi-Varga-Kovács-Kőmíves, 1997): 
 

- és energiaáramlás felmérése a vállalatnál, 
- és energiaáramlás ökológiai megítéléséhez, 

 
-ökológiai döntésekhez. 

A környezeti monitoring szolgál az emisszió-imisszió értékek méréstechnikai megfigyelésére. Az információk 

gyűjtésén kívül az elemzéseknek, az adatok rendszerezésének van nagyon fontos szerepe. (Angyal, 1998) 

Problémát jelenthet azonban az adatok szerkezete, ugyanis nincs környezetsemleges termelés vagy termék, csak 

szubjektív környezetterhelhetőségről lehet beszélni, így az a termelés elfogadható, amely megfelel a 

társadalmilag meghatározott elvárásoknak (környezeti határértékek). 

A környezeti kézikönyv a környezeti menedzsment rendszer alapdokumentuma, szerepe, hogy összefoglalja a 

környezeti menedzsment rendszerre vonatkozó alapelveket, követelményeket és feladatokat, egyértelműen 

tisztázza a rendszer kiépítésével, működésével kapcsolatos feladat- és hatásköröket. 
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5.3. A KMR rendszerek szabványosítása 

A vezető vállalatok szerte a világon egyre növekvő mértékben tekintik a környezeti rendszerek alkalmazását a 

mindennapi üzleti gyakorlat szerves részének. A hazai vállalatok környezetvédelmi minősítésekor két 

szabványrendszerről kell említést tennünk, amely szabályozza a vállalati környezetmenedzsmentet: az ISO 

14000-es sorozatról és az Európai Unió EMAS nevű programjáról. Mindkét szabványsorozat célja, hogy 

serkentse a vállalatok önellenőrzését a környezetvédelemben. 

Az ISO 14001 és az EMAS alkalmazásával lehetőség nyílik az összes környezetvédelmi kérdés megoldásának 

átfogó és integrált megközelítésére. Mindazonáltal a követelmények eléggé rugalmasak ahhoz, hogy a 

környezeti menedzsment rendszerek tervezésénél megengedjék a gyakorlatban és a működésben a 

vállalkozásokon belül és a vállalkozások között jelentkező eltérések figyelembe vételét. 

Alapvető fontosságú, hogy a megvalósítási folyamat tökéletesen figyelembe vegye az egyedi körülményeket, 

valamint minden egyes vállalkozás és helyszín sajátos helyzetét. (Kerekes-Kindler, 1997) 

5.4. A környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) 
elemei és felépítése 

A szervezetek egyre inkább törekszenek ésszerű környezetkímélő működést elérni, ennek meglétét bizonyítani, 

tevékenységüket, termékeiknek és szolgáltatásaiknak környezeti hatását szabályozott keretek között tartani, 

környezetpolitikájával és céljaival összhangban. 

Több szervezet végzett környezeti átvizsgálást vagy auditot, hogy értékelje a környezeti teljesítményét. Ezek az 

átvizsgálások vagy auditok azonban még nem elegendőek ahhoz, hogy egy szervezetnek kellő biztonságot 

nyújtsanak. Ahhoz, hogy a szervezetek hatékonyak legyenek, a követelményeket olyan felépítésű irányítási 

rendszerben kell teljesíteniük, amely integráltan illeszkedik a szervezet irányítási rendszerébe. A 

környezetközpontú irányítási rendszernek a célja, hogy a szervezeteket hozzájutassák egy eredményes 

környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) elemeihez úgy, hogy ezeket össze lehessen kapcsolni a vezetés 

egyéb követelményeivel. 

Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány egy olyan környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit írja 

elő, amely képessé teszi a szervezetet a jogszabályi követelményeket és a jelentős környezeti tényezőkre 

vonatkozó információkat figyelembe vevő politika és célok meghatározására, valamint bevezetésére. 

Környezeti politika 

A szervezetnek el kell készítenie a környezeti politikáját, amely 
 

környezetvédelmi jogszabályok és az önként vállalt előírások betartásának kinyilatkoztatását, 
 

A környezeti politikának dokumentáltnak kell lennie, és ismernie kell minden olyan személynek, aki a 

szervezetnél vagy annak megbízásából dolgozik. A környezetpolitikának hozzáférhetőnek kell lennie a 

nyilvánosság számára. 

Tervezés 

Környezeti tényezők 

A vállalatnak fel kell mérnie, értékelnie, ismernie kell tevékenységének, termékének az összes, környezetre 

gyakorolt előnyös és hátrányos, közvetlen és közvetett hatását. 

Ezen felmérés kiterjed az üzemszerű, az attól eltérő működési feltételekre, a balesetekre, vészhelyzetekre, 

valamint a múltbeli és tervezett tevékenységek környezeti tényezőire. A szervezetnek a rendelkezésre álló 

információk alapján meg kell határoznia az általa okozott, jelentősnek ítélt környezeti hatásokat, és mindent 

meg kell tennie ezek csökkentésére. 
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A szervezetnek biztosítania kell, hogy a jelentős környezeti tényezőket a környezetközpontú irányítási 

rendszerének kialakításakor, bevezetésekor és fenntartásakor figyelembe vették. 

Jogszabályi és egyéb követelmények 

A szervezetnek azonosítania kell a környezeti tényezőire vonatkozó, alkalmazható jogszabályi és a szervezet 

által vállalt egyéb követelményeket. A szervezetnek biztosítania kell, hogy a vonatkozó jogszabályokat és a 

szervezet által vállalt egyéb követelményeket a környezetközpontú irányítási rendszer kialakításakor, 

bevezetésekor és működése során figyelembe vegyék. 

Célok, előirányzatok és programok 

A rendszer működése során ki kell alakítani a környezetvédelmi stratégiai tervezést. A célok, tervek 

megfogalmazása során figyelembe kell venni 
 

 
 

 
üzleti követelményeket, 

 

A célok és tervek összhangban kell, hogy legyenek a környezeti politikával. Meg kell határozni a célok, tervek 

eléréséhez szükséges tevékenységeket, határidőket, és eszközöket tartalmazó megvalósítási programokat. A 

célokat – a politikához hasonlóan – hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára. 

Bevezetés és működtetés 

Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör 

Meg kell határozni és dokumentálni az összes olyan alkalmazott felelősségi és hatásköreit, akiknek munkája 

jelentős hatással van, vagy lehet a környezetre. A szervezet felső vezetésének ki kell jelölnie egy 

környezetirányítási vezetőt, akinek minden más felelősségi körétől függetlenül meghatározott szerepe, 

felelőssége és hatásköre van a környezetközpontú irányítási rendszer kialakítására, bevezetésére és fenntartására 

az ISO 14001:2004 szabványnak megfelelően. 

Felkészültség, képzés és tudatosság 

A szervezetnek meg kell határoznia a képzési és alkalmassági követelményeket. Biztosítani kell, hogy a 

szervezet minden dolgozója kellő információval rendelkezzen a vállalat környezetközpontú irányítási 

rendszeréről, tevékenységéről, a munkája során felmerülő környezeti hatásokról, illetve ismerje a környezeti 

politikát, valamint felelősségi és hatáskörét. A szervezet dolgozóinak ismernie kell az előírt eljárásoktól való 

eltérések lehetséges következményeit. 

Kommunikáció 

A környezeti tényezőkkel és a környezetközpontú irányítási rendszerrel kapcsolatban a szervezetnek létre kell 

hoznia eljárásokat a belső kommunikáció céljából a szervezet különböző szintjei és funkciói között azért, hogy a 

külső érdekeltektől érkező lényeges információkat fogadja, dokumentálja és reagáljon azokra. 

Dokumentáció 

A KIR rendszer dokumentációja tartalmazza a környezeti politikát, célokat, előirányzatokat, a rendszer 

alkalmazási területének leírását, a rendszer fő elemeinek és ezek kölcsönhatásainak leírását, a szabvány által 

megkövetelt dokumentumokat és feljegyzéseket, valamint olyan dokumentumokat, amelyek szükségesek a 

jelentős környezeti tényezőkkel kapcsolatos folyamatok eredményes tervezésének, működésének és 

szabályozásának biztosításához (5.2. ábra). 

5.2. ábra - A KIR dokumentációs rendszerének felépítése 
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(forrás: saját szerkesztés) 

Dokumentumok kezelése 

A rendszerben alkalmazott dokumentációkat a megfelelő módon kell azonosítani az ellenőrizhetőség, az 

esetleges módosítások, illetve az érvényesség biztosítása érdekében. A szervezetnek eljárást kell létrehoznia a 

dokumentumok jóváhagyására, átvizsgálására, szükség esetén naprakésszé tételére, módosítására, és annak 

biztosítására, hogy mindig az érvényes legfrissebb kiadású dokumentum álljon rendelkezésre. 

A működés szabályozása 

A szervezetnek szabályozni kell a jelentős környezeti hatást okozó tényezők figyelését és nyomon követését 

dokumentált eljárásokkal, melyekben a megfelelőségi kritériumokat is meg kell határozni. A működés 

szabályzása során meg kell teremteni azt a gyakorlatot, ahogyan a szervezet információt szerez az általa 

felhasznált termékek és szolgáltatások környezeti tényezőiről, és ahogyan informálja a beszállítóit a rájuk 

vonatkozó követelményekről. 

Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre 

A szervezetnek elemeznie kell a tevékenységéből adódó vészhelyzetek bekövetkezésének a valószínűségét és az 

ezekkel okozható környezetterhelés nagyságát. Ennek alapján eljárásokat kell készítenie a vészhelyzetek során 

keletkező környezeti hatások megelőzésére és csökkentésére, melyeket rendszeresen tesztelni kell. A 

szervezetnek időnként ki kell próbálnia a vészhelyzetek reagálására vonatkozó folyamatait. 

Ellenőrzés 

Figyelemmel kísérés és mérés 

A vállalatnak meg kell határoznia a környezeti hatást okozó tényezők megfigyelésére és mérésére szolgáló 

módszereket és az adatrögzítés gyakorlatát. 

A szervezetnek biztosítania kell, hogy kalibrált vagy hitelesített berendezést használjanak a figyelemmel 

kíséréshez és méréshez, ezeket karbantartaniuk kell, és az ezekre vonatkozó feljegyzéseket meg kell őrizni. 

A megfelelőség kiértékelése 
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A szervezet – a megfelelőségre vonatkozó elkötelezettségével összhangban – hozzon létre, vezessen be és 

tartson fenn eljárásokat a rá vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés időszakos kiértékelésére. 

A szervezet értékelje ki az általa vállalt egyéb követelményeknek való megfelelést. A szervezetnek meg kell 

őriznie az időszakos kiértékelés eredményeiről szóló feljegyzéseket. 

Nem megfelelőség, helyesbítő és megelőző tevékenység 

A szervezetnek eljárást kell létrehoznia és működtetnie a nem megfelelőségek kezelésére és vizsgálatára, az 

okozott hatás csökkentésére, valamint a javító és megelőző tevékenységek kezdeményezésére és végrehajtására. 

A szervezetnek követelményeket kell meghatároznia a nem megfelelőségek azonosítására, kijavítására, és 

megvizsgálására, az ok okozati összefüggések feltárására, a megelőző tevékenységek meghatározására, a nem 

megfelelőségek és a megelőző tevékenységek kiértékelésére, a helyesbítő és megelőző tevékenységek 

eredményeinek feljegyzésére, valamint ezen tevékenységek eredményességének átvizsgálására. 

A feljegyzések kezelése 

A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges feljegyzések 

azonosítására, megelőzésére és megsemmisítésére eljárásokat kell kidolgozni és működtetni. 

Belső audit 

A felülvizsgálat egy rendszeres, tervezett és dokumentált folyamat, melynek célja megállapítani, hogy a 

szervezet környezetközpontú irányítási rendszere megfelel-e a szervezet által kialakított kritériumoknak. A 

szervezetnek audit tervet kell készítenie, figyelembe véve az érintett területek környezeti jelentőségét és az 

előző auditok eredményeit. Az auditorok kiválasztása és az audit végrehajtása biztosítsa az audit folyamatának 

objektivitását és pártatlanságát. 

Vezetőségi átvizsgálás 

Lehetővé teszi a vezetés számára, hogy rendszeresen értékelje a szervezet környezeti teljesítményében elért 

eredményeket, és ezek tükrében a szervezet környezetvédelmi politikájának folytatásához szükséges 

változtatásokat eszközöljön. 

A vezetőségi átvizsgálás bemenete tartalmazza: 
 

követelményeknek való megfelelés kiértékelését, 
közléseket, panaszokat, 

 
 

 
, 

követelmények alakulását, valamint 
 

A vezetőségi átvizsgálás kimenetei tartalmazzanak minden olyan döntést és intézkedést, amely a környezeti 

politika, a célok, az előirányzatok és a környezetközpontú irányítási rendszer egyéb elemeinek esetleges 

módosítására vonatkozik. 

Az ISO 14000-es szabványsorozat által szabályozni kívánt területek: a környezetközpontú irányítási rendszer 

(KMR) kialakítása és működtetése, a KMR auditálása, a vállalati környezetvédelmi teljesítmény értékelése, a 

gyártott termékek életciklus-értékelése, a gyártott termékek ökocímkézése. 

A környezeti menedzsment rendszerek (KMR) nemzetközi szabványát, az ISO 14001-et, 1996. szeptemberében 

adták ki először. A jelenleg érvényben lévő szabvány MSZ EN ISO 14001:2005 a „Környezetközpontú 

irányítási rendszerek” címmel 2005. áprilisában került hazánkban kiadásra. 

A Környezetközpontú irányítási rendszert a szervezetek általában nem önálló rendszerként alkalmazzák, 

hanem integrálják az MSZ EN ISO 9001:2009-es minőségirányítási rendszer kiépítésére vonatkozó 

szabvánnyal. 
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5.5. A környezetközpontú irányítási rendszer 
auditálása 

A környezetvédelmi auditálás két formáját lehet megkülönböztetni (Kósi, 2006): 
 

hogy egy adott vállalat (szervezet) egy meghatározott időpontban (a vizsgálat időszakában) mennyire felel meg 

a környezeti előírásoknak, elvárásoknak (statikus fogalom), 

mellett kiterjed a környezetmenedzsment rendszer vizsgálatára is (dinamikus fogalom). 

Az eredményre irányuló audit esetében a környezeti állapotfelmérésből adódó helyzetelemzéssel a cél a 

jelenlegi és a kívánt állapot összehasonlítása, illetve feladatok, célok kitűzése a kívánt állapot elérésére. 

A rendszerorientált audit esetében a fentieken felül cél a környezetmenedzsment rendszer külső és belső 

változásokhoz való alkalmazkodási képességének, a környezeti teljesítmény javulásának a vizsgálata. A 

környezetmenedzsment rendszer dinamikája biztosítja, hogy a kívánt állapotnak idővel módosulnia kell. (Kósi, 

2006) 

A környezetközpontú irányítási rendszerek auditálásakor rendszerorientált auditról beszélhetünk. 

Az auditáláshoz kapcsolódó legfontosabb fogalmak az ISO 9000:2005-ös szabvány alapján a következők: 
 

dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek; 
 valóságnak való megfelelését alátámasztó adatok; 

együttese; 
 

auditbizonyíték: az auditkritériumokra vonatkozó, ellenőrizhető feljegyzések, ténymegállapítások vagy egyéb 

információ; 

kiértékelésének eredménye; 
dit következtetése: az auditnak az auditcsoport által, az audit céljainak és az audit valamennyi 

megállapításának figyelembevételével összeállított végeredménye; 
 

A környezetközpontú irányítási rendszereket a szervezetek legtöbbször együtt alkalmazzák a minőségirányítási 

rendszerekkel ezért a tanúsítási folyamatot is egyszerre célszerű elvégezni. 

A különböző irányítási rendszerek tanúsítási folyamata a következő lépésekből áll: 
 

s a tanúsításra: a szervezet az irányítási rendszerét kiépíti, elkészíti a dokumentációs rendszert, 

bevezeti, a munkatársaknak megtartja a szükséges képzéseket, majd a működés tesztelése után néhány hónappal 

belső auditot végez. 
kérése: A különböző irányítási rendszerek tanúsítását vállaló cégeknek 

akkreditáltatniuk kell tevékenységüket. Az európai szabványosítás nemzetközi szervezete kidolgozta az EN 

45012 sz. szabványt, amely a "Minőségügyi rendszerek tanúsítását irányító tanúsítási szervekre vonatkozó 

általános feltételek"-et tartalmazza. E szabvány – amely a környezetvédelmi irányítási rendszereket tanúsítókra 

is vonatkozik – részletezi, hogy milyen feltételek teljesülése esetén válhat egy cég tanúsító testületté. Többek 

között követelményeket támaszt a tanúsító testület adminisztratív és szervezeti felépítésével szemben, 

kötelezővé teszi a személyzet rendszeres képzését, valamint a dokumentáció és a változások ellenőrzését, és 

részletes utasításokat ad a tanúsítási és felügyeleti eljárásra vonatkozóan. Mindezeket az akkreditáló szervezet 

időszakosan ellenőrzi. 

Kézikönyvét, hogy a tanúsító el tudja végezni a rendszerhez tartozó dokumentáció átvizsgálását. 

és/vagy minőségirányítási rendszert a vállalati gyakorlattal. Az auditor kitüntetett figyelmet szentel a leírt 

rendszer gyakorlati működésének és az irányítási rendszer teljesítményének, a dokumentációban 
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megfogalmazott célokkal összefüggésben. Sikeres tanúsítási auditot követően a szervezet három évig érvényes 

tanúsítványt kap. 
ány három évig marad érvényben, ha a vállalat sikeresen szerepel az 

időszakos felülvizsgálati auditokon. A megfelelés feltétele, hogy nyilvánvalóvá váljék, hogy a KIR-rel javult a 

környezetvédelmi teljesítmény (gyakorlat), és hogy a leírt módszerek, illetve eljárások szerint dolgoznak. 

sikerrel teljesíti az újabb tanúsítási auditot. A megújítást követően felülvizsgálati auditok továbbra is 

szükségesek. 

A következő 5.1. táblázat összefoglalja azokat a szempontokat, kérdéseket, amelyek a tanúsítási audit során 

vizsgálandók. 

5.1. táblázat - Audit kérdéslista 
 

A szabványelem címe / Ellenőrzési kérdések 

A vezetőség elkötelezettsége 

A jogszabályi követelmények a cég működésében megvalósulnak-e? 

Menedzsmentpolitika 

Menedzsmentpolitika megfogalmazása megtörtént? 

Menedzsmentpolitika tartalmazza az általános célkitűzéseket? 

A menedzsmentpolitika jóváhagyott? 

A menedzsmentpolitikában meghatározottakat az alkalmazottak ismerik? 

A menedzsmentpolitikában szükséges módosítások rögzítésre kerültek? 

Tartalmazza az elkötelezettséget a folyamatos javításra és a környezetszennyezés megelőzésére? 

Tartalmazza az elkötelezettséget a jogszabályok betartására? 

A menedzsmentpolitika oktatása megtörtént? 

Menedzsmentcélok 

Környezeti és MIR célok meghatározása megtörtént? 

A célok jóváhagyottak? 

A célok összhangban vannak a menedzsmentpolitikával? 

A célok ismeretében a programok meghatározása megtörtént? 

Az előző évi menedzsmentcélok teljesülésének felülvizsgálata megtörténik? 

Felelősségi kör és hatáskör 

A felelősségi és hatáskörök meghatározásra kerültek? Munkaköri leírások érvényesek? 

A szervezeti és függelmi viszonyok meghatározása megtörtént? 

A vezetőség képviselőjének kinevezése megtörtént? 

Vezetőségi átvizsgálás 

A minőségirányítási rendszer átvizsgálása megtörténik? 

Az átvizsgálás kiterjedt-e a következőkre: belső felülvizsgálatok eredményeire, vevői visszajelzésekre, a 

folyamatok működésére, a helyesbítő és megelőző tevékenységek eredményeire, a korábbi vezetőségi 

értekezleteken meghatározottakra. 

Emberi erőforrások, képzés, tudatosság, kompetencia 

A cég alkalmazottainak képzése megtörténik? 

Képzési terv készült? 

A képzések a képzési tervnek megfelelően kerülnek végrehajtásra? 

A szükséges végzettségekkel rendelkeznek az alkalmazottak? 

A képzések hatékonyságának vizsgálata megtörténik? 

A képzésekről készült feljegyzések megőrzése megtörténik? 

Menedzsment politikai képzés dokumentálása megtörtént? 
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A szabványelem címe / Ellenőrzési kérdések 

Tervezés 

Környezeti tényezők és hatások meghatározása megtörtént? 

A jelentős környezeti hatások szabályozása megvalósul? 

A jogi követelmények teljesítésére vonatkozóan készült szabályozás? 

Megfelelően történnek a raktározások? 

Felkészülés és reagálás vészhelyzetekre 

Rendelkezésre áll eljárás, amelyben a balesetek, vészhelyzetek bekövetkezése és megelőzése szabályozásra 

került? 

Vevőközpontúság 

Érzékelhető a vevőközpontúság a szolgáltatások végzése közben? 

A vevővel kapcsolatos folyamatok 

A vevő(k) által meghatározott követelmények rögzítésre kerülnek? 

A vevői követelmények kielégítésére a cég alkalmas? 

A szóbeli követelmények felülvizsgálata megtörténik? 

A kiadott ajánlatok jóváhagyása megtörténik? 

A vevői követelményekben történt módosítások kezelése szabályozott? 

A módosítások dokumentálása megtörténik? 

Beszerzés 

A szolgáltatási folyamatokhoz történő beszerzések folyamata szabályozott? 

A szállítók értékelésének folyamata szabályozott? 

A beszerzési információ egyértelműen tartalmazza a beszerzendő termék egyértelmű leírását? 

A hulladékot elszállító szállítók rendelkeznek a szükséges engedélyekkel? 

Az engedélyek rendelkezésre állnak? 

A szállítói szerződések módosítási folyamata szabályozott? 

Főfolyamat 

A szolgáltatási folyamatokhoz rendelkezésre állnak a megfelelő információk? 

A szolgáltatási tevékenységek azonosítása szabályozott? 

A vevői tulajdon kezelése szabályozott? 

Az elkészített termékek állagának megőrzése biztosított? 

A szolgáltatási folyamatok végzése közben az elvégzett ellenőrzések megtörténnek? 

A szolgáltatás során a vevők által végzett ellenőrzések / jóváhagyások a szabályozásnak megfelelően 

megtörténnek? 

A szolgáltatási folyamatok végzése szabályozott? 

Figyelemmel kísérés és mérés 

A vevők megelégedettségét a cég figyelemmel kíséri? 

A menedzsmentirányítási rendszer felülvizsgálatát a cég tervezi? 

A belső felülvizsgálatok tervszerűen kerülnek-e végrehajtásra? 

A belső felülvizsgálaton történt eltérések rögzítése megtörténik? 

A feltárt nem megfelelőségek érdekében a helyesbítő és megelőző tevékenységek meghatározása megtörténik? 

A meghatározott feladatok végrehajtása megtörténik? 

A belső auditot végző személy rendelkezik a szükséges (belső auditori) végzettséggel? 

A nem megfelelő termékek kezelése szabályozott? 

A nem megfelelő termék kezelése 

A nem megfelelő termékek kezelése a szabályozásnak megfelelően történik? 
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A szabványelem címe / Ellenőrzési kérdések 

Adatok elemzése 

A cég működésével kapcsolatos adatok, információk elemzése megtörténik? 

A szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos információk elemzése megtörténik? 

Fejlesztés / Ellenőrző és helyesbítő tevékenység 

A minőségirányítási rendszer fejlesztése megvalósul-e a következő területeken: célok kitűzésekor, az auditok 

eredményei a rendszer fejlesztésekor előtérbe kerülnek, a helyesbítő és megelőző tevékenységek a rendszer 

fejlesztésére tartalmaznak információt? 

A helyesbítő tevékenységek dokumentálása megtörténik? 

A helyesbítő tevékenységek esetén meghatározásra kerülnek a tevékenységek, feladatok, felelősök? (stb.) 

(forrás: saját tapasztat) 



   

 52  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. fejezet - A környezeti menedzsment 
eszközei 

A környezeti menedzsment célszerű eszközök alkalmazását jelenti annak érdekében, hogy a vállalat környezeti 

viszonyait megfelelően tudja kezelni, befolyásolni. Ebben a megközelítésben a környezeti menedzsment 

eszköztára egy végtelen, folyamatosan bővülő halmazként képzelhető el. 

