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 MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ

MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 

Jelen dolgozat célja egy olyan integrált módszer kifejlesztése volt, mely segítséget nyújthat, 

elsősorban a vállalatok részére, környezeti teljesítményük pontosabb monitorozására és 

megértésére. E cél elérése alapvetően két lépésből áll. Rendelkezésre kell állnia – vállalati 

szinten – egy olyan módszernek, mely lehetővé teszi a környezeti teljesítményre vonatkozó 

adatok pontos számbavételét, valamint léteznie kell egy olyan eszköznek, mely alkalmas ezen 

mennyiségi adatok minőségi értékelésére, azaz a környezet állapotára való vonatkoztatására.  

Ennek megfelelően a dolgozat két fő részre tagolódik. Az első pilléren belül röviden 

tárgyalásra kerültek a környezeti teljesítményértékelés jelenleg elérhető módszerei és 

kiválasztásra az a módszercsoport, mely a legjobb kompromisszumot nyújtja a mélységi 

(minőségi) elemzés és a könnyű, flexibilis alkalmazhatóság között. Ez a csoport az ún. 

aggregáló módszerek köre. Ezen módszerek jelenleg alkalmazott vállfajai közül – egy 

háromdimenziós értékelő rendszer segítségével – kiválasztásra került az a módszer, mely 

vállalati viszonyok közepette a leginkább ajánlható. Ez a módszer a BUWAL-módszer. Az 

alkalmazhatóságot elősegítendő az eljárás „gerincét” képező ún. ökofaktorok magyarországi 

adaptációja, továbbá ajánlás jelleggel az eljárás vállalati szabványosítása megtörtént. A 

dolgozat javaslatokat tartalmaz továbbá a vállalati működésbe (különös tekintettel a 

környezetmenedzsment rendszer működésére) történő illeszthetőségre is. 

A második pillér a kiválasztott és elemzett teljesítményértékelő eszköz nagy pontosságú 

adatokkal való ellátására koncentrált. Ennek keretében mélységében vizsgálta az anyagáram-

elemzés vállalati szintű alkalmazhatóságát. A dolgozat kísérletet tett egy az EW-MFA-val 

koherens (jelenleg még nem létező) vállalati modell kimunkálására. Definiálásra kerültek az 

elemzésbe bevonható áramok, képezhető indikátorok, az elemzés egyes szintjei, valamint az 

elemzéshez alkalmazható módszerek és a közöttük lévő kapcsolatok. Külön vizsgálat tárgyát 

képezte a módszer integrálhatósága a vállalati működésbe. 

A két szabványosított eljárás összekapcsolása egy olyan integrált modellt alkot, mely egyrészt 

alkalmas a környezeti teljesítményre jellemző adatok összegyűjtésére, másrészt lehetővé teszi 

ezen indikátorok minőségi kiértékelését is. Ily módon jelentős mértékben hozzájárulhat a 

vállalatok környezeti döntéseinek fenntarthatósággal koherens megalapozásához. 

A kidolgozott integrált módszer gyakorlati alkalmazhatósága egy megvalósult vállalati 

rendszeren keresztül került bizonyításra. 



 

 



 ABSTRACT

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AGGREGATION METHODS 
OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE EVALUATION AND 

MATERIAL FLOW ANALYSIS 
ESTABLISHMENT OF AN INTEGRATED CORPORATE METHOD 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this dissertation was to develop an integrated method that can help companies 

monitor and understand their environmental performance more exactly. That environmental 

performance evaluation (EPE) method group was selected which assures the best compromise 

between deep analysis (qualitative analysis) and the difficulty of application (aggregation 

methods). The most effective method of this group (BUWAL-method) has been adapted for 

Hungary (ecofactors) and its corporate standardisation has been done. On the other side the 

object of the investigation was the application of material flow analysis (MFA) on corporate 

level. A standardized corporate method, which harmonizes with the EW-MFA method, was 

developed. The flows, indicators, levels and methods of analysis were defined. The 

connection of the two standardised methods forms an integrated model that is suitable to 

collect data about the environmental performance, moreover allows the qualitative evaluation 

of these indicators. The practical applicability of the integrated method was verified through a 

real company system. 
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BEVEZETÉS 

Napjaink környezeti állapota, a környezetünkben jelenleg is végbemenő negatív tendenciájú 

folyamatok nem hagynak kétséget a felől, hogy az emberiség jelentős változások előtt áll. Az 

egyre hektikusabbá váló időjárás, a globális felmelegedés immár nem megkérdőjelezhető 

ténye és az ezzel összefüggő jövőbeli válaszreakciók kockázata immár elérte azt a szintet, 

mely már az ökoszféra mellett az ökonoszféra érdekeit is veszélyezteti.  

A sorra megrendezésre kerülő környezetvédelmi konferenciák, tanácskozások mind a 

cselekvés fontosságára és el nem odázható voltára hívják fel a figyelmet. Az elmúlt időszak 

kutatásai nagy mértékben valószínűsítik [IPCC, 2007] azt az elvet, mely már eddig is ismert, 

de nem bizonyított volt: a globális környezeti problémák jelentős részéért az emberiség felel. 

A folyamatosan növekvő népesség, az exponenciálisan fokozódó gazdasági aktivitás, az 

energiaéhség és a permanens verseny a gazdasági jólét fokozásáért elérték azt a szintet, mely 

immáron környezetileg fenntarthatatlan.  

 Napjaink környezeti problémáinak – jelentkezzenek azok akár globális, regionális, vagy 

éppen lokális szinten – kialakulásában a gazdasági szektor – és azon belül természetesen az 

ipar – szerepe megkérdőjelezhetetlen és meghatározó mértékű. Ebből, valamint a 

szabályozhatóság viszonylagosan egyszerű voltából következőleg a környezeti gondolkodás 

egyik fontos beavatkozási területe a gazdasági, azon belül is az ipari szféra területe.  

A szabályozás azonban csak akkor lehet pontos, a fenntarthatóság irányába mutató, ha 

megfelelő információkon, bemenő adatokon nyugszik. A környezeti teljesítményértékelésnek 

– akár a gazdaság mikro- (vállalatok), meso-, vagy pedig makroszintjén értelmezett – célja 

ezen feltétel biztosítása. Éppen ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy az előbb említett három 

szint döntéshozóinak olyan eszközök, módszertanok álljanak rendelkezésére, melyek 

megfelelnek ennek a feladatnak, képesek kielégíteni ezt az igényt.  

A környezeti – gazdasági folyamatok kapcsolatrendszere rendkívül bonyolult, ezért pontos 

modellezése nem képzelhető el pusztán a naturális adatok szintjén, minőségileg is értékelni 

kell azokat. Erre szolgálnak a környezeti teljesítményértékelés összetettebb, „fejlettebb” 

szintetizáló módszerei, melyek lehetővé teszik, hogy az egyébként naturális mennyiségekben 

gyűjtött adatokat a környezet állapotára vonatkoztassák.  
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Jelen dolgozat célja ezen módszerek összehasonlító jellegű értékelésén túlmenően a vállalati 

(mint az egyik környezetvédelmileg legjobban szabályozható jellegű terület) gyakorlatban 

legmagasabb hatékonysággal alkalmazható módszertan kiválasztása, annak adaptálása 

magyarországi viszonyok közé, konkrét (megvalósult) példán keresztül ajánlások 

megfogalmazása a mikroszintű alkalmazók irányába. Részleges célja a dolgozatnak továbbá a 

vállalati keretek között hatékonyan működtethető kvalitatív értékelésen nyugvó módszerek 

alkalmazhatóságának elvi vizsgálata a nemzetgazdasági szintű anyagáram-számlák esetében. 

A minőségi értékelés feltétele a mennyiségi adatok rendelkezésre állása. A dolgozat 

vizsgálatának tárgyát képezi az ezen adatok előállítására szolgáló módszertan (anyagáram-

elemzés), annak vállalati szintű szabványosított alkalmazhatósága. A vizsgálat 

eredményeképpen – a két, a dolgozat által szabványosított eljárás módszertani 

összekapcsolása révén – egy olyan integrált megoldás születik, mely vállalati szinten 

hatékonyan alkalmazható és pontos képet ad a környezeti teljesítmény tényleges alakulásáról.  

A dolgozat – eltekintve az egyes szintek közötti módszertani átjárhatóság kitekintés jellegű 

vizsgálatától – a mikro-, azaz vállalati szintre fókuszál, így a továbbiakban a környezeti 

teljesítményértékelésnek ezen vetületével foglalkozik. 

Remélhetőleg az ebben a dolgozatban kidolgozásra kerülő integrált megközelítés a jövőben 

egyre szélesebb körű alkalmazásra talál, ezzel is hozzájárulva a fenntarthatóság irányába 

mutató döntések komplexebb alapokon történő megközelítéséhez. 

TÉMAFELVEZETÉS 

A környezeti teljesítményértékelés eredményeinek kvalitatív jellegű elemzése, a környezet 

állapotára történő vonatkoztatása viszonylag fiatal kutatási területnek tekinthető vállalati 

szinten. Az Európai Unió egyes országaiban születtek ilyen jellegű vizsgálatok, ám gyakorlati 

alkalmazásuk még ott is gyerekcipőben jár. Magyarországon ez idáig ilyen jellegű kutatásokat 

– eltekintve az egyes módszertanok általános bemutatásától – nem folytattak, gyakorlati 

alkalmazások szűk körből ismertek. A témában rejlő elméleti és gyakorlati potenciálok 

azonban mindenképp szükségessé teszik a terület mélyebb vizsgálatát.  

Egy adott ország, régió, esetenként gazdasági ágazat környezeti teljesítményének 

alakulásában az ipari szféra környezeti teljesítménye jelentős szerepet képvisel.  



 

25 

BEVEZETÉS

E környezeti teljesítmény (fizikai- és szervezeti egyaránt) nyomonkövetése az egyre szélesebb 

körben alkalmazott környezetmenedzsment rendszerek alapkövetelménye, ám jelenleg nem 

egységes elvek alapján valósul meg.  

Számos nemzetközi szervezet (Pl.: ISO1, BMU – UBA2) fogalmazott meg ajánlásokat a 

szükséges információk gyűjtésére és rendszerbe foglalására. Ezek a módszerek – melyek a 

vállalatok által alkalmazott megoldások zömét jelentik – azonban elsősorban az erőforrás-

felhasználásra és a szennyezőanyag-kibocsátásra – vagyis az Input- és Output-oldali 

terhelésekre – koncentrálnak és nem térnek ki a vállalat környezeti hatásai által a környezet 

állapotában okozott változások értékelésére. Jelenleg is léteznek természetesen már olyan 

módszerek, melyek alkalmasak e tényező vizsgálatára, ám vállalati szintű alkalmazásuk – 

részben bonyolultságuk miatt – nem jellemző. 

A vállalati szintű környezeti teljesítményből nyert információknak a környezet állapotára 

történő vonatkoztatása, a gyűjtött adatok magas fokú aggregálását és az aggregált adatoknak 

környezeti hatásokba történő átszámítását igényli. A megfelelő átszámításról ún. 

„átszámítási” faktorok gondoskodnak, melyek a vizsgált jellemző, adott környezeti hatáshoz 

való hozzájárulásának mértékét jellemzik. Ezen elv gyakorlatba történő átültetésére számos 

módszertan született (Pl.: EcoIndicator ’95, EcoIndicator ’99, CML 2001, UBP, EPS stb.), 

melyek megközelítésükben jelentősen eltérnek egymástól. A jelzett módszerek legfontosabb 

közös jellemzője a naturális mennyiségekben gyűjtött számos környezeti indikátor 

aggregálása egy, vagy néhány mutatószámba.  

A gyakorlati alkalmazás előnyei egyértelműek: kevesebb, strukturáltabb adat, a magasabb 

aggregáltsági szintből kifolyólag könnyebb áttekinthetőség, tervezhetőség. Az összegzett, 

mértékegység nélküli mérőszámokból kifolyólag lehetőség nyílik az egyes – akár eltérő 

gazdasági ágazatokban aktív – vállalatok környezeti teljesítményének összehasonlítására, 

adott esetben ezen teljesítményeknek az ország környezetvédelmi, fenntarthatósági 

célkitűzéseivel való összevetésére. Hátrányuk – többek között – a jelentős adatigény, a hely- 

és körülményfüggőség. 

Az említett módszerek működtetéséhez természetesen elengedhetetlen a megfelelő 

mennyiségű és minőségű adat rendelkezésre állása.  

                                                      
1 ISO = International Organization of Standardisation 
2 BMU = Bundesumweltministerium, UBA = Umweltbundesamt  
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A környezeti teljesítmény pontos nyomon követéséhez szükséges az anyagok és energiák 

vállalaton belüli áramainak feltérképezése és folyamatos monitorozása, mely folyamatok és 

áramok ismerete a minőségi információt nyújtó indikátorkészlet összeállításának 

elengedhetetlen feltétele. Éppen ezért egy vállalati szintű környezeti indikátorrendszer 

kiépítése és működtetése (folyamatos aktualizálás, javítás) során elengedhetetlen 

folyamatmenedzsment ismeretek alkalmazása. Az ipari metabolizmus működését felépítő 

folyamatok és a hozzájuk kapcsolódó anyagáramok elemzésére született az anyagáram-

elemzés (MFA = Material Flow Analysis) módszertana.  

Az anyagáramok vállalati szintű elemzése módszertanilag kevésbé kutatott, vizsgálata 

háttérbe szorul a nemzetgazdasági szintű MFA-elemzésekhez képest. Metodikáját tekintve 

jelentős hasonlóságok definiálhatóak a gazdaság makro-szintjén lezajló elemzések logikai 

építkezéséhez, szabványosított eljárása eddig nem került kidolgozásra. Az anyagáram-

elemzés vállalati szintjeinek, valamint módszertanának pontos ismerete azonban jelentős 

mértékben hozzájárulhat a vállalati környezeti teljesítményértékelő rendszer hatékonyabb 

működéséhez. Ily módon annak módszertani vizsgálata a környezeti teljesítményértékelő 

rendszerrel összefüggésben indokolt.  

Az együttes vizsgálatot – különösképpen a környezeti teljesítményértékelés aggregáló 

módszereivel –a fentebb leírtakon kívül az anyagáram-elemzések abbéli hiányossága is 

indokolja, melyre számos tanulmány is rámutat ([HINTERBERGER et al., 2003]; [GILJUM, 

2006]; [POMÁZI – SZABÓ, 2006a]; [GILJUM – HINTERBERGER, 2004]; [FRIEGE, 

1997]; [SPANGENBERGER et al., 1998]) vagyis, hogy az MFA-elemzések az adatok 

összegyűjtése és rendszerezése után tartózkodnak azok kvalitatív jellegű (azaz a környezet 

állapotára vonatkoztató) értékelésétől. A két említett módszer (konkrétan: a környezeti 

teljesítményértékelés aggregáló módszerei, illetve az anyagáram-elemzések) együttes 

alkalmazása, természetesen megfelelő „megszorításokkal”3 alkalmas ezen hiányosság 

megszüntetésére. Az ily módon kialakítható integrált környezeti teljesítményértékelő rendszer 

jelentős mértékben hozzájárulhatna a vállalatok környezeti teljesítményének teljes körűbb, 

pontosabb és mélyebb megértéséhez, a hatékony szabályozás, intézkedések kidolgozásához. 

További módszertani vizsgálati igény merül fel a – környezeti teljesítményértékelés és az 

MFA-elemzések vállalati szintjeinek kapcsolata mellett – mikro-, meso- és makro-szintű 

anyagáram-elemzések vertikális átjárhatósága tekintetében.  
                                                      
3 E „megszorításokról” bővebben a 9.7 fejezetben. 
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Ez a gyakorlatban a vállalati szinten jelentkező anyag- és energiaáramok figyelembevételét 

jelenti a teljes gazdasági anyagáramlási számlák (EW-MFA = Economy-Wide Material Flow 

Accounts) összeállítása, illetve a regionális-, országos szintű környezetállapot értékelése 

során.  

E két terület módszertani vizsgálata, a köztük lévő kapcsolatok feltárása, valamint 

szabványosított alkalmazásuk keretfeltételeinek kidolgozása segítséget nyújthat azon 

„nehézség” feloldásában, mely a vállalati környezetvédelmi célrendszer adekvát 

meghatározása kapcsán merül fel4, s ily módon jelentős mértékben hozzájárulhat a 

fenntartható fejlődés gyakorlatba történő átültethetőségéhez.   

A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

A dolgozat – mint a fentiekből már kiviláglott – alapvetően két fő pillérből áll, melyeket egy 

közös módszertani kapocs fog össze.  

Az egyik pillér a környezeti teljesítményértékelés (KTÉ) vállalati szintű alkalmazását, az 

alkalmazott módszerek közül pedig kiemelten az ún. aggregáló módszereket vizsgálja.  

A dolgozat másik pillére az anyagáram-elemzések világába enged bepillantást, különös 

tekintettel azok mikro-szintű alkalmazási lehetőségeire, szintjeire.  

A két pillér között az említett egyik kapocs az aggregáló módszerek általi – a környezet 

állapotára vonatkoztatott – kvalitatív értékelés alkalmazása az MFA-elemzések eredményei 

során. A két megoldást egy másik kapocs is összekapcsolja, névleg az, hogy a KTÉ bemeneti 

változóit az MFA elemzések bocsátják rendelkezésre. 

Az elsődleges vizsgálati szint – mind a két pillér esetében – a mikro-, azaz vállalati szint, de 

kitekintés jelleggel ajánlások kerülnek megfogalmazásra az összekapcsolt módszertannak a 

gazdaság magasabb szintjein történő alkalmazására is.  

A kialakított integrált módszer egy konkrét, gyakorlati példán, az AUDI HUNGARIA 

MOTOR Kft. megoldásán keresztül kerül validálásra. Szintén kitekintés jelleggel a 

nemzetgazdasági szinten egy lehetséges megvalósulás példája kerül röviden bemutatásra. 

                                                      
4 Egyrészt vállalati oldalról a naturális mennyiségek által hordozott kvalitatív környezeti információk megismerése, másrészt a makro-

szinten alkalmazott fenntarthatósággal kapcsolatos mutatószámok – a környezet állapotára vonatkozó általános jellegük miatti – nehézkes 
alkalmazása a vállalati célrendszer kialakításában. 
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ELSŐ PILLÉR 

Az első pilléren belül röviden tárgyalásra kerülnek a környezeti teljesítményértékelés 

különböző megközelítései, beágyazhatóságuk a vállalati működésbe. Külön vizsgálat tárgyát 

képezik az egyes KTÉ módszerek alkalmazási területei, illetve ezeken belül is a dolgozat 

kiemelten foglalkozik a teljesítményértékelés ún. aggregáló módszereivel. A jelenleg, a 

gyakorlatban alkalmazott módszerek közül kiválasztva és elemezve néhány megközelítést, a 

szerző ajánlást fogalmaz meg a vállalati szinten leghatékonyabban alkalmazható 

módszertanra. A kiválasztott módszertan részletesebb bemutatása mellett külföldi benchmark 

példák is felvázolásra kerülnek.  

Mivel ezen módszerek egyik fontos jellemzője a regionalitás, illetve az országszintű 

adatbázisok megléte, ezért a kiválasztott módszer esetében szükséges, a működtetéséhez 

elengedhetetlen ún. „átszámolási” faktorok kiszámolása, a rendszer adaptálása magyarországi 

viszonyokra. Javaslatok kerülnek továbbá megfogalmazásra a hazai bevezetés lehetőségei 

kapcsán is.  

A dolgozat célja, hogy a lehetséges vállalati alkalmazók számára egy flexibilisen 

alkalmazható módszert kínáljon, ezért ajánlás jelleggel a szerző foglalkozik a módszer 

vállalati szabványosíthatóságával is. Ennek keretében elemzésre kerül a módszer 

illeszthetősége a vállalati működésbe, különös tekintettel a környezetmenedzsment rendszer 

működésére. 

MÁSODIK PILLÉR 

A második pillér során az anyagáram-elemzések elméletének, szintjeinek és módszereinek 

rövid, elméleti áttekintése után a dolgozat fő vizsgálati területét a vállalati szintű MFA-

elemzések képezik. Definiálásra kerülnek a vállalati szintű anyagáram-elemzésbe bevonható 

áramok, a képezhető indikátorok, az elemzés egyes szintjei, a közöttük lévő módszertani 

kapcsolatok, az elemzéshez alkalmazható módszerek, illetve az ilyen jellegű eszközök 

vállalati működésbe (itt is különös tekintettel a környezetmenedzsment rendszer működésére) 

történő integrálása. Az anyagáram-elemzés vállalati szintű szabványosított modellje a 

nemzetgazdasági szinten kifejlesztett eljárás analógiájára épül fel.  

Mindezek mellett röviden bemutatásra kerül a vállalati szintű anyagáram-elemzések vertikális 

illeszthetősége az MFA-elemzés további szintjei közé. 
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A KÉT PILLÉR INTEGRÁLÁSA 

A két szabványosított eljárás összekapcsolása egy integrált megoldást nyújt a vállalati 

környezeti teljesítményértékelésre. A két pillér közötti kapcsolat – mint korábban már 

említésre került – kettős: egyrészt az aggregáló módszerek általi kvalitatív elemzés 

lehetőségében, másrészt pedig az adatok rendelkezésre állásában lelhető fel.  

A dolgozatban módszertani oldalról megvizsgálásra kerül ezen kétirányú kapcsolat 

létjogosultsága, annak előnyei és hátrányai. Az integrált módszer vállalati 

alkalmazhatóságának, valamint hatékony összekapcsolhatóságának gyakorlati validálására  

egy konkrét, megvalósult vállalati alkalmazás (AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.) szolgál.  

A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

A kutatás első részében, az elméleti alapok megteremtése során a szerző hazai és nemzetközi 

szakirodalmi elemzésekre támaszkodott. Az így megszerzett „tudásbázist” egészítették ki a 

tudományterület egyes hazai és nemzetközi képviselőivel folytatott levelezések, telefonos-, 

személyes interjúk. A kiválasztott aggregáló módszer magyarországi adaptálásához szükséges 

környezetstatisztikai adatok, illetve környezetpolitikai célkitűzések összegyűjtése részben a 

rendelkezésre álló környezetstatisztikai kiadványok, illetve vonatkozó dokumentumok (Pl.: 

Nemzeti Környezetvédelmi Program II, jogszabályok stb.) áttekintésével, részben pedig 

szakmai konzultációk segítségével történt.  

A két különálló módszer szabványosítására tett javaslatok során a szerző jelentős mértékben 

támaszkodott a szakterületen szerzett ezirányú szakmai, vállalati tapasztalataira. A módszerek 

kialakítása, valamint azok „működőképességének” ellenőrzése vállalati viszonyok közepette, 

tényleges üzemelési próbák segítségével történt. 
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1. HIPOTÉZISEK 

Jelen kutatás és az annak eredményeit „megtestesítő” dolgozat célja olyan kutatási 

következtetések megfogalmazása, melyek tudományos újszerűségükkel hozzájárulnak adott 

szakterület eredményeinek elmélyítéséhez. Ezen következtetések (tézisek) bizonyítása 

érdekében a kutatás feltételezések (hipotézisek) megfogalmazásával indul, melyek 

verifikálása a dolgozat egyes fejezeteiben történik.  

A kutatás során kiindulópontként megfogalmazott hipotézisek a következők: 

HIPOTÉZIS 1: 
A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS VÁLLALATI SZINTEN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSA 
HOZZÁJÁRULHAT A VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVULÁSÁHOZ, AZ ÖKOLÓGIAI 
ELŐNYÖK MELLETT ÖKONÓMIAI ELŐNYÖKET IS NYÚJTHAT. 

HIPOTÉZIS 2: 
A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS VÁLLALATI MÓDSZEREI KÖZÜL AZ AGGREGÁLÓ 
MÓDSZEREK JELENTIK A LEGJOBB KOMPROMISSZUMOT A MÉLYSÉGI (KVALITATÍV) ELEMZÉS ÉS 
AZ ALKALMAZÁS NEHÉZSÉGE KÖZÖTT. EZEN MÓDSZEREK KÖZÜL – VÁLLALATI VISZONYOK 
KÖZEPETTE – A BUWAL-MÓDSZER ALKALMAZÁSA AJÁNLHATÓ A LEGINKÁBB. 

HIPOTÉZIS 3: 
A BUWAL-MÓDSZER ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI KIDOLGOZHATÓK MAGYARORSZÁGRA, 
ELJÁRÁSA VÁLLALATI KERETEK KÖZÖTT SZABVÁNYOSÍTHATÓ, A VÁLLALATI MŰKÖDÉSBE 
HATÉKONYAN ILLESZTHETŐ. 

HIPOTÉZIS 4: 
AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS MÓDSZERE VÁLLALATI SZINTEN EREDMÉNYESEN ALKALMAZHATÓ, A 
VERTIKÁLISAN EGYMÁSRA ÉPÜLŐ SZINTEK VIZSGÁLATA HOZZÁJÁRULHAT A 
KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER HATÉKONYABB MŰKÖDÉSÉHEZ. AZ ALKALMAZÁSHOZ 
KIDOLGOZHATÓ EGY, AZ EUROSTAT EW-MFA-VAL HARMONIZÁLÓ SZABVÁNYOSÍTOTT 
MÓDSZER, MELY AZ ANALÍZIS SZINTJÉTŐL FÜGGŐEN ELTÉRŐ ELEMZÉSI MÓDSZEREKET KÍVÁN. 

HIPOTÉZIS 5: 
A BUWAL-MÓDSZER ÉS A VÁLLALATI SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA 
LEHETSÉGES, AZ ÍGY KIALAKÍTOTT INTEGRÁLT MÓDSZER HATÉKONYAN ALKALMAZHATÓ. 

Az egyes hipotézisek vizsgálata és igazolása a dolgozat vonatkozó fejezeteiben megtalálható, 

összegzett kifejtésük a 10. fejezet részét képezi. 
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2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS  

Mint ahogy a Bevezetőben is bemutatásra került a környezetvédelmi problémák 

megoldásának alapfeltétele a megfelelő, a környezet állapotát, a környezetben bekövetkező 

változásokat és a környezetet terhelő magatartást jellemző adatok rendelkezésre állása. A fenti 

igény kielégítésében nyújthat hathatós segítséget a környezeti teljesítmény értékelése.  

A környezeti teljesítményértékelés a gazdaság, társadalom különböző szintjein értelmezhető, 

mint például a makrogazdasági szinten a környezeti teljesítmény változását jelző Pl.: 

fenntarthatósági indikátorok, vagy a gazdasági és környezeti számlák integrált rendszere 

(System of Economic and Environmental Accounts = SEEA), melyek egy adott 

nemzetgazdaság teljesítményét és teljesítményének változását mérik. Hasonló környezeti 

teljesítmény mérőszámok definiálhatók a régiók, vagy akár az önkormányzatok szintjén is.  

Szemben azonban a fent említett – a gazdaság magasabb szintjein alkalmazott – 

rendszerekkel, melyek használata még csak az utóbbi években kezdett emelkedő tendenciát 

mutatni, a vállalati szintű környezeti teljesítményértékelés rendszere hosszabb múltra tekint 

vissza. 

Jelen dolgozat elsődleges vizsgálati fókusza a vállalati szintű környezeti teljesítményértékelés 

módszereinek, azokon belül is az ún. aggregáló módszereknek a vizsgálata. 

2.1 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY – KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 

A továbbiakban röviden bemutatásra kerülnek a környezeti teljesítmény, illetve a környezeti 

teljesítményértékelés különböző fogalmi megközelítései, illetve módszerei. 

2.1.1 A környezeti teljesítmény fogalma, értelmezési lehetőségei, nehézségei 

A környezeti teljesítmény (KT) fogalma sokféleképpen definiálható.  

Vállalati szinten a környezeti teljesítmény legegzaktabb megközelítését az ISO 140011-es és  

ISO 140312-es szabvány adja. Az MSZ EN ISO 14001:2005 szerint a környezeti teljesítmény: 

„Egy szervezet irányításának mérhető eredményei, a környezeti tényezők tekintetében.”3 
 

                                                      
1 Az ISO 14001-es szabvány a Környezetközpontú irányítási rendszerek követelményeit és alkalmazási irányelveit tartalmazza. 
2 Az ISO 14031-es szabvány a környezeti teljesítmény értékelésének irányelveit tartalmazza. 
3 MSZ EN ISO 14001:2005, p. 12. 
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Az MSZ EN ISO 14031:2002 megközelítése szerint pedig:  

„Egy szervezetnek a környezeti tényezők irányításával kapcsolatos eredményei.”4 

Látható, hogy mind a két fogalom a környezetmenedzsment rendszer oldaláról (környezeti 

tényezők) közelíti meg a környezeti teljesítmény jelentését. Jelen definíciók kielégítő keretét 

adják a környezeti teljesítmény fogalmának, hiszen a környezeti tényezőkre vonatkoztatnak, 

melyek:  

„Valamely szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely 
kölcsönhatásba kerülhet a környezettel.”5,  

vagyis adott vállalat összes lehetséges környezetet terhelő áramát magukba foglalják. A 

megfogalmazás teljességét adja az a tény is, hogy a környezeti tényezőkkel kapcsolatos 

teljesítmény (fizikai környezeti teljesítmény) mellett kitér a környezeti tényezők 

menedzselésével kapcsolatos folyamatokra (szervezeti környezeti teljesítmény), azok 

hatékonyságára is.  

 A fenti definíció alkalmazásának bizonytalanságát a környezeti tényezők feltárásával 

kapcsolatos módszertani kérdések adják. A környezeti tényezők és –hatások analízisére 

alkalmazott módszerek – függetlenül attól, hogy a kiértékelés mennyire objektív módon 

történik – alapvetően a szakértői becslés módszerén nyugszanak6. Vagyis előfordulhat, hogy 

adott szervezet nem azonosítja az összes környezeti tényezőit, esetleg csak a relevánsakkal 

foglalkozik, ily módon a környezeti teljesítményének egy része „rejtve marad” előtte. Ez a 

probléma azonban inkább csak elméleti, hiszen a szakértői becslés szubjektív torzítása (pont 

abból kifolyólag, hogy adott területre vonatkozó ismeretekkel rendelkeznek) meglehetősen 

kicsi.  

[TÓTH, 2002] szerint: 

„... a környezeti teljesítmény tehát a vállalat „rendes” (pl. gyártási) tevékenysége során a 
környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatásokból, és az ezek csökkentésére tett 

intézkedésekből tevődik össze.”7. 

                                                      
4 [ISO 14031, 2002], p. 7. 
5 [ISO 14001, 2005], p. 12. 
6 Vagyis függetlenül attól, hogy mely módszert választják (ABC-elemzés, Leopold-mátrix, kombinált Leopold-mátrix – FMEA-elemzés, 

stb., az analízis alapjául szolgáló táblázatok kitöltése, vagyis a tényező – hatás párok feltárása a projektben résztvevő szakértők szakmai, 
szubjektív megítélésén nyugszik. 

7 [TÓTH, 2001], p. 5. 
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Az idézett megközelítés némiképp leszűkíti a környezeti teljesítményértékelést, hiszen csak a 

„rendes”, azaz üzemszerű működési körülmények teljesítményét veszi figyelembe, eltekintve 

a normál üzemállapottól eltérő (Pl.: leállás, termelés indítása, havária) állapotokban jelentkező 

környezetterhelésektől, melyek gyakorta nagyobbak lehetnek a környezetre nézve, mint a 

normál üzem során jelentkező hatások (Pl.: egy földalatti olajtartály kilyukadása, stb.).   

A környezeti teljesítmény pontos definíciójánál nem szabad azonban elfeledkezni arról a 

tényről sem, hogy a naturális egységekben jelentkező anyag-, energiaáramok nem feltétlenül 

pontosan mutatják a környezeti teljesítmény tényleges – vagyis a környezet terhelését 

megfelelő súllyal mutató – alakulását. Nem mindegy ugyanis, hogy adott Pl.: output-oldali 

terhelés során 1 tonna kibocsátott CO2-ról, vagy éppen 1 tonna CFC-13-ról van szó8. Az ilyen 

jellegű „eltérések” számszerűsítése csak az adott input-, vagy output-oldali terhelés minőségi 

értékelésével lehetséges. Az erre vonatkozó módszerekről a későbbiekben lesz szó. 

Összegezve tehát a környezeti teljesítmény nem más, mint a szervezet normál és normáltól 

eltérő üzemállapota során felmerülő, az őt körülvevő környezeti rendszert, vagy pozitív, vagy 

negatív módon, input-, vagy pedig output-oldalról terhelő anyag-, energia- és információ-

áramok, továbbá az ezek menedzselésére kidolgozat folyamatok hatékonyságának mértéke, 

korrigálva az egyes terhelések minőségi jellemzőivel.  

2.1.2 A környezeti teljesítményértékelés fogalma, értelmezési lehetőségei, nehézségei 

A környezeti teljesítményértékelés (KTÉ) fogalmának tisztázása jóval könnyebb feladat. 

Leegyszerűsítve a környezeti teljesítmény értékelése a környezeti teljesítmény összetevőinek 

folyamatos mérése és értékelő jellegű elemzése.  

Mindez a korábban már hivatkozott MSZ EN ISO 14031:2002 szerint: 

„Olyan folyamat, amelynek célja a szervezet környezeti teljesítményével kapcsolatos irányítási 
döntések megkönnyítése mérőszámok kiválasztásával, adatok gyűjtésével és elemzésével, az 
információnak a környezeti teljesítmény kritériumaival való összehasonlító értékelésével, 

jelentéssel és közléssel, valamint e folyamat időszakonkénti átvizsgálásával és fejlesztésével.”9 

                                                      
8 Bár látszólag azonos output-oldali mennyiségről van szó, a két anyag azonos mennyiségének kibocsátása mégsem azonos hatással van az 

érintett környezeti elemre. Ez annak köszönhető, hogy míg a CO2 globális felmelegedési potenciálja (Global Warming Potential = GWP) 
1, addig a CFC-13 GWP-je 13.000, vagyis 1 tonna CFC-13 kibocsátása 13.000-szer nagyobb terhelést jelent a globális felmelegedés 
szempontjából, mint 1 tonna CO2-é. 

9 MSZ EN ISO 14031:2002, p. 7. 
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A definíció részletesebb, mint a fent megfogalmazott leegyszerűsített értelmezés, hiszen a 

környezeti teljesítményre jellemző adatok gyűjtése, elemzése és értékelése mellett kitér ezen 

folyamatnak a környezetmenedzsment rendszerek általános működési rendjébe való 

illesztésre (PDCA-ciklus = PLAN (Tervezés) – DO (Végrehajtás) – CHECK (Ellenőrzés) – 

ACT (Javítás)) is.  

A környezeti teljesítményértékelés során felmerülő nehézségek elsősorban a kiválasztott és 

alkalmazott teljesítményértékelő módszerekkel kapcsolatosak.  A KTÉ-nek számtalan 

módszere ismeretes a legegyszerűbb megalapozó módszerektől a legbonyolultabb szintetizáló 

módszerekig [TÓTH, 2001]. Az egyes módszerek közötti választás amellett, hogy elsősorban 

a befektetni kívánt energia függvénye, jelentős kihatással lehet a kapott környezeti 

teljesítmény adatokra. A korábban felhozott problémánál (a környezeti terheléssel összefüggő 

adatok minőségi értékelése) maradva, míg Pl.: egy egyszerű grafikus módszer (Pl.: 

ökotérképezés), vagy indikátor módszer (Pl.: ISO 14031) nem képes a gyűjtött adatok 

minőségi értékelésére (vagyis a környezet mindenkori állapotára vonatkoztatásra), addig a 

bonyolultabb Pl.: ökopont módszerek, vagy hatásokba való átszámításon alapuló módszerek 

kielégítik ezt a követelményt. Nyilvánvaló, hogy ezen módszerek alkalmazása kívánatos 

lenne a minél pontosabb információk kinyerése (és ezzel a pontosabb, hatékonyabb 

szabályozhatóság) szempontjából, ám alkalmazásuk jelentős adat- és számítási igénye miatt 

főképp kisebb vállalatoknál rendszerbe illesztésük elvben nehézkes.  

A későbbiekben – a dolgozat egyik pilléreként korábban már jelzett témakör, az ún. ökopont 

rendszer magyarországi adaptálásának és vállalati alkalmazásának kifejtése során – látható 

lesz, hogy amennyiben egy már kialakított (tehát országszinten egységesített, aktualizált) 

rendszerről van szó, ezen módszerek alkalmazása nem jelent jelentős többletterhet a 

szervezetek számára.  

Összegezve tehát a fentebb elmondottakat a környezeti teljesítményértékelés legtöbb és 

legpontosabb információt adó módja, ha a mind az input-, mind az output-oldali anyag-, 

energia- és információ-áramok feltárásra kerülnek, mind a normál, mind pedig a normáltól 

eltérő üzemmenet kapcsán és mindez olyan környezeti teljesítményértékelő módszerrel 

történik mely – az adatok teljes körűsége mellett – alkalmas az egyes környezetterhelések 

közötti minőségbeli különbségek számszerűsítésére.  
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Vagyis az elérhető legjobb technika a környezeti teljesítményértékelés során, ha adott vállalat 

összes környezeti tényezője (nem csak a relevánsak) tekintetében gyűjtött adatok egy a 

környezet állapotát figyelembe vevő rendszerrel (ökopont módszer, hatásokba való 

átszámítás, stb.) kerülnek kiértékelésre.  

Mivel jelen dolgozatnak nem elsődleges célja a környezeti teljesítményértékelés vállalati 

bevezetésének és működtetésének részletes bemutatása, ezért nem tér ki a környezeti 

indikátorok fajtájának bemutatására, a megfelelő indikátorok kiválasztásának buktatóira, az 

adatok lehetséges gyűjtésének módjaira és nehézségeire, a környezeti teljesítménnyel 

kapcsolatos jelentés készítésének jellemzőire és nyilvánosságra hozására, továbbá a rendszer 

folyamatos fejlesztésének ismérveire. A dolgozat fő vizsgálati területét a környezeti 

teljesítményértékelés vállalati módszerei, azon belül is az aggregáló módszerek, valamint 

ezek részeként az ún. ökopont rendszerek elemzése, magyarországi alkalmazhatóságuk 

vizsgálata és vállalati működésbe illeszthetőségük képezi. További elemzési terület ezen 

módszerek összekapcsolhatósága a vállalati szintű anyagáram-elemzésekkel. 

2.2 A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ELŐNYEI, HÁTRÁNYAI 

A környezeti teljesítményértékelés előnyeinek és hátrányainak mérlegre állítása során a 

mérleg nyelve egyértelműen az előnyök oldalára billen. Összességében véve a KTÉ előnyei 

pont alkalmazásának céljában, vagyis a folyamatok, az állapot pontosabb ismeretében az 

információs igény kielégítésében keresendők.  

ELŐNYÖK 
Ha egy szervezet környezeti teljesítményértékelésre „adja a fejét” pontosabb képet kaphat: 

– a be- és kilépő anyagáramairól, 
– belső folyamatairól10, 
– folyamatainak hatékonyságáról. 

Az így szerzett információkat pedig felhasználhatja az esetleges hatékonytalanságok 

megszüntetésére, vagy akár az egész termelési folyamat átalakítására. Az ilyen jellegű 

„beavatkozások” általában nem csak ökológiai, hanem ökonómiai haszonnal is járnak. 

                                                      
10 Hiszen egy jól működő, komplex környezeti teljesítményértékelő rendszer nem elégszik meg a mérési pontokon történő adatszerzéssel, 

hanem feltárja az egyes mérési pontok között az anyagok-, energia-, információk áramlását is, ezáltal pontos képet kapva a termék, vagy 
szolgáltatás előállításának folyamatáról. Ez a módszertani terület az anyagáram-elemzés területe, melyről a későbbiekben lesz szó. 
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Természetesen a szigorúan technológiai jellegű megközelítés mellett menedzsment oldalról is 

haszonnal jár a folyamatok és teljesítmény pontosabb ismerete. A szabályozási, beavatkozási 

pontok felismerése révén az irányítás hatékonyabbá tehető.  

A fentebb részletezetteken túl [TÓTH, 2002] a következő elemeket említi még: 

– előírások betartása, 
– piaci helyzet megszilárdítása, cég értékének növelése, 
– jóhír, 
– dolgozók motiválása, a környezetvédelem szervezeti helyének megszilárdítása11 

[CSUTORA – KEREKES, 2004] mindezt kiegészíti a belső célok betartásának nyomon 

követésével, valamint a környezeti kommunikációhoz való adatok szolgáltatásával. 

Ha szűkebben csak a környezetmenedzsment rendszer működése szemszögéből nézzük, a 

környezeti teljesítmény az alábbi tényezőkön keresztül járulhat hozzá a rendszer hatékony 

működéséhez [NAGY et al., 2006]: 

– környezetvédelmi célok és előirányzatok teljesülésének monitorozása, 
– környezetvédelmi célok és előirányzatok megváltoztatása, esetenként új célok 

kijelölése, 
– környezeti tényezők listájának aktualizálása, relatív jelentőségi sorrendjük 

megváltoztatása, 
– a környezeti tényezők jobb befolyásolhatóságának megalapozása, 
– működés szabályozásának átalakítása. 

Összegezve tehát a környezeti teljesítmény rendszeres értékelése elsősorban a hatékonyság 

javításán, valamint a folyamatok pontosabb ismeretén keresztül fejti ki hatását.  

HÁTRÁNYOK 
A KTÉ alkalmazásának természetesen az előnyök mellett számos hátránya is definiálható. A 

legfontosabb nehézségek12 elsősorban a rendszer kialakítása során jelentkeznek.  

                                                      
11 [TÓTH, 2001], p. 34. 
12 A hátrány helyett, valójában a nehézség kifejezés a helyes, hiszen általában nem arról van szó, hogy a kiindulási állapothoz képest egy 

„rosszabb” állapotba kerül vissza a rendszer, hanem arról, hogy a „jobb” állapot elérése – azonos állapot mellett – bizonyos nehézségekkel 
történik. 



 

43 

2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Ezek a következők lehetnek: 

– a módszertan kiválasztásának, implementálásának nehézségei, időbeli 
ráfordításigénye, 

– a megfelelő mérési pontok definiálása, mérési módszerek implementálása (Pl.: a 
korábban csak össz-vállalati szinten mért villamos energia-felhasználás helyett a 
gyártósori adatgyűjtés szükséges – új mérőórák telepítése, vagy alapvetően nehezen 
mérhető jellemzőkre mérési rendszer kidolgozása, stb.), 

– felelősségi körök tisztázása, adatgyűjtési rendszer kialakításának nehézségei, 
– szervezeti ellenállás, 
– bizonyos esetekben a beruházási igény, 
– az adatok feldolgozásának nehézségei, adatelemzési módszerek implementálása. 

A fentebb jelzett hiányosságok – mint ahogy említésre is került – elsősorban a bevezetés 

során jelentkeznek. Egy jól bevezetett, megfelelően beágyazott rendszer működtetése jóval 

kisebb terhet ró a szervezetekre.  

A KTÉ rendszer működése során jelentkező egyik legfontosabb bizonytalanság a kapott 

adatoknak a tényleges környezeti terhelést jellemezni képes voltában keresendő. Erre a 

problémára – mint ahogy korábban említésre került – az aggregáló módszerek nyújthatnak 

kielégítő megoldást. 

Elméleti oldalról [TÓTH, 2002] az alábbi problémákat említi a környezeti 

teljesítményértékelés kapcsán: 

– az ISO 14001 és ISO 14031-es szabvány által képviselt túlságosan „elnéző” 
megközelítés13, 

– aggregálás során felmerülő problémák, 
– a normál üzemmenet konzerválása. 

A szerzőnek igaza van azzal kapcsolatban, hogy az ISO 14001-es szabvány a környezeti 

teljesítmény „puhább” megközelítését adja az Európai Unió 761/2001-es Rendeletén alapuló 

EMAS rendszerhez képest, hiszen míg az EMAS a fizikai környezeti teljesítmény14 

folyamatos, mérhető javítását követeli meg, addig az ISO 14001 megelégszik a 

környezetmenedzsment rendszer folyamatainak javításával is.  

                                                      
13 Vagyis, hogy egyik szabvány sem jelöl ki konkrét célt a környezeti teljesítménnyel kapcsolatban. 
14 Fizikai környezeti teljesítmény alatt adott szervezet tényleges, természetes mértékegységekben megjelenő környezeti terhelései értendők 

(Pl.: kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége tonnában, stb.) 
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A szervezeti teljesítmény15 folyamatos javítása azonban – kiindulva abból, hogy a 

környezetmenedzsment rendszer minden egyes folyamatának célja a környezetbarátabb 

működés támogatása – közvetett módon hozzájárul a fizikai környezeti teljesítmény 

javításához. Hiszen, ha hatékonyabban működnek a menedzsmentrendszer folyamatai (Pl.: 

szélesebb körű mérési tevékenység, mélyebb belső auditok, stb.) hatékonyabbak lesznek a 

vállalat folyamatai is, az pedig a környezeti teljesítmény javulásával járhat együtt. 

A mérőszámok aggregálása során ténylegesen emelkedik a módszertani problémák 

előfordulásának valószínűsége. Nem szabad elfelejtkezni azonban arról a tényről, hogy az 

aggregáló módszerek (függetlenül attól, hogy éppen politikai célkitűzéseken, vagy 

természettudományos számításokon nyugszanak) a környezettudomány jelenleg elérhető 

legjobb tudása szerinti konszenzuson alapuló standardizált módszerek, nem pedig az adatok 

ad hoc jelleggel történő összegzésén nyugszanak. Az elmúlt években ezek a módszerek 

jelentős fejlesztésen és fejlődésen mentek keresztül, mely során szignifikáns módon sikerült 

redukálni a módszertani bizonytalanságokat. A „probléma” jelentőségét csökkenti még az a 

tény is, hogy, ha egy vállalat aggregált környezeti teljesítmény mutatókat képez az nem jelenti 

azt, hogy az ezek alapjául szolgáló alapindikátorokat ne gyűjtené és ne tartaná számon. Az 

aggregálás célja (főképp azért, mert az aggregáló módszerek pont az egyes terhelések 

súlyozása révén összegzik az egyes értékeket) elsősorban nem az adatmennyiség csökkentése, 

hanem a naturális mértékegységekben gyűjtött mérőszámok kvalitatív értékelése. Ily módon 

az aggregált mutatószámok és a természetes mértékegységekkel jellemzett indikátorok által 

képezett adatbázisok nem külön-külön, hanem egymással párhuzamosan kezelendők.  

A fentebb leírtak alapján az aggregálás kapcsán felmerülő probléma – hozzátéve, hogy 

szigorúan elméleti, módszertani oldalról vizsgálva van igazságalapja – a tényleges vállalati 

működés során nem jelentkezik tényleges problémaként. 

[TÓTH, 2002] szerint a KTÉ „fő gyengesége” az, hogy konzerválja a normál üzemmenetet 

(business as usual), azáltal, hogy az adott megoldások fenntartása melletti öko-hatékonyság 

fokozásra ösztönöz, nem pedig a fenntarthatóbb irányba mutató szemléletváltásra. Ez a 

megközelítés meglehetősen leszűkíti a környezeti teljesítményértékelés értelmezését. A 

környezetmenedzsment rendszert működtető vállalatok fő célja a környezeti teljesítmény 

folyamatos javítása, mely nem zárja ki a fenntarthatóbb megoldások bevezetését.  

                                                      
15 Szervezeti (vagy irányítási) környezeti teljesítmény adott szervezetnek a működési-, menedzsment folyamataival kapcsolatos irányítási 

teljesítménye, menedzselésének hatékonysága értendő. 
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A környezeti teljesítményt jelző indikátorok alakulása pont, hogy felhívhatja a figyelmet arra, 

ha adott jellemző esetében nem megfelelő a környezeti teljesítmény-javulás mértéke és ezzel 

még időben jelezheti egy adott esetben technológiai átalakítás, fenntarthatóbb megoldás 

bevezetésének szükségességét.  

A fenntarthatóbb megoldások választásának elsődleges döntési kritériuma – vállalati 

viszonyok között – a szükséges ráfordítások mértéke és a megtérülési idő. Ily módon – főképp 

mivel a környezeti teljesítmény javulása szorosan köthető a hatékonyság növekedéséhez és 

ezzel összefüggésben ökonómiai előnyöket jelenthet – egy szervezet csak azért, mert a KTÉ 

rendszerének eredményei az öko-hatékonyság növekedéséről tanúskodnak, nem fog 

elzárkózni egy esetlegesen a fenntarthatóság irányába mutató intézkedés, technológia 

bevezetésétől, ha az gazdaságilag számára vállalható és megéri. 

Mérlegre téve a környezeti teljesítményértékelés gyakorlata kapcsán felmerülő előnyöket és 

módszertani hátrányokat, a mérleg nyelve az előnyök irányába billen. Nyilvánvaló, hogy a 

KTÉ mind elméleti és gyakorlati oldalról még hiányosságokkal küzd, melyek ledolgozása 

(Pl.: integrált teljesítmény- és hatásértékelő-rendszer kidolgozása) a jövő módszertani 

kutatásainak feladata. Ennek ellenére azonban elengedhetetlen, hogy a szervezetek környezeti 

teljesítményüket mérjék és értékeljék, hiszen, ha nem is száz százalékos pontossággal, de 

nagy vonalakban így is képet kaphatnak a teljesítményükről és a teljesítményük alakulásában 

észlelhető trendekről. 

2.3 A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS MÓDOZATAI, FEJLŐDÉSE 

[BENETT et al., 1999] a környezeti teljesítményértékelés fejlődésének alábbi 11 szintjét16 

különbözteti meg: 

– energia- és anyag-számlázás, 
– (munka)egészségügyi és biztonságtechnikai mérések és menedzsment, 
– környezeti hatásértékelés, 
– termékek környezeti hatásainak értékelése, 
– externáliák értékelése, 
– környezeti auditálás, 
– mérgező anyagok kibocsátásának mérése és jelentése, 
– ösztönző-alapú szabályozás, 
– Total Quality Management (Total Quality Environmental Management), 

                                                      
16 Ezek a szintek nem feltétlenül jelentenek időbeli egymásutániságot, sok esetben az egyes szintek párhuzamosan kerültek kifejlesztésre és 

alkalmazásra. Alkalmazásuk azonban csak az utóbbi időkben integrálódott. 
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– külső érdekelt felek általi értékelés, 
– stratégiai integráció. 

Az egyes szintek értelmezése, kifejtése nélkül, elmondható, hogy – főképp a magyarországi 

gazdasági gyakorlatot figyelembe véve – az egyes szintek gyakorlati megjelenése még mindig 

várat magára17. Itt különösképpen a környezeti hatások, a termékek környezeti hatásainak, az 

externáliák értékelésére, valamint a külső felek általi értékelésre kell gondolni. 

A környezeti hatások (minőségi) értékelése különféle hatásértékelő módszerekkel lehetséges. 

Az ilyen módszerek (Pl.: EcoIndicator’95, ’99, UBP-módszer, EDIP, EPS, IMPACT 2002, 

stb.) kifejlesztése az elmúlt évtizedben gyorsult fel, az új módszerek megjelenése mellett 

maga után vonva az eljárások módszertani fejlődését és pontosítását is. A korábban felsorolt 

módszereket azonban elsősorban életciklus-értékelések (Life-Cycle Assessment = LCA) során 

az életciklus hatásbecslése (Life-Cycle Impact Assessment = LCIA) fázisban használják fel, 

az össz-vállalati teljesítmény értékelése során történő alkalmazásuk nem jellemző18. 

A termékek környezeti hatásainak értékelése az életciklus értékelés módszerével történik. Az 

LCA alkalmazása egyre terjedőben van. Összetettsége, bonyolultsága, anyag- és 

energiaigényessége miatt azonban a legtöbbször nem teljes körű LCA-értékeléseket, hanem 

csak a jóval egyszerűbb fogalmi-LCA19, illetve egyszerűsített-LCA20 szintben gondolkoznak 

a vállalatok [KÓSI – VALKÓ, 2006]. 

A szervezeti működés során fellépő externáliák becslése jelenleg szintén nem általánosan 

alkalmazott módszer. A rendelkezésre álló módszerek ellenére, a vállalatok tevékenységének 

bonyolultsága és a velük összefüggő externáliák számszerűsítésének nehézségei miatt 

alkalmazása nem jellemző.  

A környezeti teljesítmény külső felek általi értékelése egyre fontosabbá váló területe a 

környezeti teljesítményértékelésnek. Célja a nyilvánosság, a külső érdekelt felek számára 

sorrendbe állítani a vállalatokat környezeti teljesítményük által.  

                                                      
17 Vagy, ha adott esetben meg is jelentek, még nem terjedtek el széles körben. 
18 Magyarországon jelenleg mindössze két vállalat: az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. és a MONDI BUSINESS PAPER HUNGARY Zrt. 

használ ilyen jellegű módszert környezeti teljesítménye értékelésére. 
19 A fogalmi-LCA az életciklus értékelések legegyszerűbb szintje, a gyakorlatban az életciklusban való gondolkodást jelenti, melynek során 

a környezeti hatások becslése általában minőségi lista (nem pedig számadatok) alapján történik. 
20 Az egyszerűsített LCA során az életciklus elemzés általános adatokon nyugszik, vagy csak az életciklus egy-egy kiragadott lépésére 

koncentrál. 
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Számos ilyen módszer ismert a világon, mint például a kanadai EthicsWatch, vagy az 

amerikai Council of Economic Priorities alkalmazott módszerek [BENETT et al., 1999].  

Magyarországon, kifejezetten a vállalatok környezeti teljesítménye kapcsán, külső felek által 

felállított rangsor nem ismert. Ismert azonban a vállalatok társadalmi felelősségvállalása 

kapcsán felállított rangsor melynek során a 30 legnagyobb árbevétellel rendelkező 

magyarországi szervezet teljesítményét értékelik a CSR21- és elszámoltathatóság22 

szempontjából, s ez alapján rangsorolják őket. Az Accountability Rating Hungary a 

nemzetközi szinten az 50 legnagyobb árbevétellel rendelkező szervezet (Fortune Top 50) 

körében elvégzett Accountability Rating magyarországi megfelelője.   