6.1. Környezeti politika kialakítása 

A környezeti kockázatok és az üzleti lehetőségek függvényében négy alapvető stratégiai magatartás különíthető 

el (6.1. ábra). 

6.1. ábra - A vállalat környezeti kockázatai és piaci lehetőségei 

 

(forrás: Berényi [2009] 59.o.) 

Kis kockázatok és kis lehetőségek esetén a környezeti menedzsment indifferens, alacsony prioritást kap a 

vállalatoknál. A nagy kockázatok-kis lehetőségek párosítás esetén a kockázatok kezelése, az okok és hatások 

csökkentése áll a középpontban. Ha a nagy kockázat komoly lehetőségekkel párosul, intenzív, kutatás-

fejlesztésre és innovációra épülő magatartásra van szükség a kockázatok elkerülése és a lehetőségek 

kihasználása végett. Ha a kockázatok alacsonyak, ugyanakkor nagy üzleti lehetőségekkel párosulnak, akkor az 

új lehetőségek feltárására és kihasználására kell fókuszálni. 

Magas üzleti lehetőség esetén általában offenzív, alacsony lehetőségek esetén defenzív válaszok – offenzív 

illetve defenzív környezeti politika kialakítása – jellemző. A defenzivitás nem jelenti a környezetvédelemmel 

való foglalkozás elmaradását, csak más megközelítés alkalmazását. A fő jellemzőket a következő 6.1. táblázat 

mutatja. 

6.1. táblázat - Offenzív és defenzív környezeti menedzsment 
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Szempont Offenzív menedzsment Defenzív menedzsment 

Környezet terhelése Környezetterhelés folyamatos 

csökkentése 
Környezetet terhelő magatartás 

Előírások teljesítése Előírások túlteljesítése Előírások követése 

Kommunikáció Pozitív, aktív Negatív, reaktív 

(forrás: Berényi, 2009) 

A politikákat gyakran egészítik ki etikai kódexek, melyek az egyénekre vonatkozó viselkedési szabályok 

rögzítésével rendeznek környezeti tartalmú kérdéseket is. 

A politika-alkotás és szabályozás kapcsán a menedzsment feladatai: 
 

 
 

politika megalkotása, rögzítése; 
 

 

6.2. Környezeti tervezés 

6.2. ábra - Hagyományos tervezés és környezeti tervezés 

 

(forrás: Berényi [2009] 42.o.) 

A környezeti tervezés (ökodesign) a termékek (szolgáltatások) tényezőjéhez, ugyanakkor a folyamatokhoz 

kapcsolódik (például a tisztább termelés vagy a BAT révén). Rendszerszemléletűen a termék teljes életútja során 

potenciálisan előforduló környezeti hatásokra, illetve azoknak még a tervezési fázisban történő csökkentésére, 

vagy esetlegesen teljes kizárására törekszik. A „hagyományos tervezés” csak a termelés és használat fázisait 

kezeli, a környezeti tervezés ezeket kiegészíti az anyagok és hulladékok (és újrahasznosítás) kérdésével, azaz 

„bölcsőtől sírig”, vagy „bölcsőtől bölcsőig” személetet valósít meg. A teljeskörűség érdekében a fenti pontok 

kiegészíthetőek a termék funkciótervezésével (amely a marketinghez kapcsolódó feladat). 

A környezeti tervezés gazdasági indítékai: 
 

 
 
 

- és energiaköltségek csökkentése, hatékonyság fokozása; 
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Szociális-társadalmi hatásai: 
 

 
munkahelyek teremtése a tervezésben, újratervezésben és a hulladékkezelésben; 

 
 

6.3. Környezettudatos terméktervezés 

Ebben a fejezetben összefoglalásra kerülnek azon eszközök és megoldások, amelyek az öko-design, azaz a 

környezettudatos terméktervezés során megfontolandók. Az összefoglalást Havér Balázs munkája alapján 

mutatjuk be. 

Hatékony anyagfelhasználás 

Bármely beszerzett anyag vagy termék környezetterhelő hatású, hiszen a nyersanyagok kitermeléséhez, 

szállításához, átalakításához, csomagolásához energiahasználat, hulladéktermelés, kibocsátások kapcsolódnak. 

Ha tehát a kitermelt vagy beszerzett anyagokat nem 100%-ot megközelítő hatékonysággal dolgozzuk fel, a 

veszteségünk nem csak anyagi kár, hanem a környezeti elemek pazarlása is. A fel nem használt részhez tartozó 

környezetterhelés értelmetlen és feleslegessé válik, sőt, hulladékként további terhelést jelent. Napjainkban az 

ipari termeléshez felhasznált anyagok legnagyobb része valamely véges természeti készletet vagy erőforrást 

csökkent. 

Minél kevesebb anyag beépítése, azaz törekedjünk arra, hogy az adott funkciót minél kevesebb anyag 

felhasználásával, illetve minél kevesebb energiaigényes anyag felhasználásával teljesítsük. Jelentősen 

csökkenthetjük az anyagfelhasználást a szerkezeti anyagok karcsúsításával, alternatív anyagok használatával. 

Hosszú vagy meghosszabbítható élettartam biztosítása. Bár e megoldás nem minden termékkörnél értelmezhető, 

gondoljunk arra, hogy ha a hasznos élettartamot meghosszabbítjuk, a funkció ellátására ritkábban kell terméket 

előállítani, azaz időben kevesebbre van szükség. Ide tartozik még a felújítás: ha egy elhasznált terméket vagy 

anyagot ésszerű környezetterhelés árán újra használhatóvá teszünk, az előállításához kapcsolódó környezeti 

hatást megfeleztük, hiszen arra a célra nem szükséges új terméket előállítani. Természetesen itt közbeszólhat az 

előző termék műszaki elavultsága, hiszen egy felújított öreg traktor működése közben jobban terheli a 

környezetet, mint egy új, korszerű gép. Ilyenkor az összetevők, alapanyagok, alkatrészek hasznosítására 

törekedjünk. 

Hulladékok hasznosítása, azaz minél több anyag visszaforgatása az életút minden további szakaszából. Egyrészt 

törekednünk kell a termelési folyamatainkban keletkező veszteségek, hulladékok visszaforgatására vagy más 

hasznosítására. Másrészről figyelnünk kell arra, hogy a termékünkből vagy annak használatából keletkező 

hulladékokat az életút valamely korábbi szakaszába visszaforgassuk, vagy más módon hasznosítsuk. Értékesítési 

hálózatunk kapcsolatot tart a felhasználóval, azaz azzal az életfázissal, melyben a termékünkből hulladék lesz. 

Ez a kapcsolatrendszer alkalmas lehet arra is, hogy az így keletkezett hulladékot visszagyűjtsük és hasznosítsuk. 

Ilyenkor sok esetben nem is hulladékról beszélünk, hanem göngyölegről vagy visszaforgatott termékről. A 

hasonló jellegű hulladék nagy mennyiségben összegyűjtve sokkal jobb környezeti hatékonysággal kezelhető, és 

jóval könnyebben újrahasznosítható. Mivel e hulladékok keletkezését a termékek legyártásával mi tettük 

lehetővé, részben felelősek vagyunk a sorsukért. 

Tervezett újrahasznosíthatóság. Minden termék előbb-utóbb hulladékká válik. Különösen a rövid élettartamú 

termékek esetében érdemes a tervezéskor figyelembe venni a későbbi újrahasznosíthatóság szempontjait. Ez 

leginkább úgy alapozható meg, ha 
 

 
 

étválaszthatók egymástól (oldható kötések); 

elhasználódásával párhuzamosan elindítjuk; 
termékdokumentációban és a címkén tájékoztatjuk. 
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Megújuló készletek használata, azaz olyan anyagok alkalmazása, melyek megfelelő gazdálkodási mód esetén 

biológiai úton (tehát belátható időn belül) újratermelhetők. Ezek általában természetes eredetű anyagok (pl. fa, 

nád, természetes rostok). A tervezésnél vegyük figyelembe a beszerzés és az újratermelhetőség korlátait. Hiába 

tervezünk egy terméket fából, ha az adott faanyagból a szükséges mennyiség csak természetellenes mértékű 

erdőirtással szerezhető be. Az alapanyagok megválasztásánál a fentiek alapján figyeljünk a megbízható 

beszállító kiválasztására, azaz keressünk olyan termelőt, aki a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveit 

betartja. Ne feledjük, hogy megrendelésünkkel és elvárásainkkal hozzásegítjük a környezettudatos működés 

fejlesztéséhez. 

Lebomló anyagok használata. Megfontolandó gondolat termékünket olyan anyagokból készíteni, melyek – 

belátható időn belül, környezetkárosítás nélkül – a természetben lebomlanak. Ez persze ilyenkor sem jelenti azt, 

hogy a hulladék az erdőben eldobható. A cél itt olyan anyagok használata, melyek kommunális hulladéklerakón, 

vagy szerves hulladékoknak épített komposztálóban újra bekapcsolódnak vagy bekapcsolhatók az anyagok 

természetes körforgásába. E megoldásnál ügyelnünk kell a lebomlási időre és körülményekre, nehogy a 

folyamat idő előtt meginduljon, s a terméket használhatóságában károsítsa. 

Hatékony energiafelhasználás 

Napjainkban a megtermelt és felhasznált energiák legnagyobb része véges természeti készleteken és 

erőforrásokon alapul, s előállításához, továbbításához jelentős környezetterhelés tartozik. Arra kell tehát 

törekednünk, hogy ebből a lehető legkisebb részt igényeljük, s azt jó hatékonysággal hasznosítsuk. 

Energiatakarékos berendezések. Új berendezések vásárlásakor környezettudatos módon döntünk, tehát – 

elsősorban jelentős fogyasztók esetén – figyelünk az eszköz energiaigényére. Régi berendezéseknél is érdemes 

megvizsgálni a lehetőségeket, előfordulhat, hogy némi átalakítással korszerűsíthetők, s takarékosabbá tehetők. 

Hulladékenergiák (energiaveszteségek) csökkentése és hasznosítása. A szigetelések és tömítések rendszeres 

felülvizsgálata és karbantartása önmagában is jelentős megtakarításhoz vezet. A folyamatból bármely közeggel 

kilépő felesleges energia technikailag hasznosítható valamilyen szinten, itt csak a gazdaságosság szab határt. 

Alternatív helyi energiaforrások használata. A telephely adottságait figyelembe véve, energetikai szakember 

segítségével érdemes meggondolni ezek használatát. Ma már hazánkban is gazdaságosan kiépíthetők és 

üzemeltethetők napkollektoros vízmelegítő és fűtőrendszerek, hőszivattyús berendezések, szélenergia-

hasznosítók és más alternatív energiatermelő eszközök. Tényleges gazdasági hasznuk mellett a példamutatásban 

és a vállalat környezeti imázsának megteremtésében is jelentős szerepet kaphatnak. Ha termékünk működése 

során is fogyaszt energiát, igényének ellátásakor is érdemes megfontolni ezen erőforrások használatát. 

„Zöld energia” használata. Fejlett országokban, ahol az energiatermelés jelentős részét megújuló 

energiaforrásokból nyerik, előbb-utóbb az energiapiacon megkülönböztetik az ilyen, környezetbarát módon 

előállított energiát a hagyományostól. Ehhez természetesen más támogatási és árpolitika tartozik. Persze ennek 

igénylésekor is ugyanabból a hálózatból kapjuk az energiát, de a befizetett összegeket ilyenkor az alternatív 

energiahasznosítás fejlesztésére fordítják. Az elv tehát hasonlít a környezetbarát termékek vásárlásához: a 

vásárlásunk egy szavazat – anyagi eszközökkel alátámasztva – a környezetbarát technológia mellett. 

Környezeti kockázat csökkentése 

A környezeti kockázat az anyagok veszélyességétől és a tárolás, szállítás, feldolgozás minőségétől függ. A 

környezeti kockázat értelmezésekor a természeti és társadalmi környezet mellett ne feledkezzünk el a 

munkahelyi kockázatokról, s azok költségeiről sem. Hogyan tudjuk csökkenteni a kockázatot? 

Minél kevesebb veszélyes komponens felhasználásával állítjuk össze termékünket. Ez meghatározza az adott 

komponens beszerzésének, szállításának, tárolásának és felhasználásának körülményeit, költség- és 

energiaigényét, valamint nyilvánvalóan hatással van termékünk veszélyességére. Ha csak lehet, alkalmazzunk 

minél kisebb veszélyességi fokozatú és minél kisebb mértékben átalakított anyagokat! 

Megfelelően biztosított kezelési körülmények a szállítás, tárolás, felhasználás során. Zárt technológiák és 

berendezések, előírt és alkalmazott védőfelszerelések, dokumentált és betartatott munkautasítások. 

Teljes körű termékdokumentáció. A termék veszélyességétől, használatától és környezeti jellemzőitől függően 

teljes körű tájékoztatás, használati és biztonsági információk a csomagoláson, a kísérő dokumentációkban és a 

képzések során. 
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Környezetbarát csomagolás 

Termékünk csomagolása önmagában is termék, melynek hasznos élettartama akkor jár le, mikor termékünket 

használják, vagy használni kezdik. Hulladékká válása tehát sokkal hamarabb és jóval látványosabban történik 

meg. Azért is jelentős e probléma, mert a csomagolás a használhatóság és az eladhatóság szempontjait követve 

néha nagyobb tömegű és jelentősebb környezeti hatású, mint maga a termék. Mire törekedjünk? 

Igyekezzünk – a használhatóság megtartása mellett – a lehető legkisebb tömegű és térfogatú csomagolást 

tervezni. 

Az előzőeknek megfelelően a csomagolás megtervezésénél törekedjünk a környezetbarát anyagok használatára. 

Ahol csak lehetséges, törekedjünk a csomagolás többszöri felhasználására. Ez nem csak abból áll, hogy a 

zacskóra, dobozra ráírjuk, hogy „többször használható” vagy „használja újra”. Arra kell törekednünk, hogy az 

újbóli használat módja és rendszere általunk felügyelhető módon ki legyen alakítva. Fontosak lehetnek itt a 

termékhez kötődő kiegészítő szolgáltatások (pl. üzembe helyezés, karbantartás, tanácsadás stb.). Meglevő 

árukapcsolatainkat használjuk fel a kiürült csomagolás, göngyöleg visszagyűjtésére. 

Megfelelő feltételek biztosítása mellett érdemes fontolóra venni az újratöltést is – nyilván csak az erre alkalmas 

termékeknél. (Havér, 2001) 

Alternatív megoldások 

A környezettudatos tervezés egyik megoldása lehet az is, ha a termékünk által kielégített funkciót, vagy a 

termékünk előállításához, működéséhez szükséges feladatot egészen más módon látjuk el, azaz alternatív 

terméket, technológiát alkalmazunk. A lehetőségek sokféleségéből adódóan ez az egyik legnehezebb, s legtöbb 

innovációt igénylő terület. Itt is fontos információforrást jelenthetnek az ágazat vezető vállalatai, érdemes 

figyelni fejlesztéseiket. 

Egészen más termék ugyanazon funkcióra. Megfontolhatjuk, hogy meglevő kapacitásaink felhasználásával 

képesek vagyunk-e a létező alternatív termékek előállítására. Ebben az esetben vevőkörünket megtartva, velük 

együtt léphetünk tovább a környezettudatos működés szellemében. 

Termék helyett szolgáltatás. Ha a termékeket megvásárlás helyett bérbeadással, bérbe, illetve használatba 

vétellel, sőt akár szolgáltatás nyújtásával/vásárlásával váltjuk ki, a tevékenység környezeti jellemzői 

változhatnak. Ezeket a lehetőségeket eddig elsősorban pénzügyi oldalról vizsgálták, de a környezeti szempontú 

elemzés új lehetőségeket tárt fel. Ha egy feladat ellátására termék helyett szolgáltatást vásárlunk, az adott feladat 

elvégzésére szakosodott szolgáltató azt nagyobb tételben, jobb felkészültséggel, hatékonyabb eszközökkel végzi 

el, s így környezeti hatékonysága jobb lehet. Másrészt ilyenkor a szolgáltató érdeke a minél hosszabb 

termékélettartam biztosítása. A vállalatok tehát – lehetőségeikhez igazodva – megtalálhatják azokat a 

megoldásokat, melyekkel termékeiket „környezetbarátabbá”, a környezetet kevésbé terhelővé fejleszthetik 

tovább. Fontos, hogy ilyenkor a termékfejlesztést máskor is támogató eszközöket (marketing) is felhasználják, 

hogy a környezettudatos fejlesztés egyértelmű gazdasági előnyöket is hozzon. (Havér, 2001) 

6.4. Környezeti marketing 

A környezeti - más néven ökológiai vagy zöld - marketing a vállalat teljes működését átható filozófia és 

menedzsment eszköz. A marketing olyan társadalmi és vezetési eljárás, amelynek segítségével egyének és 

csoportok termékeket és értékeket alkotnak s cserélnek ki egymás közt, miközben szükségleteiket és igényeiket 

kielégítik. 

A környezeti marketing meghatározása: 
 

i, ahol a vállalat a környezetvédelemben növekedési 

lehetőséget lát, és azt érvényre juttatja minden tevékenységi területén; 

kielégítésére nyereségesen és fenntartható módon. 

A környezeti marketing lényege, hogy a vállalat a fogyasztói igények kielégítése során integráltan kezeli a 

környezeti és társadalmi problémákat (6.3. ábra). 
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6.3. ábra - Fenntartható marketing 

 

(forrás: Berényi [2009] 52.o.) 

A környezeti marketing központi kérdése a pozícionálás. A pozícionálás a termék, szolgáltatás – végső soron 

pedig az egész vállalat – piaci elhelyezésével foglalkozik. A zöld marketing keretében arra kell választ adni, 

hogyan különböztetik meg a környezetbarát és a hagyományos termékeket. 

A pozícionálás lehetőségeinek főbb típusai a taktikai-, a kvázi-stratégiai és a stratégiai zöldülés, melyek fő 

jellemzőit az alábbi 6.2. táblázat összegzi. 

6.2. táblázat - Stratégiai zöldülés jellemzői 
 

  Taktikai zöldülés Kvázi-stratégiai zöldülés Stratégiai zöldülés 

Célpiac Egyes „zöld” 

termékjellemzők 

reklámozása a 

környezetvédelmi 

médiában 

Egy „zöld” márka 

kifejlesztése a meglévők 

mellett 

A vállalat új SBU-t 

alapít a zöld piac 

kihasználására 

Design, termékfejlesztés Áttérés egy másik, 

környezetbarátabb 

alapanyagra 

Életútelemzés alkalmazása a 

környezetterhelés 

csökkentésére 

Új filozófiájú zöld 

termékek tervezése (pl. 

Green Line) 

Pozícionálás Egy szennyező vállalat PR 

kampányt indít 

környezetvédelmi 

gyakorlatának 

bemutatására 

Pl. a BP Amoco új logót 

készíttet (nap 

szimbólummal), hogy 

jelezze a napenergián 

alapuló jövőt 

Pl. a Body Shop 

alapvető 

környezetvédelmi 

fejlesztéseket hajt 

végre, s fogyasztóit is 

erre buzdítja 

Árazás Egy meglévő 

energiahatékony termék 

költségcsökkentő 

jellegének hangsúlyozása 

Vízközmű vállalat esetében 

áttérés az átalánydíjakról a 

fogyasztással arányos 

díjazásra 

Teljesítményértékesítés 

a termékértékesítés 

helyett, a fogyasztók a 

termék használatáért 

fizetnek 

Logisztika Pl. koncentráltabb 

mosószerek alkalmazása 
Törekvés a csomagolás 

minimalizálására 
Reverz logisztika 

alkalmazása, 

újragyártása 

Promóció Egy környezetvédelmi 

baleset rossz sajtójára 

válaszul PR kampány, 

amely a cég környezetbarát 

A vállalat belső politikája 

szerint a valós 

környezetvédelmi előnyöket 

mindig meg kell említeni a 

A cég filozófiájának 

részeként évről évre 

támogat társadalmi és 

környezetvédelmi 
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  Taktikai zöldülés Kvázi-stratégiai zöldülés Stratégiai zöldülés 

működését hangsúlyozza promóciós anyagokban ügyeket 

Zöld szövetségek Egy környezetvédelmi 

megmozdulás 

szponzorálása 

Hosszú távú együttműködés 

egy zöld szervezettel egy 

környezetvédelmi kérdésben 

A vállalat meghívja egy 

környezetvédelmi 

szervezet képviselőjét 

az igazgatótanácsba 

(forrás: Berényi, 2009) 

A fogyasztói (piaci) igények, a vállalat céljai és lehetőségei alapján alakítja ki egyéni marketing stratégiáját és 

eszközeit. Dönteni kell a termékek és szolgáltatások tartalmi kérdéseiről, az árazásról, a disztribúció kérdéseiről 

és a marketing-kommunikációról. 

A környezetközpontú gondolkodás felértékelődése mentén a marketing központi kérdése, hogy a terméket jobb-

e értékesíteni, vagy inkább az általa nyújtott szolgáltatásra kell hangsúlyt helyezni. A termékek versus 

szolgáltatások témakör a fogyasztói társadalom és a szolgáltatói gazdaság összehasonlításával vezethető le. 

A fogyasztói társadalomra a mesterségesen korlátozott termékélettartamok, a termékek gyors cseréje jellemző. 

Ennek oka egyrészt pszichológiai, hiszen az új termékváltozatok a cserére csábítanak, másrészt technológiai, 

amit a felhasznált anyagok és az összeállítás minőségével tudnak befolyásolni. Jellemző még a felesleges 

túlcsomagolás. 

A szolgáltatói gazdaság (mely „stratégiai zöldülési” megoldásokat indukál) kulcsszavai a piac újragondolása, a 

termék-életciklus kiterjesztése, továbbá az újragyártás, és újrahasznosítás. 

6.5. Balanced ScoreCard 

A Balanced ScoreCard (BSC) egy olyan átfogó keretet nyújt a vezetőknek, amelynek segítségével a szervezet 

jövőképét és stratégiáját összehangolt teljesítmény - mutatószám-rendszerré bontják le. A szervezetek nagy 

része megfogalmazza a küldetését, amely kommunikálja a vállalat alapvető értékeit az alkalmazottak felé. A 

küldetés a kulcsfontosságú elképzeléseket öleli fel, valamint azonosítja a célokat és a fő termékeket (Robert S. 

Kaplan – David P. Norton, 2004). 

Balanced ScoreCard: az indikátorok alapján történő stratégiai tervezés módszere. 

Cél: a visszamérhető stratégiai célok alkalmazása. 

Alkalmazása: Folyamatszabályozási és tudatformálási feladat, mely oktatás és belső kommunikáció révén 

honosítható meg. 

A Balanced ScoreCard szerepe 
 

 intézkedésekké alakításában; 

célokat és mutatókat, és segít azok kommunikálásában - kézzel foghatóvá teszi a stratégiát a munkatársak 

számára; 
a mutatók kiértékelésével visszacsatolást tesz lehetővé az egyes szervezeti egységek működéséről; 

méréséhez; 
l lehetőséget teremt az elvárások realitásának vizsgálatára; 

- összeköthető az EFQM modellel, illetve az ISO 

9001:2008 szabványra épülő minőségmenedzsment rendszerrel, és segítségével nyomon követhető az üzleti 

kiválóság elérésének folyamata. 

A Balanced ScoreCard nézőpontjai: 

A Balanced ScoreCard a küldetést és a stratégiát konkrét célokká és mutatókká bontja le, és ezeket négy 

különböző nézőpont szerint rendezi. A négy dimenzió: a pénzügyi teljesítmény, a vevők, a működési 

folyamatok, valamint a tanulás és a fejlődés, melyet a 6.4. ábraszemléltet. 
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6.4. ábra - A Balanced ScoreCard nézőpontjai 

 

(forrás: Robert S. Kaplan – David P. Norton, 2004) 

Pénzügyi nézőpont 

A Balanced ScoreCard kialakítása arra ösztönöz, hogy összehangoljuk pénzügyi céljaikat a stratégiával. A 

pénzügyi célok az összes többi nézőpont céljainak és mutatóinak a középpontjában állnak. A mutatók 

mindegyike egy olyan ok-okozati lánc részét képezi, amely végül a pénzügyi teljesítmény javításában 

csúcsosodik ki. A Balanced ScoreCardnak tükröznie kell a vállalati stratégiát: kezdve a hosszú távú pénzügyi 

célokkal, majd ezeket összekapcsolva a kívánatos hosszú teljesítmény eléréséhez szükséges akciósorozattal a 

pénzügyi folyamatok, a vevők, a működési folyamatok és végül a rendszerek és alkalmazottak terén. 