Megjegyzendő azonban, hogy – ha nem is klasszikus értelemben véve – az EMAS-rendszert 

bevezető és működtető vállalatok Illetékes Testület általi regisztrációja is tekinthető külső fél 

általi értékelésnek. Hiszen az Illetékes Testület a hitelesítő jelentése (mely a környezeti 

teljesítmény folyamatos javítását bizonyítja), valamint az illetékes Környezetvédelmi Hatóság 

tájékoztatása alapján (mely a jogszabályi megfelelőséget bizonyítja) dönt a szervezet 

regisztrációba vételéről, regisztrációjának fenntartásáról, esetleg felfüggesztéséről, törléséről. 

Ezzel a lépéssel mintegy értékeli a vállalat környezeti teljesítmény javítására tett intézkedéseit 

és jogszabályi megfelelőségét. Ily módon az EMAS-regisztrált szervezetek listája, ha nem is 

ad abszolút értelemben sorrendet a rajta szereplő szervezetek környezeti teljesítményéről, de 

bizonyítja, hogy ezek a szervezetek ellenőrzött és bizonyítható módon folyamatosan javítják 

környezeti teljesítményüket, vagyis e tekintetben külső fél általi értékelésnek tekinthető. 

2.4 A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ILLESZTÉSE A KÖRNYEZETMENEDZSMENT 

RENDSZER MŰKÖDÉSÉBE 

A környezeti teljesítményértékelés korábban felsorolt fejlődési irányai, változatai közül külön 

kell foglalkozni a Total Quality Management és a stratégiai integráció körével. Ez a két 

„irányvonal” összegzett módon jelentkezik a környezetmenedzsment rendszerekben (KMR).  

A KMR-ek megjelenése új utat nyitott a KTÉ különböző módozatainak egy rendszerbe 

történő integrálására, hiszen a KMR-ek célja a szervezet környezeti teljesítménye folyamatos 

javításának támogatása [ISO 14001, 2005], [EMAS II, 2001].  

                                                      
21 CSR = a vállalatok társadalmi felelősségvállalása: „A vállalatok szociális felelősségvállalása egy olyan fogalom, mely szerint a vállalatok 

a szociális és környezeti megfontolásokat önkéntes alapon beépítik üzleti tevékenységükbe és a tevékenységükben érdekeltekkel 
fenntartott kapcsolataikba.” [EB, 2002], p. 5. 

22 A vállalati elszámoltathatóság – számos más jellemző mellett – a vállalatok által kiadott információk hitelességét, elérhetőségét vizsgálja. 
Szabványosítási alapja az angol AA1000-es (AccountAbility 1000) szabvány. 
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Az Európai Unió 761/2001/EK Rendelete (EMAS II) megfogalmazása szerint:  

„Az EMAS célja az, hogy előmozdítsa a szervezetek környezeti teljesítményének folyamatos 
javítását ...”23 

Ily módon, mivel a környezetmenedzsment rendszerek általános célja a környezeti 

teljesítmény folyamatos, szisztematikus javítása, ezért a környezeti teljesítmény értékelése 

teljes mértékben áthatja ezen rendszerek működését.  

A környezeti teljesítmény ismeretének pontos ismerete nélkülözhetetlen a megfelelő 

környezetvédelmi célok és programok kitűzéséhez, a rendszer hatékony működéséhez. 

Hasonlóképp a szervezet környezeti teljesítményének ismerete elengedhetetlen fontosságú a 

környezeti tényezők és –hatások, valamint azok relatív súlyának megállapításához.  

Kiindulva a KTÉ környezetmenedzsment rendszeren belül betöltött szerteágazó céljainak a 

vállalati környezeti teljesítményértékelés nem definiálható egyetlen módszerként, sokkal 

inkább különböző módszerek és szervezeti szabályok összességeként. 

A környezeti kontrolling az 1. ábrán jelzett rendszerelemekben tölt be jelentős szerepet 

[BMU – UBA, 1995]: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ÁBRA: A KÖRNYEZETI KONTROLLING EGYES RENDSZERELEMEKHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁSA 
Forrás: [BMU – UBA, 1995] 

                                                      
23 [EMAS II, 2001], p. 4. 
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A fenti listához az alábbi kiegészítések tehetők [NAGY et al., 2006]: 

– A KTÉ eredményei a külső kommunikáció mellett a belső kommunikációt is 
szolgálhatják, információhoz juttatva a munkatársakat a környezeti teljesítmény 
alakulásáról, elősegítve ezzel is bevonásukat a KMR működésébe. 

– A tervezés során a KTÉ eredményei felhasználhatóak a környezeti tényezők és –
hatások analíziséhez, a környezetvédelmi célok és –programok kijelöléséhez, esetleges 
aktualizálásukhoz. 

– Az irányítás, végrehajtás során a környezeti tényezők jobb befolyásolhatóságának 
megalapozására, hatékonytalanságok kiszűrésére, a rendszer javításának 
megalapozására, a megtakarítási lehetőségek felismerésére, a működés 
szabályozásának átalakítására. 

– Az ellenőrzés során a belső auditok bemeneti változóiként, a környezeti teljesítmény 
alakulásának, valamint a környezetvédelmi politikában megfogalmazottak teljesülési 
hatékonyságának monitorozására. 

– Az eredmények használhatók az oktatási anyagok összeállításakor. 
– Környezetvédelmi jelentés / nyilatkozat összeállításához. 

A környezeti teljesítményértékelés tehát átszövi a környezetmenedzsment rendszer 

működését, annak mind a négy cikluseleméhez (PLAN – DO – CHECK – ACT) szorosan 

csatlakozva.  

2.4.1 Környezeti tényezők és –hatások analízisében betöltött szerep24 

A környezeti tényezők25 és –hatások26 feltárása és elemzése, a releváns környezeti tényezők 

kiválasztása kiemelt fontosságú a környezetmenedzsment rendszer kiépítése során, hiszen ez 

képezi alapját mind a környezeti politika akkurátus megfogalmazásának, mind pedig a 

környezetvédelmi célrendszer összeállításának, a megfelelő prioritások kiválasztásának. 

A környezeti teljesítményértékelés eredményei jelentős mértékben hozzájárulhatnak ezen 

elemzés sikeréhez. Ennek megértéséhez definiálni kell a tényező – hatás párok 

összeállításához használható módszereket. E módszerek alapvetően két fő csoportba 

sorolhatók: 

– „előrekövetkeztető” módszerek, 
– „visszakövetkeztető” módszerek. 

                                                      
24 Mivel a környezeti tényezők és –hatások elemzése nem képezi jelen dolgozat tárgyát, ezért itt csak a környezeti teljesítményértékelésnek a 

tényező – hatás párok összeállításában betöltött szerepe kerül taglalásra. 
25 Környezeti tényező: „Valamely szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba 

kerülhet a környezettel.” [ISO 14001, 2005], p.12. 
26 Környezeti hatás: „A környezetben végbemenő mindennemű változás - akár káros, akár hasznos -, amely egészben vagy részben a 

szervezet környezeti tényezőitől származik. ” [ISO 14001, 2005], p. 12. 
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A két módszertan közötti különbség alapvetően abban áll, hogy a vizsgálat során ismert-e a 

szakemberek számára a vállalat környezeti teljesítménye, vagy sem. 

ELŐREKÖVETKEZTETŐ MÓDSZEREK 
Az előrekövetkeztető módszerek esetében a szervezet környezeti teljesítményének ismerete 

nem feltétlenül képezi a tényező, –hatás párok priorizálása bemeneti változóinak részét.  

A kiindulási alap ezen módszerek esetében a vállalat technológiájának, folyamatainak 

feltérképezése és analizálása. Az ebből nyert információk alapján lehet megállapítani a 

vállalat környezeti tényezőit és –hatásait. A környezeti tényezők és –hatások ismerete 

segítségével pedig lehetőség nyílik az azok alakulását monitorozó környezeti 

teljesítményértékelő rendszer kialakítására, az alkalmazott indikátorok kiválasztására.  

Az előrekövetkeztető módszerek alkalmazása abban az esetben indokolt, ha egy teljesen új 

szervezet, vagy új technológia környezeti tényezőinek, -hatásainak elemzése a cél. Ebben az 

esetben ugyanis a szakemberek még nem rendelkeznek kellő ismeretekkel arról, hogy például 

az új technológia milyen (mérhető, számszerűsíthető) környezeti terheléseket okoz.  

Ebbe a körbe az egyszerűbb, megalapozó jellegű megoldások, mint a mátrix-módszerek27, a 

kérdőíves módszerek28 és a grafikus módszerek29 tartoznak.  

VISSZAKÖVETKEZTETŐ MÓDSZEREK 
A visszakövetkeztető módszerek az előrekövetkeztető módszerekhez képest pont fordított 

logikai építkezést képviselnek. E módszerek jellemzője, hogy a már ismert környezeti 

teljesítmény alapján aktualizálják a vállalt környezeti tényezőit. Nagyon fontos leszögezni, 

hogy ezek a módszerek önmagukban nem alkalmazhatók a környezeti tényezők 

megállapítására (vagyis például egy új üzem, vagy technológia installálása esetén azok 

környezeti tényező – hatás párjainak feltérképezésére), csak azok hatásnagyságának és 

prioritási sorrendjének aktualizálására. Éppen ezért ezek a megoldások csak második 

lépésként – vagyis az előrekövetkeztető módszereket követő lépésként – alkalmazhatók 

eredményesen és pontosan. Legfontosabb alkalmazási területük a már megállapított tényező – 

hatás párok súlyozása, vagyis a jelentős környezeti tényezők kiválasztásának segítése.  

                                                      
27 A mátrix módszerek alkalmazása során a feltárt információkat egy mátrix segítségével ábrázolják, ezzel is megkönnyítve az információk 

áttekinthetőségét, valamint a további elemzéseket. Tipikus módszerei: Leopold-mátrix, kockázati-mátrix, ABC-elemzés, kombinált 
rendszerek. 

28 A kérdőíves módszerek esetében az adatgyűjtéshez a szakértői becslésen túl igénybe veszik az interjút, mint adatgyűjtési technikát. Ennek 
az eszközei a különböző kérdéslisták. Főbb módszerei: környezeti hatásfelmérő lapok, check-listák alkalmazása. 

29 A grafikus módszerek hasonlóan a mátrix módszerekhez nagyon vizuálisak, alapjukat pedig a kérdőíves módszerekhez hasonlatosan a 
munkatársi interjúk jelentik. A begyűjtött információkat grafikusan, térképen jelenítik meg. Legismertebb megoldása az ún. öko-
térképezés módszere. 
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Hátránya ennek a megközelítésnek, hogy némiképp torzít, hiszen irányított értékelésről van 

szó. Ez a gyakorlatban abból áll, hogy a tényező – hatás párok kijelölése meghatározza a 

környezeti teljesítményértékelő rendszer határait és vizsgálati területét (vagyis az alkalmazott 

indikátorkészletet) és így a belőle kinyerhető információ révén („visszafelé”) hatással van a 

tényező – hatás analízisre is. Mindezek ellenére azonban ezek a módszerek – élve azzal a 

megkötéssel, hogy nem változtatják meg a környezeti tényezők rendszerét – remekül 

alkalmazhatóak a tényezők súlyozására. 

Ebbe a csoportba általánosságban véve a környezeti teljesítményértékelésre alkalmazott 

módszerek (Pl.: indikátor-rendszerek, hatásokban való megjelenítés, ökopont rendszerek, stb.) 

tartoznak bele.  

A 9. fejezetben egy ilyen jellegű megközelítés kerül bővebben bemutatásra. 

 

 

 

 

2. ÁBRA: AZ ELŐREKÖVETKEZTETŐ ÉS VISSZAKÖVETKEZTETŐ MÓDSZEREK ELVI MŰKÖDÉSE 

Összegezve tehát elmondható, hogy a környezeti teljesítményértékelés egyik fontos – 

környezetmenedzsment rendszeren belüli – alkalmazási területe a környezeti tényezők és –

hatások listájának aktualizálása, valamint a tényező – hatás párok prioritási sorrendjének 

kialakítása, pontosítása.   

 2.5 A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS LEHETSÉGES MÓDJAI, ALKALMAZÁSI 

TERÜLETEI 

A környezeti teljesítményértékelés nem fiatal terület a vállalati környezetvédelemben, igaz 

módszertani fejlesztése, illetve az alkalmazott módszerek az utóbbi időszakban robbanásszerű 

fejlődésen mentek keresztül. Köszönhetően viszonylag hosszú múltjának, illetve a szervezeti 

szintű környezetvédelemben betöltött stratégiai szerepének számtalan módszere ismert. 

Mivel a KTÉ alapvető célja nem más, mint a szervezet működésére jellemző releváns adatok 

gyűjtése és ebben egyik módszer sem különbözik, ezért az egyes módszerek közötti 

különbség az adatok feldolgozásában, értékelésében keresendő. Az alkalmazható módszerek 

skálája az egészen egyszerű módszerektől (javarészt az adatok összegyűjtése és ábrázolása, a 

minőségi értékelés elhagyásával) a bonyolultabb módszerekig (az alapadatok összegyűjtésén 

túl, az adatok minőségi kiértékelése, esetleges aggregációja is) terjed.  
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A vállalati szinten leggyakrabban alkalmazott KTÉ módszerek áttekintését [TÓTH, 2001] 

adta meg szemléletesen (3. ábra). Az egyes módszercsoportok bonyolultsága a megalapozó 

módszerektől a szintetizáló módszerek irányába mutat. A bonyolultság itt alapvetően két fő 

dimenzióban értelmezhető: az alkalmazás, szervezet működésébe illesztés nehézsége, 

valamint az eljárás módszertani nehézségei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ÁBRA: A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS MÓDSZEREINEK CSOPORTOSÍTÁSA 
Forrás: [TÓTH, 2001] 

Az alkalmazás közötti választás alapvetően két tényezőtől függ: 

– adott szervezet mérete, a KTÉ rendszer célja, 
– a döntéshozók információigénye. 

Amikor egy szervezet KTÉ rendszert alakít ki a tervezés egyik legfontosabb bemenő 

változója a szervezet mértéke. Nyilvánvaló, hogy egy kisméretű, áttekinthető struktúrájú 

szervezet egy jóval egyszerűbb módszerrel (Pl.: öko-térképezés, ISO 14031) is képes a 

környezeti teljesítményét pontosan felmérni, ily módon nincs értelme bonyolultabb rendszert 

bevezetni, hiszen a pluszként megszerezhető minimális többletinformáció a másik oldalon 

jóval nagyobb ráfordításigénnyel jár. 

A kívánt információ milyensége is meghatározó egy KTÉ rendszer kialakítása során. Egy 

KMR-t frissen bevezető vállalat számára célszerűbb az egyszerűbb módszerekkel kezdeni és 

azok stabil, operacionalizált működése esetén a bonyolultabb módszerek irányába 

továbblépni.  
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2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

A továbblépés indoka lehet például az, ha a szervezet döntéshozói strukturáltabb, magasabb 

aggregáltsági szintű információkat igényelnek. Ennek oka lehet például a környezetvédelmi 

célrendszer átdolgozása, vagy akár a külső kommunikáció erősítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ÁBRA: AZ EGYES KTÉ MÓDSZEREK MEGOSZLÁSA BONYOLULTSÁG ÉS AGGREGÁCIÓS SZINT SZERINT 

Mivel jelen dolgozat célja nem az egyes környezeti teljesítményértékelő módszerek 

bemutatása, ezért az egyes módszercsoportok részletes bemutatásától eltekint. Jelentőségük, 

illetve a dolgozatban betöltött szerepük miatt két módszer említése azonban indokolt. Ez a két 

módszer az indikátor-rendszerek kérdésköre, illetve a szintetizáló30 módszerek köre.  

Az indikátor-módszerek a vállalati környezeti teljesítményértékelés leggyakrabban 

alkalmazott módszerei. Ezen módszerek legfontosabb jellemzője, hogy a vállalatok környezeti 

teljesítményét környezeti mérőszámok alkalmazása révén vizsgálják. Kedveltségük egyszerű 

és uniform (tehát minden szervezet számára flexibilisen és könnyen alkalmazható) 

alkalmazhatóságukban keresendő. További fontos előnyük, hogy a mérőszámok ad hoc 

jelleggel való gyűjtésének helyébe egy olyan megoldás lép, ahol az egyes mérőszámok 

rendszerré állnak össze és átfogó képet nyújtanak a szervezet környezeti helyzetéről.  

                                                      
30 A módszer helyesebb az aggregáló módszerek elnevezés, hiszen ezen módszercsoport egyik legfőbb „vívmánya” a korábbi csoportokhoz 

képest az adatok magas szintű aggregálása. Ezért az elkövetkezendőkben összefoglaló megnevezésként az aggregáló módszerek 
megnevezés kerül alkalmazásra. 

SZ
O

LG
Á

LT
AT

O
TT

 
IN

FO
R

M
Á

C
IÓ

M
IN
Ő

SÉ
G

E,
 

A
G

G
R

EG
Á

LT
SÁ

G
A

ALKALMAZÁS BONYOLULTSÁGA

KIR HATÁSÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS

ÖKOTÉRKÉPEZÉS

ISO 14031

ÖKO-HATÉKONYSÁGI ÉRTÉKELÉS

ÖKO-MÉRLEG

KÖRNYEZETI KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

TÖBBLÉPCSŐS KÖRNYEZETI BESOROLÁS

KÖRNYEZETI MINŐSÍTÉS

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY INDEX

ÖKOPONT MÓDSZER

HATÁSOKBA VALÓ ÁTSZÁMÍTÁS

SZ
O

LG
Á

LT
AT

O
TT

 
IN

FO
R

M
Á

C
IÓ

M
IN
Ő

SÉ
G

E,
 

A
G

G
R

EG
Á

LT
SÁ

G
A

ALKALMAZÁS BONYOLULTSÁGA

KIR HATÁSÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS

ÖKOTÉRKÉPEZÉS

ISO 14031

ÖKO-HATÉKONYSÁGI ÉRTÉKELÉS

ÖKO-MÉRLEG

KÖRNYEZETI KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

TÖBBLÉPCSŐS KÖRNYEZETI BESOROLÁS

KÖRNYEZETI MINŐSÍTÉS

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY INDEX

ÖKOPONT MÓDSZER

HATÁSOKBA VALÓ ÁTSZÁMÍTÁS

KIR HATÁSÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS

ÖKOTÉRKÉPEZÉS

ISO 14031

ÖKO-HATÉKONYSÁGI ÉRTÉKELÉS

ÖKO-MÉRLEG

KÖRNYEZETI KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

TÖBBLÉPCSŐS KÖRNYEZETI BESOROLÁS

KÖRNYEZETI MINŐSÍTÉS

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY INDEX

ÖKOPONT MÓDSZER

HATÁSOKBA VALÓ ÁTSZÁMÍTÁS



 

54 

2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Az összes KTÉ módszer közül ez az egyetlen mely szabványosított formában is „elérhető”, 

ugyanis a Nemzetközi szabványügyi Testület ISO 1403131 néven adott ki útmutatást a 

vállalati KTÉ rendszer kiépítésének és segítésének működtetésére.  

A szabvány három fő környezeti indikátorcsoportot különböztet meg [ISO 14031, 2001]:  

MŰKÖDÉSI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK:  

– a szervezet (fizikai) működésével összefüggő mérőszámok (Pl.: kibocsátott hulladékok 
mennyisége, felhasznált nyersanyagok mennyisége, stb.), 

VEZETŐSÉG TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRŐSZÁMAI:  

– a szervezet vezetésének a környezeti teljesítmény javítására tett intézkedések 
hatékonyságát mérik (Pl.: környezetvédelmi folyamatok hatékonysága, érdekelt felek 
panaszainak elbírálási ideje, stb.), 

KÖRNYEZET ÁLLAPOT INDIKÁTORAI:  

– a vállalatot körülvevő környezet állapotáról adnak tájékoztatást (Pl.: veszélyeztetett 
fajok száma a területen, erdősítettségi mutató, stb.). 

Az indikátorok ilyen jellegű felosztásának gyökerei azonban a német Környezetvédelmi 

Minisztérium és a Környezetvédelmi Hivatal által 1995-ben kiadott a vállalati környezeti 

teljesítményértéklést taglaló munkájáig [BMU – UBA, 1995] nyúlnak vissza. Részben 

szabványosított volta, részben az előbb felsorolt előnyök azok, melyek széleskörű 

elterjedtségét és kedveltségét igazolják.  

Az aggregáló módszerek legfontosabb előnyei közé a gyűjtött adatok magas fokú aggregálása 

és minőségi értékelése (környezetállapothoz, vagy egyéb célokhoz való vonatkoztatás) 

sorolható. Természetesen ezen előnyök mellett számos módszertani kérdést is felvetnek ezek 

a módszerek. Az aggregáló módszerek, azon belül is különösképpen az ún. ökopont 

módszerek bemutatására a 3., illetve 4. fejezetben kerül sor.  

                                                      
31 Magyar változat: MSZ EN ISO 14031:2001. A szabványt kiegészíti még a szabvány alkalmazására példákat nyújtó ISO/TR 

14032:1999(E) technikai szabvány. 
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3. AGGREGÁLÓ MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

3. AGGREGÁLÓ MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 

A következőkben a környezeti teljesítményértékelés módszerei közül – a dolgozat elsődleges 

tárgyát képező – aggregáló módszerek kerülnek kifejtésre. A módszerek általános 

bemutatását, a környezeti teljesítményértékelés módszertanába illeszthetőségét követően az 

aggregáló módszerek és az életciklus-értékelés hatásértékelési szakasza közötti módszertani 

kapcsolatok kerülnek kifejtésre. A hatásértékelés egyes kiválasztott változatainak bemutatása 

és elemző jellegű összevetése után a vállalati gyakorlatban leghatékonyabban alkalmazható 

megoldás definiálása következik. 

3.1 AGGREGÁLÓ MÓDSZEREK ELMÉLETI ILLESZTÉSE A KÖRNYEZETI 

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI KÖZÉ 

Az aggregáló módszerek a KTÉ módszerek legösszetettebb és egyben legtöbb eredménnyel 

„kecsegtető” módszerei közé tartoznak. Amiben különböznek a KTÉ többi módszerétől az az 

adatok aggregáltsági szintjében keresendő. Míg a többi „egyszerűbb” módszer célja a 

különféle – környezeti teljesítményre jellemző – adatok strukturált, szisztematikus gyűjtése és 

a kapott adatok megfelelő interpretációja, addig az aggregáló módszerek a kapott értékek 

aggregálására, összegzésére törekednek, azzal a céllal, hogy minél kevesebb, ám – 

adattartalmában – annál összetettebb mérőszámot képezzenek.  

Itt kell kihangsúlyozni, hogy a korábban [TÓTH, 2001] alapján bemutatott módszertan-

csoportok közül az ún. szintetizáló módszerek csoportja és a benne felvázolt módszerek nem 

feltétlenül, vagy csak részben fedik le az aggregáló módszerek kapcsán definiálható 

sajátosságokat. Ennek oka az aggregálás módjában keresendő. Igazából nincs arra egyértelmű 

definíció, hogy mely módszereket, milyen jellemzők alapján lehet aggregáló módszernek 

nevezni.  
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A fogalom pontosabb és egyértelműbb használat érdekében jelen dolgozatban az alábbi 

kritériumoknak való megfelelő módszerek kerülnek aggregáló módszerként definiálásra: 

MENNYISÉGI KRITÉRIUM:   

– a gyűjtött mérőszámok számának szignifikáns csökkenését kell eredményeznie1, 

MINŐSÉGI KRITÉRIUM:   

– az összegzés módszerének természettudományos, vagy egyéb a tudományos életben 

elfogadott gyakorlaton kell alapulni. 

A [TÓTH, 2001] által a szintetizáló módszerek közé sorolt öko-hatékonysági értékelés a 

WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) ajánlásain alapul. Az ajánlás 

alapján két fő mérőszám típus különíthető el: az általánosan alkalmazható mérőszámok, 

illetve a vállalatra jellemző mérőszámok. Ezen mérőszámok (kiegészítve a fizikai működés 

mérőszámai tekintetében az ISO 14031 ajánlásaival) gyűjtése és elemzése után kialakítható az 

adott szervezet ún. öko-hatékonysági metszete. A módszertan a mennyiségi kritériumnak való 

nem megfelelése miatt nem tekinthető „igazi” aggregáló módszernek, hiszen az adatok 

strukturált gyűjtésén túl nem törekszik azok összegzésére. Ily módon a minőségi kritériumnak 

való megfelelés, értelemszerűen fel sem merül. 

A környezeti teljesítmény index módszere már kielégíti a mennyiségi kritériumot, hiszen a 

gyűjtött indikátorok összegzése megtörténik. A probléma itt a minőségi kritériumban 

keresendő, hiszen az összegzés alapja nem tudományosan elfogadott módszertan, hanem az 

adott szervezet szakemberei által, szakértői becslés segítségével meghatározott 

célpontszámoknak való százalékos megfelelés alapján kialakított pontszámok összegzésén 

alapul. Ily módon az adott pontszám és módszertan is csak az adott vállalatra értelmezhető és 

ott sem a tényleges terhelést mutatja, csak az egyes évek közötti relatív változást. Összegezve 

tehát a módszertan alapjai nem elég stabilak és nem alkalmazhatóak széleskörűen. 

A hatásokban való megjelenítés módszere mind a mennyiségi, mind pedig a minőségi 

kritériumokat kielégíti. Lényege, hogy a gyűjtött adatokat környezeti hatáskategóriákba 

csoportosítják és kiszámítják az adott komponens hozzájárulását az adott környezeti 

problémakörhöz. Az így kapott relatív értékek már az adott problémakör kapcsán 

összegezhetőek.  
                                                      
1 Pontos szám nem adható meg, hiszen az függ egyrészt a gyűjtött indikátorok számától, másrészt pedig a szervezet tevékenységének 

jellegétől is, hiszen nem biztos, hogy az általánosan elfogadott környezeti hatáskategóriák (Pl.: globális felmelegedés, savasodás, stb.) 
minden tevékenységre egyaránt értelmezhetők és belőlük mérőszámok képezhetők.  
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A hatásokba való átszámítás hátterében álló módszerek sokrétűek lehetnek, közös 

jellemzőjük, hogy – bár régiófüggőek –, de adott régión belül az összes vállalat számára 

alkalmazhatóak. A hatásokba való átszámítás egyes módszerei a későbbiekben kerülnek 

bemutatásra. 

Összegezve tehát elmondható, hogy a környezeti teljesítményértékelés módszerei közül azon 

módszerek tekinthetők aggregáló módszernek, melyek a bemeneti oldal mérőszámainak 

mennyiségét szignifikánsan kevesebb mérőszámba összegzik, továbbá az aggregáció 

hátterében álló eljárások tudományos egyetértésen nyugszanak és ily módon lehetővé teszik a 

több szervezet általi alkalmazást.        

3.2 AGGREGÁLÓ MÓDSZEREK CSOPORTOSÍTÁSA 

Az aggregáló módszereknek természetesen számos vállfaja ismert. [GUINÉE, 2001] 

felosztása szerint az aggregáló módszereket két fő csoportba lehet sorolni2: 

– egylépcsős módszerek, 
– többlépcsős módszerek. 