A pénzügyi céljainak meghatározásakor három alapvető kérdés merül fel: 
 

 
és/termelékenység növekedése, 

 

Vevői nézőpont 

A BSC vevői nézőpontja kialakításának eredményeképpen a szervezetnek tisztán kell látnia a megcélzott 

vevőket és a piaci szegmenseket, illetve ezeknek a kiválasztott alapvető eredménymutatóit a piaci részesedéssel, 

a vevők megtartásával, megszerzésével, elégedettségével és jövedelmezőségével kapcsolatban. Ezek az 

eredménymutatók határozzák meg az elérendő célokat a vállalati marketing, a működési, a logisztikai és a 

termék- valamint a szolgáltatásfejlesztési folyamatok számára. Ezek az eredménymutatók azonban rendelkeznek 

a hagyományos pénzügyi mutatók néhány hiányosságával. E mutatók is utólagos mutatók, vagyis az 

alkalmazottak csak akkor tudják meg, miként teljesítenek a vevői elégedettség vagy a vevői magatartás terén, 

amikor már túl késő van ahhoz, hogy befolyásolják az eredményt. A vezetőknek azt is meg kell határozniuk, 

hogy a célpiac fogyasztói mit értékelnek, és ennek megfelelően ki kell alakítaniuk, mit kíván nyújtani a vállalat 

ezeknek a vevőknek. Három kategóriából választhatnak célokat és mutatókat, s akkor a célkitűzések teljesítése 

esetén a vállalat képes lesz a csoport forgalmának megtartására, illetve növelésére. 

A három említett kategória a következő: 
 

 termék- és szolgáltatásjellemzők: funkció, minőség és ár; 
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A fenti három csoportba tartozó mutatók és konkrét célok segítségével a vezetők elérhetik, hogy a szervezet 

valóban kiemelkedő értéket nyújtson a megcélzott piaci szegmenseknek. 

A vevői nézőpont ún. alapvető mutatócsoportja általános érvényű minden szervezetre. Az alapvető 

mutatócsoport a következő mutatókat tartalmazza: 
 

 
megtartott/visszatérő vevők; 

 
 

 

Ezeket, az alapvető mutatókat, egy ok-okozati összefüggéseket tartalmazó láncba lehet rendezni. 

Ez az öt mutató valóban minden egyes szervezetre általános érvényűnek tűnik. A maximális hatás elérése 

érdekében azonban ezeket a mutatókat ahhoz a célpiaci csoporthoz kell igazítani, amelytől a vállalat a 

legnagyobb növekedést és jövedelmezőséget várja. 

Működési folyamatok nézőpont 

A működési folyamatok nézőpontban a vezetők meghatározzák azokat a kritikus folyamatokat, amelyek terén a 

vállalatnak kiváló teljesítményt kell nyújtania ahhoz, hogy megfeleljen a tulajdonosok és a megcélzott vevői 

szegmensek által támasztott célkitűzéseknek. A hagyományos teljesítési és –értékelési rendszerek arra helyezték 

a hangsúlyt, hogy figyelemmel kísérjék és javítsák a meglévő működési folyamatok költségeit, minőségét és 

idő-alapú mutatóit. Ezzel szemben a Balanced ScoreCard megközelítés lehetővé teszi, hogy a működési 

folyamatok teljesítménye iránti igényt a vállalat az egyes külső érintettek elvárásaiból vezesse le. 

A Balanced ScoreCard egyik legnagyobb újdonsága az, hogy az innovációs folyamatot beépíti a működési 

nézőpontba (mint annak szerves részét). Az innovációs folyamat először is arra világít rá, hogy mennyire fontos 

azon piaci szegmensek jellemzőinek az azonosítása, amelyeknek az igényeit a vállalat a jövőben ki kívánja 

elégíteni termékeivel és szolgáltatásaival. További feladat azon termékek és szolgáltatások tervezése és 

létrehozása, amelyek révén új termékek és szolgáltatások születnek, és a vállalat új piacokra tör be. 

Az előállítási folyamat továbbra is fontos marad, ezért a szervezetnek meg kell határoznia azokat a költség-, 

minőség-, idő- és teljesítményjellemzőket, amelyek képessé teszik a vállalatot arra, hogy kiváló termékeket és 

szolgáltatásokat nyújtson a célcsoportba tartozó jelenlegi fogyasztóknak. Végül az értékelés utáni szolgáltatások 

folyamata képessé teszi a vállalatot arra, hogy – amikor arra lehetőség adódik – kiemelten kezelje a szolgáltatás 

azon jellemzőt, amelyek azt követően merülnek fel, hogy a megvásárolt termék vagy szolgáltatás eljutott a 

vevőhöz. 

Tanulási és fejlődési nézőpont 

A Balanced ScoreCard negyedik és utolsó nézőpontja olyan célkitűzéseket és mutatókat tartalmaz, amelyek a 

szervezeti tanuláshoz és fejlődéshez kapcsolódnak. A pénzügyi teljesítmény, a vevői és a működési folyamatok 

nézőpontjai szerint kitűzött célok meghatározzák, milyen területeken kell kitűnnie a szervezetnek ahhoz, hogy 

áttörő teljesítményjavulást érjen el. A tanulási és fejlődési nézőpont céljai és mutatói azt a hátteret 

(infrastruktúrát) teremtik meg, amely lehetővé teszi a másik három területen kitűzött nagyratörő célok elérését. 

A tanulási és a fejlődési nézőpont célkitűzései segítik elő azt, hogy a vállalat kiváló eredményt érjen el a másik 

három Balanced ScoreCard-dimenzióban. 

A Balanced ScoreCard a jövő érdekében eszközölt beruházások fontosságát hangsúlyozza, és ebben nem csupán 

hagyományos beruházási területeket értünk bele (mint új berendezések beszerzése és termékek kutatása és 

fejlesztése). Az új berendezések és a K+F beruházások természetesen fontosak, de önmagukban nagy 

valószínűséggel nem elegendők. A szervezeteknek infrastruktúrába is be kell ruházniuk - az emberekbe, a 

rendszerekbe és az eljárásokba -, ha el akarják érni merész hosszú távú növekedési céljaikat. 

A tanulási és fejlődési nézőpontban három alapvető kategória szerepel: 
 

 



 A környezeti menedzsment eszközei  

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

zerek, 
(Robert S. Kaplan – David P. Norton, 2004) 

A BSC célja a visszamérhető stratégiai célok meghatározása, tökéletesen használható, hogy a szervezet a 

környezeti céljait is meg tudja határozni. 
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7. fejezet - A környezeti értékelés 
eszközei (szerző: Matkó Andrea) 

A környezeti teljesítményértékelés vállalati eszközeit általánosan a következő szempontok szerint lehet 

csoportosítani (Berényi, 2009) 

A vizsgálat végzője szerint: 
 

 
 lehet jogszabályi vagy önkéntes indíttatású. 

Az önkéntességhez értendő egy nagy- vagy multinacionális vállalatnál a központi elrendelés, továbbá a 

beszállítói lánc mentén előírt alkalmazás is. Elkülönítésem alapja az, hogy az értékelés elmaradása jogi 

szankciókkal jár-e. 

A vizsgálat tárgya szerint: 
 

-folyamatra koncentráló; 
 

A fenntarthatósági tartalom alapján: 
 

 
 

E ponton kell megjegyezni, hogy közvetlenül vagy közvetetten az értékelési módszerek mindhárom említett 

területet érintik, viszont egyes esetekben a gazdasági érdekek dominanciája a többitől magasabb lehet. 

Az értékelés kimenete alapján: 
 

-egy (rész)problémára fókuszáló; 
 

A hatékony környezeti menedzsment rendszer kialakításának szempontjából a teljesítményértékelő eszközök 

többsége nem sorolható be egyértelműen és kizárólagosan a fenti kategóriákba. Az ok az eszközök rugalmas 

adaptációs és alkalmazási lehetősége, így a besorolás csak az adott vállalat és környezeti menedzsment esetén 

lehetséges. 

7.1. Ökotérképezés 

Az ökotérképezés olyan egyszerű, szemléletes és gyakorlatias módszer, amely a szemrevételezésen alapul. 

Magyarországon a KÖVET (Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület) munkássága révén kezdett elterjedni 

az alkalmazása. Elsősorban kisméretű vállalatok számára ajánlott, ahol más elemzési és értékelési módszer 

bevezetésére nincs szükség vagy mód. 

Az ökotérképezés módszere a vállalatok széles körénél alkalmazható, a mérőrendszer jelentős fejlesztése nélkül. 

Vizsgálatának fókuszában a környezetvédelem és az emberi egészség kapcsán viszonylag könnyen felismerhető 

és orvosolható problémák állnak. Korlátait szem előtt tartva a környezeti menedzsment hasznos és látványos 

támogató elemeként működtethető. 

Lehetőségei között kell említeni, hogy elfogadják ISO 14001 szerinti KIR rendszer bevezetésének 

támogatásához is. 

A környezeti térképezés grafikus eljárás, amely a vizsgált terület felülnézeti térképének elkészítésével kezdődik. 

A vizsgálati fázishoz ezen kívül még a kreatív résztvevőkre, továbbá piros és zöld íróeszközre van szükség. A 

vizsgált területet bejárva, mely csoportmunkában történik, piros színnel kell megjelölni a problémás területeket. 

Satírozással, vékony vagy vastagabb bekarikázással megjelölhető a probléma súlyossága, a konkrét nem 

megfelelőség pedig egyszerű leírással. A zöld szín a piroshoz hasonló módon alkalmazandó, a más területeken 
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is lehetőséget jelentő pozitív tapasztalatok (good practice) megjelölésére. A terület szisztematikus bejárása, az 

adatfelvétel után szintén csoportmunkában történik a javaslattétel a problémák megoldására. A térképező 

csoport önmagában a problémát nem fogja tudni megoldani, hiszen bizonyosan nem rendelkeznek a kívánt 

hatáskörökkel a változások véghezviteléhez. A megoldási döntés mindig felsőbb szinten születik, az ökológiai 

térképezés annak alapját teremti meg (döntéselőkészítő feladat). 

A térképkészítést kiegészíti egy környezeti „időjárás-jelentés” elkészítése, mely a dolgozók széles körének 

bevonását testesíti meg. Az időjárás-jelentés egy rövid kérdőív, amelyben a megkérdezettek a vállalat és 

környezetének kapcsolatát minősítik. Az elnevezés onnan ered, hogy a megfelelőséget vagy nem megfelelőséget 

napocskától viharfelhőig kell értékelni. 

Az ökotérképezés során 8 területre kell figyelmet fordítani, ennek megfelelően 8 térkép készül (Berényi, 2009): 

Első térkép: Települési elhelyezkedés 

A vállalat vagy üzemegység (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért: vállalat) valamilyen fizikai környezetben 

működik. Szűkebb környezetére folyamatos hatásokkal bír, még ha nem is kifejezetten környezetszennyező 

anyagok kibocsátásával, de zajjal, megnövekedett forgalommal stb. Például egy éjszakai szórakozóhely 

esetében a zajkibocsátás (belülről és az érkező vendégek által) miatt kell kiemelten foglalkozni a települési 

elhelyezkedéssel, vagy egy raktár esetében a megnövekedő forgalom terhelése lehet számottevő. 

A települési elhelyezkedés feltárása során ki kell térni: 
 

 

megközelíthetőség, diákok biztonsága); 
 

 

Második térkép: Zavarások 

A zavarások térképe egészül ki a környezeti időjárás-jelentés eredményeivel. Ez a térkép gyűjti össze 

általánosságban a különböző zavaró hatásokat, illetve ezek potenciális veszélyforrásait. Lényegében a további, 

részletes térképeknek az alapját jelenti. A zavarások felmérhetőek szemrevételezéssel (egyszerűbb út), azonban 

környezeti mutatók bekapcsolásával hatásossága fokozható, az egyes problémák bizonyítható módon 

prezentálhatóak. Nyersanyag- és energiafelhasználási, valamint hulladékkezelési naturális és költségmutatók 

bevonása mellett gócpontok különíthetőek el, továbbá lehetőség nyílik az egyes vállalatrészek összehasonlító 

elemzésére. A jó gyakorlat vállalaton belüli adaptációjával (például irodai hulladékszelekció kiterjesztése a 

csomagoló-üzemre, vízellátás központosítása, fűtő/szellőztetőrendszerek összekapcsolása stb.) a vállalat 

környezeti teljesítményének olyan javítására kerülhet sor, mely egyben költségmegtakarítást is jelent. 

Harmadik térkép: Víz 

A víz, a tiszta víz az egyik leginkább korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás. A vállalat számára 

jelentés költségtényező is, ezért érdemes kiemelt figyelmet fordítani rá. Számos esetben nyert bizonyítást, hogy 

mindössze gondosabb kezeléssel a vízfelhasználás megreformálható. Input oldalon legtöbb problémát a csöpögő 

csapok, folyó WC-tartályok és az emberi mulasztás okozza. Output-oldalon már összetettebb a kérdés. Például 

egy cserzőműhely, vagy egy vegyipari cég esetében a szennyvíz megfelelő kezelése komoly szakértelmet 

igényel. 

Negyedik térkép: Talaj 

A talaj esetleges szennyezése olyan hosszú távú probléma, mely semmiképpen nem áll meg a vállalat kapujánál. 

Egy olajszennyezés például évtizedekre veti vissza a talaj megfelelőségét, így azon túl, hogy a vállalat értékét 

csökkenti, szennyezi a környező telepek és lakóházak talaját is. Ha a szomszédságban például egy játszótér 

működik, akkor a környéken lakók gyermekei közvetlen veszélynek vannak kitéve… 

A talaj kezelésével kapcsolatosan a talajt potenciálisan veszélyeztető tényezőket, ezek csökkentési és 

hasznosítási lehetőségeit kell megvizsgálni. Veszélyes anyagok esetében a kezelés szabályozásával, továbbá 

központi tárolók, valamint felelős személy kijelölésével jelentősen csökkenthető a talajszennyezés kockázata. 

A talaj vizsgálata során különösen ki kell térni: 



 A környezeti értékelés eszközei 

(szerző: Matkó Andrea) 
 

 64  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
- és hulladéktárolók elhelyezkedése és kivitele (föld vagy betontalaj, kapacitás, tárolható anyagok, 

elszállítás kockázatai stb.); 
 

 
 

kérdései. 

Ötödik térkép: Levegő 

A levegő szintén olyan környezeti tényező, mellyel mindenképpen kapcsolatba kerül a vállalat, és az esetleges 

szennyezés szélesebb környezetet érinthet. A levegő környezeti térképezése során figyelmet kell fordítani a 

szagokra (bűzszennyezés), a porszennyezésre, valamint a zajártalmakra is. Meg kell vizsgálni a beltéri levegő 

minőségének megfelelőségét, annak kültéri hatásait, valamint kültéri tevékenység esetén annak specialitásait. 

A levegő vizsgálata során ki kell térni: 
 

légkondicionáló, légfüggöny, kémények-kazánok levegőhasználata stb.); 
-okozókra; 

 
 

 

Hatodik térkép: Energia 

Szén, olaj, gáz, villamos áram, távfűtés – közös vonásuk (bármelyik számviteli osztály alátámasztja), hogy túl 

sokat költünk rájuk. Különösen nehéz nyomon követni őket, mivel jelentős részük a rezsiköltségek között 

jelenik meg, így pontos keletkezési helyük, okozójuk meghatározása problémás. Részben a tevékenység 

átgondolásával, valamint sokszor egyszerű beruházásokkal az energiafelhasználás racionalizálható, így az ebből 

eredő költségek visszafoghatóak. 

Egyre nagyobb számban terjednek például a légkondicionálók, melyek kellemesebbé teszik a munkavégzést, 

vagy az otthoni létet. Áruk alapján elérhetőek e berendezések, azonban nem megfelelő használatuk mellett 

komoly villanyszámlára számíthatunk. Például ha nyitott ajtó mellett használjuk, akkor hatékonysága jelentősen 

romlik. A másik oldalról tipikus példa a fűtés, mely felesleges költségokozó akkor, ha a meleg elszökhet. 

Az energia-térkép készítésénél ki kell térni: 
 

 
 

 
 

Hetedik térkép: Hulladékok 

A hulladékoknak több csoportja különíthető el: háztartási, irodai (jellemzően papír), és tevékenységből fakadó 

speciális hulladékok. Közös jellemzőik azonban hogy: 
 

 
kezelésükről megfelelően gondoskodni szükséges; 

A hulladékok kezelésének kérdése az, mely a környezettudatos nevelés szempontjából a legjobban 

megragadható. E ponton lehet ugyanis legegyszerűbben - és leghatékonyabban - bevonni akár a kisiskolásokat is 

mind a problémafeltárás, mind a megoldások kidolgozása és végrehajtás során. A hulladék-kérdés kiemelhető 

még az együttműködés szempontjából is. A szelektív hulladékgyűjtés, vagy az elszállítás hatékonysága több 

vállalat és a lakosság összefogásával a helyi környezeten belül olcsóbban és széleskörűen megvalósítható. 

A hulladék-térkép elkészítése során figyelni kell az alábbiakra: 
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dául irodai és üzemi); 
 

 
 

 

Nyolcadik térkép: Kockázatok 

A nyolcadik környezeti térkép integráló jellegű. A környezeti veszélyek mellett itt jelenik meg 

legdominánsabban az emberi élet és egészség védelme. A kockázati térkép az alábbi területeket vizsgálja: 
 

 
 és környezeti kockázatokra (például lépcsők, sötét sarkok, 

közlekedő utakba belógó szerkezeti elemek stb.); 

történő munka); 
atok (például el nem takarított olajfolt); 

-terv stb.). 

Önmagában a kockázatok feltárása nem jelenti a környezetszennyezés, vagy a balesetek előfordulási esélyének 

megszűnését. Tudva viszont, hogy hol és milyen problémák fordulhatnak elő, megfelelő intézkedéseket lehet 

hozni annak érdekében, hogy előfordulásukat megelőzzük. 

A térképek elkészítése után csoportmunka keretében kell összevetni a tapasztaltakat. A környezeti térképek 

elkészítése mindenképpen tanulságos. Általában több oldalnyi probléma gyűlik össze, melyek megoldásra 

várnak. Ráadásul számos ponton lehet átfedés az eredményekben. 

Egyesével haladva megoldási lehetőségek határozhatóak meg (ötletelő és ötlet-csoportosító technikák 

segítségével). A munkaszakasz alkalmas az azonos vagy hasonló tartalmú problémák összevonására, továbbá a 

megfogalmazások pontosítására is. 

A következő lépés – például egy táblázatban való pontozás segítségével – értékelni az egyes problémákat és 

megoldásokat. Külön ki kell emelni a jogi nem megfelelőséggel összefüggő problémákat, melyek megoldásáról 

soron kívül kell intézkedni. A pontozás szempontjai között meg kell jeleníteni legalább az alábbi kritériumokat: 
 

ki megvalósíthatósága; 
 

-érdekeltség, hatáskör, szaktudás) megvalósíthatósága; 
 

A kiválasztott, megvalósításra javasolt problémákra munkatervet kell készíteni. Ezt elvégezheti a csoport 

önmagában, vagy további szakértők bevonásával. A kiválasztott problémákkal kapcsolatban – egyesével - 

brainstorming technikát alkalmazva lehetővé válik, hogy a problémát sokoldalúan járják körbe. Ez egy újabb 

lehetőség az egyéni kreativitás javítási folyamatba történő bevonására. 

A munkaterv elkészítésének módjára általános receptet nem lehet adni, az függ a feltárt problémáktól, a vállalat 

kulturális sajátosságaitól és lehetőségeitől. Közös vonásként azonban a döntéselőkészítő munka lezárásának egy 

– javasoltan – írásos jelentés elkészítése tekinthető, melyet a megfelelő hatáskörrel rendelkező vezető számára 

átnyújtanak. 

7.2. Környezeti SWOT analízis 

A SWOT elemző módszer, elnevezése egy angol rövidítést takar. A módszer lényege, hogy táblázatba szedve 

tárja fel és elemzi, egy vállalat Erősségeit, Gyengeségeit, Lehetőségeit és Veszélyeit (7.1. táblázat). A fenti 

kifejezések angol megfelelői: Strengths, Weaknesses, Opportunities és Threats, melynek kezdőbetűi alkotják a 

SWOT kifejezést. 

Az Erősségek azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot piaci előnyhöz juttathatják, ezek jól működő dolgok, 

amik változtathatók, a még jobb eredmények elérése érdekében. 
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A Gyengeségek szintén belső tényezők, amelyek hátrányos helyzetbe hozhatják a vállalatot. A gazdasági siker 

elérése érdekében, szükséges ezen tényezők javítása, számuk csökkentése, hatásuk kiküszöbölése. 

A Lehetőségek a külső környezet azon tendenciái, melyek fejlődést, sikerességet, kedvező piaci pozíció elérését 

teszik lehetővé a vállalat számára. A vállalat célja, ezekből a lehető legtöbbet felismerni és kihasználni. 

A Veszélyek azok a külső hatások, környezeti tényezők, amelyek kedvezőtlenek a vállalat számára. 

7.1. táblázat - SWOT analízis 
 

Erősségek Gyengeségek 

 
- környezetbarát termékek 
- erőforrás-takarékos és környezeti szempontból nem 

veszélyes folyamatok 
- vállalati „zöld és tiszta” termelői image 
- vezetők és dolgozók környezetvédelmi 

elkötelezettsége 
- kutatás-fejlesztési kapacitások 

 

 
- nem újrahasznosítható termékek 
- veszélyes hulladékok 
- a vállalat a közfelfogás szerinti környezetszennyező 

hatása 
- környezetszennyező folyamatok, technológiák 
- vezetők és alkalmazottak nem elkötelezettek a 

környezetvédelem mellett 
- nem újrahasznosítható csomagolóanyagok és 

eszközök 
 

Lehetőségek Veszélyek 

 
- a környezetvédelemmel erőforrásokat lehet 

megtakarítani 
- a környezetirányítási rendszer bevezetése új piacokra 

való belépést biztosíthat 
- környezetbarát arculat kialakítása 
- új, környezetbarát termékek kifejlesztése 
- környezetvédelmi célok kialakítása 
- környezetvédelem propagálása a köztudat felé 

 

 
- növekvő állami szabályozás 
- állampolgári akciók a vállalat ellen 
- a vállalatok jövője kétséges 
- gazdasági tevékenységek fokozott ellenőrzése 
- a menedzsment színvonalát összefüggésbe hozzák a 

vállalatok piaci helyzetének romlásával 
- a versenytársak környezetbarát termékeket 

fejlesztenek ki 
 

Erősségek 

A vállalatok életében a környezetbarát termékek kialakítása jelentheti a gazdasági versenyhelyzetben a 

megoldást. A napjainkban egyre jobban teret hódító fenntartható fejlődés elvének alkalmazása megvalósítható a 

környezetbarát termékek révén. Ezzel egyidejűleg a fogyasztói igények kielégítése is megtörténik, hiszen ma 

már környezettuddatos fogyasztókról is beszélhetünk. 

Földünk erőforrásainak kiaknázása a XXI. században drasztikus méreteket öltött. Az erőforrások mennyisége 

folyamatosan fogy. Így egy olyan folyamat kifejlesztése és bevezetése, ami erőforrás-takarékos és környezeti 

szempontból nem veszélyes, a vállalat pozícióját csak erősíthetik. 

Minden vállalat arra törekszik, hogy a vállalati image segítségével pozitív emlékképet hagyjon a leendő és 

potenciális ügyfelekben. Ezt a képet csak erősítheti a „zöld és tiszta” kifejezések elültetése az emberek agyában. 

Így abban az esetben, amikor egy vállalat termékei megjelennek a piacon, a fogyasztók a hasonló kategóriájú 

termékek közül, azokat választják, amelyek számukra pozitív érzetet keltenek, és ha mi elültettük a magot a 

potenciális vevőkben, akkor az a vásárlási aktus során jelentkezni fog, mely tovább erősíti piaci pozíciónkat. 