Az egylépcsős módszerek – mint ahogy nevükből is látszik – egy lépésben végzik el az 

aggregálást, nem definiálhatóak az esetükben külön módszertani lépcsők. Az egylépcsős 

módszerek további jellemzője, hogy általában a végeredményük egy egydimenziós érték 

[FINNVEDEN, 1999].  

A többlépcsős eljárások létrejöttének oka viszont pont az volt, hogy a színtisztán a 

környezettudományon alapuló lépéseket elválasszák az etikai, ideológiai elveken alapuló 

értékeléstől. Ennek érdekében az aggregáció folyamatát több lépésre bontották, melyek 

egymásutánisága biztosítja a fent leírt célkitűzés teljesülését. Ily módon az osztályozás és 

karakterizálás lépésére (természettudományos rész) jóval nagyobb hangsúly lett fektetve, mint 

a tényleges értékelésre (etikai, ideológiai rész). 

Más megközelítésből vizsgálva a különböző megoldásokat, különbség tehető a 

[FINNVEDEN, 1999]: 

– kvantitatív,  
– kvalitatív módszerek között. 

                                                      
2 [GUINÉE, 2001] felosztása eredetileg az életciklus-értékelés hatásértékelési fázisában alkalmazott módszereket veszi számba, azonban 

mivel ezek a módszerek – a gyakorlatban – aggregáló módszereknek számítanak, ezért a felosztás alkalmazása a KTÉ ezen módszereire 
helyes. A KTÉ aggregáló módszerei és az életciklus hatásértékelés módszerei közötti azonosságról a későbbiekben lesz szó. 
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A kvantitatív módszerek pedig az alkalmazott faktorok szerint továbbonthatók általános 

súlyfaktorokat, illetve esetspecifikus súlyfaktorokat alkalmazó módszerekre. Ezen felosztás 

jelentősége azonban nem annyira nagy, sokkal fontosabb az egyes módszerek felosztása a két 

fő csoport között.  

3.2.1 Kvantitatív módszerek 

[LINDEIJER, 1996] a kvantitatív módszereket öt fő kategóriába bontja. Ez alapján léteznek: 

– proxy-módszerek, 
– technológia-orientált módszerek, 
– monetarizáló módszerek, 
– a céltól való távolságot mérő megoldások, 
– panel módszerek. 

PROXY-MÓDSZEREK 
A proxy-módszerek az aggregáló módszerek belépőjét képviselik. A módszerek ezen típusa 

nem foglalkozik az összes lehetséges környezeti problémakörrel, vagy legalábbis azok 

jelentős részével, hanem csak néhányat emel ki3. Ily módon nem történik meg az egyes 

hatáskategóriák közötti súlyozás, vagyis az ún. hatásközti súlyozás. Összegezve tehát a proxy-

módszerek nem tekinthetőek komplett aggregáló módszertannak, annál inkább lehet őket 

alkalmazni a komplexebb módszerek során az osztályozás lépésének támogatására 

[LINDFORS et al., 1995].  

TECHNOLÓGIA-ORIENTÁLT MÓDSZEREK 
A technológia orientált módszerek sem tekinthetőek igazából önálló módszereknek, általában 

más módszerbe integráltan jelennek meg. Az eljárás során az értékelésben kiemelten fontos 

szerepe van az alkalmazott technológia szintjének. A technológia-orientált módszerek egyik 

klasszikus példája az Ökológiai Lábnyom [WACKERNAGEL – REES, 1996] módszere, 

mely azt számolja ki, hogy adott mértékű antropogén emisszió – pontosabban adott populáció 

működéséből származó összes terhelés – asszimilálásához mekkora terület szükségeltetik. A 

számításban jelentős szerepet tölt be az asszimiláció során használt technológia. Mint ahogy 

azonban már fentebb is említésre került a technológia-orientált módszereket a legritkább 

esetben alkalmazzák önmagukban, sokkal gyakrabban más módszerekbe integrálva. 

 

                                                      
3 Ilyenek lehetnek például az energia-igény, vagy éppen az összes anyagszükséglet. Példa ezen módszerekre a MIPS (Material Intensity per 

Unit Service) módszere. 
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MONETARIZÁLÓ MÓDSZEREK 
A monetarizáló módszerek a korábban bemutatott módszerektől eltérően nem a fizikai 

mennyiségek, hanem pénzösszegek oldaláról közelítik meg a különböző terheléseket. Ezen 

módszerek során az egyes fizikai mennyiségeket megpróbálják monetarizálni, azaz 

pénzértékkel ellátni. A módszer elméleti alapja abban a tényben gyökerezik, hogy az adott 

komponens esetében a monetarizált értékkel megfelelő hatékonysággal számszerűsíteni lehet 

az adott komponens kapcsán jelentkező szűkösséget4. A monetarizált értékek aztán már 

könnyedén összegezhetőek. Az adott környezetterhelések monetarizálása használt módszerek 

sokfélék lehetnek, alapvetően azonban két csoportba sorolhatóak [FINNVEDEN, 1999]: 

– a fizetési hajlandóságon (willingness to pay), 

– a nem a fizetési hajlandóságon nyugvó módszerekre. 

A ’willingness to pay’ típusú módszereknek is számos fajtája ismert, többek között ide 

sorolhatóak a feltárt preferenciák módszerei (Pl.: az utazási költség módszer, vagy éppen a 

hedonikus árazás módszere), vagy a kinyilvánított preferencia módszerek (Pl.: CVM = 

Contingent Valuation Method), valamint a társadalom által kinyilvánított preferenciákon 

nyugvók, mint például a zöld adók.  

A nem a fizetési hajlandóságon nyugvó megoldások gyakran annak kiszámolásából indulnak 

ki, hogy mennyi lenne a költsége, ha valamilyen terhelés-csökkentő intézkedést akarnának 

bevezetni. 

A monetarizáló módszerek nagy előnye, hogy mivel minden pénzértékben van megadva, így 

lehetőség nyílik a teljes körű aggregációra, hiszen az azonos mértékegységben lévő értékek 

korlátozás nélkül összeadhatóak. Legnagyobb hátránya azonban pont abban rejlik, hogy nem 

természettudományos számításokon nyugszik, hanem a társadalom által kinyilvánított 

preferenciákon, melyek nem feltétlenül mindig megfelelően reprezentálják adott komponens, 

vagy terhelés esetében a szűkösséget, hanem torzítottak is lehetnek. Mindezek mellett 

azonban megfelelő odafigyeléssel, modern statisztikai módszerekkel és nagy elemszámú 

statisztikai mintákkal ez a torzító jelleg jelentősen csökkenthető.  

CÉLTÓL VALÓ TÁVOLSÁGON ALAPULÓ MÓDSZEREK 
A céltól való távolságon alapuló módszereket angolul Distance to Target (DTT) 

módszereknek nevezik. Ezen módszerek közös jellemzője, hogy a pillanatnyi terhelést 

viszonyítják valamilyen célértékhez.  

                                                      
4 Ennek az alapja az a felismerés, hogy például a kinyilvánított preferenciák esetében az emberek érzékelik az adott anyag, vagy emisszió 

kapcsán jelentkező szűkösséget és az minél nagyobb mértékű, annál nagyobb pénzértéket tulajdonítanak neki.   
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Természetesen mivel ez a megnevezés az aggregáló módszerek egy egész csoportját jelenti, 

ezért a benne foglalt megoldások között számos eltérés tapasztalható. Az eltérések okait 

[FINNVEDEN, 1999] az alábbiakban összegzi: 

– az értékelésnek a célokból való matematikai levezetése, 

– a célok különféle fajtái, 

– leltár-, vagy pedig karakterizáláshoz használt adatokat használ-e a súlyozásban. 

MATEMATIKAI LEVEZETÉS 

A matematikai levezetésnek három fő csoportja különíthető el [FINNVEDEN, 1999].  

Az első esetben a súlyfaktorok fordítottan arányosak a célokkal és a célok egyformán 

fontosak. Ez a megközelítés nagymértékben hasonlít az életciklus hatásértékelés során 

normalizálásnak5 nevezett lépéshez. Ez az eset a legegyszerűbb esetet jelenti.  

A matematikai kapcsolat második csoportja során a súlyfaktor egyezményesen egy és ennek 

révén a célokat a környezeti károkhoz viszonyítják. Ilyen megoldást alkalmaz többek között 

az Eco-indicator 95 módszere. 

A harmadik és egyben utolsó esetben mind a cél-, mind pedig a tényleges értékek adott 

régióra, országra vonatkoznak. Az ily módon kialakított súlyfaktort kell a környezetterhelés 

pillanatnyi értékeivel felszorozni. Ezt a megoldást alkalmazza többek között az ún. ökopont 

módszer.  

CÉLOK KIVÁLASZTÁSA 
A célok kiválasztása során alapvetően két fő irányt lehet választani. A célok lehetnek: 

– természettudományos elveken, számításokon, 

– politikai célkitűzéseken nyugvók. 

A természettudományos elveken nyugvó célmeghatározás során a célértéket a fenntartható, 

vagy pedig a kritikus szinthez, terhelésekhez kötik. Elvileg ez a megoldás garantálhatja a 

fenntarthatóság elveinek figyelembevételét, hiszen a célérték megválasztása során a 

fenntarthatóság elve beépül a módszerbe. Probléma azonban ezen megközelítés esetében, 

hogy a fenntartható, vagy éppen – másik oldalról – a kritikus értékek meghatározása számos 

esetben korlátokba ütközik, hiszen – a jelenlegi természettudományos ismeretek szintjén – 

számos környezeti elem és számos komponens esetében nehéz, vagy éppen lehetetlen 

meghatározni a fenntartható terhelés szintjét.  

                                                      
5 A normalizálásról bővebben a 3.3 .fejezetben. 
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Illetve azokban az esetekben, ahol ez lehetséges, a számítások sok esetben ott is becslésekre 

és különféle bizonytalanságú modellekre alapoznak. 

A politikai célkitűzések esetén jóval egyszerűbb a dolog. A környezetvédelmi szabályozás 

kiterjedésével együtt szinte az összes környezetterhelő komponensre, vagy éppen input-oldali 

terhelésre lehetséges megfelelő célértéket találni. Célértéket definiálhatnak, többek között 

nemzetközi megállapodások (Pl.: CO2-csökkentés, stb.), nemzeti szintű szabályozások (Pl.: 

határértékek, stb.), de akár szabványok is. Gyakorlatilag a ma ismert terhelés szinte minden 

vállfajára lehet találni megfelelő célértéket6. Ami a politikai célok alkalmazásának egyik 

legfontosabb „gyengesége”, pont ezen célok meghatározása. A politikai célkitűzések és 

vállalások ugyanis gyakran nem csak természettudományos alapokon nyugszanak7, hanem 

adott esetben tükröződhet bennük az egyes politikai érdekcsoportok egymástól eltérő 

véleménye a problémáról, vagy éppen a különböző lobbyérdekek. Ily módon a politikai célok 

nem mindig szolgálják, vagy nem megfelelően szolgálják a fenntarthatóság elveit.     

Összegezve tehát elmondható, hogy az igazán pontos megoldást a fenntarthatóság elvéből 

levezetett célok alkalmazása jelentené, ám ezek előállítása gyakorta nehézségekbe ütközik, 

vagy csak kismértékű pontossággal állapítható meg. Ezzel szemben a politikai célok 

széleskörűen rendelkezésre állnak, ám – pont megállapításuk módjából fakadóan – 

módszertani aggályoktól terheltek. Adott módszer esetében a két megoldás közötti választás a 

vizsgálandó probléma és rendelkezésre álló adatok függvénye. Ami alapszabályként 

elmondható az az, hogy egy módszeren belül a kétfajta célmegállapítási megoldást keverni 

nem szabad. 

A DTT módszerek esetében az aggregálás alapja az egyes komponensekre kiszámolt faktor 

rendelkezésre állása. Ezen faktorok tükrözik a választott célérték és a tényleges, adott 

pillanatban jellemző kibocsátások egymáshoz való viszonyát, vagyis azt a szűkösséget, ami az 

egyes kibocsátások és a még nem kritikus célok között feszül. Ezekkel a viszonyszámokkal 

beszorozva a tényleges kibocsátásokat lehetővé válik az egyes terhelések összegzése, vagyis 

az aggregálás. 

                                                      
6 Célérték lehet a kibocsátás, vagy felhasználás csökkentése mellett az is akár, hogy adott komponens kibocsátása változatlan szinten 

maradhat. 
7 Nem is nyugodhatnak, hiszen ezen esetekben is felmerül a korábban említett probléma, névleg az, hogy adott komponens, vagy 

környezetterhelés esetében nem elegendőek a rendelkezésre álló ismeretek és így nem lehetséges a célérték meghatározása. 
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KRITIKÁK 

 [FINNVEDEN, 1999] kritikaként említi a DTT módszerek kapcsán, hogy esetükben – 

függetlenül attól, hogy politikai, vagy fenntarthatósági célokon nyugszanak – az egyes célok 

és velük együtt a faktorok is azonos jelentőségűek, azonos súlyt képviselnek. Véleménye 

szerint ez a probléma csak akkor oldható fel, ha már a célok megállapítása során egy 

formalizált panel-, vagy pedig monetarizáló-módszerrel történik a célok választása, hiszen 

csak ebben az esetben biztosítható, hogy az egyes területek eltérő súlyt képviseljenek8. [LEE, 

1999] megközelítése is alátámasztja ezt az elvet, hiszen kimondja, hogy az eredeti súlyozási 

faktor a DTT módszerekben nem elegendő, hanem ezen túl egy korrekciós tényezőt kell 

alkalmazni, amely az egyes terhelések relatív jelentőségét mutatják egy adott védendő 

területen belül.    

[FINNVEDEN, 1999] megközelítése csak részben igaz, hiszen mind a természettudományos 

alapokon nyugvó célmegállapításnál, mind pedig a politikai célok esetében a célértékek 

kialakítása tükrözi az egyes tématerületek eltérő súlyát. A fenntarthatósági célok esetében már 

a célok kiszámítása egyfajta ki nem fejezett értékítéletet tükröz, hiszen a számítások mindig a 

fenntartható szint elérését célozzák meg, amelytől való távolság – mely az egyes 

komponensek esetében nyilvánvalóan eltérő – már önmagában tükrözi az adott területek 

egymáshoz képesti súlyát9. A politikai célmeghatározás esetében mindez még kiegészül azzal 

is, hogy az adott helyzetnek (Pl.: egy adott kirobbant problémának) megfelelően ezek az 

értékek „torzulhatnak” is, vagyis az adott „közhangulatnak” megfelelően bizonyos területeket 

előtérbe állítanak, mélyebben, szigorúbban szabályoznak10. Ez a fajta „megkülönböztetés” 

pedig nem más, mint az egyes területek egymáshoz képesti súlyozása. Ily módon – ha indirekt 

módon is – de az egyes célértékekbe beépülnek az adott terület kapcsán érzékelhető 

preferenciák, az egyes területek eltérő súlya, vagyis rögtön adott az egyes témakörök eltérő 

súlyozása.  

 

                                                      
8 [FINNVEDEN, 1999], pp. 25. – 26. 
9 Például nem mindegy, hogy adott vízbázis arzén terheléséről, vagy éppen foszfor-terheléséről van szó. Nyilvánvaló, hogy a két anyag 

eltérő veszélyessége és a vízbe kerülésük utáni eltérő hatásmechanizmusuk miatt eltér a két anyag kapcsán kiszámítható kritikus terhelési 
szint. Ez az eltérés pedig már önmagában (természettudományos) értékítéletet tükröz. 

10 Elég itt csak az elmúlt időszak környezeti szabályozásának ciklusaira gondolni, melynek során először a légnemű anyagok kibocsátását 
szabályozták mélyrehatóan, majd szép lassan a hangsúly áttevődött a vízterhelő anyagok szabályozására. Egy másik példa adott területek 
helyzetfüggő „előtérbe állítására” a közelmúlt eseményei és a CO2-kibocsátás kapcsán született nemzetközi és nemzeti vállalások, melyek 
– már csak értéküknél fogva is – magasabb súlyt adtak a CO2-terhelésnek, mint a környezetterhelés egyéb vállfajainak. 
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Mindezek ellenére a DTT-módszerek hatékonysága, pontossága növelhető a közbeiktatott 

panel-, illetve monetarizáló módszerekkel, melyek beépítése az adott módszertanba elvileg 

lehetséges is. [SEPPÄLÄ – HÄMÄLÄINEN, 2001] foglalkozott többek között a DTT 

módszereken belül a súlyozás jelentésével, illetve az egyes súlyfaktorok kiszámításának 

kérdéskörével. Ehhez a döntéselméletben ismert MAVT (Multiattribute Value Theory = 

többjellemzős értékelmélet) elméletét hívta segítségül. 

Összegezve a céltól való távolságon alapuló megközelítések az aggregáló módszerek egy 

meglehetősen komplex csoportját alkotják, melyek – bár módszertani bizonytalanságok 

felmerülnek velük kapcsolatban – viszonylag könnyen és hatékonyan alkalmazhatóak a 

vállalatok számára, mint aggregáló módszerek. 

PANEL-MÓDSZEREK 
A panel-módszerek némiképp eltérnek az aggregáló módszerek eddig bemutatott vállfajaitól. 

Szemben a korábban bemutatott módszerekkel, a panel-módszerek nem különféle számítások 

segítségével aggregálják az értékeket, hanem azoknak, a panelben résztvevők által kialakított 

relatív súlya alapján. A panel-eljárások alapvető jellemzője, hogy esetükben embereket 

kérdeznek meg, hogy jelöljék meg preferenciáikat az egyes terhelések kapcsán. Az így 

kialakított relatív súlyok11 alapján az egyes komponensek összehasonlíthatóvá és 

összegezhetővé válnak.  

A panel-eljárásokat sokféleképpen lehet csoportosítani, egyik lehetséges változata ennek a 

következő jellemzők alapján történő csoportosítás [BRUNNER, 1998]: 

– milyen módszertannal történik a megkérdezés, 
– kik a panel résztvevői, 
– milyen a panel lefolyása (egy-, vagy esetleg többfordulós), 
– mi a panel eredménye, cél-e például a konszenzus elérése. 

Ami azonban általánosságban elmondható, hogy nincs általánosan elfogadott, standardizált 

módszertan egy panel-felmérés lefolytatására. A keretfeltételek alkalmazása az egyes 

esetekben eltérő eredményeket jelenthet, ily módon az egyes panel-módszerrel aggregált 

értékek nehezen, vagy egyáltalán nem hasonlíthatóak össze egymással.  

                                                      
11 A panel-módszerek esetében a panelben résztvevőktől általában azt kérdezik, hogy jelöljék meg, hogy az egyes terhelések közül 

véleményük szerint melyik a súlyosabb, illetve, hogy mely terhelés, mely terheléssel összevethető mértékű. Példaképpen, egy panel-
megkérdezés eredményeként kijöhet az, hogy Pl.: 1 kg CO2 kibocsátását a résztvevők egyenértékűnek tekintenek 5 kg P vízbe 
bocsátásával (a példa hipotetikus). 
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 3.2.1 Kvalitatív módszerek 

A kvalitatív módszerek igazából nem tekinthetőek aggregáló módszereknek, hiszen 

kifejezetten csak kvalitatív módszerek alkalmazásával nem, vagy csak megkérdőjelezhető 

pontossággal összegezhetőek a gyűjtött indikátorok.  

A módszerek ezen csoportja leginkább a korábban bemutatott panel-módszerekhez 

hasonlatos, hiszen sok esetben ezek célja is az egyes terhelések egymáshoz képesti relatív 

súlyának megállapítása. A kvalitatív módszereknek számos módszere ismert ([WENZEL, 

1998]; [VOLKWEIN et al., 1996]). 

Mivel a kvalitatív módszerek elsődleges célja nem a rendelkezésre álló mérőszámok 

összegzése, sokkal inkább az eredmények kvalitatív értékelése és mivel nem alapulnak 

standardizált, mindenki által alkalmazható matematikai módszerekre, így nem tekinthetőek 

aggregáló módszereknek. Alkalmasak lehetnek azonban az aggregáló módszerek által nyújtott 

eredmények kvalitatív értékelésére, pontosabb és jobban felfogható bemutatásuk 

elősegítésére. 

Összegezve tehát az aggregáló módszerek egy lehetséges csoportosítása az 5. ábrának 

megfelelően tehető meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ÁBRA: AZ AGGREGÁLÓ MÓDSZEREK EGY LEHETSÉGES CSOPORTOSÍTÁSA 
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A fentebb bemutatott módszerek közül elsősorban a monetarizáló módszerek és a céltól való 

távolságot alkalmazó módszerek tekinthetők aggregáló módszernek, hiszen csak ezek 

módszertani alapja annyira standardizált és robosztus, hogy azt egymástól eltérő helyzetekben 

is eredményesen lehessen alkalmazni, ezzel biztosítva azt a nem elhanyagolható célt, hogy az 

egyes szervezetek környezeti teljesítménye összehasonlíthatóvá váljék12.   

3.3 AGGREGÁLÓ MÓDSZEREK ÉS AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS KAPCSOLATA 

Mint az aggregáló módszerek fentebb történő bemutatása során nyilvánvalóvá vált, a KTÉ 

ezen módszereinek célja a nagy számosságú és kiterjedt kört lefedő környezeti indikátorok 

által hordozott információk, eltérő modellek (természettudományos / környezetpolitikai 

alapok) segítségével környezeti hatásokká konvertálása. Ezen folyamat során a nagy 

számosságú információból jóval kisebb számosságú (kvalitatív) értékkel rendelkező 

információ születik. Jelen fejezet célja, annak megvizsgálása, hogy az életciklus-értékelés, 

azon belül is különösképpen az életciklus-elemzés hatásértékelési fázisában alkalmazott 

módszerek megfeleltethetők-e ennek a feladatnak. Ez az életciklus-értékelés egyes fázisainak, 

illetve részletesebben a hatásértékelési fázisnak a vizsgálatát igényli. 

3.3.1 Az életciklus-értékelés13 szerkezeti felépítése 

Az életciklus-értékelés (Life-Cycle Assessment = LCA) nem más, mint:  

„Egy termékrendszerhez tartozó bemenet, kimenet és a potenciális környezeti hatások 
összegyűjtése és értékelése a termék teljes életciklusa során.”14  

Az életciklus-értékelés folyamata hat fő lépésre bontható. Ezek a következők [ISO 14040, 

1998]: 

– cél és tárgykör meghatározása, 
– leltárelemzés, 
– hatásértékelés,  
– eredmények értelmezése, 
– jelentés, 
– kritikai átvizsgálás. 

                                                      
12 A panel-módszerek esetében a panelben résztvevőktől általában azt kérdezik, hogy jelöljék meg, hogy az egyes terhelések közül 

véleményük szerint melyik a súlyosabb, illetve, hogy mely terhelés, mely terheléssel összevethető mértékű. Példaképpen, egy panel-
megkérdezés eredményeként kijöhet az, hogy Pl.: 1 kg CO2 kibocsátását a résztvevők egyenértékűnek tekintenek 5 kg P vízbe 
bocsátásával (a példa hipotetikus). 

13 Az életciklus-értékelést szokás (főleg német nyelvterületen) öko-mérlegnek is nevezni főképp azért mert mintegy mérlegszerűen 
számbaveszi egy adott termék, funkcióegység kapcsán felmerülő bemeneti és kimeneti oldalon jelentkező terhelést. Nem szabad azonban 
az öko-mérleg megnevezést összekeverni a szintén a német nyelvterületről származó öko-kontrolling fogalommal. Az öko-kontrolling 
elsősorban – vállalati szinten – a környezetvédelmileg releváns adatok gyűjtését és ábrázolását, kommunikálását jelenti. Az 
elkövetkezőkben ennek megfelelően az öko-mérleg megnevezés az LCA analógiájára kerül használatra. 

14 [ISO 14040, 1998], p. 6. 
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Mivel az elemzés célja a vállalati KTÉ aggregáló módszerei és az életciklus-értékelés során 

alkalmazott hatásértékelő eljárásai közötti hasonlóság, esetleges koherencia vizsgálata, ezért a 

dolgozat szempontjából az LCA egyes lépései közül a hatásértékelés lépése lényeges.  

E fázis célja a leltárelemzés során összegyűjtött mérőszámok segítségével a termék, illetve 

pontosabban a funkcióegység által okozott környezeti hatások kiértékelése, a hatások 

jelentőségének és egymáshoz képesti súlyuknak a definiálása. Ily módon a leltár során 

összegyűjtött naturális mennyiségek minőségi értékelésére törekszik15. 

Mivel jelen dolgozatnak nem célja az életciklus-értékelés módszertanának elemzése, sokkal 

inkább a vállalati környezeti teljesítményértékelés aggregáló módszereinek vizsgálata, ezért a 

továbbiakban a módszertanról általánosságban nem, csak annak hatásértékelési fázisáról, azon 

belül is az alkalmazható módszerekről lesz szó. 

AZ ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉS ELHELYEZÉSE A TÖBBI DÖNTÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZ KÖZÖTT 

Az életciklus-értékelés alapvető célja a döntéshozók információkkal való támogatása egy 

adott funkcióegységnek a teljes életciklusa alatt jelentkező környezeti hatásait illetően. Ily 

módon az életciklus elemzés a fenntarthatóság dimenziói közül elsősorban a környezeti részt 

öleli át. Hozzá kell tenni azonban, hogy az LCA elemzések körében egyre gyakoribb 

életciklus költségbecslés (LCC = Life-Cycle Costing) segítségével ez a vizsgálati spektrum 

kiterjeszthető a gazdasági komponensre is. 

[HOFSTETTER, 1998, idézi FRISCHKNECHT, 2005] a szervezeti környezeti 

döntéstámogató eszközöket mátrix jelleggel felosztotta a mikro-, meso-, illetve makro-szinten 

értelmezhető, valamint a társadalmi, környezeti és gazdasági jellemzőket elemző módszerekre 

(6.ábra). Ebben a felosztásban az életciklus-értékelés egy, elsősorban mikro-szinten (azon 

belül is a termék, vagy szolgáltatás, illetve adott esetben a telephely szintjén) alkalmazható, a 

környezeti dimenziót leíró módszernek tekinthető. Alaposabban megvizsgálva az életciklus 

elemzések jellegét, szerkezeti felépítését és módszertanát az alkalmazási kör némiképp 

kiszélesíthető, mind horizontálisan, mind pedig vertikálisan.  

A horizontális kiegészítés tekintetében a korábban már említésre került LCC módszertana, 

vagyis az életciklus költségbecslés említhető. Segítségével az LCA vizsgálódási köre 

kiterjeszthető a gazdasági dimenzióra is.  

                                                      
15 A hatásértékelés fázisáról bővebben a 3.3.2 fejezetben. 
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Vertikálisan a kiterjesztés lehetősége a meso-szintű alkalmazások irányába adott. A meso-

szinten alkalmazott döntéstámogató módszerek egyik szignifikáns csoportja a különféle 

projektekre alkalmazott környezeti hatásvizsgálat (Environmental Impact Assessment = EIA) 

módszertana. Az EIA számos elemében jelentős hasonlóságot mutat az LCA-módszerével. 