A környezetbarát arculat egyik nagyon fontos aspektusa a vezetők és dolgozók környezetvédelmi 

elkötelezettsége, hiszen a pozitív image felépítéséhez és megtartásához nélkülözhetetlen magatartásmód. 

Ugyanis ez a szemlélet beépül magába a későbbi termékbe is. 

Az innováció egyik alappillére a kutatás-fejlesztés. E mozgatórugó nélkül egy vállalat a mai felgyorsult piaci és 

környezeti változásokra nem tud a K+F nélkül gyorsan és innovatívan reagálni. Ehhez azonban megfelelő 

kapacitásokra van szükség, melyek pályázati és egyéb beruházási forrásokból valósíthatók meg. 

Gyengeségek 
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A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi előírások tükrében még mindig akadnak nem újrahasznosítható 

termékek, melyek jelenleg gyengeségek, de hosszútávon fenyegető tényezővé válhatnak. 

A veszélyes hulladékok további gyengítő tényezőként jelennek meg. Ezek tárolásáról és elszállításáról törvény 

rendelkezik, azonban a szűkős gazdasági keretek mellett sok vállalkozó inkább szemet huny e fölött és 

megpróbálja más módon kezelni a veszélyes hulladékokat, melyek a későbbiekben veszélyessé is válhatnak. 

Ma Magyarországon a vállalatok a polgárok köztudatában környezetszennyező hatással élnek. Ez leginkább 

azért jelentkezik, mert a vállalatok nem propagálják kellő mértékben a köztudatnak környezetbarát 

intézkedéseiket. Így a szájpropaganda révén nem terjednek a kellő információk. 

A kialakult gazdasági helyzet következtében a vállalatok egy része még mindig rendelkezik környezetszennyező 

folyamatokkal és technológiákkal. Ez a helyzet nagyban gyengíti a versenyszférában való helytállást. 

Egy vállalat életében meghatározó tényező, hogy az alkalmazottak és a vezetőség mennyire elkötelezett a 

környezetvédelemmel kapcsolatban. Ez napjainkban nem mutat erős pozitív képet, ugyanis a szigorú és erős 

törvényi szabályozások betartásának megkövetelése épp az ellenkező hatást váltja ki a vezetőségben. A vezetők 

hozzáállása pedig meghatározza az alkalmazottak magatartását is. 

További gyengeségként jelenik meg a vállaltok életében, hogy nem újrahasznosítható csomagolóanyagokat és 

eszközöket használnak. Itt mutatkozik meg a kutatás-fejlesztés hiánya, illetve a forráshiány. 

Lehetőségek 

A környezetvédelemmel erőforrásokat lehet megtakarítani. Ezt a lehetőséget hosszú távon nem szabad 

figyelmen kívül hagyni. A fenntarthatóság elvének követése egy lehetséges irányvonal lehetne e probléma 

orvoslására. 

A környezetirányítási rendszer bevezetése együtt a minőségirányítási rendszerrel, mint integrált rendszer, új 

piacokra való belépést biztosíthat, ugyanis külföldön a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés napjainkban 

a legaktuálisabb és a külföldi országokban nagy hangsúlyt fektetnek erre, így ha a jövőben egy külföldi piaci 

szegmensre kívánunk belépni, akkor ez nélkülözhetetlen a minőség kvalifikálása szempontjából. 

Abban az esetben, ha vállalkozásunk még nem rendelkezik környezetbarát arculattal, image-el, akkor a jövőre 

nézve ez egy nagy lehetőség lehet. Ennek okai az erősségek résznél kifejtésre kerültek. 

A környezetbarát arculat megtervezése mellett hosszú távon új, környezetbarát termékek kifejlesztése 

szükséges. Hiszen a környezetbarát arculat környezetbarát termékek nélkül önmagában nem állja meg a helyét. 

A környezetirányítási rendszer ugyan magában foglalja a környezetvédelmi célok kialakítását, azonban ha a 

vállalat szükségesnek érzi, akkor környezetvédelmi célokat is külön kialakíthat. Ebben az estben arra kell 

nagyon ügyelni, hogy a kialakítandó vagy a már kialakított célok összhangban legyenek a vállalat stratégiájával 

és hosszú távú céljaival. 

Gyengeségként felmerült, hogy a köztudatban a vállalatok nem környezetbarát felfogása él. Ezen változtatni kell 

és lehet is, mint jövőbeni lehetőség. Gondolhatunk itt akár fórumok, konferenciák, vagy nyílt napok keretében 

történő propagálásra. 

Veszélyek 

A növekvő állami szabályozás a mai vállalkozó szférában az egyik legveszélyesebb tényezőnek számít. Ugyanis 

a megnövekedett és megszigorodott ellenőrzések és szabályozások a vállalkozókat ellehetetlenítik hosszú távon 

a szabályok törvényes betartása mellett. 

Azáltal, hogy a vállalatok nem propagálják környezetbarát akcióikat, így az állampolgárok lépnek fel a 

vállalatok ellen, ami hosszú távon megnehezítheti egy működő vállalkozás létét, akár ha feljelentésekre, akár ha 

tüntetésekre gondolunk állampolgári kezdeményezésként. 

A szigorú törvényi szabályozás mellett a gazdasági tevékenység fokozott ellenőrzése is nehezítő tényező. Ez 

kapcsolatban áll a már fentebb is kifejtett állami szabályozással. 
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Gyakori veszélyfaktornak tekinthető, hogy a menedzsment színvonalát összefüggésbe hozzák a vállalatok piaci 

helyzetének romlásával. Holott a vezetés törekszik az állami szabályozásnak megfelelni, de jelen gazdasági 

helyzetben ez nem minden esetben könnyű, azonban azok, akiknek nincs szerepvállalásuk a menedzsmentben, 

azok könnyebben hárítják rájuk a felelősséget. 

A felgyorsult gazdasági verseny következtében a vállalatok törekszenek új, környezetbarát termékekkel betörni 

a piacra, ezzel is teret hódítva az adott piaci szegmensben. Ez a veszély nagyon gyakran fennáll, hisz az egyre 

jobban bővülő környezettudatos vásárlók köre ezt a folyamatot indukálja. 

7.3. PDCA ciklus 

A PDCA bármilyen műveletre, tevékenységre, folyamatra, rendszerre, működtetésre, koncepcióra, elgondolásra 

vonatkoztatható, zárt hatásláncú, folytonosan ismétlődő körfolyamat-elv. 

A nemzetközi szakirodalomban Deming ciklusnak (Deming's Cycle) PDCA keréknek (PDCA Wheel), PDCA 

ciklusnak (PDCA Cycle) vagy PDCA huroknak (PDCA Loop) is nevezik (7.1. ábra). 

A PDCA az angol szavak kezdőbetűiből összerakott betűszó: 

7.1. ábra - PDCA ciklus 

 

(forrás: ISO 9001:2008) 

A PDCA kiválóan alkalmas bármely környezetirányítási rendszer továbbfejlesztésére. 

7.4. Kockázatértékelés 

A kockázat és értékelésének fogalma 

A kockázat fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásából, a munkavállalók munkahelyi 

biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK 

irányelvből került át a magyar munkavédelmi szabályozásba. Ez a jogszabály tekinthető az első olyan 

irányelvnek, amely foglalkozott a munkahelyi egészségvédelem kérdésével. 

Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának 

együttes hatása. 

A kockázatértékelés fogalma nem jelent alapvető tartalmi változást a munkáltatóra háruló munkavédelmi 

követelményekben, hanem elsősorban rendszerbe, egységes keretbe foglalja a munkáltató munkavédelmi 

tevékenységét. 

A kockázatértékelés tehát nem más, mint gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, 

veszélyeztetheti a munkavállalókat, és milyen óvóintézkedések szükségesek az egészségkárosodás 

megelőzésére. Elvégzéséhez nem feltétlenül kell minden esetben laboratóriumi vizsgálatokat, illetőleg műszeres 

méréseket végeztetni, esetleg tudományos apparátust, költséges szolgáltatásokat igénybe venni. Az esetek 

legnagyobb részében a kockázatértékelés az eddig is meglevő munkavédelmi követelmények szisztematikus 
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ellenőrzését, a hiányosságok megszűntetését jelenti, amelyben a legfőbb eszköz a széles körű munkavédelmi 

ismeret. 

A kémiai biztonság területén bevezetett kockázatbecslés fogalma ezzel nagy részben átfedésben van. A 

kockázatbecslés akkor egyenértékű a kockázatértékeléssel, ha annak minden tartalmi követelményét teljesíti. 

Ennek mérlegelése a munkáltató felelőssége, és ehhez kíván segítséget nyújtani jelen Útmutatás is. 

A munkáltató akkor jár el helyesen, ha a kockázatértékelést és a kockázatbecslést egységben vagy 

összehangoltan szervezi meg azokon a területeken, amelyekre mindkét követelményrendszer vonatkozik, hiszen 

így nem csak kisebb ráfordítással és nagyobb hatékonysággal végezheti el a feladatait, hanem maradéktalanul és 

összehangoltan elégítheti ki az ellenőrző hatóságok által számon kért követelményeket. 

Kismértékben eltérően rögzítik a gépek kockázatfelmérésével kapcsolatos fogalmakat az MSZ EN ISO 12100-

1:2004 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei 1. rész: Fogalom meghatározások, 

módszertan című szabvány 3.13 - 3.17 pontjai. E szabvány elsődleges célja, hogy a tervezők számára nyújtson 

információt, amely azonban a munkahelyi kockázatértékelésnél is alkalmazható. 

Hasonlóképpen figyelembe vehetők, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR) 

szabványok (MSZ 28001 és MSZ 28002), amelyek szerint a munkahelyi kockázatértékelés a MEBIR részét 

képezi. Ez azonban nem váltja ki az Mvt.-ben rögzített munkáltatói kötelezettséget. 

A kockázatértékelés célja nem elvont. Nem matematikai valószínűségeket vagy elméleti összefüggéseket 

hivatott megállapítani, hanem megvizsgálni az adott munkahelyen a konkrét helyzetet, és meghatározni a 

teendőket. A kockázatértékelés lényege, hogy a meglévő személyi, tárgyi, szervezési feltételeket összehasonlítsa 

a vonatkozó előírásokkal (jogszabályokkal, szabványokkal, üzemeltetési dokumentumokkal), tehát a van és a 

�kell� összevetése. Biztosítható legyen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltétele, 

azaz ne merüljön fel a heveny és idült egészségkárosodás kockázata az adott munkakörben. 

Ehhez adott esetben természetesen kvantitatív (mennyiségi) vizsgálatok, mérések is szükségesek, például a 

kémiai biztonsággal kapcsolatos kockázatbecslés területén, különösen, ha a konkrét helyzetet valamilyen 

számszerű normával kell összevetni. Figyelembe kell venni a jogszabályok által előírt azon mérések 

eredményeit is, amelyeknek munkavédelmi vonzata van (érintésvédelem, világítás, zaj, stb.). 

A kockázatértékelés fő céljai ebből következően az alábbiak: 
 

 
entése. 

A kockázatértékelésnek, illetőleg az azt követő intézkedéseknek nem minden esetben lehet végső célja az, hogy 

a kockázatok teljes mértékben szűnjenek meg, mindössze annyi, hogy a megfelelő kockázatcsökkentés 

eredményeként a fennmaradó kockázat elfogadható legyen. Például a gépjárművel történő közlekedés mindig 

veszélyes marad, de azt bizonyos szintig csökkenteni lehet (műszaki állapot rendszeres ellenőrzésével, 

pihenőidő szabályozásával, stb.). 

A kockázatértékelés után a munkáltatónak képesnek kell lennie annak bizonyítására a hatóságok, a 

munkavállalók vagy képviselőik, illetve más érdekelt felek előtt, hogy megtett minden szükséges intézkedést a 

kockázatok felmérésére és elhárítására, illetve minimálisra csökkentésére. Ezért a kockázatértékeléshez 

hozzátartozik a folyamat és az eredmények megfelelő dokumentálása is. 

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

Természetesen célszerű, ha a szakember az adott tevékenységet megfelelően ismeri, gyakorlattal, sőt 

helyismerettel rendelkezik. 

A felelősség mindenképpen a munkáltatót terheli. A jogszabály értelmében a munkáltató nem csak a 

kockázatértékelés elvégzéséért felelős, hanem annak megfelelő minőségű kivitelezéséért is. Ezért nagyon 

gondosan kell mérlegelnie, hogy saját szakemberével (szakembereivel) maga végzi-e el a kockázatértékelést 

vagy külső szakembert, szolgáltató szervezetet, szakintézményt bíz meg vele, illetőleg von be a tevékenységbe. 

A szolgáltató kiválasztásánál különös gondot kell fordítani arra, hogy rendelkezzék referenciákkal és legyen 

leinformálható, mert a kockázatértékelés a munkáltató munkavédelmi tevékenységének alapvető eleme, és 

végső soron a munkáltató felelős a kockázatértékelés tartalmáért, a megtett intézkedésekért, a munkavállalók 

egészségéért és biztonságáért. Ugyanakkor kerülni kell a kockázatértékelés szükségtelen túlbonyolítását. 
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A kockázatértékelés folyamatába indokolt bevonni a munkavállalókat, illetőleg a munkavédelmi képviselőt, 

mivel a gyakorlati tapasztalataik a kockázatértékelésnél nélkülözhetetlenek. A munkavállalók bevonása értékes 

szakmai segítséget nyújthat a kockázatértékeléshez, mert ők általában pontosan ismerik a gyakorlati 

problémákat, illetve a munkavégzés közben szerzett tapasztalatok alapján felismerhetnek rejtett veszélyeket is. 

A kockázatértékelés folyamatát többféleképpen lehet szakaszokra osztani. A legfontosabb tartalmi elemek a 

következők: 
 

 
 

ségi értékelése. 
 

 
 
 felülvizsgálat írásba foglalása. 

A következőkben ezeknek az elemeknek a részletes szempontjait ismertetjük. Az elemekre vonatkozó gyakorlati 

kérdéseket a melléklet tárgyalja. 

A veszélyek azonosítása az egész kockázatértékelés alapja. Első lépésként részletesen számba kell venni a 

munkakörnyezetben lévő valamennyi munkafolyamatot, technológiát, munkaeszközt, felhasznált anyagokat 

(különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre) és munkamódszert. Rendkívül fontos, hogy ez a 

"leltár" kiterjedjen a nem mindennapos tevékenységekre is, mint például a karbantartás. Emellett figyelemmel 

kell lenni egyes munkafeladatok évszakhoz kötött jellegére is, valamint gondot kell fordítani a kisegítő jellegű 

tevékenységekre, mint például a takarítás, anyagtárolás vagy szemétszállítás. 

Ezután kell meghatározni minden jelenlevő veszélyt, amely a munkavállalókat és más személyeket fenyegethet. 

Ezeket lehet a tevékenységek, a technológiák, a hely, vagy más alkalmas szempont szerint osztályozni, azonban 

mindig úgy, hogy minden lényeges veszély számba legyen véve. 

A veszélyek számos tényezőből adódhatnak, ezért a kockázatértékelés során a munkáltató felelősségi körébe 

tartozó valamennyi vonatkozó tényezőt figyelembe kell venni. 

A gépek biztonsága és a munkakörnyezet kapcsolata tekintetében a veszélyek áttekintésére ugyancsak értékes 

útmutatást adnak az MSZ EN ISO 12100-1:2004 és az MSZ EN ISO 12100-2:2004 számú szabványok. 

Egyetlen útmutatás vagy szakmai segédlet sem veheti át azonban a munkáltató felelősségét, és nem 

helyettesítheti a helyi viszonyok ismeretét. A kockázatértékelésért felelős munkáltatónak vagy megbízottjának 

mindig a munkahely konkrét viszonyai alapján kell számba vennie az adott munkahelyre, munkafolyamatokra, 

technológiákra, munkaeszközökre, munkamódszerekre, munkavállalókra jellemző veszélyeket. 

A veszélyek számbavételéhez több forrásból érdemes információt szerezni, amilyen például: 
 

megfigyelése. 
llalók és képviselőik tapasztalatai. 

 
 

 
 

foglalkozási megbetegedések és rendkívüli események adatai. 
 

 
 

 
k, munkavédelmi szolgáltatók. 

Gondos mérlegelést követel annak eldöntése, hogy a veszélyek számbavételéhez szükségesek-e bonyolult 

műszeres vagy laboratóriumi mérések. 

Ezek a vizsgálatok sokszor hosszadalmasak és költségesek, és bár pontos és részletes eredményeket 

szolgáltatnak a kockázatértékeléshez, illetőleg a szükséges teendők meghatározásához, gyakran elegendő a 
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tájékozódó jellegű vizsgálat, amennyiben az a munkavállaló expozíciójára, az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés megteremtéséhez elegendő adatot szolgáltat. 

Mindig a tényleges viszonyokat kell megvizsgálni, összehasonlítva a vonatkozó előírásokkal, korszerű 

megoldásokkal. Ha a munkahelyen technológiai utasítás van érvényben, a kockázatértékelés során át kell ugyan 

tekinteni az utasítást, de meg kell vizsgálni azt is, hogy a valóságban hogyan végzik a munkát. A legtöbb 

munkahelyen kisebb-nagyobb mértékben eltérnek az írott utasításoktól. A kockázatértékelés során meg kell 

vizsgálni egyrészt az eltérések okát, másrészt a valóságos helyzet kockázatait, összevetve az utasítások pontos 

megtartása esetén fellépő kockázatokkal. Figyelmet kell fordítani az üzemeltetési dokumentációban rögzített 

minimális létszámra és annak összetételére is. Például a szigorú létszámgazdálkodás hatására gyakran csak az 

első műszakban dolgozik villanyszerelő, a délutáni és éjjeli műszakban hiányzik. Ezáltal a villanyszerelés 

szempontjából szakképzetlen személyek vélt termelési érdekből maguk végzik el a szerelést, önmagukat és 

munkatársaikat veszélyeztetve. Szervezési intézkedések szükségesek tehát e súlyos szabálysértés 

megakadályozása érdekében, például készenléti rendszer biztosításával, vagy külső szakember szükség szerinti 

megbízásával 

Meg kell vizsgálni, hogy milyen esetekben kerül sor olyan műveletekre, amelyek rendszeresek ugyan, de a 

rutintól való eltérést jelentenek. Az ilyen műveletek általában kockázatosabbak. Közéjük tartoznak például a 

karbantartási, tisztítási, szerelési, indítási, leállítási műveletek. 

Meg kell vizsgálni, melyek lehetnek a munkafolyamatban, technológiában fellépő, nem rendszeres, de előre 

látható üzemzavarok, előírás ellenes munkavégzések. Ilyen lehet például egy esztergakés törése, egy 

gumiabroncs defektje, de egy dolgozó fegyelmezetlensége is. 

A lehető legteljesebb körben számba kell venni azokat a személyeket, akiket az előzőekben azonosított 

veszélyek fenyegethetnek. Meg kell állapítani, hogy kockázatonként hány fő a fenyegetett munkavállaló, 

hatókörben tartózkodó. 
 

munkahelyen foglalkoztatottak jelentik (például gépkezelők, 

karbantartók, irodai személyzet, stb.), tehát azok, akik a veszéllyel járó munkafolyamatokat ténylegesen végzik, 

illetve ott tevékenykednek. 
 a munkavállalókat, akiknek a munkája nem 

közvetlenül kapcsolódik az adott munkahelyen folyó tevékenységhez, valamint azokat a személyeket, akik nem 

munkavállalóként kerülhetnek a munkavégzés hatókörébe. 
em, akik elvben nem kerülhetnének a munkavégzés 

hatókörébe, mégis megfordulnak a munkahelyeken, és szintén veszélyeztetettek lehetnek (munkavállalók 

ismerősei, rokonai, alkalmi árusok, stb.) 
csoportok jelenlétére, akik egyrészt veszély 

előidézői is lehetnek, másrészt a veszélyek fokozottan fenyegethetik őket. 

A kockázat megítélésénél figyelembe kell venni egyrészt a veszély súlyosságát, vagyis az okozható kár mértékét 

és kiterjedését, ide értve a veszélyeztetettek számát is, másrészt a veszély bekövetkezésének valószínűségét. 

Ez az értékelés a legtöbb esetben nem igényel összetett matematikai megoldásokat. Nagy és összetett, illetve 

katasztrófaveszélyes technológiáknál természetesen szükség lehet bonyolult elemző, modellező és értékelő 

eljárásokra, a munkahelyek legnagyobb részénél azonban az értékelés a felismert veszélyek áttekintését és a 

kockázatok rangsorba állítását jelenti annak érdekében, hogy a munkáltató meghatározhassa a szükséges 

intézkedéseket. 

A kockázatokat súlyossági (fontossági) sorrendbe célszerű állítani. A legsúlyosabb (legsürgősebb intézkedést 

igénylő) kockázatok természetesen azok, ahol a veszélyek a legsúlyosabb kárt okozhatják, a legtöbb személyt 

érinthetik, és a legnagyobb valószínűséggel következhetnek be. 

Ez után kell a munkáltatónak eldöntenie, hogy 
 

-e a munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeit, 
-e, 

n módon szüntethetők meg, 
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Az első kérdés megválaszolásához természetesen a munkáltatónak, illetve a kockázatértékelést végző 

személynek tisztában kell lennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokkal. Amennyiben a munkavédelemre 

vonatkozó szabály az adott helyzetre számszerű normával (például határértékkel) határozza meg a 

követelményt, akkor azt kell eldönteni, szükség esetén mérésekkel, hogy a helyzet megfelel-e a számszerű 

normának. 

Az első és második kérdés szorosan összefügg. A munkáltatónak nem egyszerűen annak megállapítása a 

feladata, hogy az értékelés pillanatában a helyzet kielégíti-e a munkavédelmi előírásokat, hanem azt is 

vizsgálnia kell, hogy ez a helyzet megbízhatóan stabil-e, a kockázat megfelelő ellenőrzés alatt van-e. 

Egyszerű példával: nem elég megállapítani, hogy - a kockázatértékelés során, az értékelést végző szakember és 

a munkáltató képviselője jelenlétében - a dolgozók kivétel nélkül viselték a védősisakokat, tehát a helyzet 

kielégíti a munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeit, hanem meg kell vizsgálni azt is, hogy a 

kockázat megfelelő ellenőrzés alatt van-e, vagyis megfelelő intézkedések biztosítják-e, hogy a veszélyes 

munkahelyeken a dolgozók mindig és rendeltetésszerűen viseljék az egyéni védőeszközöket. 

Figyelemmel kell lenni tehát azokra a kockázatokra, amelyek esetében az alkalmazott óvóintézkedések jelenleg 

megfelelő védelmet nyújtanak a veszély bekövetkezése, illetőleg a károsodás ellen, kielégítve a munkavédelmi 

követelményeket. Ha például a forgó, mozgó gépalkatrészek megfelelő védőburkolattal vannak ellátva, ez nem 

azt jelenti, hogy ez a kockázat az adott munkahelyen elvben nem létezik, mindössze azt, hogy nem szükséges 

további intézkedés a közvetlen elhárítására. Ugyanakkor számításba kell venni, hogy a védőburkolatok 

eltávolítása azonnal súlyos kockázatot jelent. Vizsgálni kell tehát azt is, hogy ez a kockázat megfelelő ellenőrzés 

alatt van-e, nem fordulhat-e elő a védőburkolatok indokolatlan eltávolítása. A védőburkolatokat az előre látható 

használat és az ésszerűen előre látható rendellenes használat figyelembevételével kell kialakítani. A rosszul 

elhelyezett, munkavégzést zavaró védőburkolat potenciális veszélyt jelent, ezért célszerű a vonatkozó 

szabványokkal történő összehasonlítás. A jelenlevő kockázatok megszüntetése, megelőzése vagy csökkentése a 

következőkkel összhangban történhet: 
 

nk szerves oldószer alapú 

festéket, teljes mértékben megelőztük az ebből adódó egészségi kockázatot, tűz- és robbanásveszélyt. Ha az 

ablakokat belülről tisztíthatóra tervezzük, megelőzzük a külső tisztítással járó leesési veszélyt. 
t (pl. veszélyes anyag, technológia) kevésbé kockázatossal kell helyettesíteni. Például 

a szerves oldószer alapú festéket helyettesíteni lehet vizes alapúval, a kézi festékszórást gépivel. 
kisebb helyen kelljen védekezni ellene, és 

minél kevesebb munkavállalót érintsen. Más szóval, a veszélyzónákat a lehető legkisebbre kell szűkíteni. Ha 

egy berendezésből káros anyag szabadulhat fel, helyi elszívó berendezést érdemes felszerelni, nem az egész 

műhelycsarnok szellőztetésével eltávolítani a levegőszennyezést. 

helyettesítéskor, mind a kockázat keletkezési helyén történő megszüntetésekor gondot kell fordítani arra, hogy 

ez ne eredményezzen újabb, esetleg észrevétlenül maradó kockázatot, tehát az intézkedés ne egyszerűen 

"áttolja" máshová a kockázatot. Ha például a felszabaduló káros levegőszennyező anyagot elszívással távolítjuk 

el, gondot kell fordítani arra, hogy ezzel ne okozzunk megengedhetetlen környezetszennyezést. Ha a kézi 

anyagmozgatást targoncák használatával helyettesítjük, ezáltal a nehéz testi munka okozta kockázatot 

kiküszöböltük, ugyanakkor meg kell vizsgálni a járművek mozgásával járó új kockázatokat. 

a felszabaduló káros anyagok ellen elsősorban megfelelő szellőzéssel, elszívással kell védekezni, nem egyéni 

légzésvédőkkel. Az egyéni védőeszközök alkalmazását mindig csak végső lehetőségként szabad számításba 

venni, ha a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme kollektív műszaki és szervezési 

intézkedésekkel nem biztosítható. 
. A műszaki fejlődéssel egyrészt nagyobb biztonságot 

eredményező védekezési lehetőségek nyílnak meg, ugyanakkor eddig nem ismert kockázatok jelennek meg. 