Bár számos szerző (Pl.: [UDO DE HAES, 1996]) kiemelte, hogy az LCA és EIA elemzések 

között jelentős különbségek vannak, az utóbbi idők vizsgálatai megerősítették azt a tényt, 

hogy az LCA és az EIA eljárások között jelentős hasonlóságok átfedések találhatóak 

[TUKKER, 2000]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ÁBRA: KÖRNYEZETI DÖNTÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZÖK FELOSZTÁSA [FRISCHKNECHT, 2005] ALAPJÁN 
(PIROSSAL A VÁLTOZTATÁSOK) 
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Ily módon az életciklus-értékelés alkalmazási területét némiképp kiegészítve, elmondható, 

hogy az LCA módszere eredményesen alkalmazható a mikro- (termék, szolgáltatás, 

telephely), illetve a meso-szintű (projektek) környezeti és gazdasági értékelésére.    

Bár nem tartozik „szigorúan” a dolgozat vizsgálódási körébe, hasonló „kiterjesztés” 

értelmezhető többek között a környezetmenedzsment rendszer esetében is. Az utóbbi évek 

egyre erőteljesebben jelentkező tendenciájának megfelelően, a vállalati gyakorlatban egyre 

terjed a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (CSR) elve. Ez gyakran a 

környezetmenedzsment rendszer keretében, azzal szoros összefüggésben értelmezhető. Ily 

módon a KMR vizsgálódási területe horizontálisan kiterjeszthető a társadalom szegmensére 

is. Horizontálisan a KMR a mikro- és a meso-szintet is átfogja, komplex megoldást kínálva 

egy adott szervezet környezeti – társadalmi hatásaira. 

3.3.2 Az életciklus hatásértékelése16 

Az életciklus hatásértékelési (ÉCHÉ = életciklus hatásértékelése, angolul: LCIA = Life-Cycle 

Impact Assessment) fázisa17 az LCA lefolytatásának harmadik lépése18. Célja, az életciklus 

leltár során begyűjtött természetes mértékegységben szereplő adatok értékelése, a velük 

összefüggő környezeti terhelések kiszámítása. Ily módon jelentős mértékben hozzájárul a 

gyűjtött adatok pontosabb megértéséhez, a fellelhető súlypontok megtalálásához. 

Mivel az LCIA folyamata, módszertana, valamint alkalmazott eljárásai nagy mértékű 

hasonlóságot mutatnak a vállalati szintű környezeti teljesítményértékelés aggregáló 

módszereivel19, ezért annak részletesebb bemutatása a dolgozatban indokolt. Nem minden 

eleme kerül azonban elemzésre az LCIA-nak, csak azok, melyek esetében az aggregáló 

módszerekkel való kapcsolat indokolt. 

 

 

 

                                                      
16 Az életciklus hatásértékeléssel szabványszinten az ISO 14042-es szabvány foglalkozik, mely Magyarországon MSZ EN ISO 14042:2001 

néven került honosításra. A következőkben a hatásértékelés lépéseinek bemutatására ezen szabvány iránymutatásai lesznek felhasználva. 
17 A szakasz bemutatása során az elsődleges irányadó az MSZ EN ISO 14042:2001 volt. 
18 Az életciklus hatásértékelés definíciója az ISO 14040 szerint: „Az életciklus-értékelésnek az a szakasza, amelyben a cél egy 

termékrendszerben szereplő potenciális környezeti hatások nagyságának és jelentőségének megismerése és kiértékelése.” [ISO 14040, 
1998], p. 6. 

19 Az aggregáló módszerekkel való kapcsolat, szinergiák bemutatására, bővebb kifejtésére lásd a  3.3.4 fejezetet. 
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AZ ÉLETCIKLUS HATÁSÉRTÉKELÉS ALAPMETÓDUSA 
Az LCIA célja az életciklus leltárelemzés (ÉCLE = életciklus leltárelemzés, angolul: LCI = 

Life-Cycle Inventory Assessment) során kapott adatok hozzárendelése bizonyos környezeti 

problémakörökhöz, a naturális mennyiségek és adott környezeti probléma közötti számszerű 

kapcsolat megteremtése. Ily módon ezen ciklus eredménye annak ismerete, hogy adott 

kibocsátás (egy termék, vagy még pontosabban egy funkcióegység kapcsán) milyen 

mértékben járul hozzá adott környezeti problémakör súlyosságához.  

A naturális mennyiségek és környezeti problémakörök közötti kapcsolat megteremtése 

formalizált lépésekkel és egyöntetűen elfogadott módszerek segítségével történik.  

Összegezve az LCIA folyamata az alábbi lépések sorozatára bontható fel: 

1. Bemenő adatok: az életciklus leltárelemzés eredményei. 
2. Konvertálás: az LCI eredményeinek számszerű hozzárendelése az egyes 

környezeti hatáskategóriákhoz. 
3. Kimenő adatok:  az LCIA eredményei, adott kibocsátás hozzájárulása adott 

környezeti problémakörhöz. 

AZ LCI EREDMÉNYEINEK KONVERTÁLÁSA LCIA EREDMÉNYEKKÉ 
Az életciklus leltárelemzés eredményeinek környezeti hatáskategóriákhoz való 

hozzárendelése formalizált folyamat, meghatározott kötelező, illetve választható elemekből 

tevődik össze, melyet az ISO 14042 részletez (7. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÁBRA: AZ ÉLETCIKLUS HATÁSÉRTÉKELÉS ELEMEI 
FORRÁS: [ISO 14042, 2001, P. 8.] 

Kötelező elemek

A hatáskategóriák, a kategória-mutatószámok és a jellemzési modellek kiválasztása

Az ÉCHÉ eredményeinek hozzárendelése (osztályozás)

A kategória-mutatószámok eredményeinek kiszámítása (jellemzés)

Kategória-mutatószámok eredményei (ÉCHÉ-profil)

Választható elemek

A kategória-mutatószámok eredményei nagyságának kiszámítása, viszonyítva a 
referenciainformációhoz (normalizálás).

Csoportosítás
Súlyozás

Adatminőség-elemzés

Kötelező elemek

A hatáskategóriák, a kategória-mutatószámok és a jellemzési modellek kiválasztása

Az ÉCHÉ eredményeinek hozzárendelése (osztályozás)

A kategória-mutatószámok eredményeinek kiszámítása (jellemzés)

Kategória-mutatószámok eredményei (ÉCHÉ-profil)

Választható elemek

A kategória-mutatószámok eredményei nagyságának kiszámítása, viszonyítva a 
referenciainformációhoz (normalizálás).

Csoportosítás
Súlyozás

Adatminőség-elemzés
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A kötelező elemek a következők: 

– hatáskategóriák, a kategória mutatószámok, és az alkalmazni kívánt jellemzési 
modellek kiválasztása, 

– osztályozás, 
– jellemzés. 

A hatásértékelés egyes lépései részletesebben kifejtve a következők: 

1.LÉPÉS 

A hatáskategóriák nem mások, mint:  

„A környezeti problémaköröket képviselő osztály, amelyhez az ÉCLE eredményei 
hozzárendelhetők.”20. 

Vagyis egyszerűbben kifejezve a környezeti hatáskategóriák a nagy, globális környezeti 

problémák gyűjtőfogalma. Környezeti hatáskategória lehet, többek között például a 

klímaváltozás, a savasodás, vagy éppen a ózoncsökkenés.  

A hatáskategóriákkal együtt definiálni lehet ún. jellemzési modelleket is, melyek feladata – a 

korábban említett módon – az indikátoreredmények és a hatáskategória közötti kapcsolat 

megteremtése. Az előbbi példánál maradva a klímaváltozáshoz kapcsolható jellemzési modell 

az IPCC21 által kialakított modell. A jellemzési modellek az adott környezeti probléma 

mechanizmusát tükrözik. 

Az adott kategórián belül – a jellemzési modell segítségével – lehetséges az ún. kategória 

végpontok definiálása. Ezek a kategória végpontok az adott környezeti problémakör 

indikátorai, melyek segítségével lemérhető az adott problémakör tényleges hatása a 

környezetre22. A cél ezen kategória végpontok terhelésének csökkentése. A klímaváltozás 

kategória végpontjai lehetnek például a korallzátonyok, az erdők, vagy éppen a termés. 

Minden kategória végpont esetében definiálhatóak ún. kategória mutatószámok, melyek az 

adott kategória végpontot jellemzik. A klímaváltozás esetén ez például az infravörös sugárzás 

energia-fluxussűrűsége (W/m2).  

A kiválasztott kategória végpont, jellemzési modell és kategória mutatószám segítségével már 

ki lehet gyűjteni az LCI azon értékeit, melyek az adott kategóriához rendelhetőek hozzá.  

                                                      
20 MSZ EN ISO 14042:2001, p. 6. 
21 Az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) a klímaváltozást, annak mozgatórugóit, hatásait vizsgáló kormányközi szerv. Az ő 

nevéhez fűződik a klímaváltozás általánosan elfogadott modelljének kidolgozása és folyamatos aktualizálása.   
22 A kategória végpontok (angolul: category endpoint) pontos definíciója az ISO 14042 szerint: „A természeti környezet, az emberi egészség 

vagy az erőforrások olyan tulajdonsága vagy szempontja, amely egy megfontolandó környezeti problémakört azonosít.” [ISO 14042, 
2001], p.6. 
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A klímaváltozás esetében ez például a különböző üvegházhatású gázok kibocsátása a 

funkcióegységre vonatkoztatva.  

Azért, hogy ne minden – adott hatáskategóriához kapcsolódó – komponens esetében külön 

kelljen kiszámítani a hozzájárulás mértékét, ezért minden problémakör esetén definiálhatóak 

ún. jellemzési, vagy karakterizálási tényezők23, melyek segítségével az adott 

hatáskategóriához tartozó indikátorok – az egymáshoz viszonyított relatív súly alapján – 

közös egységbe számíthatóak át. Ilyen karakterizálási tényező a klímaváltozás esetében az ún. 

globális felmelegedési potenciál (Global Warming Potential = GWP), mely az egyes 

üvegházhatású gázok egymáshoz viszonyított üvegházhatást okozó képességük súlyát 

tartalmazza. Minden jellemzési faktor esetében egy ún. referencia anyagot definiálnak, 

melynek a tényezője 1 és ehhez hasonlítják a többi komponenst. Ez az IPCC-modell esetében 

a CO2, mint az egyik legjelentősebb üvegházhatású gáz [ISO 14042, 2001].  

2. LÉPÉS 

A hatáskategóriák, a jellemzési modellek, kategória mutatószámok és jellemzési tényezők 

kiválasztása utáni következő lépés az LCI indikátorainak hozzárendelése az egyes 

hatáskategóriákhoz. Ebben a lépésben történik meg a feltárt különféle input- és output-oldali 

terhelések hozzárendelése az egyes környezetvédelmi problémakörökhöz (a korábbi példában 

az üvegházhatású gázok hozzárendelése a klímaváltozás kategóriához). Ez a lépés még nem 

jelent számítást, mindössze a rendelkezésre álló adatok strukturálását, osztályozását. Ezért is 

nevezik osztályozásnak is ezt a szakaszt. Az osztályozást nehezíti, hogy egyes komponensek 

egyszerre több hatáskategóriához is tartozhatnak (Pl.: az SO2 kihathat a savasodásra, valamint 

az emberi egészségre is.), valamint az, hogy egyes komponensek egymás utáni 

mechanizmusok között oszlana el (Pl.: az NOx, ami mind a talajmenti ózonképződéshez, 

mind pedig a savasodáshoz hozzárendelhető). Ezen komponensek esetében óvatosan kell 

eljárni és kerülni kell a dupla számbavételt, mely torzíthatja az eredményeket.  

3. LÉPÉS 

Az LCIA kötelező elemeinek záró lépése a tényleges környezeti terhelések kiszámítása. 

Ebben a lépésben történik meg az egyes input- és output tényezők adott hatáskategóriához 

való relatív hozzájárulásának kiszámítása.  

                                                      
23 A karakterizálási tényezők (characterization factor) definíciója az ISO 14042 szerint a következő: „Egy jellemzési modellből származtatott 

tényező, amelyet arra használnak, hogy ezek segítségével átszámítás útján az ÉCLE hozzárendeléses eredményei a kategória-
mutatószámok közös egységében legyenek kifejezve.” [ISO 14042, 2001], p.7. 
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Első lépésként a megfelelő jellemzési tényezők segítségével megtörténik a különböző 

hatáskategóriába tartozó indikátorok közös nevezőre hozása (Pl.: kg CO2-ekvivalens). Ezt 

követően az átszámított LCI eredmények közös mutatószám eredménnyé történő összegzése, 

aggregálása következik.  

Ebben segítséget a különböző hatáselemző módszerek jelentenek, melyek eltérő módon, 

eltérő mechanizmussal számítják ki az eredményeket.  Az alkalmazott különböző modellek, 

kiterjedtségük, pontosságuk, tudományos megalapozottságuk eltérősége okán jelentős 

mértékben befolyásolhatják a kapott eredményeket, ezért két LCIA eredményt 

összehasonlítani csak akkor lehetséges, ha azonos módszerrel történt az elemzés. További 

nagyon fontos követelmény, hogy az értékek korrektsége és használhatósága érdekében 

nemzetközileg elfogadott módszerek alkalmazása célszerű.  

Az LCIA kötelező elemeit lehetőség van opcionális elemekkel kiegészíteni, melyek a 

következők lehetnek: 

– normalizálás, 
– csoportosítás, 
– súlyozás, 
– adatminőség-elemzés. 

NORMALIZÁLÁS 

A normalizálás nem más, mint a kategória-mutatószám eredményeinek viszonyítása 

valamilyen referenciaértékhez (Pl.: összes CO2-kibocsátás elosztása az adott ország éves CO2-

kibocsátásával). Az így kapott értékek relatív értékek és segítséget nyújtanak a 

döntéshozóknak az adott terhelés relatív súlyának eldöntésében. A normalizáláshoz 

különböző – javarészt ország, vagy például Európa-szinten – tanulmányokban rendelkezésre 

állnak adatok. 

CSOPORTOSÍTÁS 

A csoportosítás célja a hatáskategóriák csoportba rendezése, mely történhet például területi 

jelleg, vagy éppen értékválasztáson alapuló súlyozás alapján (nem súlyos, közepesen súlyos, 

súlyos hatás). 

SÚLYOZÁS 

A súlyozás célja az egyes hatáskategóriák egymáshoz képesti súlyának kiszámítása és ily 

módon a különböző hatáskategóriák egy mérőszámba történő összegzésének elősegítése.  
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A súlyozás alapja nem számítás, nem természettudományos háttér-információkon alapul, 

hanem értékválasztáson. Éppen ebből kifolyólag a súlyfaktorok kialakításához eredményesen 

alkalmazhatóak a panel-módszerek.  

ADATMINŐSÉG-ELEMZÉS 

Az adatminőség-elemzés célja az LCIA eredményei jelentőségének, pontosságának 

megállapítása. Ennek keretében sor kerülhet a súlyosság, az értékek bizonytalanságának 

elemzésére, valamint érzékenységi vizsgálatra. Az így kapott értékelések visszakapcsolhatók 

az LCIA folyamatába és jelentős mértékben hozzájárulhatnak annak hatékonyságának, 

pontosságának, a célkitűzésnek való megfelelőségének növeléséhez. 

Az LCIA folyamatának, kötelező és választható elemeinek pontosabb szabályozásáról az ISO 

14042-es szabvány rendelkezik. 

3.3.3 Módszerek elvi csoportosítása 

Mint ahogy a korábbiakban bemutatásra került, az LCIA-módszerek célja információk 

szolgáltatása a döntéshozóknak arról, hogy egy adott terméke életciklusával, vagy – vállalati 

oldalról nézve – egy adott telephely üzemelésével kapcsolatban keletkező input-, illetve 

output-oldali terhelések a valóságban (minőségi és mennyiségi értelemben egyaránt) milyen 

mértékű terhelést okoznak a környezetben. Tehát a cél, a „száraz” mérőszámok minőségi 

értékeléssel való felruházása.  

Ezek a módszerek – optimális esetben – az elemzés során végigvezetik a folyamatot az adott 

hatáskategória végpontjáig (endpoint), azaz a terhelés által okozott hatás számszerűsítéséig.  

Van azonban az elemzéseknek egy olyan fázisa is, amikor ez a folyamat nem „megy” végig, 

hanem – elemzési szinten – megáll a terhelést kiváltó hatások szintjén. Ezen szint kapcsán egy 

új fogalom a köztes pont (midpoint) definiálása szükséges. A köztes pont24 tehát a terhelés – 

hatás láncban25 az a pont, ahol a terhelést okozó hatások számszerűsíthetők, ám az általuk 

okozott terhelést még nem lehet számszerűsíteni.  

                                                      
24 A köztes pont megnevezés megfeleltethető az ISO 14042 szabvány fogalmazásában a kategória-mutatószám fogalmának. 
25 A terhelés – hatás lánc valójában nem más, mint a korábban az ISO 14042 által definiált ún. környezeti mechanizmus. 
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Egy gyakorlati példával élve, például az ionizáló sugárzás terhelés – hatás láncában a 

midpoint, illetve az endpoint fázisok az alábbi módon definiálhatóak [HEIJUNGS et al., 

2003]: 

– a kiváltó ok: radioaktív sugárzás (Bq), 
– köztes pont: a dózis, aminek az élőlények ki vannak téve (Sievert), 
– a végpont: az ezáltal az emberi egyészségben okozott károsodás DALY-ben26 

kifejezve. 
 

 

 

 

 

 
 

8. ÁBRA: MIDPOINT ÉS ENDPOINT FÁZIS A TERHELÉS HATÁS LÁNCBAN 
FORRÁS: [HEIJUNGS ET AL., 2003] 

Ebből is lehet látni, hogy az ún. midpoint-megközelítés a terhelés – hatás láncban sokkal 

inkább a terhelést modellezi, míg az ún. endpoint-megközelítés pedig a hatást. Ennek 

megfelelően a szakirodalomban a köztes pontot modellező módszereket szokás probléma-

orientált27 módszereknek, míg a végpontot modellezőket károsodás-orientált28 módszereknek 

nevezni. 

A midpoint-módszerek relatíve jól kidolgozott természettudományos alapokon nyugszanak. 

Hátrányuk azonban az, hogy mivel a terhelésekre fókuszálnak, nem pedig a hatásokra, ezért 

megállnak az egyes indikátorok összegzésénél adott hatáskategórián belül, nem téve lehetővé 

a különböző hatáskategóriák eredményeinek közös nevezőre hozását (Pl.: a klímaváltozás 

kategóriáján belül az eredmény az indikátorok összegzett értéke kg CO2-ekvivalensben, a 

savasodás esetén pedig kg SO2-ekvivalensben, mely két érték nyilvánvalóan nem 

összeadható). Ily módon a midpoint-módszereknél nehéz – sőt adott esetben lehetetlen29 – az 

egyes hatáskategóriák közös nevezőre hozása, vagyis egy összegzett (teljesen aggregált) 

indikátor létrehozása [SEPPÄLÄ, 2003].  

                                                      
26 DALY (Disability Adjusted Life Years, azaz rokkantságban eltöltött évek), nem más, mint az adott terhelés következtében bekövetkezett 

egészségkárosodások száma egy éven belül. 
27 angolul: problem-oriented methods 
28 angolul: damage-oriented methods 
29 Az egyes hatáskategóriák összegzése elvileg még ekkor is lehetséges, különböző súlyfaktorok segítségével, melyek megállapításához 

panel-módszerek vehetők igénybe. Az adott esetben lehetetlen kifejezést itt úgy kell értelmezni, hogy amennyiben súlyozás segítségével 
nem vethetők össze. 
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Az endpoint-módszereket pont ezen probléma kiküszöbölésére hozták létre. Esetükben – 

mivel pont a hatáslánc végén álló változásokra koncentrálnak – jóval kevesebb kategória van, 

melyek egyenként is több hatáskategória értékeit összegzik magukba. Ilyen végpont lehet 

például a valamilyen terhelés miatt elvesztett évek száma (YLL = Years of Life Lost), a 

rokkantságban letöltendő évek száma (DALY), vagy éppen az ökotoxicitás oldaláról a 

potenciálisan érintett fajok (PAF = Potentially Affected Fraction of Species) mérőszáma. 

Ezek a kategória-indikátorok több hatáskategória indikátorait ötvözhetik magukban (Pl.: a 

DALY esetében a klímaváltozás, ózonréteg vékonyodása, stb.). Ily módon jelentős mértékben 

le lehet redukálni a hatáskategóriák számát és ily módon például a további súlyozás esetén 

jóval könnyebb dolguk van a döntéshozóknak. Másik oldalról viszont az indikátorok pár 

hatáskategóriába való „sűrítése” számos módszertani kérdést felvet, illetve a már kialakult 

módszertanok esetében számos bizonytalansági tényező és egyszerűsítés tapasztalható 

[SEPPÄLÄ, 2003].   

Az ISO 14042 szabvánnyal való kompatibilitás kapcsán elmondható, hogy a benne foglalt 

elvek elsősorban a midpoint-modellekkel konzisztensek. Mivel azonban mind a midpoint-, 

mind pedig az endpoint-eljárás módszertani háttere azonos, csak más távolságra jutnak el a 

terhelés – hatás láncban, így az ISO 14042-ben foglalt elvek minden további nélkül 

alkalmazhatóak az endpoint-módszerekre is30. 

A midpoint- és endpoint-módszerek bővebb összehasonlítását lásd ([SEPPÄLÄ, 2003], illetve 

[HEIJUNGS et al., 2003]). 

Az alkalmazható módszerek – amellett, hogy éppen a midpoint-, vagy az endpoint-

kategóriába tartoznak-e – különbözhetnek egymástól abban is, hogy hány védendő 

hatáskategóriát31 tudnak kezelni. Ezek a védendő területek, olyan kategória végpontok, 

melyeknek valamilyen értékük van a társadalom számára. [UDO DE HAES et al., 1999] négy 

ilyen területet különít el: emberi egészség, természeti erőforrások, természeti környezet és 

épített környezet. 

Különbség tehető a fentieken túl még azáltal is, hogy az adott módszer milyen magas 

szinten32 aggregálja az eredményeket.  

                                                      
30 Egy példa erre: az endpoint-módszereknél alkalmazott ún. károsodás kategóriák (damage categories) minden további nélkül 

megfeleltethetőek az ISO 14042 hatáskategóriáinak. 
31 A hatáskategóriákat szokás egyébként ún. védendő területeknek (safeguard subjects) is nevezni. 
32 A magas szint jelen esetben azt jelenti, hogy minél kevesebb mérőszámba. 
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Az aggregáció legalacsonyabb fokán elhelyezkedő módszerek csak az osztályozásig jutnak el, 

míg a magasabb szintű aggregáló módszerek a normalizálás33 és a súlyozás révén nagyobb 

mértékben képesek összegezni a mérőszámokat.  

Összegezve tehát az alábbi jellemzők alapján lehet az egyes aggregáló módszereket 

elkülöníteni egymástól: 

– monetarizáló, vagy céltól való távolságon alapuló módszerek34, 
– midpoint-, vagy endpoint-jellegű módszerek, 
– milyen hatáskategóriákat tudnak modellezni, 
– milyen szintű az aggregáció. 

Természetesen az itt felsorolt jellemzők nem zárják ki, hanem – mátrix jelleggel – sokkal 

inkább kiegészítik egymást. 

3.3.4 Kapcsolat a vállalati KTÉ és az életciklus hatásértékelés módszerei között 

Eddig az életciklus-értékelés hatásértékelési fázisáról volt szó, melyet elsősorban termékek, 

szolgáltatások elemzésére használnak. A dolgozat témája viszont a vállalati szintű környezeti 

teljesítményértékelés aggregáló módszerei.  

Mint a korábbiakban bemutatottakból is kiviláglott mind a vállalati KTÉ aggregáló 

módszereinek, mind pedig az LCA LCIA lépésének egyik legfontosabb jellemzője, hogy a 

gyűjtött indikátorok által hordozott információkat minőségileg értékelve (adott környezeti 

hatáshoz, problématerülethez viszonyítva), azok számosságát jelentősen csökkentve 

törekszenek adott termék vagy éppen vállalat környezeti hatásairól pontos, számszerűsített, 

minőségileg értékelt képet adni. Az LCIA során alkalmazott módszerek kielégítik a 3.1-es 

fejezetben a KTÉ aggregáló módszerei kapcsán definiált mennyiségi és minőségi 

kritériumokat is.  

A két eltérő eljárás (vállalati KTÉ, LCIA) céljának azonossága mellett, a cél eléréséhez 

alkalmazott módszerek is nagyfokú hasonlatosságot mutatnak egymással. Az egyes 

alkalmazott módszerek között természetesen találhatók különbözőségek, de metodikájuk, 

lépéseik jelentős mértékben megegyeznek.  

                                                      
33 A normalizálás messzemenőkig támogatja az aggregálást, hiszen esetében a kapott értékeket ún. referenciértékekkel osztják el, ily módon 

mértékegységtelenítve azokat. A mértékegység nélküli értékek pedig összeadhatók, ily módon lehetőség nyílik akár egyetlen végösszeg 
kialakítására is. 

34 A proxy, illetve a panel megoldások azért maradtak ki a körből, mert nem elég robosztusak ahhoz, hogy aggregáló módszerek legyenek. 
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Különbség a két alkalmazott eljárás között a vizsgálat tárgyát (KTÉ aggregáló módszerei – 

vállalat, LCIA – termék, szolgáltatás) illetően definiálható. Ez az eltérés azonban nem 

korlátozza a két eljárás összevethetőségét és esetleges kombinálhatóságát. 

Összegezve tehát elmondható, hogy, a vállalati KTÉ aggregáló módszerei, illetve az 

életciklus-értékelés LCIA fázisában alkalmazott módszerek mind céljukban, mind 

módszertanilag jelentős hasonlóságot (azonosságot) mutatnak egymással, ezért a módszerek 

alkalmazása kombinálható.  

Vagyis az LCIA módszerei (melyek régóta a tudományos élet vizsgálódásainak 

középpontjában állnak, ily módon egyre inkább kimunkáltak, megbízhatóak és robosztusak) 

alkalmasak lehetnek a vállalati működéssel összefüggő környezeti indikátorok 

aggregálására35, a vállalati környezeti teljesítmény mélységi, kvalitatív vizsgálatára36. A 

dolgozat további részeiben ennek megfeleően az LCIA módszerei ilyen vetületben kerülnek 

vizsgálatra és alkalmazásra. 

Annak ellenére, hogy a módszertani lehetőség fennáll ezen eljárások vállalati KTÉ során 

történő alkalmazására, a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy erre meglehetősen kevés példa 

kínálkozik. Ennek hátterében az a hit áll, hogy az egyes módszerek alkalmazása – a kapott 

eredményekhez képest – aránytalanul nagy megterhelést jelentene a vállalat számára. Ez a 

feltevés azonban nem állja meg feltétlenül a helyét, hiszen – mint az a későbbiekben 

bizonyításra kerül – egy megfelelően kialakított és előkészített rendszer alkalmazása nem jár 

túlzott (pótlólagos) megterheléssel a szervezet számára. Ennek feltétele természetesen az is, 

hogy az adott szervezet jellegzetességeinek, rendszerei működésének leginkább megfelelő 

módszer kerüljön kiválasztásra. 