Ezeket figyelemmel kell kísérni és megfelelően alkalmazni annak érdekében, hogy az egészség és biztonság 

védelmi szintje a műszaki fejlődés színvonalával együtt, annak megfelelően emelkedjék. Korábban alkalmazott 

biztonsági berendezésnél nagyobb hatékonyságot nyújtó védőburkolat, védőberendezés alkalmazása. 

Az előzőek elvégzése után a fenti szempontok alkalmazásával a munkáltatónak konkrét intézkedési tervet kell 

készítenie a kockázatok megelőzése vagy csökkentése érdekében a felelős és a határidő megjelölésével. Az 

értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények 

javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. 

A munkáltatónak ehhez el kell döntenie, hogy 
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-e teljes mértékben szüntetni a kockázatot, 

munkafolyamatokat, technológiát, anyagokat, munkaeszközöket, 
 

Az intézkedéseknek mindig az adott munkahelyhez, munkavállalókhoz és munkakörülményekhez kell 

igazodniuk, az általános meghatározásuk ezért nem lehetséges. A kockázat csökkentésének általános 

módszertani elve a következő: 
 

hőszigeteléssel, zajcsökkentéssel. 
 

 
 

sítása. 
 

 
 

 Egyéni védőeszközök biztosítása. 

A szükséges intézkedéseket célszerű sürgősségi sorrendbe állítani, például a következők szerint: azonnali, rövid 

vagy középtávú, hosszú távú. 

Ehhez a kockázatértékelés megállapításait kell alapul venni, különösen azt, hogy mennyire súlyos az adott 

kockázat (milyen jellegű károsodást okozhat, hány személyt érinthet, illetve milyen valószínűséggel következhet 

be a károsodás). Emellett át kell tekinteni azt is, hogy milyen gyorsan lehet megtenni az intézkedést, valamint 

milyen műszaki, személyi, szervezési feltételeket kell biztosítani hozzá. Azonnal intézkedni kell a súlyos 

kockázatok felszámolása érdekében, ugyanakkor a gyorsan megtehető intézkedéseket akkor is célszerű minél 

hamarabb végrehajtani, ha kevésbé súlyos kockázatot szüntetnek meg. 

A kockázatértékelés során észlelt közvetlen veszélyt azonnal meg kell szüntetni, tehát a közvetlen veszélyt 

jelentő munkavégzést vagy munkaeszközt, technológiát azonnal le kell állítani. 

A kockázatértékelést végző személy csak javaslatot tehet a kockázatok megítélése érdekében. A munkáltatót, 

illetőleg megbízottját terheli a felelősség a feltárt hiányosságok megszüntetésével, a fennmaradó kockázatok 

vállalásával kapcsolatban. 

A munkáltatónak ellenőriznie kell, hogy a kockázatértékelés megállapításaként, a kockázatok csökkentése 

érdekében meghatározott és végrehajtott intézkedések valóban hatásosan és stabilan csökkentették a 

kockázatokat. Ha például a fejsérülés kockázatát állapították meg, és intézkedésként minden munkavállalónak 

védősisak használatát írták elő, ellenőrizni kell, hogy a védősisakokat valóban megkapta-e minden 

munkavállaló, és megfelelő rendszer, illetőleg megfelelő szervezési intézkedések biztosítják-e, hogy 

folyamatosan, rendeltetésének megfelelően, - szükség esetén - becsatolt állszíjjal viseljék. 

A kockázatértékelést legalább évente felül kell vizsgálni akkor is, ha nem történik különösebb változás. 

Amennyiben jelentősebb változás következik be, például a munkakörülményekben, a technológiában, a 

munkaeszközökben, a felhasznált anyagokban, a munkaszervezésben, a munkavállalói állományban, a 

munkavédelmi követelményekben, a műszaki fejlődésben vagy a rendelkezésre álló ismeretekben, akkor 

szükségessé válik a kockázatértékelés ismételt elvégzése, illetőleg felülvizsgálata. Erre nem lehet általános, 

minden körülményre érvényes szabályt meghatározni; a munkáltatónak, illetőleg a munkavédelmi 

szakembernek az adott munkahely konkrét körülményei alapján kell megállapítania, hogy melyek azok a 

változások, amelyeknek jelentős kihatásuk van a kockázatokra. 

A munkáltatónak be kell tudnia bizonyítani a munkavédelmi hatóságok (Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat, Magyar Bányászati Hivatal, Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség), 

a munkavállalók vagy képviselőik, illetve más érdekelt felek előtt, hogy megtett minden szükséges intézkedést a 

kockázatok felmérésére és elhárítására, illetve minimálisra csökkentésére. 

A munkáltatónak ahhoz, hogy tisztában legyen a nála meglévő kockázatokkal, és érdemben kezelni tudja őket, 

valamint, hogy rendszerben, a gazdasági tevékenységével egységben tudja megtenni a munkavédelmi 
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intézkedéseket, feltétlenül indokolt dokumentálnia a kockázatértékelés eredményeit, a szükséges és megtett 

intézkedéseket, ideértve a kockázatértékelés felülvizsgálatait is. 

A dokumentációnak nincs előírt formája. Tartalmi szempontból legalább a következők dokumentálása 

szükséges: 
 

 
 

 
 

megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve 

biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása; 
 

 
és időpontja. 

A következőkben gyakorlati példán keresztül mutatjuk be a minimális dokumentálási kötelezettséget. 
 

 
 pontosan kell meghatározni, nem szabad általánosságokkal megelégedni 

(pl. "mechanikai veszélyek). 

(munkavállalók és mások) számát és jellegét, valamint, ha indokolt, a veszélyeztetés rendszeres vagy alkalmi 

voltát. 

tényezők, amelyek az adott kockázatot fokozzák, vagyis a valószínűségét növelik. Ezek azonosítása egyúttal 

segítséget ad a konkrét intézkedések meghatározásához. 

szemrevételezéssel, működési próbával, műszeres vizsgálattal, illetőleg a rendelkezésre álló dokumentációk (pl. 

mérési jegyzőkönyvek) felhasználásával. Dokumentálni kell a kockázatértékelés tapasztalatai szerint az adott 

kockázattal kapcsolatos körülményeket is. 
egjelölése: Nincs szükség intézkedésre, ha a 

jelenlegi helyzetben a kockázat egyrészt megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeinek, 

másrészt tartósan, stabilan alacsony szinten tartható. Ebben az esetben azt kell rögzíteni, hogy intézkedésre 

nincs szükség. Minden más esetben dokumentálni kell a szükséges intézkedéseket, a fontosságuknak és 

sürgősségeknek megfelelő határidő és a felelős feltüntetésével. 
ok feltárásával, illetve a 

szükséges intézkedések megállapításával, végrehajtásával. Meg kell határozni, hogy legkésőbb mikor kerül sor 

a következő kockázatértékelésre, illetve a kockázatértékelés felülvizsgálatára, és ez egy adott időpont, amikor 

felül kell vizsgálni az intézkedések hatékonyságát. Rögzíteni kell, hogy mikor és milyen eredménnyel 

vizsgálták felül az elvégzett kockázatértékelést. Ez a dátum természetesen arra az esetre vonatkozik, amikor 

nem következik be olyan változás (például a munkakörülményekben, a technológiában, a munkaeszközökben, a 

felhasznált anyagokban, a munkaszervezésben, a munkavállalói állományban, a munkavédelmi 

követelményekben, a műszaki fejlődésben vagy a rendelkezésre álló ismeretekben), amely szükségessé teszi a 

kockázatértékelés tervezettnél korábbi elvégzését vagy felülvizsgálatát. 

felülvizsgálat alapjának az előző kockázatértékelés megállapításai számítanak. 

7.5. Az ISO 14031 szerinti értékelés 

Az ISO 14031 szabvány (7.2. ábra)kifejezetten a környezeti teljesítményértékeléssel foglalkozik, mérőszámok 

célszerűen kialakított rendszerén keresztül. E mérőszámokat három kategóriában javasolja elkészíteni: 
 

 
 

 

A mérőszámok konkrét felépítésére és tartalmára ajánlásokat találunk, azokat azonban a vállalatnak magának 

kell kialakítania, tekintettel: 
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tevékenységének jellegére, 

 
 

A módszer legnagyobb erénye a mérőszám alapú értékelés szisztematikusságának megteremtése (ún. 

hatásmechanizmus). A hatásmechanizmus egy háromtényezős körforgás, amely OECD ajánlás alapján más 

módszerek alapja is: 
 

 
apcsolódnak a környezeti állapot mérőszámai, 

 

7.2. ábra - Az ISO 14031 modell 

 

(forrás: Berényi [2009] 76.o.) 
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8. fejezet - Életciklus-értékelés 

A környezetvédelem, és a termékekkel összefüggő lehetséges hatások iránti megnövekedett figyelem megjelent 

a módszerek fejlesztésében is, hogy jobban megértsük és irányítsuk ezeket a hatásokat. Az ebből a célból 

kifejlesztett technikák egyike az életciklus-értékelés (LCA = Life Cycle Assessment). A továbbiakban az 

életciklus-értékelés bemutatását az MSZ EN ISO 14040:2006-os és az MSZ EN ISO 14044:2006-os szabványok 

alapján mutatjuk be. 

Az életciklus-értékelés hozzájárul 
 

azoknak a lehetőségeknek az azonosításához, amelyek a termékek környezeti hatásának növeléséhez az 

életciklusuk különböző pontjain, 

prioritások meghatározása, a termék vagy a folyamat tervezése, illetve újratervezése), 
 

igénybevétel, vagy a környezeti 

termék meghatározásának kifejezése). 

Az életciklus-értékelés a környezeti aspektusokat és a lehetséges környezeti hatásokat irányítja (pl. az 

erőforrások felhasználását és a forgalomba hozatal környezeti következményeit) a termék életciklusán keresztül, 

a nyersanyag beszerzésétől a termelésen, használaton, a feldolgozáson és az újrafelhasználáson keresztül az 

eldobásig (bölcsőtől a sírig). 

Az életciklus-értékelés folyamatát a következő 8.1. táblázatban felsorolt szabványok segítik. 

8.1. táblázat - Az ISO 14040-es szabványok 
 

Szabvány száma (honosított változat) Szabvány megnevezése 

ISO 14040:2006 Környezetközpontú irányítás, Életciklus-értékelés. 

Alapelvek és keretek 

ISO 14040:2006 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. 

Követelmények és útmutatók 

ISO 14041:2006 Környezetközpontú irányítás, Életciklus-értékelés. A 

cél és a tárgy meghatározása és leltárelemzés 

ISO 14042:2001 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Az 

életciklus alatti hatások értékelése 

ISO 14043:2001 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Az 

életciklus értelmezése 

Az életciklus-értékelés részletessége és alkalmazási területei alapján három szint különböztethető meg: 
 

 szint: legegyszerűbb mód, tulajdonképpen az életciklusban való gondolkodást jelenti. 

Korlátozott, minőségi lista alapján történik a hatások becslése; 
kkel 

dolgozik. A becslés így egy-egy preferált területre, hatásra összpontosít; 
-szakaszra kiterjed, saját modellekkel dolgozik. 

Alkalmazása éppen ezért idő- és költségigényes. 

Az életciklus-értékelés vizsgálatának négy szakasza van (8.1. ábra): 
 

 
 
 

 

8.1. ábra - Az LCA folyamat 
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(forrás: ISO 14040:2006) 

Az életciklus-értékelés alkalmazási területe, beleértve a rendszer határait és a részlet szintjét, függ az alanytól és 

a tanulmány felhasználásától. Az LCA mélységét és kiterjedését jelentősen megkülönböztetheti egy egyedi LCA 

célja. 

Az életciklus leltárelemzési szakasza (LCI) az életciklus-értékelés második szakasza. Ez a bemeneti/kimeneti 

adatok jegyzéke, amely a vizsgált rendszerre vonatkozik. Ez magába foglalja a szükséges adatok összegyűjtését, 

amelyek a tanulmány céljaihoz kapcsolódnak. 

Az életciklus hatásának értékelő szakasza (LCIA) az életciklus-értékelés harmadik szakasza. Az LCIA célja, 

hogy biztosítsa a további információt a termelési rendszer életciklus-értékelésének a megállapításához, melynek 

eredményeként jobban megérthetjük a környezeti jelentőségüket. 

Az életciklus értelmezése az életciklus-értékelés folyamatának utolsó fázisa, amelyben az LCI, vagy egy LCIA 

eredményeit, vagy éppen mindkettőét összefoglalja és megvitatja a következtetések és javaslatok alapján, 

valamint segít a döntéshozatalban a célt és az alkalmazási terület meghatározását illetően. 

Vannak esetek, amikor az életciklus-értékelés céljához elegendő csupán a leltár vizsgálata és az értékelés. 

Ezeket általában LCI tanulmánynak nevezik. 

Az ISO 14004:2006-os szabvány kétféle vizsgálatot foglal magába: az életciklus-értékelési vizsgálatok (LCA 

vizsgálatok) és az életciklus leltárvizsgálatait (LCI vizsgálatok). Az LCI vizsgálatok hasonlítanak az LCA-hoz 

az LCIA-szakasz nélkül. 

Általában az LCA-, vagy LCI-vizsgálat során megszerzett információt fel lehet használni egy átfogóbb döntési 

folyamat részeként. 

A különböző LCA vagy LCI tanulmányok eredményeinek összehasonlítása csak akkor lehetséges, ha minden 

egyes tanulmány előfeltevése és felépítése egyforma. Így ez a nemzetközi tanulmány néhány követelményt és 

javaslatot tartalmaz arra, hogy biztosítsa ezeknek az eredményeknek az átláthatóságát. 

Az életciklus-értékelés egyike a néhány környezetközpontú irányítási technikának (pl. kockázati értékelés, a 

környezeti becslés, környezeti vizsgálat és a környezetre gyakorolt hatás értékelése) és nem minden esetben 

lehet ez a legmegfelelőbb technika. Az életciklus-értékelés általában alkalmazható a termék gazdasági vagy 

társadalmi aspektusának vizsgálatára, de az életciklus-megközelítés és azok a módszerek, amelyeket ez a 

nemzetközi szabvány leír, más szempontok esetében felhasználhatóak lehetnek. 

Alkalmazási terület (1. fejezet, ISO 14044:2006) 
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A szabvány meghatározza az életciklus-értékeléshez szükséges követelményeket és előírásokat, magában 

foglalva 
 

-értékelés célját és alkalmazási területét, 
 

tékelő szakaszát, 
 

 
-értékelés korlátait, 
-értékelés szakaszai közötti kapcsolatokat és 

feltételeit és lehetséges elemeit. 

A szabvány magában foglalja az életciklus-értékelést (LCA) és az életciklus leltárvizsgálatot (LCI). 

Törvényi vonatkozások (2. fejezet, ISO 14044:2006) 

A szabvány alkalmazása szempontjából alapvető dokumentum az ISO 14040:2006-os szabvány 

„Környezetközpontú irányítás – Életciklus-értékelés – Alapelvek és keretek”. 

Fogalmak és meghatározások (3. fejezet, ISO 14044:2006) 

Az életciklus-értékeléshez kapcsolódó legfontosabb fogalmak és meghatározások az ISO 14040:2006-os, az ISO 

9001:2005-ös, valamint az ISO 14001:2004-es szabványokból kerülnek meghatározásra. 

Életciklus: egy termelési rendszer egymást követő és összekapcsolódó szakaszai, a nyersanyag beszerzésétől, 

vagy a természetes erőforrásokból történő létrehozástól a végső eltávolításig. 

Életciklus-értékelés (LCA): az anyagfelhasználás, a termelési eredmény és a termékrendszer lehetséges 

környezeti hatásainak összeállítása és kiértékelése a termék életciklusán keresztül. 

Életciklus leltárelemzése (LCI): az életciklus-értékelés szakasza, mely magában foglalja egy termék 

anyagfelhasználásának és termelési eredményének összeállítását és számszerűsítését a termék életciklusán 

keresztül. 

Életciklus hatásának értékelése: az életciklus-értékelés azon szakasza, amely egy termékrendszer lehetséges 

környezeti hatásának nagyságát és jelentőségét értelmezi, illetve értékeli a termék életciklusán keresztül. 

Életciklus értelmezése: az életciklus-értékelés azon szakasza, amelyben vagy az életciklus leltárelemzését, vagy 

az életciklus hatásának értékelését, vagy mindkettőt alkalmazza egy meghatározott céllal és alkalmazási 

területtel összefüggésben következtetések és javaslattétel céljából. 

Összehasonlító igény: egy termék és egy hasonló funkciójú, vele versenyhelyzetben lévő termék fölényére vagy 

egyenértékűségére vonatkozó környezeti igény. 

Átláthatóság: az információ nyílt, minden részletre kiterjedő és érthető bemutatása. 

Környezeti szempont: egy szervezet tevékenységének, termékeinek, vagy szolgáltatásainak azon eleme, amely 

hatással van a környezetre. 

Termék: bármilyen áru vagy szolgáltatás. A termék a következőképpen kategorizálható: 
 

 
 

 
 

A szolgáltatásoknak vannak érzékelhető és nem érzékelhető elemei. Egy szolgáltatás magába foglalhatja a 

következőket, mint például: 
 

váró gépkocsi), 
ítő, de nem kézzelfogható szolgáltatás (pl. 
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jövedelem-kimutatás az adó visszatérítés céljából), 
 

 és éttermekben). 

A szoftver információt tartalmaz, mely általában nem kézzelfogható, és megjelenhet szemlélet, kiadványok, 

vagy eljárásmód formájában. 

A hardver általában érzékelhető, és jellemzően mérhető. A feldolgozott anyagok általában ugyancsak 

kézzelfoghatóak, összefüggő mennyiség jellemző rájuk. 

Melléktermék: két, vagy több termék bármelyike, amely ugyanabból az egységfolyamatból, vagy termelési 

rendszerből származik. 

Folyamat: egymással összefüggésben lévő vagy egymásra ható tevékenységek csoportja, amely a felhasznált 

anyagot átalakítja termelési eredménnyé. 

Anyagáramlás: olyan anyag, vagy energia, amely a vizsgált rendszerbe lép be a környezetből előzetes emberi 

átalakítás nélkül, vagy olyan anyag és energia, amely a vizsgált rendszerből távozik, és újabb emberi átalakítás 

nélkül távozik a környezetbe. 

Energiaáramlás: felhasznált anyag és termelési eredmény egy folyamategységből egy termelési rendszerbe 

átalakulva, amely energiaegységekkel mérhető. Megjegyzés: egy olyan bevitelt, amely energiaáramlást jelent, 

energiabevitelnek; az energiaáramlással járó kimenetet pedig energiakimenetnek nevezzük. 

Nyersanyag-energia: olyan bevitt nyersanyag elégetéséből származó hő, amelyet nem használnak fel egy 

termelési rendszerhez szükséges energiaforrásként, és amely az alacsonyabb fűtési érték, vagy a magasabb fűtési 

érték fogalmaival fejezhető ki. 

Nyersanyag: olyan elsődleges, vagy másodlagos anyag, amelyet egy termék előállításához használnak. 

Kiegészítő bevitel: az egységfolyamat által a termék előállításához szükséges anyagbevitel, mely azonban nem 

képezi a termék részét. 

Eloszlás: egy folyamat, vagy egy termékrendszer bemeneti, illetve kimeneti áramlásának felosztása a 

vizsgálandó termékrendszer, illetve egy, vagy több termékrendszer között. 

Kizárási kritériumok: az anyagmennyiség, az energiaáramlás, vagy a környezeti hatás szintjének meghatározása 

összekapcsolva a vizsgálatból kizárt egységfolyamatokkal, vagy termékrendszerrel. 

Adatminőség: az adat jellemzői, összefüggésben a felállított követelmények kielégítésével. 

Funkcionális egység: egy termékrendszer számszerűsített teljesítménye referenciaegységként való használat 

céljából. 

Bemenet: termék-, anyag-, vagy energiaáramlás, amely a termelési egységbe lép be. 

Köztes áramlás: termék-, anyag-, vagy energiaáramlás, amely a vizsgált termékrendszer egységfolyamatai 

között figyelhető meg. 

Köztes termék: egy egységfolyamat termékeredménye, amely más egységfolyamatok bemeneti terméke, és 

amely további átalakítást igényel a rendszeren belül. 

Életciklus leltárelemzési eredménye (LCI-eredmény): az életciklus leltárelemzési szakaszának eredménye, 

amely katalogizálja a rendszer keretei között történő áramlásokat, és az életciklus hatásvizsgálatának 

kezdéspontját jelenti. 

Kimenet: termék-, anyag-, vagy energiaáramlás, amely elhagy egy egységfolyamatot. 

Folyamatenergia: olyan energiabevitel, amely szükséges a folyamat, vagy a berendezés működéséhez az 

egységfolyamaton belül, kivéve a termeléshez szükséges energiát és magát az energia szállítását. 

Termékáramlás: egy termékrendszerből kilépő, vagy egy másikba belépő termékek összessége. 
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Termékrendszer: anyag- és termékáramlással rendelkező egységfolyamatok összessége, amely egy, vagy több 

meghatározott funkcióval bír, és amely a termék életciklusát modellezi. 

Kapcsolati áramlás: a folyamatokból kilépő termelési végeredmények mértéke egy adott termékrendszerben, 

amely szükséges a funkcionális egységben kifejezett funkció teljesítéséhez. 

Kibocsátott anyagok: levegőbe, vízbe és talajba juttatott anyagok. 

Érzékenységi elemzés: szisztematikus eljárások azoknak a döntési hatásoknak a megállapítására, amelyek a 

módszereket és a vizsgálat végeredményéből származó adatokat illetik. 

Rendszerkeret: azoknak a kritériumoknak az összessége, amelyek meghatározzák, hogy melyek a 

termékrendszer részeit alkotó egységfolyamatok. 

Bizonytalansági elemzés: szisztematikus eljárás a bizonytalansági tényezők mérésére, amelyek az életciklus 

leltárelemzési szakaszának részei lesznek a modell pontatlansága, a bemenet bizonytalansága és az adatok 

változékonysága miatt felhalmozódott hatások eredményeképp. 

Egységfolyamat: az életciklus leltárelemzési szakaszának legkisebb egysége, amely alapján a bemeneti és 

kimeneti adatokat mérik. 

Hulladék: anyagok, vagy eszközök, amelyektől a tulajdonosnak szándékában áll megszabadulni. 

Kategória végpont: a természeti környezet, az emberi egészség, vagy az erőforrások azon tulajdonsága, vagy 

szempontja, amely valamilyen környezetvédelmi kérdéssel kapcsolatban ad okot aggodalomra. 

Karakterizációs tényező: egy karakterizációs modellből levezetett tényező, melynek feladata, hogy egy kijelölt 

életciklus leltárelemzési eredményt a kategóriamutató egy egységévé alakítsa át. 