Az életciklus hatásértékelés módszerének egy speciális alkalmazása, mikor a különböző 

súlyozási metódusokat az innovatív ún. környezetvédelmi „ellátási görbék” (Environmental 

Supply Curves) felrajzolásához veszik igénybe. Ezen „ellátási görbék” célja a különböző 

környezetvédelmi fejlesztések (jelen esetben környezetterhelés csökkenés, vagy 

környezetállapot javulás) rangsorolása az egységnyi javulás költségei alapján.  

                                                      
35 Természetesen mindez csak bizonyos feltételek között értelmezhető, hiszen – mint a későbbiekben látni lehet – nem mindegyik módszer 

alkalmazható megfelelő hatékonysággal (itt a hatékonyságba a ráfordított anyag-, idő- és erőforrásigényt is bele kell érteni) vállalati 
szinten, vagy ha hatékony is lenne, alkalmazása túlzottan bonyolult a vállalat számára. 

36 Visszautalva a 6. ábrára, ez látszik az LCA alkalmazásának telephely szintre történő „átnyúlásából” is. 
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Segítségével lehetőség nyílik eldönteni, hogy az esetlegesen műszakilag alkalmazható 

megoldások közül melyik módszer a leghatékonyabb (vagyis a legalacsonyabb ráfordítással a 

legmagasabb környezeti javulást eredményező), illetve, hogy egy adott keretösszeg mellett, 

hogyan célszerű megosztani az intézkedéseket, hogy a legnagyobb környezetállapot javulást 

lehessen elérni. A környezetvédelmi „ellátási görbék” elődei az energiahatékonyságban 

használt energia-megmaradási ellátási görbék.  

A környezetvédelmi ellátási görbék számítása során elsőként a bevezetni kívánt intézkedések 

mindegyikénél kiszámítják, hogy mekkora környezeti javulást (Pl.: emisszió-csökkenést) 

okoznak. Ezen értékek az adott módszerhez tartozó technológiák jellemzőiből számíthatók 

(Pl.: a leválasztási hatásfok növelése a légszennyező anyagok esetében meghatározott 

százalékkal csökkenti a légkörbe kijutó terhelő komponensek mennyiségét). A következő 

lépés során ezen értékeket a különböző aggregáló módszerek segítségével súlyozzák (itt jön 

be az LCIA-módszerek szerepe). Utolsó lépésként a kapott értékeket elosztják az adott évre 

vonatkozó beruházási és működési költségekkel. Az így kialakított görbe a súlyozott 

környezetvédelmi javulás és a költségek közötti függvényt adja meg, melynek segítségével 

lehetőség nyílik a legoptimálisabb (leghatékonyabb) verzió kiválasztására [NIEUWLAAR et 

al., 2005]. Egy tipikus környezetvédelmi ellátási görbét (5 különböző módszer 

felhasználásával) eredményét mutatja a 9. ábra. Az ábrából látható, hogy hogyan függ össze 

az egyes módszerekkel súlyozott környezeti javulás, illetve a kumulált költségek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

9. ÁBRA: KÖRNYEZETVÉDELMI ELLÁTÁSI GÖRBE, ÖT KÜLÖNBÖZŐ HATÁSÉRTÉKELŐ MÓDSZER 
FELHASZNÁLÁSÁVAL  

FORRÁS: [NIEUWLAAR ET AL., 2005] 
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Összegezve tehát, mivel az LCIA egyes módszerei valójában aggregáló modellek, ezért – bár 

alkalmazásuk vállalati szinten nem jellemző – megfelelő előkészítéssel minden további nélkül 

alkalmazhatóak össz-vállalati működést modellező megoldásokként. Ezért a dolgozat 

elkövetkezendő részeiben az LCIA módszerek és az aggregáló módszerek megnevezések 

egymás analógiájaként, tökéletes helyettesítőjeként kerülnek használatra. 

3.3.5 Módszertani fejlesztések 

Az LCIA-módszerek fejlesztése a ’90-es években vett igazán lendületet. Ez volt az az 

időszak, amikor nemcsak a hatásértékelés, hanem a komplett LCA-módszertan kezdett teret 

nyerni s alkalmazásra lelni a döntéshozók körében. Igaz már korábban is voltak 

kezdeményezések adott termék, vállalat, termelési rendszer ökológiai értékelésére (Evelyn, 

1661; Jevons, 1865; Geddes, 1881; Bousted – Hancock, 1979; idézi [FRISCHKNECHT, 

2006]), a tényleges, átfogó modellfejlesztés az elmúlt század utolsó évtizedében indult meg. 

Ennek lökést adott az életciklus-értéklés „szabványosítása” is ([CONSOLI et al., 1993]; [ISO 

14040, 1998]). Az LCA tartalmi és fogalmi körének tisztázása, a felépítő lépések pontos 

definiálása megnyitotta az utat az LCIA módszereinek kifejlesztése előtt is.  

Az első ilyen „igazi” módszer 1992-re nyúlik vissza, amikor a leiden-i egyetmen 

kifejlesztették az első igazi LCIA-módszert, mely a CML37 nevet kapta. Ezt követően sorra 

jelentek meg az új módszerek (EPS, Kritikus Tömeg elmélet, Ökopont-módszer, Eco-

indicator 95 és ’99, EDIP’97, IMPACT 2002(+), stb.).  

Mivel máig nem történt meg az LCIA módszerek közül a „Best Practice” kiválasztása, ezért a 

különböző módszerek a korábban vázolt módszertani csoportok minden egyes tagját 

képviselik. Az utóbbi évek tendenciái azt mutatják, hogy az újonnan kifejlesztett modellek 

mind inkább alkalmasak a térbeli és időbeli különbözőségek kezelésére és a midpoint-jellegű 

megközelítést egyre inkább az endpoint-jellegűek váltják fel [SEPPÄLÄ, 2003]. Mindezek 

ellenére a fenti  csoportok mindegyikében aktív kutatómunka folyik. 

Az elkövetkezőkben minden egyes csoport esetében egy – egy jellemző módszer kerül 

röviden bemutatásra, majd ezt követően a módszerek közül a vállalati szinten legkönnyebben 

és leghatékonyabban alkalmazható módszertan kiválasztásra. 

                                                      
37 A CML rövidítés egyébként az egyetem nevéből (Centrum voor Milieukunde Leiden) származik. 
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3.4 EGYES AGGREGÁLÓ MÓDSZEREK BEMUTATÁSA38 

Jelen dolgozat egyik célkitűzése a vállalati szinten leghatékonyabban alkalmazható aggregáló 

módszer kiválasztása, ennek megfelelően a következőkben röviden említésre kerül pár LCIA-

ra használható megoldás39, névleg a következők40: 

– CML-módszer, 
– EPS-módszer, 
– Eco-indicator 95,  
– Eco-indicator 99, 
– Ökopont-módszer. 

A fenti módszerek kimunkálásának története és számítási módjuk némiképp részletesebb 

bemutatása a mellékletekben történik meg. Jelen dolgozatnak nem célja továbbá mindegyik 

módszer részletes bemutatása – hiszen arra széleskörű szakirodalom áll rendelkezésre –, 

mindössze csak a főbb jellemzők összevetése a vállalati szinten leghatékonyabban 

alkalmazható módszer kiválasztása céljából. Nem kerülnek továbbá bemutatásra a modellek 

azon részei, melyek más modellek esetében is azonosak (Pl.: adatok összegyűjtése, 

kommunikálása, stb.), csak a különbözőségek. 

CML 2001 módszer 
A CML módszer az LCIA módszerek egyik „előhírnöke”, első változata 1992-ben a holland 

CML (Institute of Environmental Sciences, Leiden University) gondozásában jelent meg 

(CML 1992). A módszert 2001-ben megújították, referenciadokumentuma: [GUINÉE et al., 

2001].  

A CML 2, vagy másként CML 2001 módszer az LCIA módszerek midpoint, azaz a terhelést 

modellező kategóriájába tartozik. Ennek megfelelően a terhelés – hatás láncban elsősorban a 

terhelésekre fókuszál.  

A módszer legfontosabb előnyei közé annak robosztus volta, „lépésről – lépésre” való 

építkezésében rejlő könnyű felhasználhatósága, valamint az LCIA-n belül elérhető legjobb 

módszerekre támaszkodása tartozik. 

                                                      
38 Mivel a dolgozat keretei nem teszik lehetővé, ezért jelen esetben a kiválasztott módszereknek csak nagyon rövid lélegzetvételű bemutatása 

tehető meg. Az egyes módszertanok ily mértékű lerövidítése természetesen óhatatlanul egyes jellemzők esetleges elhagyását, vagy nem 
eléggé mély kifejtését vonhatja maga után. 

39 A korábbi (3.3.4 fejezet) megállapításainak megfelelően a továbbiakban az LCIA módszerek és a vállalati KTÉ aggregáló módszerei 
egymással koherens módszerekként kerülnek bemutatásra. 

40 A módszerek kiválasztása nem önkényes a cél az volt, hogy mind a négy fő típusra (monetarizáló, DTT, midpoint, endpoint, mégha adott 
esetben ezek kombinációja is elképzelhető) legyen egy módszer bemutatva. 
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Hátrányai közül a legfontosabbak a módszertani, adatbeli bizonytalanságok, a normalizált 

értékek régebbi időszakra vonatkozó volta, valamint a csoportosítás és súlyozás lépésének 

opcionális volta, azaz a hatások közötti súlyozás lehetőségének hiánya. 

A CML 01 módszer részletesebb bemutatását, valamint elvi folyamatábráját lásd az 1. 

mellékletben.  

EPS-módszer 
Az EPS-módszert41 Svédországban fejlesztették ki 1992-ben. Referenciadokumentuma: 

[STEEN – RYDING, 1991]. A módszert azóta megújították [STEEN, 1999a;b]. A módszer 

kifejlesztésének célja és alkalmazásának legfontosabb területe azóta is a termékfejlesztés 

támogatása.  

Az EPS-módszer egyik legfontosabb „különcsége”, hogy a monetarizáló módszerek közé 

tartozik. Az egyes hatáskategóriák súlyozására monetarizált értékeket használnak. A hatások 

relatív súlyát az ún. ELU (Environmental Load Units) értékek definiálják. 1 ELU = 1 EUR. A 

monetarizált értékek kiszámításának hátterében a fizetési hajlandóság (WTP = Willingness to 

Pay) áll. Ahol lehetséges volt a WTP kiszámításához a feltételes értékelés módszerét (CVM = 

Contingent Valuation Method) alkalmazták42. 

A módszer legnagyobb előnye, hogy a közös súlyfaktor (ELU) segítségével lehetővé teszi az 

egyes hatások teljes körű aggregálását, azaz egyetlen aggregált érték előállítását.  

Hátrányai a következők: a különböző monetarizáló módszerekből származó bizonytalanságok, 

a diszkontálás elhagyása, a jövőbeli értékelés nehézsége43, valamint az, hogy számos 

komponens hiányzik az elemzés köréből. 

Az EPS 2000 módszer részletesebb bemutatását és elvi folyamatábráját lásd a 2. mellékletben. 

 

 

 

                                                      
41 EPS = Environmental Priority System 
42 Természetesen nem mindegyik safeguard-elem esetében lehetett a CVM módszertanát alkalmazni. Ilyen terület volt például az abiotikus 

erőforrások kérdésköre, hiszen itt az erőforrások elfogyása által érintett kör a jövő generációja lett volna. 
43 Az LCIA-elemzések során a bizonyos időhorizontok elhagyása ismert jelenség, melyet cut-off (levágás) effektusnak neveznek, jellemző 

példa rá, ha például az üvegházhatású gázok hatásait egy viszonylag rövid (100 év) időtartamra vizsgálják, elhanyagolva a hosszabb 
időtáv (jellemzően 500 év) fennmaradó éveit (cut-off).   
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Eco-indicator 95 
Az Eco-indicator 95 (EI’95) módszert a hollandiai NOH program keretében fejlesztette ki a 

PRé Consultants nevű tanácsadó szervezet. A módszer kifejlesztésének célja – hasonlóan a 

korábban bemutatott EPS-rendszerhez – a termékfejlesztések támogatása, a terméktervezők 

segítése volt. Referenciadokumentuma: [GOEDKOOP, 1995]. A későbbiekben az Eco-

indicator 99 módszertan váltotta fel.  

A módszer a Distance to Target módszerek közé tartozik, azaz az egyes terhelések súlyozása a 

jelenlegi kibocsátásnak a célállapothoz képesti távolságán alapul. A célértékek definiálása 

természettudományos alapokon nyugszik, nem pedig politikai célkitűzéseken. A módszer az – 

akkor még nem létező – ISO 14042 által ajánlott lépések közül az osztályozás, jellemzés, 

normalizálás, valamint a súlyozás elemeit tartalmazza. 

Előnyei között sorolható fel, hogy a kategória végpontok definiálásával és szubjektív, de 

formalizált módon történő összevetésével lehetőség nyílik a az egyes kategóriák és 

kategóriaindikátorok összegzésére, teljes körű aggregálására. 

Problematikus elemek a módszer alkalmazása során a következők [ADENSAM et al., 2000]: 

a különböző hatáskategóriák nem egyértelmű keveredése a hatáselemzés során, a súlyfaktorok 

kiszámításának nehéz nyomonkövethetősége, valamint az, hogy a magas aggregációs fok 

csökkenti az információk mélységét44. 

A módszer részletesebb bemutatása, valamint elvi folyamatábrája megtekinthető a 3. 

mellékletben. 

Eco-indicator 99 

Az Eco-indicator 99 módszertan az EI’95 módszertan megújítására jött létre, kifejlesztői 

szintén a PRé Consultants szakemberei. Referenciadokumentuma: [GOEDKOOP – 

SPRIENSMA, 2001]. Az EI’99 módszer – szemben az elődnek számító EI’95 modellel – az 

LCIA módszerek endpoint-, azaz károrientált csoportjába tartozik. Kifejlesztése során az ún. 

top-down megközelítést45 alkalmazták, hasonlóan a korábban bemutatott EI’95 modellhez46.  

                                                      
44 Ez a kritika csak részben igaz, hiszen a módszer során nyomon követhetőek a korábbi lépések (Pl.: karakterizálás) eredményei is, ily 

módon lehetőség van az információk szélesebb körű vizsgálatára. 
45 Az LCIA-módszerek kifejlesztése során alapvetően kétféle megközelítés alkalmazható. Első esetben a kiindulási pont a leltáreredmények 

és ezekre építik fel az értékelés módszertanát. Ezt a megközelítést nevezik bottom-up módszernek. A másik esetben a kiindulási alap a 
védendő objektumok definiálása és az ezekhez definiált célokból történik az elemző rendszer „visszabontása”. Ezt nevezik top-down 
megközelítésnek. 
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A módszer által jellemzett három kategória végpont (emberi egészség, ökoszisztéma 

egészsége, erőforrás kiaknázás) esetében különböző „mértékegységekben” történik meg az 

egyes indikátorok közös nevezőre hozása. A károk modellezése során fellépő 

bizonytalanságok kiküszöbölésére három különféle megközelítést (egalitárius, individualista, 

hierarchista) alkalmaztak a modellkészítők, melyek a [HOFSTETTER, 1998] által is 

alkalmazott Kulturális Teórián nyugszanak. 

A módszer legfontosabb előnye, hogy számítási alapjai a jelenleg elérhető legjobb 

tudományos megközelítéseken nyugszanak, endpoint, azaz károrientált szemléletű, valamint 

lehetővé teszi a teljes körű aggregációt. Az EI’99 módszer, mint radikálisan új megközelítés – 

kicsit sarkítva – kijelöli a hatásértékelő módszerek jövőbeli fejlesztésének útját.  

Mint minden „radikálisan” új megoldásnak, ennek is vannak gyengeségei, melyről a szerzők 

is nyilatkoznak [GOEDKOOP – SPRIENSMA, 2001]. A módszerrel kapcsolatos kérdéses 

területek alapvetően két területre oszthatók: a felhasznált adatok kapcsán észlelhető 

bizonytalanságok, illetve az alkalmazott modellekkel kapcsolatos bizonytalanság.  

A módszer részletesebb bemutatását, valamint elvi folyamatábráját a 4. melléklet tartalmazza.  

Ökopont-módszer47 
Az ökopont-módszer a DTT módszerek egyik klasszikus megoldása. A módszer hátterében 

álló ökológiai szűkösség elvének48 első említése 1978-ra tehető ([MÜLLER-WENK, 1978]). 

Az elvet alkalmazó módszert a svájci Környezetvédelmi Minisztérium égisze alatt 

fejlesztették ki 1990-ben [AHBE et al., 1990], jelenlegi 

referenciadokumentuma:[BRAUNSCHWEIG et al., 1998]. 

A módszer a céltól való távolságon nyugvó megoldások egyik klasszikus megoldása. 

Szemben azonban az EI’95 megközelítésével, ahol a célértékek természettudományos 

alapokon nyugszanak, az ökopont-módszer esetében a célértékek politikai célkitűzésekből 

kerülnek levezetésre.  

                                                                                                                                                                      
46 [GOEDKOOP – SPRIENSMA, 2001] véleménye szerint az EI’95 módszertan kifejlesztése során is az ún. top-down megközelítést 

alkalmazták. Egyes szerzők ([FRISCHKNECHT, 2005]) vitatkoznak ezzel a tézissel és azt állítják, hogy az EI’95 módszertan esetén a 
bottom-up megközelítést alkalmazták. [FRISCHKNECHT, 2005], p. 83. 

47 Az ökopont-módszer bemutatása jelen fejezetben csak nagyon nagy vonalakban történik, a módszerre vonatkozó részletesebb információk 
érdekében lásd a 4. fejezetet. 

48 Az ökológiai szűkösség elvéről bővebben a 4.1.1.fejezetben. 



 

86 

3. AGGREGÁLÓ MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

A számítás alapja az ún. ökofaktor mely a jelenlegi és a megengedhető terhelés közötti 

viszonyt adja meg. Segítségével lehetőség nyílik az egyes indikátorok 

mértékegységtelenítésére, ily módon lehetővé téve azok maximális aggregálását.  

További jellemzője, hogy a számításhoz használt kritikus és aktuális áramok mindig adott 

országra, régióra vonatkoznak, ezért a módszer csak adott országon, vagy régión belül 

alkalmazható. 

A módszer legnagyobb előnye áttekinthetőségében, relatíve egyszerű alkalmazhatóságában, 

továbbá a teljes körű aggregálást lehetővé tevő voltában keresendő. 

Az ökopont eljárást számos kritika éri a célértékek meghatározására szolgáló politikai 

célkitűzések használata miatt. A bírálat elsődleges oka, hogy a környezetpolitikai célkitűzések 

nem feltétlenül tükrözik a fenntarthatósági elvárásokat. 

Kritikaként merülnek fel a módszer kapcsán a továbbiak is [ADENSAM et al., 2000]49: 

– mivel a módszer adott ország körülményeire vonatkozik, célkitűzésein alapul, ezért az 
eredmények alkalmazása más országokra erősen kérdéses, 

– a teljes körű aggregálás azt szuggerálja, hogy a bonyolult problémák esetén a 
megoldás egyszerű, 

– ha csak a végeredményt prezentálják, nem látszanak a rendszert terhelő szubjektív 
elemek, 

– a végeredmény kommunikálása során nem a módszer nem tér ki az eredmény kapcsán 
értelmezhető bizonytalanságok bemutatására, 

– többször átdolgozták a módszert, 
– illetve nincs a hatások között súlyozás50 [FINNVEDEN, 1999]. 

Mivel az ökopont-módszer a 4. fejezetben részletesen bemutatásra kerül, ezért az 5. 

mellékletben csak a módszer átfogó folyamatábrája található meg, annak általános bemutatása 

nem. 

                                                      
49 A kritika egyes elemeinek bővebb kifejtése és – adott esetben cáfolata – érdekében lásd a 4.1.5 fejezetet. 
50 A hatások közötti súlyozás célja, hogy az eredmények végső összegzése során ezen értékekkel lehetőség legyen a különböző 

hatáskategóriák relatív súlyozására. [FINNVEDEN, 1999] értékelésében ezen lehetőség (inter-effect weightning) megléte az adott 
módszer tényleges értékelő módszernek való tekintésének feltétele. [FINNVEDEN, 1999] ennek megfelelően a DTT módszereket (kivéve 
az EI’95 módszert, ahol az egyes területek súlya kimondottan egyenlő) nem is tekinti hatásértékelő módszereknek. 
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3.5 VÁLLALATI ALKALMAZHATÓSÁG 

Jelen dolgozat egyik fontos célja a jelenleg rendelkezésre álló aggregáló módszerek közül 

kiválasztani azt, amely a legkönnyebben, de mégis a lehető legnagyobb hatékonysággal 

alkalmazható vállalati keretek között.  

A korábban bemutatott öt módszertan az LCIA-módszerek különböző csoportjait képviselte. 

Részben ebből, részben kifejlesztésük eltérő időpontjából51, részben pedig a befoglalt 

tudományos elvek különbözőségéből fakadóan az egyes módszerek más – más célokra 

alkalmazhatók hatékonyan. Ahhoz, hogy el lehessen dönteni, hogy melyik módszer a 

leginkább alkalmas a vállalati szintű alkalmazásra, röviden át kell tekinteni, hogy milyen 

célokra alkalmazzák, alkalmaznák a vállalatok ezeket a módszereket, illetve milyen 

keretfeltételek, illetve követelmények vannak, amelyeknek meg kell felelniük.  

Mindezek figyelembevételével célszerű egy kérdéslistát kialakítani, melynek segítségével az 

egyes modellek összehasonlíthatóvá válnak.  

3.5.1 Feladatok 

A vállalati gyakorlatban a környezeti teljesítményértékelés és ezen belül az aggregáló 

módszerek alkalmazási területei, a kapott eredmények felhasználási lehetőségei már szóba 

kerültek a 2.5 fejezetben. Ezért itt csak röviden, felsorolásszerűen kerülnek érintésre.  

Összegezve tehát a vállalati működés során a KTÉ legfőbb feladatai a következők: 

– környezeti teljesítmény nyomonkövetése, folyamatos fejlesztésének támogatása, 
– külső, illetve belső kommunikáció, 
– projektek utólagos és előzetes értékelése, 
– hatékonytalanságok kiszűrése, a működési folyamat javításának megalapozása, 

megtakarítási lehetőségek feltárása, 
– tervezés adatokkal való támogatása, 
– környezeti tényezők és –hatások elemzésének, valamint a környezetmenedzsment 

rendszer működésének támogatása. 

Természetesen a KTÉ-t még számtalan alkalmazásban lehet felhasználni, de ezek a 

legfontosabb, vizsgálandó területek. 

                                                      
51 A kifejlesztés időpontja elsősorban a módszerek hátterében álló környezettudományi tudás miatt fontos. A környezeti károk, illetve a 

környezeti hatások értékelése folyamatosan változó, fejlődő területe a környezetvédelemmel összefüggő tudományoknak. Ebből 
kifolyólag folyamatosan újabb és pontosabb modellek jelennek meg, melyek beépíthetők az LCIA módszerekbe. 



 

88 

3. AGGREGÁLÓ MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

3.5.2 Célok, feltételek 

A fenti célok teljesítése önmagában azonban nem minden, az sem mindegy, hogy milyen 

módon érik el őket.  

Alapvetően két területe definiálható a keretfeltételeknek, amiknek egy rendszernek meg kell 

felelni: 

– vállalati alkalmazhatóság, 
– tudományos megalapozottság. 

A vállalati alkalmazhatóság oldaláról – tömören összefoglalva – egy vállalati KTÉ-

módszernek a fenti célok elérése érdekében: 

– a megfelelő eredményeket, a megfelelő mélységben produkálja, 
– segítse a döntéshozókat minél egyszerűbb, kevesebb, de többet mondó értékekkel, 
– nyújtson lehetőséget a vizsgálat fókuszának mélyítésére, 
– a módszer legyen standardizált, 
– legyen kellőképp robosztus, 
– reprodukálható módon nyújtsa az eredményeket, 
– adjon lehetőséget az összehasonlításra (benchmark), 
– könnyen illeszthetőnek kell lennie a vállalati folyamatok közé, 
– ne igényeljen túlzott emberi- és gépi erőforrást, 
– az eredményeket minimális időn belül produkálja, 
– legyen jól kommunikálható, 
– legyen automatizálható.  

Egy hatékonyan alkalmazható KTÉ-módszernek ez csak az egyik oldala, másik oldalról 

módszertanilag is megfelelő módon robosztusnak, flexibilisen alkalmazhatónak és 

tudományosan megalapozottnak kell lennie.  

Ily módon, ha komplexitásában kerül a módszer górcső alá, kijelenthető, hogy vállalati 

szinten fenntartások nélkül alkalmazható módszernek az tekinthető, amelyik mind a két 

feltételrendszernek a lehető legnagyobb mértékben megfelel.  

E két feltételrendszernek való megfelelés tanulmányozása érdekében pontosan definiálni kell 

azokat a kérdéseket, amelyek megválaszolásával eldönthető a vizsgált módszerek 

alkalmazhatósága. A tudományos igényesség és megalapozottság, a teljesítendő 

minimumkövetelmények kapcsán számos tanulmány készült az aggregáló módszerek (vagy 

másképpen LCIA-módszerek) vizsgálata (Pl.: [FRISCHKNECHT, 2006]; [ADENSAM et al., 

2000]; [FINNVEDEN, 1999]; [STABER – HOFER, 1999]; [STEEN et al., 2002]) kapcsán. 
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Ezen vizsgálatok közül némelyik a vállalati alkalmazhatósággal kapcsolatban is fogalmaz 

meg ajánlásokat ([STABER – HOFER, 1999]; [STEEN et al., 2002]).  

Az elkövetkezendőkben levezetésre kerülő vizsgálati kritériumok során az említett 

tanulmányok részben felhasználásra kerültek, ám a kialakított módszertan komplexitásában 

felülmúlja azokat. 

 3.5.3 A hatékony vállalati alkalmazhatóság axiómái 

A hatékony vállalati alkalmazhatóság axiómáit három fő csoportra lehet osztani: 

– a módszer tudományos háttere, 
– az alkalmazás nehézsége, 
– a vállalati folyamatok közé illeszthetőség. 

Mind a három csoport esetében referenciakérdések definiálhatók, melyekre választ adva 
eldönthető, hogy adott kritériumcsoporton belül melyik módszer a legmegfelelőbb. A 
kialakított kérdéslista – igény szerint – bármikor flexibilisen bővíthető, kiegészíthető. 

TUDOMÁNYOS HÁTTÉR 

A tudományos háttérre vonatkozó kérdések elsősorban a módszert tudományos 

megalapozottságát, robosztusságát, további fejleszthetőségét vizsgálják. Az ebbe a körbe 

tartozó kérdések a következők: 

T1.: AZ ÖSSZES – TUDOMÁNYOSAN ELFOGADOTT52 – KÖRNYEZETI PROBLÉMAKÖRT 
FIGYELEMBE VESZI-E? 