Környezeti mechanizmus: fizikai, kémiai és biológiai folyamatok rendszere egy adott hatás számára, 

összekapcsolva az életciklus leltárelemzési szakasz eredményeit a kategória mutatóival és a kategória 

végpontjaival. 

Hatáskategória: környezeti kérdésekkel kapcsolatos kategória, amely az életciklus leltárelemzési szakaszának 

végeredményével lehet kapcsolatos. 

Hatáskategória-mutató: egy hatáskategória mérhető bemutatása. 

Teljességi ellenőrzés: az a folyamat, amely vizsgálja, hogy az életciklus-elemzés különböző szakaszaiból 

származó információk elegendőek-e a céllal és az alkalmazási terület meghatározásával kapcsolatos 

végkövetkeztetések levonásához. 

Következetességi ellenőrzés: az a folyamat, amely vizsgálja, hogy a követelményeket, módszereket és adatokat 

következetesen alkalmazták-e a vizsgálat során, a célokkal, illetve az alkalmazási terület meghatározásával 

összefüggésben, mielőtt levonták a megfelelő következtetéseket. 

Érzékenységi ellenőrzés: az az ellenőrzési folyamat, amely azt vizsgálja, hogy az érzékenységi elemzés során 

megszerzett információ releváns-e a következtetésekkel és az előzetes ajánlásokkal. 

Értékelés: az életciklus értékelési szakaszának eleme, melynek célja, hogy bizonyossá tegye az életciklus-

értékelés során kapott eredményeket. 

Kritikai áttekintés: az a folyamat, amely biztosítja az életciklus-értékelés, valamint az életciklus-értékelésével 

kapcsolatos nemzetközi normarendszer alapelvei és követelményei közötti következetességet. 

Érdekelt fél: olyan egyén, vagy csoport, amely egy termékrendszer környezeti hatásaival, vagy az életciklus-

értékelés eredményivel foglalkozik, illetve ezek által érintett. 

Az életciklus-értékelés módszertani kerete (4. fejezet, ISO 14044:2006) 

Az életciklus-értékelésnek magában kell foglalnia a célt és az alkalmazási területet, a leltárelemzést, a 

hatásvizsgálatot és az eredmények értelmezését. Az életciklus leltárelemzésének szintén magában kell foglalnia 

a célt és az alkalmazási területet, a leltárelemzést, a hatásvizsgálatot és az eredmények értelmezését. A szabvány 
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követelményei és ajánlásai, a hatásvizsgálatot illető javaslatok kivételével, szintén alkalmazandóak az életciklus 

leltárelemzéséhez. Az életciklus leltárelemzése önmagában nem használható fel nyilvános publikációra szánt 

összehasonlító értékeléshez. 

Az életciklus-értékelés célját és alkalmazási területét világosan definiálni kell, és összhangban kell lennie az 

alkalmazás eredeti szándékával. Az életciklus-értékelés változó természetéből adódóan a célmeghatározást 

lehet, hogy a vizsgálat során finomítani kell. 

Az életciklus-értékelés céljának meghatározásához a következő tényezőket mindenképpen figyelembe kell 

venni: 
 

 
 

 
vánosságra lehet, vagy kell-e hozni a vizsgálat eredményét. 

Az életciklus-értékelés alkalmazási területének meghatározásához a következő tényezőket kell figyelembe venni 

és világosan leírni: 
 

 
összehasonlító tanulmányok esetén, a termékrendszerek funkcióit, 
 

 
 

 
t, 

 
 

 
 

 
 

 

Néhány esetben a tanulmány célját és alkalmazási területét meg kell változtatni előre nem látható korlátok, 

változások, vagy a járulékos információkból származó eredmények miatt. Ezeket a módosításokat dokumentálni 

kell. 

Az életciklus-értékelés alkalmazási területén belül világosan meg kell különböztetni a vizsgált rendszer 

funkcióit. A funkcionális egységnek kapcsolódnia kell a tanulmány céljával és alkalmazási területével. A 

funkcionális egység egyik elsődleges célja annak a viszonyrendszernek a megállapítása, amely a bemenetet és 

kimenetet normalizálja (matematikai értelemben). Éppen ezért a funkcionális egységet világosan meg kell 

határozni és mérni. 

A funkcionális egység kiválasztásával a kapcsolati áramlást is meg lehet határozni. A rendszereket azonos 

funkciók alapján kell összehasonlítani, az azonos funkciók mérésével a kapcsolati áramlásuk formájában. Ha 

bármelyik rendszer járulékos funkcióit figyelmen kívül hagyják a funkcionális elemek összehasonlítása során, 

ezt a mellőzést meg kell magyarázni és dokumentálni kell. 

A rendszer keretei meghatározzák azokat az egységfolyamatokat, amelyek az életciklus-értékelés részét képezik. 

A rendszerkeretek kiválasztásának kapcsolatban kell lenniük a tanulmány céljával. A rendszerkeretek 

létrejöttéhez szükséges kritériumokat azonosítani és magyarázni kell. 

A döntéseket az alapján kell meghozni, hogy milyen egységfolyamatok alkotják a tanulmányt, és hogy milyen 

részletességgel kell ezeket az egységfolyamatokat vizsgálni. 

Az életciklus szakaszainak, folyamatainak, bemeneteinek és kimeneteinek esetleges mellőzése csak abban az 

esetben lehetséges, ha ez nem változtatja meg jelentősen a tanulmány végkövetkeztetéseit. Bármilyen kihagyott 

életszakasz-ciklust, folyamatot, bemenetet vagy kimenetet világosan meg kell határozni, továbbá ezeknek az 

esetleges kihagyásoknak az okait és szándékait meg kell magyarázni. 
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A döntéseket az alapján is meg kell hozni, hogy milyen bemenetet és kimenetet foglalnak magukba és milyen 

részletességgel kell az életciklus-értékelést elkészíteni. 

A rendszer leírásában segítséget jelent a folyamatábra (8.2. ábra) használata, amely bemutatja a 

folyamategységeket és az ezek közti kapcsolatokat. A folyamategységeket úgy kell bemutatni, hogy 

meghatározhassák 
 

kezdetét, a nyersanyag, vagy a köztes termékek átvételét, 
 

 

Ideális esetben a termékrendszert olyan módon kell modellezni, hogy a bemenet és a kimenet a rendszereik 

keretén belül anyag- és termékáramlást jelentenek. Állandóan ismétlődő folyamat a bemenet és kimenet 

természetre gyakorolt hatásának nyomon követése, vagyis annak a meghatározása, hogy a termelésben részt 

vevő egységfolyamatokat a vizsgált termékrendszer részeként kell felfogni. Az újabb járulékos adatok 

összegyűjtése után a bemenetet és kimenetet sokkal teljesebb módon kell azonosítani a vizsgálat során, és az 

érzékenységi elemzés részévé kell tenni. 

Az anyagbevitel szempontjából az elemzés a vizsgálandó bemenetek előzetes kiválasztásával történik. E 

kiválasztás alapja azon bemenetek azonosítása, amelyek összekapcsolódnak a modellezendő 

egységfolyamatokkal. Ezt a törekvést azok az összegyűjtött adatok támasztják alá, amelyeket a különböző 

publikált forrásokból gyűjtenek. A cél azoknak a jelentős bemeneteknek az azonosítása, amelyek az egyes 

egységfolyamatokhoz kapcsolódnak. 

Az energiabemeneteket és –kimeneteket az életciklus-elemzés többi bemenetéhez és kimenetéhez hasonlóan kell 

vizsgálni. Ezen energiabemenetek és –kimenetek különböző típusai magukba kell, hogy foglalják az üzemanyag 

termelése és szállítása, a nyersanyag energia, vagy a folyamatenergia szempontjából releváns beviteleket és 

kimeneteleket is, amelyet a modellezni kívánt rendszeren belül használnak. 

A kizárási kritériumokat és azokat a vélekedéseket, amelyekre a kizárási kritériumokat alapozzák világosan meg 

kell határozni. A kizárási kritériumok vizsgálatának eredményét ugyancsak be kell illeszteni a végső jelentésbe. 

Számos kizárási kritériumot alkalmaznak annak meghatározása érdekében, hogy milyen inputokat kell bevonni 

az életciklus-értékelésbe. Ezek olyan szempontok, mint a tömeg, energia, környezeti jelentőség stb. Ezeket 

kizárási kritériumként kell felhasználni a vizsgálati folyamat során. 
 

növekvő módon hozzájárul a modellezendő termékrendszer tömegbevitelének meghatározott százalékához 

hozzá a modellezendő termékrendszer energiabevitelének meghatározott százalékához 
ában foglal, amely a termékrendszer környezeti 

szempontból releváns, előre megbecsült adataihoz képest újabb információkkal szolgál. Hasonló kizárási 

kritériumokat használnak azoknak az outputoknak a vizsgálatánál, amelyek a környezet szempontjából fontos 

információkat hordoznak, pl. a hulladék végső kezelése. 

El kell dönteni, mely bemeneti és kimeneti adatokat kell figyelembe venni más termékrendszerek vizsgálatánál, 

ideértve a különböző folyamatokat. A rendszert megfelelő részletességgel és világossággal kell leírni abból a 

célból, hogy lehetővé tegye a leltárelemzés mások által történő hozzáférését is. 

Az életciklus hatásának értékelő szakasza – módszertan és a hatások típusai 

Meg kell határozni, mely hatásokat, kategóriamutatókat és karakterizációs modelleket kell magában foglalnia az 

életciklus-értékelési vizsgálatoknak. A hatáskategóriák, kategóriamutatók és karakterizációs modellek 

kiválasztása is fontos, amelyek az életciklus hatásának értékelő szakasza módszertanának részét képezik. 

Az adatok típusai és forrásai 

Az életciklus-értelmezési vizsgálathoz kiválasztott adatok a vizsgálat céljától és alkalmazási területétől függnek. 

Ilyen adatok gyűjthetők például azokról a termelési helyekről, amelyek a rendszer keretén belül 

egységtermeléssel hozhatók kapcsolatba, vagy amelyeket más forrásokból is ki lehet számítani. A gyakorlatban 

valamennyi adat megmért, kiszámolt, vagy éppen megbecsült adatokból származik. 
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A bemenetek magukban foglalhatják, de nem kizárólagos módon, a különböző nyersanyagokat (pl. ércből, vagy 

újrafelhasználásból származó fémeket, olyan szolgáltatásokat, mint a szállítás, vagy az energiaszállítás, és az 

olyan melléktermékeket, mint pl.: a kenőanyagok, vagy a trágyák). 

A légszennyezésben szerepet játszó anyagokat, mint a szén-monoxid, a szén-dioxid, a kén-oxidok, vagy 

nitrogén-oxidok stb. külön kell azonosítani és vizsgálni. 

A levegő-, víz- és talajszennyezésben olyan anyagok vannak jelen, amelyek az ellenőrző berendezések szűrőjén 

akadnak fent és jelennek meg ezeken. Az így keletkező adatok magukba kell, hogy foglalják a múlékony 

kibocsátásokat, vagy ha ez jelentőséggel bír, az alábbi mutatók paramétereit, bár nem kizárólag ezeket, mint a 
 

 
 

ves halogénvegyületeket (AOX), 
 

 

Ezen kívül olyan adatokat is össze kell gyűjteni ezekhez a mutatókhoz, mint a zaj és a rezgés, a sugárzás, a szag 

és a hulladék. 

Az adatok minőségét befolyásolja az adat összegyűjtésére fordított idő. Az ISO szabványok esetében az 

adatminőség szempontjából nem relevánsak a megosztások és a rendszerhatárok. 

8.2. ábra - Egy folyamat modelljének példája a termékrendszeren keresztül 

 

(forrás: ISO 14040:2006) 

Az adatminőség követelményei 

Az adatminőség követelményeinek lehetővé kell tenniük az életciklus-értékelés céljainak és alkalmazási 

területeinek meghatározását. Az adatminőség követelményei a következőket célozzák meg: 
 

 

összegyűjteni a vizsgálat célját illetően, 
 technológiai összesség: specifikus technológia, vagy technológiai mix, 

 
 

 minőségi vizsgálat annak a szintnek a méréséhez, amely a vizsgálatban érdekelt csoporthoz 

nyújt adatokat (pl. földrajzi kiterjedés, időperiódus, technológiai összesség), 
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zertan egységesen 

viszonyul az analízis különböző elemeihez, 

adatok lehetővé teszik-e egy független gyakorlati szakembernek a vizsgálat eredményeknek megismétlését, 
 

 

A hiányzó adatok feltárását dokumentálni kell. Minden egyes adatfolyamathoz és minden egyes helyhez, ahol 

hiányzó adatokat azonosítottak, e hiányzó adatok feltárása az alábbiakat eredményezheti: 
 

-zéró” adatértéket, 
 

 

Az adatminőséget minőségi és mennyiségi szempontok szerint lehet kategorizálni, akárcsak az adatok 

gyűjtéséhez és elemzéséhez alkalmazott módszerek szerint. 

Egy összehasonlító vizsgálatban a vizsgálandó rendszerek egyenértékűségét kell megállapítani az eredmények 

kiértékelése előtt. A vizsgálat alkalmazási területét következetesen olyan módon kell definiálni, hogy a 

rendszerek összehasonlíthatóak legyenek. A rendszereket azonos funkcionális egységek és azonos módszertani 

megfontolások felhasználásával lehet összevetni, mint például a teljesítmény, rendszerkeretek, adatminőség, 

eloszlási folyamat, a bemeneti és kimeneti értékelésre vonatkozó döntési szabályok. Bármilyen rendszerek 

közötti különbséget, amelyek ezekre a paraméterekre vonatkoznak, azonosítani és bemutatni kell. Ha a 

tanulmányt nyilvánosságra szánt összehasonlító vizsgálat céljából készítik, az érdekelt feleknek ezt a 

kiértékelést kritikai áttekintésként kell megvalósítaniuk. 

A tanulmány alkalmazási területének meg kell határoznia 
 

-e szükség egy kritikai áttekintéshez, és ha igen, hogyan készüljön ez 
 

 

Életciklus leltárelemzése 

A vizsgálat céljának és alkalmazási területének meghatározása egy előzetes tervet nyújt az életciklus 

leltárelemzési szakaszának elkészítéséhez (8.3. ábra). Az 8.4. ábra bemutatja azokat a szükséges operációs 

lépéseket, amelyek ennek a leltárelemzési szakasznak az elkészítéséhez elengedhetetlenek. 

8.3. ábra - Az életciklus hatásértékelés fázisainak elemei 
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(forrás: ISO 14040:2006) 

A leltár összeállításához szükséges minőségi és mennyiségi adatokat minden egyes egységfolyamatnál külön-

külön kell összegyűjteni a rendszer keretein belül. Ezeket az összegyűjtött adatokat, függetlenül attól, hogy 

mért, kiszámított, vagy becsült adatok ezek, az egységfolyamat bemeneti és kimeneti értékeinek 

számszerűsítéséhez használatosak. 

Ha nyilvános forrásokból származnak ezek az adatok, minden esetben hivatkozni kell rájuk. Azokat az adatokat, 

amelyek a tanulmány végkövetkeztetései szempontjából döntő jelentőségűek, vagy a releváns adatgyűjtési 

folyamatról, illetve az adatgyűjtés idejéről fontos részletet, valamint bármilyen egyéb információt az 

adatminőség jellemzőiről közöl, ugyancsak hivatkozással lehet csak közzé tenni. Ha egy ilyen adat nem 

találkozik az adatminőség követelményeivel, ezt minden esetben közölni kell. 

Az érthetetlenség kockázatát (pl. az összegyűjtött adatok érvényesítéséből, vagy újrafelhasználásából adódó 

kettős számítás) csökkentendő, minden egyes egységfolyamat leírását rögzíteni kell. 

Mivel az adatgyűjtés különböző helyeket és hivatkozási forrásokat ölelhet át, a különböző mérési szempontokat 

egységessé és következetessé kell tenni a modellezendő termékrendszerek megértése szempontjából. 

Ezeknek a méréseknek a következő elemeket kell magukba foglalniuk: 
 

specifikus folyamatábra készítése, amely valamennyi modellezendő egységfolyamatot feltüntet, 

beleértve az ezek közötti kapcsolatokat, 
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egyes egységfolyamatok működéséhez szükséges folyamatok és releváns adatok felsorolása, 
 

 
asítások készítése bármilyen speciális eset, 

szabálytalanság, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekhez. 

Azok a főbb jelenségek, amelyekkel kapcsolatban adatgyűjtésre szükség lehet a következők: 
 

-, nyersanyag-, segédanyag-befektetés, illetve bármilyen fizikai befektetés 
 

 
 

8.4. ábra - A leltárkészítés folyamata 

 

(forrás: ISO 14044:2006) 

Adatszámítás 

Minden számítási folyamatot pontosan kell dokumentálni, az előzetes feltételezéseket pedig világosan meg kell 

fogalmazni és magyarázni. Az azonos számítási eljárásokat következetesen kell alkalmazni a vizsgálat során. 

Ha a termeléssel összefüggő anyagáramlást kívánjuk meghatározni, az aktuális termelési kombinációt kell 

alkalmazni, ahol ez csak lehetséges azért, hogy a felhasznált erőforrások különböző típusait rendszerezzék. 

Például az elektromos áram előállítása és szállítása számára egy összeállítást kell készíteni a villamosenergia 
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ipar gyártási kombinációjáról, az üzemanyag-fogyasztás hatásairól, az átalakításról, a továbbításról és az 

elosztási veszteségekről. 

A gyúlékony anyagokkal (pl.: olaj, gáz, szén) kapcsolatos inputok és outputok energiainputokká és –outputokká 

alakíthatóak át a releváns fűtési hő értékének megsokszorozásával. Ebben az esetben közölni kell azt, hogy a 

magasabb, vagy az alacsonyabb fűtési értéket használták-e. 

Az adatgyűjtési folyamat során az adatok érvényességét ellenőrizni kell az adatminőségi követelmények 

megerősítése és bizonyítása számára, amellyel a szándékolt alkalmazás teljesülhet. 

Az érvényesítés magában foglalhatja a becslést, például a tömeg és az energia egyensúlyáról, és/vagy a 

kibocsátási tényezők összehasonlító elemzéséről. Minden egyes egységfolyamat engedelmeskedik a tömeg- és 

az energiamegmaradás törvényének, így a tömeg és az energia egyensúlyának vizsgálata hasznos lehet az 

egységfolyamat leírásának érvényesítéséhez. Az adatban fellelhető nyilvánvaló anomáliák olyan érvényesítési 

folyamatot eredményezhetnek, amelyhez alternatív adatok szükségesek az adatválasztás teljessé tételéhez. 

A megfelelő áramlást minden egyes adatfolyamat esetén meg kell határozni. Az egységfolyamat mennyiségi 

inputját és outputját ezzel a folyamattal összefüggésben ki lehet számítani. 

Ügyelni kell arra, ha a bemeneti és kimeneti adatok a termékrendszeren belül már felhalmozódtak. A 

felhalmozódás szintje összefüggésben kell, hogy legyen a tanulmány céljával. Az adatok felhalmozódása csak 

akkor lehetséges, ha a megfelelő anyagokkal és a hasonló környezeti hatásokkal kapcsolatosak. Ha részletesebb 

felhalmozódási szabályokra van szükség, meg kell magyarázni ezeket már a tanulmány cél- és alkalmazási 

terület meghatározási fázisában. 

Az életciklus-elemzés ismétlődő jellegéből adódóan az adatokra vonatkozó döntéseknek az érzékenységi 

elemzésre kell támaszkodniuk, a jelentőségük meghatározásának érdekében. A kiinduló rendszerkeretet 

módosítani kell a kizárási kritériumokkal összefüggésben. A módosítási folyamat és az érzékenységi elemzés 

eredményeit egyaránt dokumentálni kell. 

Az érzékenységi elemzés eredménye: 
 

 

Az inputokat és outputokat a különböző termékek szerint kell tagolni világosan meghatározott eljárások alapján, 

melyeket dokumentálni és magyarázni kell. 

Egy egységfolyamat elrendezett bemeneteinek és kimeneteinek összege egyenlő kell, hogy legyen a tagolás 

előtti bemenetek és kimenetek összegeivel. 

Ha bármilyen tagolási eljárás alkalmasnak tűnik egy folyamat során, érzékenységi elemzés kell, hogy kísérje 

azt, illusztrálva az esetleges eltérések következményeit. 

A vizsgálatnak azonosítania kell azokat a folyamatokat, amelyek a többi termékrendszerrel közös és a lejjebb 

ábrázolt lépésszerű eljárásokat kell, hogy kövessék. 
 

alfolyamatra, és ezeknek az alfolyamatoknak a bemeneti és kimeneti adatainak összegyűjtése, illetve 2. a 

termékrendszer szélesítése abból a célból, hogy magában foglalhassa a melléktermékekkel kapcsolatos 

járulékos funkciókat, 
 és kimeneti adatait a különböző termékeik 

és funkcióik alapján kell tagolni, mely kapcsolódik a nyilvánvaló fizikai kapcsolataikhoz; reflektálniuk kell arra 

is, ahogyan a rendszerben jelen lévő termékek és funkciók mennyiségi megváltozásával az inputok és outputok 

is megváltoznak, 

inputokat a termékek és a funkciók között kell tagolni oly módon, hogy a köztük lévő más viszonyra reflektál. 

Például a bemeneti és kimeneti adatok osztályozhatók a melléktermékek között a termékek gazdasági értékének 

arányában. 

Néhány output lehet részben melléktermék és részben hulladék is. Ilyen esetekben szükséges a melléktermékek 

és a hulladékok arányát meghatározni, mivel az inputok és outputok csak a melléktermék-rész alapján 

tagolhatóak. 
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A tagolási eljárást egységesen kell alkalmazni a rendszer hasonló inputjaihoz és outputjaihoz kapcsolódóan. 

Például ha a tagolás használható termékekhez (pl.: köztes vagy kiselejtezett) készül, a tagolási folyamatuk 

hasonló lesz azoknak a termékeknek a tagolási folyamataihoz, amelyek a rendszerbe lépnek be. 

A leltár a bemenet és kimenet anyagi egyensúlyán alapszik. Ezért a tagolási folyamatnak amennyire csak lehet, 

hozzávetőlegesen megegyezőnek kell lennie az alapvető input/output kapcsolatokkal és jellemzőkkel. 

A tagolással velejáró anyagi arányváltozásokat figyelembe kell venni. Ezen kívül, különösen az eredeti és az 

utána következő termékrendszer közötti visszaszerzési folyamatot illetően, a rendszerkereteket azonosítani és 

magyarázni kell, gondoskodva arról, hogy a tagolási folyamat megtörténjen. 

Habár ezekben a helyzetekben további munkálatok szükségesek a következők miatt: 
 

-visszanyerés és más, az újrafelhasználással kapcsolatos 

folyamat) magában foglalhatja a kitermelés, a nyersanyag-beszerzés és a végső elszállítás egységfolyamataival 

összefüggő inputokat és outputokat, 
ső arányosságait egy későbbi használat során, 

 

Különböző tagolási eljárások alkalmazhatóak az újrafelhasználáshoz. Néhány ilyen eljárást mutat be a 8.5. ábra, 

amelyeket az alábbiak szerinti különböztethetünk meg: 
 

termékrendszerek esetén is, de csak akkor, ha az újrahasznosított anyagban nem történt semmiféle 

arányváltozás. Ilyen esetekben a tagolást el lehet kerülni, mivel a másodlagos anyag használata helyettesíti az 

eredeti (elsődleges) anyagokét. 
almazható, ahol az anyagot más 

termékrendszerekben hasznosítják újra és az anyagokon belül belső arányváltozás történik. 

8.5. ábra - A termékrendszerek különbözőségétől függő allokációs eljárás 

 

(forrás: ISO 14044:2006) 

A tagolási folyamatot alkalmazni kell az egységfolyamatokban, az alábbi elrendezés szerint, amennyiben ez 

lehetséges: 
 

 
ag piaci 

értékéhez kapcsolódva), 
 

Életciklus hatásértékelése (LCIA) 

Az életciklus hatásértékelése különbözik más technikáktól, mint például a környezeti hatás értékelése, a 

környezetre gyakorolt befolyás vizsgálata, vagy a kockázati vizsgálat, mivel ez a funkcionális egységen alapuló 
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relatív megközelítés. Az életciklus hatásértékelését más technikák által szerzett információk alapján lehet 

elvégezni. 

Az életciklus hatásértékelését körültekintően kell megtervezni az életciklus-értékelésében lefektetett célok és 

alkalmazási területek meghatározása és elérése érdekében. Az LCIA-t az életciklus-értékelés más szakaszaival 

együtt kell elvégezni és figyelembe kell venni a lehetséges mulasztásokat és bizonytalansági tényezőket: 
 

-értékelés adatai és eredményei elégségesek kellenek, hogy legyenek az életciklus 

hatásértékelésének elkészítéséhez a cél és az alkalmazási terület figyelembe vételével, 
aposan át kell tekinteni annak érdekében, hogy az életciklus-értékelés eredményei 

alkalmasak legyenek az életciklus hatásértékelése mutatóinak kiszámítására, 
-értékelés 

funkcionális egységének kiszámítása, a rendszerszintű átlagolás, a felhalmozódás és a tagolás. 

Az életciklus hatásértékelése magában foglalja a mutatók összegyűjtését a különböző hatáskategóriákra 

vonatkozóan, amelyek együttesen adják az életciklus hatásértékelését a termékrendszeren belül. Az életciklus 

hatásértékelése kötelező és tetszőleges elemeket tartalmaz. 

Az életciklus hatásértékelésének szakasza a következő nélkülözhetetlen elemeket foglalja magába: 
 

-mutatók és jellemzési modellek kiválasztása, 
-értékelés eredményeinek kijelölése a kiválasztott hatáskategóriákhoz (osztályozás), 

-mutatók eredményeinek kiszámítása (jellemzés). 

A hatáskategóriák, kategória-mutatók és jellemzési modellek kiválasztása 

Valahányszor hatáskategóriákat, kategória-mutatókat és jellemzési modelleket választanak ki egy életciklus-

értékelésen belül, a vonatkozó információkat és forrásokat meg kell adni. Ez új hatáskategóriák, kategória-

mutatók és jellemzési modellek meghatározása esetében is alkalmazandó. 

Pontos és szemléletes neveket kell adni a hatáskategóriáknak és a kategória-mutatóknak. 

A hatáskategóriákat, kategória-mutatókat és jellemzési modelleket pontosan kell igazolni és az életciklus-

értékelés céljaival és alkalmazási területeivel összhangba kell hozni. 

A hatáskategóriák kiválasztása a környezeti kérdésekkel mindenre kiterjedően kell, hogy reflektáljon, 

kapcsolódva a vizsgált termékrendszerhez, figyelembe véve a célt és alkalmazási területet is. 

A környezeti mechanizmust és az életciklus-értékeléshez kapcsolódó jellemzési modellt, valamint a kategória-

mutatót pontosan le kell írni. 

Az életciklus leltárelemzésének más eredményeit, mint a tömeg és az energiaáramlás az életciklus-értékelésen 

belül (pl.: földhasználat) azonosítani és az ezzel megfelelő kategória-mutatók közötti kapcsolatot meghatározni 

kell. 

A 8.6. ábra bemutatja a kategória-jellemzők koncepcióját a környezeti mechanizmus alapján. A „savasodás” 

hatáskategóriája lesz a 8.6. számú ábrában bemutatott példa. Minden egyes hatáskategóriának megvan a maga 

környezeti mechanizmusa. 

8.6. ábra - Az életciklus leltáradatok hatáskategóriákhoz rendelése 
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(forrás: MSZ EN ISO 14044:2006) 

Minden egyes hatáskategória számára, az életciklus hatásértékelése magában foglalja 
 

 
 

életciklus leltárelemzési eredményeket egy-egy hatáskategóriának lehet tulajdonítani, figyelembe 

véve a kiválasztott kategória-mutatókat és az azonosított kategória végpontokat egyaránt és 
 

A következő javaslatok alkalmazhatóak a hatáskategóriákhoz, kategória-mutatókhoz és jellemzési modellekhez: 
 

-mutatókat és jellemzési modelleket nemzetközileg elfogadottá kell tenni, pl. 

nemzetközi egyezmény, vagy egy illetékes nemzetközi testület ajánlásai szerint 

végpontján a kategória mutatóin keresztül 
-mutatók és jellemzési modellek kiválasztása során történő értékbecsléseket 

minimalizálni kell 
-mutatóknak és jellemzési modelleknek kerülni kell a kettős számítást, kivéve 

akkor, ha a cél és az alkalmazási terület ezt nem követeli meg, például egy olyan tanulmány esetében, amely 

magában foglalja az emberi egészség és a rákképződés vizsgálatát is 

kell lennie, és jól körülhatárolható környezeti mechanizmuson, valamint megismételhető empirikus 

megfigyelésen kell alapulnia 

meghatározni 
-mutatóknak környezetileg relevánsnak kell lenniük. 

8.1. LCA eset tanulmányok 

Az életciklus elemzésben több módszert is használnak (Tóthné, 2008). A hazai és nemzetközi tanulmányokból 

képet kapunk, melyek a legelterjedtebb módszerek. Az egyes ipari ágazatokban melyeket részesítik előnyben és 

melyeket használják. A legelterjedtebb módszerek: 
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-indikátor - 95 
-pont, BUWAL 
-indikátor 99 károsodás orientált 

 
- veszély orientált 

 
 

 
-LCA 

A nemzetközi irodalmi áttekintést az Int. J. LCA (http://www.springer.com/environment/journal/11367) 

folyóirat alapján mutatjuk be, több mint 50 esettanulmány alapján. 

A hazai áttekintést a LCA center adatai alapján (http://www.lcacenter.hu LCA center a hazai életciklus-

értékeléssel foglalkozó kutatóközpontok - vállalatok tevékenységét támogató, összehangoló szervezet.) 

Nemzetközi esettanulmányok 
 
1. (spanyol) szennyvízkezelés: összehasonlítják különböző lakosságú települések szennyvízkezelésének 

környezeti hatásait. CML SimaPro 5.1 
2. (német) energiaszektor: lignit bányászat összesített energiaigénye, mennyi energia szükséges 1 t lignit 

kitermeléséhez (input-output) Gabi 
3. (dán-svéd) gépgyártás: ABB márkájú légkezelő (hűtő-fűtő) LCA elemzés EDIP 
4. (angol) hűtőközeg (gáz) környezeti hatás (LCA) vizsgálata: környezeti hatások indikátorok vizsgálata. (ISO 

14040-43) 
5. (francia) LCA leltárkészítés minőségének vizsgálata: PE flakon gyártásának alapján (ISO 14040-41, 48) 
6. (német) – energiatermelés: üzemanyagcellák gyártása, alkalmazás környezeti hatások indikátorok vizsgálata 
7. (dán) biotechnológia - vegyipar enzimgyártás: környezeti hatások indikátorok vizsgálata (SimaPro 6.0) 
8. (spanyol) építőipar (agyagbányászat) környezeti indikátorok meghatározás (SimaPro 6.0) CML 2001 
9. (kanadai-svéd) területrehabilitálás: módszer összehasonlítás ALCA-CLCA (IMPACT 2002+ (v2.0)) 
10. (dán) vegyipar (élelmiszer) biotechnológia sertések emésztésének enzimekkel történő megváltoztatása 

(SimaPro 7.0.2.) 
11. (thaiföldi) energiatermelés: lakossági szilárd hulladék égetése és energiamix (ETH-ESU 1996 and BUWAL 

300) 
12. (dán) papírgyártás enzimek segítségével (SimaPro 7) 
13. (dán) mezőgazdaság intenzív sertés tenyésztés enzimek segítségével (SimaPro 6.0) 
14. (spanyol) vegyipar egyszer és többször használatos PE pohár használatának összehasonlítása (SimaPro 

Buwal 250) 
15. (svájci) élelmiszeripar (termék előállítása, csomagolása, szállítása) (ECO-indicator 95+) 
16. (német) fémipar: fémtisztítás 
17. (belga) energetika, különböző típusú. elemek gyártási technológiája (Sima Pro ECO-indicator 99) 
18. (olasz) élelmiszeripar –sörgyártás- csomagolási típusok környezeti hatása (Sima Pro ECO-indicator 99) 
19. -22. (német) autóipar – nagy teljesítményű motorok euro2-3-4 direktívák szerinti emisszió csökkentése ISO 

14040-41 
23. (lett) élelmiszeripar – sörgyártás (ECO KCL) 
24. (holland) hulladékkezelés-égetés összehasonlítása (Swiss ETH96 ) 
25. (portugál) hulladékgazdálkodás - sörösüveg szállítás, tisztítás (BUWAL 1998) 
26. (német-svéd-olasz-francia) autógyártás (kisebb tömegű autók esetén mennyivel csökken a környezeti 

terhelés (Gabi + BUWAL) 
27. (portugál) papírgyártás - német-portugál gyártás összehasonlítása- (ECO KCL) 
28. (dél-koreai) Gépgyártás –traktorgyártás (Sima Pro ECO-indicator 95) 
29. (holland) autógyártás leltár –átlagos autó- ECO-indicator 99 
30. (brazil) energiamix 
31. (kínai) energiamix 
32. (román) energiamix 
33. (olasz) lakossági szilárd hulladékkezelés (Palermo város) 
34. (USA) modellezés. 
35. (dán) IO-LCA értékelése 
36. (olasz) CRT üveg beépítése üvegzománcba (Sima Pro 5.0 ECO-indicator 99) 
37. (kanadai) környezetvédelem dízelolajjal szennyezett víztisztítási lehetőségei U.S. EPA Tool 
38. (USA) Szója olaj alapú nyomtató tinta vizsgálata (ISO 14040 and U.S. EPA Tool) 

http://www.springer.com/environment/journal/11367
http://www.lcacenter.hu/
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39.-40 (belga-USA) vegyipar (mosópor) normál és a kompaktált mosópor környezeti hatása – (SimaPro) 
41. (ausztrál) energia szektor az eldobható és az újratölthető elem környezeti hatása (Sima Pro 5.0 ECO-

indicator 99) 
42. (spanyol) bőripar környezeti indikátorai öko-cimkézés (ISO14040) 
43.(svájc-osztrák) textilipar (Gabi4) 
44. (olasz) hulladékszállítás (Buwal 250) 
45. (olasz) kristályüveg készítése (Gabi4) 
46. (brazil) narancstermesztés (PEMS4) 
47. (japán) fémipar –műanyaghulladék használata acél feldolgozásához (ISO 14040) 
48. (kínai-holland) hulladékkezelés - kórházi hulladék hamvasztásos és nem hamvasztásos kezelésének 

összehasonlítása (ISO 14040 Handbook on Life Cycle Assessment (Guinée et al. 2002) 
49. (USA) áruszállítás modellezése a távolság és a visszaszállítás esetében (Ecoinvent) 
50. (spanyol) játékgyártás LCA és ökodizájn –Mici mackó gyártása alapján (GaBi4) 
51. (új-zélandi) bútorgyártás - szék- (SimaPro7) 
52. (spanyol) kompozit előállítás (PE- rizs héj) (SimaPro 7.0) 
53. (ausztrál) mérnökképzés környezeti hatása (SimaPro) 

Ahogy a listából látszik az életciklus elemzést számos területen alkalmazzák. A 8.2. táblázatban az ipari 

szektorokra bontva lázhatjuk az elemzéseket. 

8.2. táblázat - LCA elemzések iparáganként 
 

Iparág Tanulmány (db) 

gépgyártás(autógyártás) 7 

hulladékgazdálkodás 12 

hulladékégetés 3 

csomagolóanyag 5 

vízkezelés 2 

lakossági szilárd hulladékkezelés 2 

energiaipar 8 

energiatermelés 8 

termékelemzés 3 

nyomtatótinta 1 

légkezelő 1 

szék 1 

szolgáltatás 2 

mérnökképzés 1 

áruszállítás 1 

vegyipar 3 

hűtőközeg 1 

mosószergyártás 2 

anyagtudomány 3 

biotechnológia 2 

kompozit gyártás 1 

feldolgozó ipar 8 

kristályüveggyártás 1 

papírgyártás 2 

bőrgyártás 1 

játékgyártás 1 

fémelőállítás 2 
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Iparág Tanulmány (db) 

textilipar 1 

mezőgazdaság 2 

sertéstenyésztés 1 

narancstermesztés 1 

bányászat 2 

agyagbányászat 1 

szennyezet terület rekultiválása 1 

módszertan 3 

összesen 53 

8.7. ábra - LCA elemzések iparágankénti megoszlása (nemzetközi összehasonlítás) 

 

Magyar esettanulmányok 

A magyar irodalmi áttekintést több mint 35 esettanulmány alapján készítettük, az LCA Center adatainak 

felhasználásával. Ebben az esetben is mutatjuk be az iparágakat. Az adatokat a 8.3. táblázatban mutatjuk be. 

8.3. táblázat - LCA elemzések iparáganként. (magyar tanulmányok alapján) 
 

Iparág Tanulmány (db) 

hulladékgazdálkodás 12 

hulladékégetés 2 

csomagolóanyag 5 

lakossági szilárd hulladékkezelés 5 

energiaipar 9 

energiatermelés 9 

termékelemzés 7 

Benzin és dízel termékek 1 

hűtőgép 1 

ólom akku 1 

műszaki gázok 1 

bio üzemanyag 1 

kéziszerszám 2 

szolgáltatás 1 
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Iparág Tanulmány (db) 

vállalatirányítás 1 

vegyipar 1 

PS elemzése 1 

építőipar 2 

épületelemzés 2 

mezőgazdaság 1 

élelmiszergyártás 1 

módszertan 4 

összesen 37 

A lehetséges válaszok közül az egyik az lehet, hogy a megújuló energiaforrásokat használó rendszerekről nincs 

vagy nagyon kevés információn van, vagy azt gondolhatnánk, hogy ezeknek a rendszereknek minimális a 

környezetre gyakorolt hatása. A vízenergiát átalakító rendszerek (vízerőmű) környezeti hatása pedig jelentős 

(gondoljunk a Bős-nagymarosi példára). A biomasszát (fa, energiafű, stb.) használó erőművek is az égetés során 

szennyezik a környezetet. 

A 8.8. ábrán a magyar LCA elemzések iparágankénti megoszlását mutatjuk be. 

8.8. ábra - LCA elemzések iparágankénti megoszlása (magyar összehasonlítás) 
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9. fejezet - Funkcióegységek, 
hatáskategóriák, módszerek 

9.1. Funkcióegységek 

Az alapelveket és módszertant az ISO 14040 és 14044 nemzetközi szabványok rögzítik. 

Az elemzés részei: 
 

követelmények, funkcionális egység rögzítése; 
meneteiről: a leltárelemzés számszerűsíti 

egy termékrendszer be- és kimeneti adatait a funkcionális egységre vonatkoztatva. Bemenetek például az 

erőforrások használata, kimenetek a levegőbe, vízbe, talajba történő kibocsátások. 
hatások kiértékelése a leltárelemzés eredményei alapján; 

 

A funkcionális egység megválasztása alapvető feladat, a geotermikus rendszerek összetettsége miatt több 

különböző funkcióegységet kell meghatározni. Az energiatermelés funkcióegysége 1 MJ, a villamos energia 

egysége 1 kWh, a beépített anyagok esetén 1 kg vagy szerkezetek esetén 1 m2. Fontos megjegyezni, hogy az 

építőanyagokat mindig rendszerben kell vizsgálni, ami jelenthet például 1 m2 falszerkezetet vagy teljes épületet. 

Ebben az esetben figyelembe lehet venni az anyagok tulajdonságát, a szerkezeti kialakítást, az üzemeltetés, ill. 

használat miatti karbantartási igényt, továbbá az elhasználódás után a bontási és hulladékkezelési eljárást. 

Az életciklus-értékelés fő alkalmazási lehetőségei a környezeti szempontú optimalizálásban, a legnagyobb 

környezeti terhelést okozó gyenge pontok (hasonlóan a környezeti SWOT elemzéshez) kimutatásában és 

alternatívák összehasonlításában rejlenek. 

9.2. Hatáskategóriák 

Az életciklus-értékelés a termékhez kötődő emissziókat és egyéb környezeti hatásokat nem önmagukban 

értelmezi, hanem környezeti problémákhoz sorolja. A hatásértékelésnek számos módszere létezik, a 

leggyakrabban használt és legfontosabbak: 

Éghajlatváltozás (GWP): Az emberi tevékenységből származó különböző gázok felerősítik a természetes 

üvegházhatást. A hőmérséklet emelkedésének lehetséges következményei a globális éghajlatváltozás, a 

csapadékeloszlás és a vegetációs zónák eltolódása, valamint a jégolvadás miatt a tengerszint emelkedése. Az 

antropogén üvegházhatásért felelős ún. üvegház-gázok közül legfontosabbak a szén- dioxid (CO2), a metán 

(CH4) és a fluor-klór-szénhidrogének (FCKW). A különböző gázok által okozott hatást az ún. globális 

felmelegedési potenciállal (Global Warming Potential, GWP), avagy üvegház-potenciállal fejezzük ki. Az 

üvegház gázok hatását a szén-dioxidhoz viszonyítjuk. A metán az üvegházhatás szempontjából például a CO2-

nál 21-szer erősebb hatású gáz, így 1 kg metán 21 kg CO2-egyenértéknek felel meg. 

Savasodás (AP):A „savas esőért” elsősorban a kén-dioxid (SO2) és a nitrogén-oxidok (NOx) okolhatók. Ezek az 

anyagok elsősorban égési folyamatokból származnak, melyekért főként az ipar, a hőerőművek, a háztartások és 

a közlekedés a felelős. Ezekből a gázokból oxidáció útján a légkörben kénes savak, kénsav, illetve nitrogénsav 

keletkeznek, amelyek a csapadék pH-értékét csökkentik. A lehetséges következmények például az 

erdőpusztulás, a talaj savanyodása és az épületek károsodása. A különböző emissziók hatását a SO2 bázison 

kifejezett savasodási potenciállal (Acidification Potential, AP) jellemezzük. 

Sztratoszférikus ózonréteg károsodása (ODP):Az utóbbi években a földi élet számára veszélyes ultraibolya 

sugárzás nagy részét kiszűrő sztratoszférikus ózonréteg globálisan is vékonyodik. Az ózon bomlásáért 

elsősorban a fluor-klór-szénhidrogének okolhatók. Ezeket az anyagokat többek között hűtőszekrényekben és 

klímaberendezésekben használják, hajtógázként történő alkalmazásuk (spray, habosítás) egyre inkább 

visszaszorulóban van. Ugyanakkor más nyomgázok, például a halonok is hozzájárulnak az ózon bontásához, de 

használatuk jelentősen csökkent a Montreali Protokol sikeres bevezetésének köszönhetően. Az ultraibolya 

sugárzás földfelszíni erősödése károsíthatja az emberek és állatok egészségét, a földi és vízi ökoszisztémákat, a 
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biokémiai körforgást és az anyagokat. Olyan megbetegedéseket okozhat, mint a bőrrák és a szürke hályog. Az 

anyagok ózonkárosító potenciálját (Ozone Depletion Potential, ODP) a triklór-fluor-metánéhoz viszonyítjuk. 

Eutrofizáció (EP):Az eutrofizációt a makro-tápanyag, elsősorban a nitrogén (N) és a foszfor (P) magas 

koncentrációja okozza. A tápanyag feldúsulás a fajok összetételének nem kívánatos megváltozásához és 

megnövekedett biomassza termelődéshez vezethet a vízi és a szárazföldi ökoszisztémákban. A magas tápanyag 

koncentráció emellett a víz ihatóságát is veszélyezteti. A vízi ökoszisztémákban a megnövekedett biomassza 

képződés (alganövekedés) oxigénszint csökkenést és ezáltal halpusztulást okozhat. Az anyagok eutrofizációs 

potenciálját (Eutrophication Potential, EP) a foszfáthoz viszonyítjuk. 

Fotokémiai oxidáció - nyári szmog (POCP):A fotooxidánsok ultraibolya fény hatására a troposzférában 

képződnek, illékony szerves vegyületek (VOC) és szén-monoxid (CO) fotokémiai oxidációja során nitrogén-

oxidok (NOx) jelenlétében. A legfontosabb fotooxidáns az ózon és a peroxi-acetilnitrát (PAN). Ezek a kémiai 

vegyületek károsíthatják az emberi egészséget, az ökoszisztémát, vagy akár a szántóföldi növénykultúrákat. Az 

anyagok fotokémiai oxidációs potenciálját (Photo-oxidant formation, POCP) az etilénhez viszonyítjuk. 

Humántoxicitás (HTP):Ez a hatáskategória a környezetben jelen lévő toxikus anyagok az emberi egészségre 

gyakorolt hatását jellemzi. A toxicitás kategóriák karakterizációs modellje fejlesztés alatt áll, tudományosan 

vitatott. Az anyagok humántoxicitás potenciáljának (Human-Toxicity Potential, HTP) viszonyítási alapja az 1,4-

diklór-benzol. 

Ökotoxicitás (ETP):különböző toxikus anyagok közvetlenül károsíthatják, mérgezik a vízi, szárazföldi és 

üledéki ökoszisztémákat. A toxicitás kategóriák karakterizációs modellje fejlesztés alatt áll, tudományosan 

vitatott. Az anyagok ökotoxicitás potenciáljának (Ecotoxicity Potential, ETP) viszonyítási alapja az 1,4-diklór-

benzol. Megkülönböztetjük az édesvízi (FAETP), tengeri (MAETP), szárazföldi (TAETP), édesvízi üledék 

(FSETP) és tengeri üledék (MSETP) ökoszisztémákra gyakorolt hatást. 

Eco-indicator 99:Az eco-indicator 99 a fenti probléma-orientált kategóriákkal szemben károrientált módszer. A 

három figyelembe vett terület az emberi egészség károsodása, az ökoszisztéma minőségének romlása és az 

erőforrások kimerülése. A károsodásokat ökopontokkal fejezik ki. Az eco-indicator a vizsgált termék hatását a 

három területen egy-egy számmal fejezi ki, tehát az eddigi kategóriáktól függetlenül, önmagában is 

értelmezhető és teljes képet ad. (Tiderenczl, 2006) 

9.3. A hatásértékelő módszerek 

Az életciklus-elemzésre az elmúlt évtizedben több módszer is kidolgozásra került. A módszerek különbözősége 

részben a hatásértékelések eltérő megközelítéséből adódik. Az életciklus-értékelések hatásértékelő szakasza arra 

törekszik, hogy kiértékelje a vizsgált rendszerhez kapcsolódó potenciális környezeti hatásokat, azok jelentőségét 

mérlegelje, az életciklus leltárelemzés során kapott eredmények felhasználásával. 

A CML módszer 

A CML 01 alapvetően három fő hatáskategória csoportot különböztet meg (kötelező, további és egyéb), de csak 

a kötelező hatáskategóriákra tartalmaz alapindikátorokat. A vizsgált hatáskategóriák között szerepel az erőforrás 

és nyersanyag kimerülés, üvegházhatás, ózonréteg károsodás, toxicitás, savasodás, tápanyagdúsulás, szag- és 

zaj. A módszer előnye, hogy könnyen használható, a leltárelemzés az eltérő legjobb technikákra és tudományos 

eredményekre épül, tartalmaz karakterizációt és normalizációt is. 

Az életciklus-értékelésre vonatkozó szabványok a hatásértékeléshez a leideni egyetem által kifejlesztett CML-

módszert javasolják. A CML-módszer hatás-orientált osztályozást jelent, azaz a termékhez kötődő emissziókat 

és egyéb környezeti hatásokat hatáskategóriákba vagy környezeti problémákhoz sorolja. A kategóriák 

kiválasztása probléma-orientált megközelítéssel történik, amely a károk (az ok-okozati lánc végpontja) helyett a 

környezeti problémákra (az ok-okozati lánc középső pontja) fókuszál. 

A legtöbbet használt hatáskategóriák az üvegházhatás, globális klímaváltozás, a vizek és talaj savasodás, a vizek 

eutrofizálódása, ózonlebontás, a fotooxidánsok képződése, a humántoxicitás, környezeti toxicitás, abiotikus 

erőforrások kimerülése és földhasználat. 

Az Öko-indikátor 99 
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A módszer 100 – a környezeti hatás szempontjából legfontosabbnak ítélt – anyagnak és folyamatra ad meg 

indikátor értékeket. A célértékek definiálása természettudományos alapokon nyugszik. A természettudományos 

célok kiválasztásának három lehetséges módja közül a harmadik verziót választották: 
 

 (nem megengedhető a terhelés), 
 

 

A módszer az osztályozás, jellemzés, normalizálás, valamint súlyozás elemeit tartalmazza. 