A környezeti problémák köre napjainkra már rendkívül széles kört ért el. Ahhoz, hogy egy 

vállalat aggregált környezeti teljesítménye teljes körű információt nyújtson, az adott szervezet 

működése kapcsán értelmezhető összes környezeti problémakörhöz való hozzájárulást 

számszerűsíteni kell. Az érintett hatáskategóriák listájának kialakításához segítséget nyújthat 

a környezeti tényezők és –hatások analízise. Egy aggregáló módszer akkor jó, ha az összes 

lehetséges környezeti problémakör kapcsán felhasználható. 

T2.: LEHETŐSÉGET NYÚJT-E AZ ELŐIDÉZETT PROBLÉMÁK GLOBÁLIS, REGIONÁLIS, 
LOKÁLIS DIFFERENCIÁLÁSÁRA? 

Egy szervezet szempontjából jelentős hozzáadott értéket képvisel, ha a módszer segítségével 

lehetősége nyílik környezeti hatásainak háromosztatú feltárására.  

                                                      
52 A lehetséges környezeti problémakörök listáját számos tanulmány definiálta, többek között az ISO 14040 is. 
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Ezért az alkalmazott módszernek lehetővé kell tennie a globális, regionális és lokális 

problémák eltérő súlyozását53.  

T3.: AZ ÉRTÉKELÉSNEK RÉSZÉT KÉPEZI-E AZ ADOTT KOMPONENS KAPCSÁN DEFINIÁLHATÓ 
KÖRNYEZETI SZŰKÖSSÉG? 

A korrekt, tudományos alapokon nyugvó súlyozás alapfeltétele az adott komponens kapcsán 

definiálható szűkösség felismerése. Ennek beépítése a modell értékelő szakaszába, alapvető 

fontosságú a tudományos alaposság szempontjából. 

T4.: MENNYIRE NYUGSZIK TUDOMÁNYOS ISMERETEKEN A MODELL? 
Nagyon fontos, hogy a vizsgált modell, mind módszertanát, mind pedig a felhasznált adatokat 

tekintve kellően megalapozott tudományos ismeretken és összefüggéseken nyugodjon, hiszen 

csak így biztosíthatóak a reális eredmények. 

T5.: MENNYIRE OBJEKTÍV A RENDSZER? 
A kapott eredmények csak akkor tekinthetők reálisnak, ha objektív adatokon és 

összefüggéseken nyugszik kiszámításuk. A szubjektív befolyásolhatóság jelentős mértékben 

csökkenti a rendszer által szolgáltatott eredmények értékét54.  

T6.: A KÖRNYEZETPOLITIKA BEFOLYÁSOLJA-E AZ ÉRTÉKEKET? 
A környezetpolitika célkitűzései (országszinten) befolyásolhatják a kapott eredményeket, ily 

módon rontva a módszer tudományos jellegét és az eltérő országokban tevékeny szervezetek 

összehasonlítását. 

T7.: A MÓDSZER LEHETŐVÉ TESZI-E A TELJES KÖRŰ AGGREGÁCIÓT? 
Teljes körű aggregáció alatt jelen esetben azt jelenti, hogy az érintett hatáskategóriákra kapott 

eredmények összegezhetők-e egyetlen számértékké. Az egy összesített terhelési mutató 

előnye annak könnyű kommunikálhatósága a döntéshozók felé, valamint a trendek 

felállításának megkönnyítése. Másik oldalról viszont az értékek egy mérőszámmá sűrítése 

ronthatja a mögöttük álló információk mélységi megismerését55? 

 

                                                      
53 Ez a gyakorlatban a globális- (Pl.: CO2), regionális- (Pl.: SO2) és lokális (Pl.: eutrofizáció) problémákat okozó komponensek súlyozását 

jelenti. Az a modell, amely a komponensek mind a három körét tartalmazza, alkalmas a globális-, regionális-, lokális problémák 
súlyozására. 

54 A szubjektivitás megengedhető akkor, ha az egyes hatáskategóriák egymás közötti súlyának megállapítása a cél (Pl.: panel módszerekkel). 
Ebben az esetben azonban a szubjektív értékválasztáson nyugvó rangsor – bizonyos szemszögből – objektívnek is tekinthető, ha a 
későbbiekben az így kialakított súlyszámokat általános érvényűnek fogadják el és mindig azonos módon alkalmazzák. 

55 Ez azonban csak részint van így, hiszen a lehetőség van a teljes aggregáció előtti eredmények megtekintésére is. 
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T8.: EGYÉRTELMŰEK-E A KATEGÓRIA-VÉGPONTOK DEFINÍCIÓI A RENDSZERBEN? 
A kategória-végpontok definícóinak egyértelműeknek kell lenniük a modell alkalmazása 

során, hiszen csak ily módon biztosítható a módszer teljes körű megértése és megfelelő 

alkalmazása. 

T9.: A KOMPROMISSZUMKERESÉS MÓDJA? 
Egy LCIA módszer mindig kompromisszumokról szól, a legfontosabb kompromisszum a 

módszer esetében, hogy mely környezeti hatáskategóriák kerüljenek figyelembe vételre és 

melyek nem. [STEEN, 2001] két fajtáját különíti el a kompromisszumkeresésnek. Az egyik az 

ún. „utilitárius” mód, amikor minden egyes részt az egészhez való viszonya alapján becsülnek 

fel, a másik az ún. „igazságos” mód, mikor a megítélés alapja nem az egészhez, hanem 

valamilyen elfogadható állapothoz való hasonlítás. Vállalati alkalmazhatóság szempontjából 

az „igazságos” megközelítés a jobb.   

T10.: A RENDSZERBEN REJLŐ BIZONYTALANSÁGOK, AZOK TRANSZPARENS VOLTA 
Minden LCIA-módszer tartalmaz bizonytalanságot. Ez részben magából a módszertanból, a 

mögötte álló tudományos ismeretekből, részben pedig a felhasznált adatháttérből fakad. A 

vállalati alkalmazás szempontjából azonban nem mindegy ezen bizonytalanságok mértéke, 

illetve transzparens volta. A transzparencia azért fontos, mert segítségével árnyaltabban 

vizsgálható a kapott eredmény. 

T11.: HATÁSOK KÖZTI SÚLYOZÁS (INTER-EFFECT WEIGHTNING) LEHETŐSÉGE? 
A hatások közötti súlyozás lehetőséget nyújt arra, hogy az egyes kategória-végpont 

eredmények összeadhatóvá váljanak és ezen összeadás során az egyéni preferenciák is 

bekerüljenek a rendszerbe. Az inter-effect weightning segítségével lehetőség nyílik az egyes 

hatáskategóriák közötti súlybeli differenciálásra, adott esetben a releváns környezeti tényezők 

és –hatások figyelembe vételére az értékelésben. Mint a korábbiakban már szó volt róla a 

súlyfaktorok alkalmazása szubjektivitást visz a rendszerbe, ám ez a szubjektivitás – ha utána a 

definiált súlyfaktorokat használják – nem tekinthető torzító tényezőnek. 

T12.: VAN-E LEHETŐSÉG A TÁRSADALOM PREFERENCIÁINAK FIGYELEMBE VÉTELÉRE AZ 
ÉRTÉKELÉS SORÁN? 

A környezettudomány által definiált környezeti problématerületek mellett, a vállalati 

alkalmazás során kiemelten fontos a szervezetet körülvevő társadalmi szféra, a külső érdekelt 

felek véleménye is.  
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Jelen kérdés célja arra rávilágítani, hogy az értékelés folyamatában – módszertani 

szempontból – van-e lehetőség ezen vélemények bevonására (Pl.: a súlyfaktorok során)56. 

T13.: A TERHELÉS – HATÁS LÁNCBAN MILYEN POZÍCIÓT TÖLTENEK BE? 
Az egyes LCIA-módszerek különböznek abban, hogy a terhelés – hatás láncban mely pontot 

jellemzik57. A magasabb aggregáltság és széleskörűbb információigény elsősorban az ok – 

okozat lánc végpontjainál összegző módszereket igényel. Az ún. endpoint-módszerekkel 

környezetileg átfogóbb információk nyerhetők, melyek esetében azonban csorbulhat a kapott 

eredmények okokat feltáró képessége. Az igazán megfelelő rendszer lehetővé teszi a 

kategória-végpontok szintjén történő aggregálást, de nem zárja ki a terhelés – hatás lánc 

korábbi fázisaiban értelmezhető információk elemzését sem. Ily módon tehát ez a kérdés 

szorosan összefügg a jelen kategória 7. kérdésével és az Alkalmazás nehézsége kategória 7. 

kérdésével. 

ALKALMAZÁS NEHÉZSÉGE 

Az alkalmazás nehézsége során a módszertan alkalmazhatósága, folyamatainak 

egyértelműsége, továbbá egyszerűsége kerül górcső alá. Az alkalmazott kérdéslista a 

következő: 

A1.: STANDARDIZÁLHATÓ-E A MÓDSZER? 
Egy módszer akkor tekinthető hatásosnak, könnyen alkalmazhatónak, ha a hátterében álló 

matematikai, módszertani alap szabványosítható. Abban az esetben, ha a számítások nem egy 

előre definiált módon, hanem „ad hoc” jelleggel zajlanak, jelentős mértékben csökken a 

módszer hatékonysága, a kapott eredmények összehasonlíthatósága. 

A2.: REPRODUKÁLHATÓAK-E AZ EREDMÉNYEK? 
Egy modell működési hatékonyságának, robosztusságának egyik fontos ismérve, hogy azonos 

bemeneti változók azonos eredményeket produkáljanak. Ez az őt felépítő folyamatok logikus, 

jól szerkesztett voltára utal és nagymértékben megkönnyíti az alkalmazást, hiszen ebben az 

esetben a kapott eredmények minden fenntartás nélkül összehasonlíthatók egymással. 

                                                      
56 Természetesen a társadalmi vélemény bevonása erősíti a szubjektivitást és ilyen módon gyengíti a módszer objektív voltát. A társadalmi 

panel alkalmazása nagyobb „veszéllyel” járhat, mint egy szakértői panel alkalmazása, ami viszont nem ad pontos információt a társadalom 
preferenciáiról. 

57 Ahogy a korábbiakban is kifejtésre került ezen jellemző tekintetében ún. midpoint és endpoint módszerek különböztethetők meg. 
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A3.: MEGFELELŐEN TRANSZPARENS ÉS ÁTTEKINTHETŐ-E A MÓDSZER? 
A módszer átláthatósága és érthetősége jelentős mértékben hozzájárul az alkalmazás 

sikeréhez. Azok a modellek, melyek nagyon bonyolultak és csak egy szűk specifikus 

ismeretekkel rendelkező szakértői réteg érti őket, vállalati viszonyok között nehezen, vagy 

egyáltalán nem alkalmazhatóak58. 

A4.: ALKALMAS-E A RENDSZER A JÖVŐBELI KUTATÁSOK INTEGRÁLÁSÁRA? 
Minden LCIA-modell folyamatos fejlesztésen és aktualizáláson megy keresztül. Ennek célja 

az újabb tudományos ismeretek integrálása, a rendelkezésre álló új adatokkal való korrigálás, 

valamint a felhasználók oldaláról beérkező észrevételek, javítási lehetőségek rendszerbe 

illesztése59. Egy vállalati szinten bevezetett modellnek támogatnia kell az új kutatási 

eredmények beépülését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a modellnek megfelelően 

flexibilisnek kell lennie és az új adatok, információk beillesztése nem igényelhet túlzott 

emberi- és szakmai erőforrást. 

A5.: JÓL KOMMUNIKÁLHATÓ, ÉRTHETŐ-E A MODELL ÉS ANNAK EREDMÉNYEI? 
A vállalati szintű öko-mérlegek kifejlesztésének egyik fontos célja a döntéshozók és az 

érdekelt felek információval való ellátása. E célnak megfelelően a szolgáltatott 

eredményeknek és az eredményekhez vezető modellnek is érthetőnek, jól 

kommunikálhatónak kell lenniük, különben nem tudják kielégíteni ezt az igényt. Ezt 

nagymértékben támogathatja a teljes körű aggregáció lehetősége is60.  

A6.: NYÚJT-E LEHETŐSÉGET AZ IPARÁGI ÖSSZEVETÉSRE? 

Az aggregáló módszerek alkalmazásának egyik másik fontos célja a benchmark tevékenység 

segítése. Tehát a kapott adatoknak lehetővé kell tenniük azt, hogy segítségükkel az adott 

szervezet környezeti teljesítménye összevethető legyen egy egyazon iparágban, sőt akár másik 

iparágban tevékenykedő vállalat teljesítményével. Ez csak akkor elképzelhető, ha a modell 

által vizsgálható komponensek köre megfelelően széles és képes akár több iparág jellemző 

komponenseit is átfogni61.  

                                                      
58 Nyilvánvaló, hogy itt valamilyen szintű érdekkonfliktus található, hiszen vállalati oldalról cél egy minél egyszerűbb, átláthatóbb, 

könnyebben alkalmazható rendszer bevezetése, míg a tudományos igényesség bonyolultabb, összetettebb rendszereket igényel. A cél a két 
igény közötti vállalható összhang megteremtése, tehát egy olyan módszer alkalmazása, mely kellőképpen áttekinthető, mégis 
tudományosan alapos. Ily módon ez a kérdés szoros összefüggésben van az előző kategória 4-es számú kérdésével. 

59 A gyakorlatban természetesen elsősorban az adatok aktualizálása, új komponensek megjelenése a többség, de adott esetben ez akár 
komolyabb módszertani átalakításokat is jelenthet. 

60 Ily módon ez a kérdés szorosan összefügg az előző kategória 7. kérdésével. 
61 Az összehasonlíthatóság másik feltétele természetesen az is, hogy a vállalatok az értékeléshez azonos módszereket és azonos 

adatbázisokat (azonos aktualitású faktorokat) használjanak. 
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A7.: LEHETŐSÉG VAN-E AZ EREDMÉNYEK TÖBB FÁZISBAN TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATÁRA? 
Az eredmények több fázisban történő vizsgálata jelen esetben azt jelent, hogy az értékelés 

egyes lépései során van-e lehetőség – már értelmezhető – információk kinyerésére, illetve, ha 

igen milyen erőforrás-ráfordítással. Ez elsősorban az egyes hatáskategóriák végösszegei és a 

teljes aggregáció közötti lépcsőfokot érinti. Ezzel a lépéssel ugyanis kiküszöbölhető az a 

„probléma”, ami a teljes aggregáció kapcsán jelentkezik, miszerint az összegzett 

mérőszámmal együtt elveszik a lehetőség a mélységi vizsgálatra. 

VÁLLALATI FOLYAMATOK KÖZÉ VALÓ ILLESZTHETŐSÉG 

A vállalati folyamatok közé való illeszthetőség, tulajdonképpen a módszerek egyik 

legfontosabb jellemzője, hiszen a döntéshozók elsősorban ezen tényező alapján döntenek az 

egyes módszerek alkalmazásáról, vagy elvetéséről. Ennek megfelelően ezen kategória 

kapcsán az alábbi kérdések tehetők fel: 

I1.: MEKKORA A MÓDSZER ADATIGÉNYE? 
Az adatigény alatt itt a szükséges adatok mennyisége, azok mélysége, illetve 

hozzáférhetősége értendő. Ez felveti egyrészt a modellhez szükséges adatok rendelkezésre 

állásának kérdését a vállalati KTÉ rendszerben, valamint a modell alkalmazásához szükséges 

alapadatok (Pl.: ökofaktorok rendelkezésre állása adott ország vonatkozásában (ökopont-

módszer) elérhetőségét és teljes körűségét is. Természetesen vállalati oldalról a minél 

könnyebben, kisebb ráfordítás-igénnyel rendelkezésre álló adatok jelentik az elsődleges 

preferenciát. 

I2.: MEKKORA A MÓDSZER SZÁMÍTÁSIGÉNYE, MENNYIRE AUTOMATIZÁLHATÓ? 
Ha egy vállalat egy aggregáló módszer bevezetése mellett dönt, nyilvánvalóan nem célja 

jelentős emberi erőforrások lekötése. Ezért az alkalmazandó módszerek irányába az egyik 

legfontosabb követelmény azok automatizálható volta. Jelen kérdés célja annak felmérése, 

hogy adott módszer mennyire simán illeszthető (Pl.: egy sima Windows alapú megoldással 

(Pl.: Excel-tábla)) a KTÉ-rendszer működésébe, vagy pótlólagos invesztíciókat igényel (Pl.: 

LCA-szoftver beszerzése). 
 

I3.: FLEXIBILITÁS? 
Egy aggregáló módszer akkor tölti be hatékonyan a rábízott feladatot, ha flexibilisen 

alkalmazható.  
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Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha felmerül egy új probléma, vagy vizsgálandó terület, 

vagy rendelkezésre áll egy új mért adat, mekkora idő- és energia-ráfordítással illeszthető a 

rendszerbe (Pl.: csak egy új sor az Excel-táblában, vagy a megvásárolt szoftver átalakítása). 

I4.: SZEMLÉLET? 
A módszer szemlélete mennyire újszerű a szervezeten belül kialakult módszerekhez képest, 

mennyire igényli azok átalakítását62.  

I5.: FEJLESZTHETŐSÉG, HELYETTESÍTHETŐSÉG? 
Mennyire egyszerű, áttekinthető a rendszer, van-e lehetőség arra, hogy a vállalat munkatársai 

saját maguk aktualizálják az átszámításhoz szükséges faktorokat,vagy mindenképp meg kell 

várni amíg a rendszert „karbantartó” tudományos csapat egy új faktor-készlettel áll elő. 

Hasonlóképp: mennyire specifikus tudás kell a működtetéséhez, vagy az esetleg „kieső” 

ember könnyen helyettesíthető mással. 

I6.: ÖSSZHANG A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZERREL ÉS A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK 
ÉS –HATÁSOK ANALÍZISÉVEL 

A modell által kezelt környezeti hatáskategóriák, illetve kategória végpontok mennyire 

hozhatók össze az üzemi környezetvédelem által vizsgált és befolyásolni képes területekkel63. 

Ez nemcsak az értelmezés-, terminológiabeli nehézségeket könnyíti meg, hanem jelentős 

mértékben hozzájárulhat a KMR szabályozó, irányító tevékenységéhez. Ha a hatáskategóriák 

lefedik a tényező – hatás párok analízise során feltárt hatáskategóriákat, akkor máris 

egyszerűbb a két eredmény összekapcsolása és együttes menedzselése, míg, ha más a 

kategóriák tartalma, egy plusz lépés keretében fel kell osztani és illeszteni kell őket a KMR-

ben értékelt és szabályozott hatáskategóriák köréhez. 

3.5.4 Értékelési rendszer 

A kiválasztott módszertanok értékelése a fentebb részletezett kérdések segítségével történt. 

Az egyes kategóriaelemek (kérdések) esetén az alábbi értékek kerülhetnek kiosztásra: 

– + 2:  ha az adott jellemző abszolút igaz a módszerre, 
– + 1:  ha az adott jellemző részben igaz a módszerre, 
– 0:   ha az adott jellemző nem igaz a módszerre, 
– -:   ha az adott jellemző nem értelmezhető az adott módszerre. 

                                                      
62 Pl.: míg az ökopont-rendszer a környezetpolitika célkitűzéseiből vezeti le értékeit, amelynek figyelése ígyis – úgyis a KMR-rel rendelkező 

szervezet feladata, addig az EI’99 alkalmazása komoly természettudományos ismereteket igényel. 
63 Például ebből a szempontból az ökopont-rendszerek hatáskategóriái (levegő, víz, talaj, stb.) könnyebben megfoghatók, mint az EI’99 által 

használt fogalmak (ökotoxicitás, humántoxicitás, stb.) 
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Az egyes kategóriák egymás között is súlyozásra kerültek a következő súlyfaktorokkal: 

– tudományos háttér:  1x-es súly, 
– alkalmazhatóság: 1,5x-es súly, 
– illeszthetőség: 1,5x-es súly.  

Az alkalmazhatóság, illetve az illeszthetőség kategóriájának – tudományos háttérrel szembeni 

– nagyobb súlya annak köszönhető, hogy jelen vizsgálat célja nem annak eldöntése, hogy 

tudományos szempontból melyik a legjobb módszer, hanem melyik alkalmazható a 

legkönnyebben és egyben leghatékonyabban vállalati szinten. Ahogy [STEEN, 2001] is 

rámutatott, az LCIA-módszerek tudományos megalapozottsága és megfelelő volta folyamatos 

vita tárgyát képezi a szakértők körében. A gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából inkább 

az a fontos, hogy a modell „inkább hasznos legyen, mint igaz”64. A gyakorlatban persze nem 

arról van szó, hogy a pontosság feláldozásra kerülne a könnyű alkalmazhatóság oltárán, 

hanem egy ésszerű kompromisszumról, ami vállalható pontosság és tudományos érték mellett 

még viszonylag könnyű alkalmazhatóságot jelent. 

A korábban bemutatott módszerek közül az Eco-indicator 95 nem került bele az elemzésbe, 

hiszen azt az Eco-indicator 99 váltotta fel. A fennmaradó négy módszertan (CML 2001, EPS 

2000, EI’99, Ökopont-módszer) teljes körűen reprezentálja az LCIA-módszerek főbb 

csoportjait (CML 2001 – midpoint módszer, EPS 2000 – monetarizáló módszer, EI’99 – 

endpoint módszer, Ökopont – DTT módszer). Jelen elemzésnek elsősorban nem az volt a 

célja, hogy az összes jelenleg elérhető LCIA módszer megvizsgálásra kerüljön, hanem egy 

általánosan alkalmazható kérdéslista kialakítása, mely a későbbiekben – mind az elemzett 

módszerek, mind pedig a kérdések számát tekintve – bármikor flexibilisen bővíthető. 

Az egyes módszerek összevetése egy Excel-táblázat segítségével történt, mely a 6. 

mellékletben megtekinthető.   

A kiértékelés során mind a három kategória kapcsán sorba lehet rendezni a módszereket. 

Természetesen a vállalati alkalmazás szempontjából az összpontszám és ezzel együtt a 

helyezés a lényeges.  

Azért, hogy az összehasonlítás teljesen korrekt legyen azon kérdések esetében, ahol 

valamelyik módszernél – jel szerepelne (azaz nem értelmezhető a jellemző), az adott kérdés 

nem számít bele az értékelésbe.  

                                                      
64 [STEEN, 2001], p. 10. 
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Mint ahogy a 6. mellékletben is látható a kiértékelés eredményeként a vállalati viszonyok 

közepette legjobban alkalmazható módszer az Ökopont-módszer lett.  

3.5.5 Eredmények kiértékelése 

Bár az összesítésben egyértelműen az ökopont-módszer lett a legjobb, de az egyes kategóriák 

(tudományos háttér, alkalmazás nehézségei, illetve illeszthetőség) egyedi kiértékelése számos 

tanulságos információval szolgálhat (10. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. ÁBRA: A VIZSGÁLT LCIA-MÓDSZEREK SÚLYOZOTT KATEGÓRIA-EREDMÉNYEI 

TUDOMÁNYOS IGÉNYESSÉG 

A tudományos igényességet számszerűsítő kérdéskör egyértelmű „nyertese” az EI’99 

módszer, mely 18 pontjával megelőzi a másik három módszertant. Ennek oka egyértelműen a 

módszer hátterében álló modellek kiterjedt és bonyolult volta.  

Egyébként pont ez az a jellemző, amely miatt a későbbiekben a vállalati alkalmazhatóság és 

illeszthetőség szempontjából „rosszabbul teljesített” a modell65. Hasonlóan jó „eredményt” ért 

el a CML 01 módszer (17 pont), melynek oka a kötelező hatáskategóriák konszenzusos volta. 

Ami miatt az EI’99 módszer mögött maradt, a hatások közti súlyozás hiánya.  

                                                      
65 Gyakorlatilag – kissé túlozva – fordított arányosság figyelhető meg a tudományos igényesség és az alkalmazás nehézsége között. Ennek 

oka egyértelmű, minél „igényesebb” tudományos szempontból egy módszer, annál bonyolultabbak a hátterében álló modellek, hiszen csak 
így biztosítható a magas fokú pontosság. Ez a fajta részletesség azonban bonyolulttá, nehezen alkalmazhatóvá teszi az eljárásokat, ami 
automatán vonja maga után a két másik csoportban tapasztalható „gyenge” teljesítményt. 
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Az ökopont-módszer viszonylag „gyenge” eredménye elsősorban arra vezethető vissza, hogy 

a DTT diszciplínához célértékként politikai célokat választ, mely célok nem mindig és nem 

feltétlenül tükrözik helyesen a fenntarthatóság elvárásait66.  

ALKALMAZÁS NEHÉZSÉGEI 
Az alkalmazás nehézségei kategóriában megfordul a sorrend és az ökopont-módszer kerül 

előtérbe. Ebben a kategóriában már tükröződnek azon tulajdonságok előnyei, melyek a 

korábbi kategóriában, mint „negatívumok” szerepeltek67. Az ökopont-módszer egyértelmű 

előnye, a hátterében álló egyszerűbb eljárásoknak köszönhető. További jelentős különbség a 

módszerek között a jövőbeli fejlesztések, illetve a modell jövőbeli változásainak rendszerbe 

történő integrálhatósága. Nyilvánvalóan egy egyszerűbb rendszerben ez nem jelent olyan 

problémát. A bemenő adatok változásának illesztése is egyszerűbb az ökopont-módszer 

esetében, hiszen a környezetpolitika célkitűzéseinek változásai, vagy éppen az adott országra 

vonatkozó tényleges áramok ingadozásai sokkal könnyebben számíthatók (gyakorlatilag csak 

az alapképletbe kell beírni őket), míg például az EI’99 módszertan esetében a bemenő adatok 

változása, komoly tudományos kutatásokat feltételez. 

ILLESZTHETŐSÉG 
A vállalati működésbe illeszthetőségnél még inkább az ökopont-módszer oldalára billen a 

mérleg. Szemben az EI’99, vagy éppen a CML 01 módszerrel, melyek másfajta 

szemléletmódjukkal nagyon nehezen illeszthetők a környezetmenedzsment rendszer 

működésébe. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy mind az EI’99, mind pedig a CML 01 

módszer által bevezetett hatáskategóriák nem konformok az üzemi környezetvédelemben 

használatos tényező – hatás párokkal.  

Az ökopont-módszer esetében – annak környezetpolitikán alapuló voltából kifolyólag – ez a 

konformitás maximálisan tettenérhető, hiszen itt az egyes indikátorok a környezeti elemek 

szerinti hatáskategóriákba kerülnek összegzésre. Az adatigény és adatmélység tekintetében is 

egyértelműen az ökopont-módszer a felhasználóbarátabb, hiszen esetében az ökofaktorok 

aktualizálásához szükséges bemenő adatok relatíve könnyedén elérhetők egyrészt a 

környezetvédelmi szabályozás dokumentumaiból, másrészt a környezetstatisztika 

kiadványaiból. A másik három modell esetében ez jóval bonyolultabb modellezést igényel.  