A hatásértékelés másik elfogadott módszere. A CML- módszerhez képest a legfontosabb különbség, hogy az 

eco-indicator kár-orientált megközelítésre épül. Három területet vizsgálnak: az emberi egészség károsodását, az 

ökoszisztéma minőségének romlását és az erőforrások kimerülését. Az emberi egészséget érintő károsodásokat 

például a nem egészségesen eltöltött életévek (Disability Adjusted Life Years- DALY) számával jellemzik. 

(Tóthné, 2008) 

Az ökoszisztéma minőségének romlását az egy bizonyos környezeti terhelés hatására adott területen kipusztult 

fajok aránya írja le. Az erőforrások kimerülését pedig az egy kilogramm kitermelt anyagra jutó „többlet 

energiában“ mérik, amely abból származik, hogy a megmaradó erőforrást a jövőben csak egyre nagyobb energia 

bevitel árán lehet majd kitermelni. Az eredményeket a három területnek megfelelően könnyen értelmezhető és 

felhasználóbarát, de tudományosan alátámasztott ökopontokkal összegzik. (Tóthné, 2008) 

BUWAL módszer 

A módszert a környezeti hatások értékelésére Svájcban a CML-hez hasonlóan fejlesztették ki. Elsősorban a 

specifikus, munkaegészségügyi szempontból kockázatos anyagokat vizsgálták és kifejlesztették az ökopont 

módszert. A módszer legújabb verzióját 1998-ban publikálták. 

Az IMPACT 2002 + módszer 

Az IMPACT 2002 + a kezdeti és végpont közötti hatásokat elemzi. A közti értékek karakterisztikai faktora 

ekvivalencia elven alapszik, ezeket az összetevővel összehasonlított referencia komponens ekvivalencia 

értékében fejezik ki. Minden hatáskategóriánál hosszú időtávon belüli vizsgálatot alkalmaznak. Általában az 

átlagos hatások modellezésével határozza meg a hatásfaktort. (Tóthné, 2008) 

Az ecoinvent adatbázis 

Az adatbázis az energiaellátás, kemikáliák, mezőgazdasági termékek és hulladékkezelés mellett nagyon sok 

építőanyag gyártási környezetterhelési adatait is tartalmazza. Az adatok forrása elsősorban a svájci és német 

ipar. Az adatsorok mindig a funkcionális egységre vonatkoznak. Az adatok nagy része tartalmazza az adott 

modulhoz szükséges infrastruktúra létesítésének emisszióit is (pl.: erőművek, utak építése, stb.). A leltárelemzés 

eredményei mellett minden adatsorhoz letölthetőek a hatásértékelés eredményei is. Az ecoinvent jelenleg 

Európában a legmegbízhatóbb és legrészletesebb adatbázis. 
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10. fejezet - GaBi szoftvercsomag 
bemutatása (szerző Dr. Budai István) 

Felmerül a kérdés miért is kell szoftvert használni az elemzéshez, és miért pont a GaBi szoftver legyen az? Az 

LCA fent leírt rövid bemutatásából azt kell érzékelni, hogy az elemzés összetett folyamat. Nagyon sok adatot 

használ és ezeket ráadásul több módszerhez is lehet rendelni. 

Magyarországon az irodalmi adatok alapján nagy százalékban (http://www.lcacenter.hu) ezt a szoftvert 

használják. Felmerül a kérdés: Miért? Az szoftver nagy adatbázissal rendelkezik és további modulokkal 

(iparágankénti bontásban) lehet bővíteni. Tehát a vásárláskor csak azokat az adatbázisokat szükséges 

megvásárolni, amelyek az adott munkához szükségesek. További előnye, hogy a gyártó rendelkezi magyar 

forgalmazóval. 

A Gabi szoftveren kívül több mint 25 szoftver van forgalomban (Tóthné, 2008). Ezekről általánosságban 

elmondható, hogy valamelyik országhoz illetve kutatóintézetéhez köthető. 

A szoftver fejlesztése a Stuttgarti Egyetem IKP (ma LBP) intézetében 20 éve kezdődött. A GaBi név, a német 

„Ganzheitliche Bilanzierung” szavak rövidítése, angolul a „Life Cycle Engineering” - életciklus fejlesztés - 

elnevezést használják. A fejlesztés célja egy olyan adatbázis kiépítése volt, amely alkalmas összetett ipari 

termékek, mint pl. személygépkocsi, vagy elektromos berendezések életciklus elemzésére. Az adatbázisok 

létrehozásába számos ipari partnert vontak be. Az adatbázisok létrehozását a saját LCA tevékenységhez 

szükséges információk tárolása motiválta. A Stuttgarti Egyetem LCA kutatócsoportja és a PE International 

tanácsadó cég közösen, folyamatosan fejlesztik a szoftvert és az adatbázisokat. A két szervezet több mint 100 

LCA szakembert foglalkoztat, amely a világ jelenleg legnagyobb ilyen típusú szakmai erőforrása. A GaBi 

termékcsalád (10.1. ábra)legfontosabb tagja a GaBi4, amely az életciklus-értékelés, ill. életciklus-mérnökséghez 

szükséges információk és funkciók teljes skáláját kínálja. Alkalmazása mindazon vállalatoknak és 

kutatócsoportoknak ajánlott, ahol az egyszerűbb elemzésektől az összetett vizsgálatokig terjed a tevékenységi 

kör. A GaBi4-et ma kb. 600 szervezet 2500-3000 szakembere használja a világ minden táján. 

10.1. ábra - GaBi termékcsalád felépítése 

http://www.lcacenter.hu/
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A felhasználók közül néhány: 

Ipar: BMW, DaimlerChrysler, Ford, General Motors, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Toyota, VW, 

Continental, Bayer, BASF, DuPont, Henkel, Solvay, Bosch, Hyundai Electronics, Motorola, Siemens, Alcan, 

Nokia, Rio Tinto, Siemens, Solvay, Sydney Water, Timberland, Unilever, Armstrong Word Industries stb. 

Kutatóintézetek: Öko-Institut, Wuppertal Institut (Németország), Tänikon (Svájc), ENEA (Olaszország), 

National Research Council of Canada (Kanada), CSIRO (Ausztrália), National Institute for Environmental 

Studies (Japán), Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány-Logisztikai és Gyártátechnikai Intézet stb. 

Egyetemek: Universität München (Németország), Lappeenranta University of Technology (Finnország), 

Norwegian University of Science and Technology (Norvégia), University College Galway (Írország), EMPA 

Dübendorf (Svájc), Università di Firenze (Olaszország), Ecole Polytechnique de Montreal (Kanada),University 

of California, Berkeley (USA), Deakin University (Ausztrália), University of Tokio (Japán), Miskolci Egyetem, 

Debreceni Egyetem stb. 

10.1. A GaBi4-ben használt adatbázisok 

Egy LCA szoftverrel kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdés a rendelkezésre álló adatbázisokra vonatkozik. 

Ezek az adatbázisok ipari folyamatok környezeti mérlegét tartalmazzák: a mérleg egyik oldalán a folyamathoz 

szükséges nyersanyagok listája áll a fogyasztott mennyiséggel (pl.: ásványi anyagok, energiaforrások, víz stb.), 

a mérleg másik oldalán pedig a folyamat termékei, hulladékai és kibocsátásai (levegő, víz, talaj). Minél 

gazdagabb egy szoftver ipari folyamatokban, annál nagyobb segítséget nyújt az életciklus modellezésében. 

A GaBi4 professzionális változata mintegy 1000 folyamat környezeti mérlegét tartalmazza. Ezek a követező 

forrásokból származnak: 
 

-Stuttgarti Egyetem által gyűjtött és feldogozott adatok, amelyek a különböző 

iparágak legfontosabb, ill. az életciklus felmérések során leggyakrabban használt folyamatait tartalmazzák, 
-European Life Cycle Database, az Európai Bizottság által támogatott EU adatbázis folyamatai, 
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-gyártók szervezete által fejlesztett PlasticsEurope adatbázis (régebben APME) adatai, 

amelyek értelemszerűen elsősorban műanyagok előállításával kapcsolatosak, 
ci BUWAL adatbázis folyamatai, amelyek csomagolóanyagok előállítására vonatkoznak. 

Az „alap”, professzionális adatbázison túl rendelkezésre áll további 15 adatbázis modul, amelyekkel a 

felhasználó tovább gazdagíthatja saját adatbázisát. Ezek elsősorban a következő iparágakra specifikus adatokat 

tartalmaznak: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mezőgazdaság, 
-hasznosítás 

Az adatbázisok kérdésével kapcsolatban fontos azt megjegyezni, hogy egy adatbázis minősége nem csak a 

benne szereplő folyamatok számától függ. Előfordul, hogy egyes „gazdag” adatbázisok kellemetlen meglepetést 

tartogatnak: nyilvánvalóan változó minőségű, nem egységes, hiányosan dokumentált folyamatokkal találkozunk. 

Megállapítható, hogy a GaBi fejlesztői különös gondot fordítanak az adatbázisok „konzisztens” fejlesztésére. Ez 

a gyakorlatban annyit jelent, hogy minden egyes folyamatot ugyanolyan módszertani megközelítéssel hoznak 

létre (hasonló rendszerhatárok, allokációs módszerek, azonos anyag és energiaáramok alkalmazásával stb.) és a 

külső forrásból származó adatokat (pl.: a fent említett PlasticsEurope, BUWAL stb.) is erre a GaBi-formátumra 

igyekeznek alakítani. Ilyen módon a felhasználó bátran alkalmazhatja az adatbázis különböző folyamatait az 

életciklus modellezéséhez, a vizsgálat egészének egységes minősége biztosított. 

Az adatok pontos dokumentálása is lényeges kérdés, hiszen ennek segítségével tájékozódhatunk a felhasznált 

adatok minőségéről, ill. dönthetünk azzal kapcsolatban, hogy mennyire reprezentatívak ezek az adatok az 

általunk modellezett életciklushoz. A GaBi dokumentációs rendszere mindig is az áttekinthetőségre törekedett, a 

GaBi minden folyamata az EU adatbázis (ELCD) formátuma alapján dokumentált, azaz részletes és áttekinthető 

információt ad az adatok minőségével és származásával kapcsolatban. 

Az LCA területén aktív kutatóintézetek több módszert fejlesztettek ki, és az adott projekttől függ, hogy melyiket 

alkalmazzák. A GaBi4 legfrissebb változata mintegy 100 ilyen módszert tartalmaz (CML 96, CML 2001, EDIP 

97, EDIP 2003, EPFL 2002+, TRACI, Ecoindicator 95 és 99 stb.) és ezzel gyakorlatilag lefedi a jelenleg 

legelterjedtebben használt módszereket. Az életciklus modellezését követően ezek a módszerek teszik lehetővé 

az életciklus lehetséges környezeti hatásának kifejezését néhány indikátor segítségével (pl.: a globális 

felmelegedésre, az emberre gyakorolt toxicitásra, a szmog képződére vonatkozóan). 

10.2. GaBi4 funkciók: Life Cycle Assessment 

Az LCA kezdeti szakaszában, miután a felmérés célja és tárgya (funkció-egység, rendszerhatárok stb.) 

meghatározásra kerültek, általában a közvetlenül hozzáférhető adatok gyűjtése következik. Ez a kérdéses ipari 

folyamat részletes vizsgálatán és az ezzel kapcsolatos adatok (input és output) összegyűjtésén alapszik. Az így 

begyűjtött adatokat a felhasználó közvetlenül „beviheti” a GaBi4-ben létrehozott új folyamatba. 

A szoftveres elemzés előtt érdemes folyamatábrát készíteni az elvégzendő életciklus-értékeléshez. Ez azért is jó, 

mert így részfolyamatokra és ez által rendszerhatárokra bontjuk a folyamatot. A következő 10.2. ábrán egy 

sémát mutatunk be, ami alapján elkészíthető a konkrét folyamatábra is. 

10.2. ábra - Rendszerhatárok meghatározásának sémája (GaBi4, 2007) 
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A GaBi4 szoftvert PET palackok életciklusának elemzésén keresztül, illetve életciklusának környezeti hatásai 

javításának stratégiáját mutatjuk be. 

10.3. ábra - A GaBi4 szoftver nyitóoldala (GaBi4, 2007) 

 

Ezen az oldalon hozhatunk létre új projektet. Meg kell határozni a projekt célját (a példában a PET palack 

gyártását vizsgáljuk). Meghatározzuk a funkciót és a funkció egységet: a palack funkciója a víz szállíthatóvá 

tétele a víz előállítójától a fogyasztóig. A következő lépés a rendszerhatárok kijelölése. A „bölcsőtől a sírig” 



 GaBi szoftvercsomag bemutatása 

(szerző Dr. Budai István) 
 

 102  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

elv alapján a palack teljes életciklusát vizsgáljuk (lásd 10.3. ábra) Itt történik a rendszerhatárok fő szakaszainak 

(10.4. ábra)a kijelölése: 

10.4. ábra - A rendszerhatárok fő szakaszai 

 

Ebben a fázisban lehetőség nyílik a renszerhatárok szűkítésére pl.: a kupak címke és más csomagolóanyag 

bekerül vagy nem kerül be a vizsgálatba. Nagyon fontos az elemzéshez használt adatok minősége. Akkor 

kaphatunk csak reális eredményt, ha gyártással kapcsolatos adatokkal rendelkezünk, illetve becslést is 

alkalmazhatunk, mint saját adatot. Az adatok megléte után azokat bevisszük a szoftverbe (10.5. ábra). 

10.5. ábra - Saját adatok bevitele – PET palack előállítása (nem valós adatok) (Sára, 

2007) 

 

Miután létrehoztuk a saját folyamatainkat, ill. megtaláltuk a GaBi4 adatbázisokban az életciklus felépítéséhez 

szükséges egyéb folyamatokat, kezdetét veszi mindezen folyamatok láncba, ill. hálóba szervezésével a teljes 

életciklus modell felépítése (10.6. ábra). A GaBi4-ben erre ún. Sankey diagramok segítségével van lehetőség, 

amelyek teljes és áttekinthető képet adnak az életciklusról és lehetőséget nyújtanak a modell gyors és rugalmas 

fejlesztésére: 
 

-árama, ill. a folyamatban esetlegesen alkalmazott allokációs 

módszerek egyszerűen meghatározhatók, 
-modellteljességének dokumentálására, 

-, ill. energiaáramok mennyisége folyamatosan ellenőrzés alatt tarthatók. 
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Emellett a Sankey diagramok előnye abban is rejlik, hogy különböző ábrázolási módok határozhatók meg, 

amelyek segítségével olyan folyamatábra hozható létre, amely bátran alkalmazható a projekt bemutatására 

alkalmazott jelentések, publikációk és prezentációk elkészítéséhez: a folyamatok könnyen átnevezhetők (pl.: 

fordítás esetén), a diagram színezhető és lehetőség van ábrák és megjegyzések beillesztésére. Ezzel elkerülhető 

egyéb, folyamatábrák létrehozására használt programok alkalmazása az életciklus szemléltetésére. 

10.6. ábra - Életciklus modell készítése – PET palack gyártás életciklus szakasz (Sára, 

2007) 

 

Az életciklus modellezését a környezeti hatásvizsgálat (10.7. ábra)és a gyenge pontok meghatározása követi. A 

GaBi „balancing” funkciója automatikusan elvégzi az életciklus teljes anyag-, ill. energiamérlegének számítását, 

majd a fent említett hatásvizsgálati módszerek kiválasztásával jutunk a kívánt eredményekhez. 

10.7. ábra - Hatásvizsgálat – PET palack teljes életciklusa (Sára, 2007) 

 

Az egyes környezeti hatáskategóriák esetében fontos információ a legkritikusabb életciklus folyamatok, ill. ezek 

legjelentősebb input, vagy output áramainak meghatározása. A GaBi4 gyenge-pont (10.8. ábra)vizsgálatra 
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specifikus funkciója felhasználóbarát módon teszi egyértelművé, hogy melyek az életciklus legkritikusabb 

pontjai. 

10.8. ábra - Gyenge pont meghatározása – globális felmelegedési potenciál vizsgálata 

(GWP) (Sára, 2007) 

 

A GaBi hatáselemző funkciója természetesen alkalmas a normalizálási és súlyozási módszerek alkalmazására is. 

Egyéb specifikus funkciók segítik az eredmények gyors értelmezését. Ezek közül néhány: 
 

 szállítási 

folyamatok stb.) és lehetőség van ezen csoportok környezeti hatásának külön vizsgálatára, 
 

kaphatunk a felhasznált adatok 

származásáról, a folyamatok megfelelőségéről és az elkészített modell teljességéről. 

A GaBi4 bemutatásával nem célunk a szoftver részletes leírása, csupán a leglényegesebb funkciókról ejtettünk 

szót. Ezeken kívül a szoftver számtalan egyéb, különböző módszertani problémák kezelésére alkalmas funkciót 

rejt magában. 

Az LCA funkciók összefoglalásának zárásaként fontos kiemelni a GaBi felhasználóbarát jellegét, amely 

bármely szoftver esetén fontos tényező: 
 

atok könnyen kezelhetők (aktiválás, másolás, létrehozás, változtatás, import/export stb.), 
 

létrehozható különböző hozzáférhetőségi jogokkal, 
 

 

10.3. GaBi4 funkciók: Life Cycle Engineering 

Az eddig leírt funkciók segítségével egy teljes életciklus felmérés elvégezhető: meghatározhatók az életciklus 

gyenge pontjai és a lehetséges környezeti javításra vonatkozó stratégiák. A gyakorlatban ez még nem jelenti a 

vizsgálatok lezárását: ekkor veheti kezdetét azon elemzések sorozata, amellyel különböző életciklus 

forgatókönyvek vizsgálatával és összehasonlításával pontosan meghatározzuk az elérendő környezeti javításhoz 

szükséges műszaki paramétereket (10.9. ábra). Ezek a paraméterek vonatkozhatnak energiahatékonyságra, 

szállítási távolságokra, újrahasznosítási arányra, kibocsátási hányadra stb. A GaBi4-ben ezek létrehozására és 

elemzésére vonatkozó funkciók teszik lehetővé az ún. Life Cycle Engineering vizsgálatokat. 

10.9. ábra - Műszaki paraméterek – PET palack gyártási folyamatában az 

újrahasznosított PET felhasználásra, a villanyáram csökkenésére és a palack tömegének 

csökkenésére vonatkozó paraméterek (Sára, 2007) 
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A GaBi4-ben definiált paraméterek vonatkozhatnak csak bizonyos folyamatokra, vagy életciklus-szakaszokra, 

ill. a teljes életciklusra. Természetesen ez attól függ, hogy az adott paraméternek hol van befolyása az anyag-, 

ill. energiaáramok minőségére, vagy mennyiségére. A létrehozott, ún. változtatható paraméterek segítségével 

további, összetett paraméterek definiálhatók matematikai számítások révén. Ezek után a paraméterek által 

befolyásolt áramok függőségi viszonya egyszerűen meghatározható. A paraméterek erre specifikus funkciók 

által (Parameter Explorer, GaBi Analyst) könnyen változtathatók és ezzel lehetőség van különböző életciklus-

forgatókönyvek gyors és párhuzamos vizsgálatára (10.10. ábra). 

10.10. ábra - Életciklus forgatókönyvek vizsgálata (Sára, 2007) 
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10.4. Fenntarthatósági vizsgálatok a GaBi4-gyel 

A GaBi4 elsősorban környezeti életciklus-felmérésre kifejlesztett szoftver. Ugyanakkor a fenntarthatóság 

további két tényezője, a gazdasági és társadalmi szempontok vizsgálata esetén is segítséget nyújt a szoftver. 

A Life Cycle Costing funkció (LCC) segítségével az életciklus minden egyes folyamatán belül meghatározhatók 

az input és output áramokkal járó költségek, ill. a gépek fenntartásával és a személyzettel járó költségek. 

A Life Cycle Working Time funkció (LCWT) a munkahelyi körülmények vizsgálatára nyújt lehetőséget a 

szociális körülmények jellemzésére alkalmas indikátorok alkalmazásával (pl.: munkaerő képzettsége, női munka 

részesedése, balesetek száma stb.). 

Az LCA-val párhuzamosan elvégzett LCC és LCWT elemzésekkel az életciklus fenntarthatóságának 

vizsgálatára nyílik lehetőség. 

10.5. LCA eredmények kommunikációja: specifikus 
GaBi4 funkciók 

Az LCA szakértők örök problémája, hogy milyen formában mutassák be az elkészített életciklus modellt és az 

eredményeket mindazok számára, akik ezek alapján hoznak döntéseket, de természetesen nem rendelkeznek 

LCA és GaBi szakismerettel (pl.: vállalati vezetőség, terméktervezők stb.). További probléma, hogy miként 

válhatnak ezek a „nem LCA szakértők” aktív részeseivé a munkának azáltal, hogy ők maguk is változtathatják 

és fejleszthetik az életciklus-modellt. Két funkció áll a GaBi4 felhasználók rendelkezésére: 

A GaBi4 Publisher segítségével az LCA szakértő létrehozhat egy egyszerűsített szoftver-változatot, amelyben 

csak azok a funkciók láthatóak, amelyek a legfontosabb információkat tartalmazzák (pl.: életciklus ábra, 

környezeti mérleg, paraméter-lista). Az LCA szakértelemmel nem rendelkező „befogadó” a szoftver részletes 

ismerete nélkül áttekintést kap az elvégzett munkáról és korlátolt lehetőségei is vannak a modell változtatására. 

A GaBi4 i-report funkció, az elnevezésének megfelelően, interaktív jelentés készítésére ad lehetőséget. A GaBi4 

modellel közvetlen kapcsolatban lévő, arra épülő jelentés hozható létre: a szövegszerkesztési funkciókon túl a 

GaBi4 különböző objektumai (diagramok, táblázatok stb.) illeszthetőek be. Ezzel egyrészt felgyorsul és 

rugalmassá válik az LCA-t lezáró jelentés készítése (állandó automatikus frissítési lehetőséggel), másrészt 
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változó paraméterek definiálása esetén különböző életciklus-alternatívák (pl.: termék-tervek) eredményei 

vizsgálhatók közvetlenül jelentés-formátumban. „Nem LCA szakértők” esetén ez teljesen függetlenné teszi a 

munkát a szoftver ismeretétől, a paraméterek változtatásával az adatok és eredmények változása a jelentésben 

nyomon követhető. 

10.6. GaBi Lite és DfX 

A GaBi4 „egyszerűbb” változata a GaBi Lite, amely a teljes szoftver töredékét tartalmazza és azok számára 

készült, akik most ismerkednek az LCA-val és nem kívánnak részletes elemzéseket elvégezni. A szoftver 

használatához nem szükséges alapos LCA életciklus-szakértelem, és egyszerű vizsgálatokra alkalmas: 
 

-lépésre segíti a felhasználót a munkában, 
 

 
 

Egyes iparágakban az EU direktívák arra ösztönzik a gyártókat, hogy a terméktervezési folyamatban életciklus-

szemléletet alkalmazzanak. Ilyenek az „elhasználódott gépkocsikra” (ELV), az „elhasznált villamos- és 

elektronikai eszközökre” (WEEE) és a „veszélyes anyagok korlátozására” (RoHS) vonatkozó direktívák. Ezen 

direktívák követelményeinek ötvözése a vállalatok LCA tevékenységével eredményezte a GaBi DfX szoftver 

megszületését, amely a GaBi4 funkcióin túl támogatást nyújt a termék szétszerelhetőségének és 

újrahasznosíthatóságának megtervezésére, és a törvényileg szabályozott szennyezőanyag- tartalom nyomon 

követésére. A „DfX” megfejtése a Design for Complience (DfC), Environment (DfE), Recycling (DfR) és 

Disassembly (DfD) lehetőségekre vonatkozik. 

10.7. A GaBi4 folyamata képekben 

10.11. ábra - 

 

10.12. ábra - 
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10.13. ábra - 

 

10.14. ábra - 
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10.15. ábra - 

 

10.16. ábra - 
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10.17. ábra - 

 

10.18. ábra - 



 GaBi szoftvercsomag bemutatása 

(szerző Dr. Budai István) 
 

 111  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

10.19. ábra - 

 

10.20. ábra - 
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10.21. ábra - 

 

10.22. ábra - 
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