                                                      
66 Többek között ez az egyik érv, amit kritikaként fel szoktak hozni az ökopont-módszer ellen. 
67 A tudományos igényesség kontra áttekinthetőség célkonfliktusa. 
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E körből külön kiemelendő az EPS 2000 módszertana, mely során az adott ökofaktor készlet 

aktualizálásához nem elegendő az adatok begyűjtése, vagy számítása, hanem széles körű 

felmérést kell végezni az emberek fizetési hajlandóságát illetően.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. ÁBRA: A VIZSGÁLT LCIA-MÓDSZEREK SÚLYOZÁS NÉLKÜLI KATEGÓRIA-EREDMÉNYEI 

A kialakult sorrend akkor sem változik meg, ha az alkalmazás nehézségei és a vállalati 

folyamatok közé történő illeszthetőség esetében a súlyfaktorok nem kerülnek figyelembe 

vételre (11. ábra). Ily módon egyértelműen látszik, hogy az ökopont-módszer az egyik 

leghatékonyabban alkalmazható aggregáló módszer vállalati szinten, hiszen – amellett, hogy a 

tudományos igényesség kapcsán jóval több kérdés szerepelt – a jóval áttekinthetőbb szerkezet 

és nagyobb flexibilitás arányaiban nem jóval kisebb tudományos igényességgel párosul. Az 

ökopont-módszer tehát egy jó kompromisszum a tudományosság és a használhatóság között. 

Természetesen jelen elemzés, bizonyos fokig öncélú, hiszen – már a kérdések jellegét tekintve 

is – egyértelműen az egyszerűbb modelleknek kedvez. Egy kifejezetten az eredmények 

pontosságára, megkérdőjelezhetetlenségére és tudományosan elfogadott voltára fókuszáló 

elemzés lehet (sőt valószínű), hogy jóval másabb sorrendet eredményezett volna68. Ugyanúgy 

lehetséges, hogy jelen kérdéslista is más végeredményt hozott volna, ha több és még 

diverzebb módszer lett volna vizsgálva. 

                                                      
68 Ezt a képet is árnyalja azonban az a tény, hogy a tudományosan igényesebb módszerek (mint például az EI’99) hátterében álló modellek is 

számos bizonytalansággal küszködnek. 
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Összegezve azonban, jelen elemzés eredménye és az iparági tapasztalatok alapján is a vállalati 

szinten leghatékonyabban alkalmazható aggregáló módszernek az ökopont-módszer 

tekinthető. A továbbiakban ezen módszer részletesebb bemutatása és magyarországi 

adaptációjának vizsgálata következik. 
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4. ÖKOPONT-MÓDSZER TUDOMÁNYOS HÁTTERE, JELLEMZŐI  

Az ökopont-módszert a szakirodalomban számtalan néven említik, úgy, mint ökopont-

módszer, az ökológiai szűkösség modellje1, BUWAL 133-, vagy csak simán BUWAL-

módszer2, anyagáram-módszer, UBP-metódus3 és még lehetne folytatni a sort. A 

megnevezések mindegyike vagy a módszer történetéből, vagy pedig egyes jellemzőiből 

táplálkozik. A továbbiakban a jelen megnevezések egymással identikus módon kerülnek 

használatra.   

4.1 A BUWAL-MÓDSZER TUDOMÁNYOS HÁTTERE 

A BUWAL-módszer gyökerei egészen 1978-ig nyúlnak vissza, amikor is megjelent az 

Ökológiai könyvvitel című mű [MÜLLER – WENK, 1978]. A szerző ebben a művében 

fektette le a modell alapját képező ökológiai szűkösség elvének definícióját. Az elv kedvező 

fogadtatásra talált és felhasználásra került az egyik legelső hatásértékelő módszerről szóló 

publikációban is [AHBE et al., 1990]. Ez a mű képezte a BUWAL-módszer alapját. A 

módszert 1993-ban némiképp átdolgozták és formalizálták [BRAUNSCHWEIG – MÜLLER-

WENK, 1993], mely innentől már, mint ökopont-módszer került be a köztudatba. A módszer 

legújabb verzióját 1998-ban publikálták [BUWAL, 1998]. Jelenleg folyik a módszer teljes 

körű átalakítása és aktualizálása, melynek hivatalos publikálása előreláthatólag még idén 

megtörténik [HILDESHEIMER, 2007]4. 

4.1.1 Az ökológiai szűkösség fogalma 

A módszer a korábban vázolt felosztás szerint a DTT módszerek közé tartozik, 

metodológiailag a jelenlegi áramokat hasonlítja egy jövőbeli célértékhez. A modell hátterében 

az ökológiai szűkösség fogalma áll. Az ökológiai szűkösség a véges természeti erőforrások 

(mind forrás, mind pedig nyelő oldali) és a növekvő emberi aktivitás közötti viszonyt jelenti. 

A maximálisan megengedhető terhelést szokás kritikus áramnak (FKRIT.) is nevezni5.   

                                                      
1 A módszer ezen megnevezése a hátterében álló elméletből származik, mely a későbbiekben kerül bemutatásra. 
2 A BUWAL-megnevezés oka, hogy a módszer első, hivatalos (módszerkénti) publikációja a svájci Környezetvédelmi Minisztérium 

(Bundesamt für Umwelt WAld und Landschaft, jelenleg Bundesamt für Umwelt) égisze alatt történt, mely név a későbbiekben összeforrt 
a modellel. 

3 Az UBP az Umweltbelastungspunkt, azaz környezetterhelési pont megnevezése. Az UBP-k, vagy szokás ökopontoknak is nevezni őket a 
BUWAL-módszer kimeneti változói, azaz végeredményei. 

4 Frau Gabi Hildesheimerrel folytatott személyes levelezés alapján [HILDESHEIMER, 2007] 
5 Kritikus áramnak hívják azt az anyag-, energia-, stb. áramot, melyet adott ökoszisztéma még irreverzibilis változások nélkül képes 

elviselni. A kritikus áram tehát az a maximális anyagáram, melyet az emberi tevékenység kapcsán (mind input-, mind pedig output-
oldalon) még megengedhető. 
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Az egyenlet túlsó oldala, a növekvő emberi aktivitás a jelenlegi, vagy más néven aktuális 

árammal (FAKT.) számszerűsíthető6. Az aktuális áram és a kritikus áram egymáshoz való 

viszonyát mutatja a 12. ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. ÁBRA: AZ ÖKOLÓGIAI SZŰKÖSSÉG EGY LEHETSÉGES ÉRTELMEZÉSE 

A véges természeti erőforrások (a célérték) definiálása a BUWAL-módszer esetében a 

környezetpolitika célkitűzései segítségével történik.  

4.1.2 Az ökofaktorok, bemenő változók 

Az ökofaktorok (ÖF) az ökológiai szűkösséget számszerűsítik adott komponens 

vonatkozásában. Az ÖF, mint viszonyszám a kritikus áram és az aktuális áram közötti 

„távolságot” jellemzi. Ez a távolság egyenes arányosságban áll az ökológiai terhelhetőséggel, 

vagyis minél kisebb, annál kisebb az a mennyiség, ami az aktuális terhelést elválasztja a még 

megengedhető, maximális terheléstől, vagyis annál kevésbé terhelhető adott környezeti elem.  

Az ÖF és az ökológiai terhelhetőség közti arány viszont fordított arányosság, azaz minél 

nagyobb egy ökofaktor, annál kisebb mértékben terhelhető adott környezeti elem.   

Az ÖF, tehát – az aggregáló módszerek szemszögéből nézve – az a viszonyszám, melynek 

segítségével az egyes kibocsátásokat súlyozni lehet. 

                                                      
6 Az aktuális áram mindig az adott vonatkoztatási egységgel (Pl.: egy ország) összefüggő tényleges kibocsátás mértéke. 
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Az ökofaktor (adott komponensre vonatkoztatva) az alábbi képlettel számítható ki: 

     c
F
F

F
ÖPÖF

K

A

K

××=
)(1    

 1. EGYENLET: AZ ÖKOFAKTOR SZÁMÍTÁSA 

A képlet egyes összetevői a következők: 

– ÖF:  ökofaktor, [ÖP/g] 
– ÖP:  ökopont, [-] 
– FK:  kritikus áram, [g] 
– FA:  aktuális áram, [g] 
– c:  dimenziónélküli faktor, értéke: (1012/év) 

A c érték némi magyarázatra szorul. A faktor alkalmazásának célja a kapott értékek 

egyszerűbb kezelhetősége, az értékek megfelelő nagyságrendre hozatal. Alkalmazása 

identikus mindegyik komponens esetében [BUWAL, 1998]. 

Fontos megjegyezni azt is, hogy a fent megadott mértékegységektől eltérni lehetséges, a 

kritikus és aktuális áramok nyugodtan gyűjthetők akár kg, vagy t mértékegységekben is. 

A képlet alaposabb vizsgálata révén azonosítani lehet az aggregáló módszerek fontos lépéseit, 

a normalizálást és a súlyozást is.  

   

 

 

2. EGYENLET: A BUWAL-MÓDSZER ALAPEGYENLETE A NORMALIZÁLÁS ÉS SÚLYOZÁS SZAKASZAIVAL 

Az adatok normalizálására a képlet első része (1/FK) szolgál. Ahogy a képletből is lehet látni a 

normalizálás itt a kritikus áramokkal, azaz a célértékekkel történik. Ez némiképp eltér a többi 

aggregáló módszer esetében megszokott gyakorlattól, ahol a normalizálás mindig az aktuális 

kibocsátással történik.   

Az értékek súlyozására a jelenlegi kibocsátásnak a kritikus áramokhoz való viszonya, azaz az 

ökológiai szűkösség szolgál (FA / FK). Ez a megközelítés gyakorlatilag a DTT módszerek 

alapösszefüggése, a különbség mindössze a célértékek (itt kritikus áramok) megválasztásában 

van. 
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További érdekesség rajzolódik ki a képletből, ha némiképp átrendezésre kerül: 
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3. EGYENLET: AZ ÖKOFAKTOR-SZÁMÍTÁS EGYENLETE ÁTRENDEZVE 

Az átrendezett egyenlet – mely identikus az eredetivel – egy teljesen más tulajdonságát 

mutatja a BUWAL-módszernek. Ebben az egyenletben a normalizálás már – a többi 

módszernek megfelelő módon – az aktuális kibocsátások segítségével zajlik. Ez viszont azt 

eredményezte, hogy a súlyfaktor a négyzetre került, ami egyértelműen mutatja, hogy szemben 

más módszerekkel (ahol a súlyozás lineáris módon történik) itt a súlytényező változása – tehát 

az aktuális és kritikus áramok egymáshoz képesti megváltozása – jóval jelentősebb mértékben 

kihat az eredményre. Vagyis a BUWAL-módszer sokkal „szigorúbban” veszi az ökológiai 

szűkösség változását. 

A módszer végeredményeként születő ún. ökopontok az adott termék, vagy vállalat tényleges 

környezetterhelését, terhelésének hozzájárulását adott környezeti elem degradálódásához 

jelképezik. Az ökopontok (ÖP) kiszámítása a tényleges kibocsátás és az ÖF felhasználásával 

az alábbi egyenlet segítségével történik: 

ÖFFÖP T ×=    

4. EGYENLET: AZ ÖKOPONTOK SZÁMÍTÁSA A BUWAL-MÓDSZER ESETÉBEN 

ahol FT: egy vállalat adott időintervallumban, vagy éppen egy funkcionális egység teljes 

életciklus alatt jelentkező a tényleges kibocsátása. Mivel az FT [g/év] mértékegységben, az ÖF 

pedig [1/g] mértékegységben van, így az ÖP-ok mértékegység nélküliek [-]. Ez az, ami a 

későbbiekben a teljes mértékű aggregációt lehetővé teszi, hiszen a különböző emissziók, 

különböző komponensek korlátozás nélkül összeadhatók. 

Az alapnak tekinthető svájci rendszer ökofaktorainak listája és a hozzájuk felhasznált kritikus 

és aktuális áramok a 7. mellékletben találhatóak.  

A BEMENŐ VÁLTOZÓK 

Ahogy a módszer alapképletéből is látszik a modellnek két bemenő változója van: a kritikus 

és aktuális áramok kérdésköre.  

A kritikus áramok számszerűsítése a BUWAL-módszer esetében a környezetpolitika 

célkitűzéseiből kerül levezetésre.  
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Ahol a nemzeti környezetpolitika nem tűz ki értelmezhető célt, segítséget nyújthatnak a 

különböző nemzetközi vállalások, illetve egyes szabványok célkitűzései. Az ökofaktorok 

meghatározásához nem csak nemzeti célkitűzések (Pl.: a CO2-kibocsátás x %-os csökkentése 

2010-ig), hanem a környezetvédelmi jogi szabályozásban definiált imissziós és emissziós 

határértékek is segítséget nyújthatnak7. 

Az aktuális áramok, mindig az adott vizsgálati egység (város, régió, ország) adott évre 

vonatkoztatott tényleges kibocsátásait ölelik fel. Ennek megfelelően a legfontosabb forrásuk a 

környezetstatisztika. Ebben az esetben is lehet azonban élni alternatív megközelítéssel (ha 

nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok). Ilyen lehet például, szintén vízterhelésnél 

maradva: adott komponens mért értékei adott vízfolyásban x éves vízhozam8.  

4.1.3 Térbeli és időbeli hatály, lefedett hatáskategóriák 

A módszer alkalmazásának térbeli hatályát elsősorban a kritikus áram definiálja. Mivel a 

kritikus áramok számszerűsítése környezetpolitikai célokon nyugszik, ezért annak területi 

hatálya elsősorban és maximálisan országszintű lehet9. Azért maximálisan, mert 

„alacsonyabb” szintű (Pl.: régió, tartomány, vagy éppen város) definiálása a kritikus 

áramoknak elvileg lehetséges, hiszen a kisebb egységek esetében lehetséges komplex 

környezeti célrendszerről beszélni10. Tehát a BUWAL-módszer város, tartomány / régió, 

illetve országszinten alkalmazható. A gyakorlat azt mutatja, hogy az ökofaktorok kiszámolása 

elsősorban országszinten jellemző. 

Az időbeli hatály a kritikus és az aktuális áramoktól egyaránt függ. A kritikus áramok 

általában mindig múltbeli szituációkat írnak le [BUWAL, 1998], hiszen egy adott környezeti 

probléma felmerülése és annak a környezetpolitika célrendszerébe történő adaptálása között 

jelentős idő telhet el. Ezen idő alatt az adott problémára vonatkozó ismeretek bővülnek. Ily 

módon előfordulhat az a helyzet, hogy egy adott környezetpolitikai cél megszületése 

pillanatában a tudomány már másképp gondolkozik az érintett környezeti problémáról. 

                                                      
7 Például: abban az esetben, ha nem lelhető fel semmilyen politikai célkitűzés adott komponens esetében, a kritikus áramok kiszámításának 

egy lehetséges módja az adott komponensre vonatkozó határérték és (Pl.: mondjuk a felszíni vizek foszfát-terhelése) adott felszíni víz éves 
vízhozamának szorzata. Ez nyilvánvalóan nem annyira jó megközelítés, mint a politikai célokon nyugvó, de adott esetben alternatívaként 
alkalmazható. 

8 Ez a korábbi példával analóg módon, szintén nem a legpontosabb megközelítés, mégis gyakran élnek vele (Pl.: svájci ÖF-ok esetében a 
felszíni vízbe történő emissziókkal kapcsolatos komponenseknél). 

9 Hiszen például az egész Európai Unióra nem értelmezhető minden komponens esetében egyöntetű politikai vállalás. Az irányelvek, 
vállalások harmonizálása az egyes tagállamokban más és más tényleges környezetpolitikai célkitűzéseket jelent. 

10 A régió, illetve városszintű alábontásra lehet példákat is találni, mint például az ökofaktorok kiszámolása Bajorországra, vagy éppen azon 
belül Ingolstadt városára. Ezzel kapcsolatban lásd [EDTINGER, 2002]. 
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Hasonló időbeli elcsúszás figyelhető meg az aktuális áramok esetében. Ez azonban nem 

annyira szembetűnő, hiszen a környezetstatisztikai adatok általában a tárgyévet megelőző évre 

már rendelkezésre állnak. Összegezve tehát az ökofaktorok mindig egy korábbi szituációt 

képesek csak jellemezni, ezért időszakos aktualizálásuk alapvető fontosságú11.  

Elviekben adott a lehetőség a jövőt leíró ökofaktorok kiszámítására, tehát egy előreszámoló 

modell kialakítására. Ám ennek feltétele mind az aktuális áramok, mind a környezet állapota 

kapcsán olyan modellek kifejlesztése, melyek segítségével megfelelő biztonsággal 

számolhatók értékek. Ilyen „jövő-ökofaktorok” számítására eddig kísérlet nem történt. 

A MÓDSZERTAN ÁLTAL LEFEDETT HATÁSKATEGÓRIÁK 

A BUWAL-módszer, szemben például az Eco-indicator 99 károrientált szemléletével a 

terhelés hatás láncban egy korábbi szinten értékeli a kibocsátásokat. Ily módon nem endpoint-

, hanem sokkal inkább midpoint-módszernek tekinthető.  

[STEEN, 2001] véleménye szerint az UBP-módszertan a midpoint-állapotnál is előbb 

pozícionálható az ok – okozati láncban. Ez a megközelítés azonban torzít. Mivel a környezeti 

elemek szintjén számítja az értékeket és ezen értékek esetében lehetőség van az osztályozásra 

is, ily módon a módszer sokkal inkább tekinthető midpoint-módszernek.  

Az azonban tény, hogy az által használt hatáskategóriák nem identikusak az LCIA-kutatók 

által elfogadott hatáskategóriákkal, sokkal inkább az egyes környezeti elemekhez rendelhetők 

hozzá a kibocsátások. Ez a szemlélet kevésbé a tudományos igényességnek, sokkal inkább a 

vállalati adaptálhatóságnak kedvez (lásd 3.5.3 fejezet  I6. kérdés). Kicsit távolabbról 

szemlélve a dolgot azonban megállapítható, hogy, ha nem is direkt módon, de közvetve a 

módszer által lefedett területek megfeleltethetők a többi módszer által alkalmazott 

kategóriáknak. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a környezetpolitika célkitűzései, végső 

soron a természeti-, az emberi- és az épített környezet egészségének megóvására törekednek. 

Ez azonban definitíve nem kerül megjelenítésre a módszerben. 

A módszer alapvetően kibocsátás-orientált, azaz egy adott termék életciklusa, vagy ami jelen 

dolgozat szempontjából sokkal fontosabb egy adott szervezet működése során keletkező 

emissziókat veszi figyelembe. Emellett – kissé szűkebb körrel – a forrás oldali terhelések (Pl.: 

természeti erőforrások felhasználása) is számíthatók a segítségével.  

                                                      
11 Például a Svájcra (mint a rendszer „szülőországára”) vonatkozó faktorok az 1993-as első publikálást követően 1997-es bázison 
megújításra kerültek, csakúgy, mint a jelenleg zajló projektben, amikor is az új vonatkoztatási év előreláthatólag 2005 lesz. 
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Összességében véve azonban a módszer elsősorban az output és kisebb mértékben az input-

oldali terheléseket (emissziókat) számszerűsíti (13. ábra). 
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13. ÁBRA: A BUWAL-MÓDSZER ÁLTAL LEFEDETT HATÁSKATEGÓRIÁK ÉS ANYAGOK 
FORRÁS: [BUWAL, 1998] 

4.1.4 Módszertani lépések 

A módszer alkalmazása során csak bizonyos elemek esetében éltek az osztályozás adta 

lehetőségekkel. Ilyen elemek többek között a CO2, vagy éppen az ózonbontó anyagok. A 

többi komponens esetében az osztályozás lépése elmarad és rögvest a jellemzés szakasza 

(karakterizálás) következik. Erre azért nyílt lehetőség, mert az ökofaktorok megállapítása 

során az egyes anyagokra vonatkozó célok kerültek felhasználásra, nem pedig az egyes 

környezeti problémakörökkel kapcsolatos célkitűzések. Ily módon az osztályozás lépése 

elhagyható volt az ökopontok kiszámítása során. Azoknál az elemeknél, ahol az osztályozás 

megtörténik, ez nagymértékben segítséget nyújt abban, hogy olyan anyagok is értékelhetőek 

legyenek, amelyekre egyébként nem lenne külön politikai cél (Pl.: az üvegházgázok esetén a 

GWP értékeket felhasználva elegendő csak a referencia-anyagként számontartott CO2 

esetében kritikus áramot definiálni). 
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A végeredmény, azaz az ökopontok kiszámítása az alábbi módon történik: 

1. kritikus és aktuális áramok meghatározása: ökofaktorok kiszámítása, 
2. koefficiensek definiálása12, 
3. tényleges áramok definiálása, mérése, 
4. tényleges áramok csoportosítása környezeti elemek szerint (esetenként osztályozás), 
5. komponensekbe történő átszámítás, 
6. ökopontok kiszámítása komponensek szerint, 
7. a tényleges árammal kapcsolatos ökopontok összegzése, 
8. ökopontok visszaosztása környezeti elemek szerint, 
9. kiértékelés. 

Az eljárás elvi folyamat ábráját a 14. ábra mutatja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ÁBRA: A BUWAL-MÓDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ELVI FOLYAMATÁBRÁJA 

Azért, hogy a fentebb leírt eljárás jobban érthető legyen egy példán keresztül kerül 

megvilágításra. A vizsgált anyagáram jelen esetben legyen a földgázfelhasználás.  

                                                      
12 A koefficiensekről eddig nem esett szó, segítségükkel lehetséges a naturális mértékegységben gyűjtött jellemzők (anyagáramok) 

„felosztása” komponensekre. Erre azért van szükség, mert az ökofaktorok komponens szinten állnak rendelkezésre, anyagáram-szinten 
nem (Pl.: vannak ÖF-ok a különböző légszennyező anyagokra, de nincs összesített ökofaktor a földgáz-felhasználásra). 
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Ennek megfelelően az egyes lépések a következőképp alakulnak13: 

TÉNYLEGES ÁRAMOK DEFINIÁLÁSA:  
Vállalati szinten a tényleges áramok értékei a vállalati KTÉ rendszer indikátorai közül 

szűrhetők ki. A földgáz-felhasználás jellemző mértékegysége m3/év. 

TÉNYLEGES ÁRAMOK HOZZÁRENDELÉSE A KÖRNYEZETI ELEMEKHEZ: 
A földgáz-felhasználást hozzá lehet rendelni az energiához, mint környezeti elemhez. Ily 

módon az ökopontok kiszámítása után a földgáz elégetéséből származó ökopontok az energia 

eleméhez fognak hozzászámolódni14. 

KOMPONENSEKBE TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁS: 
A komponensekbe történő átszámítás során a földgáz elégetéséből származó légnemű 

emissziók kerülnek kiszámításra. Az átszámításhoz a földgáz elégetésére vonatkozó 

koefficiensek15 használhatók fel. A koefficiensek mindig az általánosan alkalmazott elérhető 

legjobb technika technológiai jellemzőin nyugszanak. A földgáz elégetéséből a CO2, N2O, 

NOx, SO2, illetve az NMVOC kibocsátások számszerűsíthetők. Ezekre a komponensekre már 

rendelkezésre áll ÖF. 

ÖKOPONTOK KISZÁMÍTÁSA KOMPONENSEK SZERINT: 
Az ökopontok kiszámítása a tényleges áramok és az ökofaktorok ismeretében a korábban 

jelzett egyenlet (ÖP = FT x ÖF) történik. Az így előálló ÖP-ok mértékegység nélküliek és 

összeadhatók.   

A TÉNYLEGES ÁRAMMAL KAPCSOLATOS ÖKOPONTOK ÖSSZEGZÉSE: 

A földgáz elégetésével kapcsolatos összes komponens ökopontjának kiszámítása után, 

lehetőség van azok értékeinek összeadására. Az így kapott érték a földgáz elégetéséből 

származó összesített ökopont érték. 

                                                      
13 Itt csak a vállalati szinten jelentkező lépések kerülnek bemutatásra, a felhasznált ökofaktorok és koefficiensek kiszámításának bemutatása 

a vállalati alkalmazás szempontjából neutrális. 
14 A felosztás természetesen nem mentes a szubjektumtól, hiszen az, hogy mely áramot, mely elemhez számítsanak hozzá mindig az adott 

szakember arról alkotott véleményén nyugszik. A bemutatott példa egy megvalósult esetet (az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 
esetpéldáját) használ fel. 

15 A koefficiensek a szakirodalomból (Pl.: [RAVEL, 1993]) hozzáférhetők. 
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ÖKOPONTOK VISSZAOSZTÁSA KÖRNYEZETI ELEMEK SZERINT: 
A továbbiakban lehetőség nyílik a földgáz ökopontjainak visszaosztására az energia elemben. 

Itt összegezve az energia, mint környezeti elembe tartozó többi áram (Pl.: villamos energia-

felhasználás, vagy üzemanyag-felhasználás, stb.) ökopontjaival kiszámítható az energia, mint 

környezeti elem összesített ökopont értéke. Ez az érték, ami azt számszerűsíti, hogy adott 

vállalat milyen mértékben járul hozzá az érintett környezeti elem degradálódásához16. 

KIÉRTÉKELÉS, ELEMZÉS: 
Mint a fentebb leírtakból levezethető egy adott vállalat esetében minden környezeti elem 

kapcsán kiszámolható egy összesített ökopont érték. Ezek az értékek vállalati szinten 

összegezhetők. Az így kapott érték a vállalat összes terhelése. A kiértékelés során lehetőség 

van az összérték éves változásainak elemzésére (trendek kialakulása, KT folyamatos 

javításának ellenőrzése, stb.), illetve az egyes környezeti kategóriák összértéken belüli 

arányának megállapítására (Pl.: a környezeti tényezők és –hatások listájának aktualizálása 

szempontjából). 

Mint a fentiekből is látható, amennyiben az adtok rendelkezésre állnak a rendszer hatékonyan, 

könnyen, áttekinthető módon és flexibilisen alkalmazható vállalti viszonyok közepette. 

Egy, vállalati viszonyok között alkalmazott teljes, működő rendszer bemutatásáért lásd a 9. 

fejezetet. 

4.1.5 Kritikák 

Természetesen a BUWAL-módszer sem mentes hibáktól, pontatlanságoktól, vagy éppen 

tudományosan megkérdőjelezhető modellektől.  

KRITIKA 1.  
Az első és legfontosabb kritika, ami fel szokott merülni a módszer kapcsán (ez egyébként nem 

csak a BUWAL, hanem az összes ilyen megközelítést alkalmazó módszert érinti) a célértékek 

definiálásához használt megközelítésmód, vagyis a környezetpolitikai célok alkalmazása. A 

módszer kritizálói szerint ez azért problematikus, mert a politikai célkitűzések nem feltétlenül 

tükrözik hűen a fenntarthatósági igényeket, sokkal inkább a politikai csaták és vállalások által 

torzítottak. Ez a megközelítés részben igaz.  

                                                      
16 Ez igazából akkor lenne igaz, ha például az egész országra ki lennének számolva ezek az értékek és meg lehetne adni adott vállalat relatív 

hozzájárulását adott környezeti elem terheléséhez. A legoptimálisabb eset persze a világ terheléséhez való hozzájárulás kiszámítása lenne, 
ez azonban – pont a módszer jellegéből kifolyólag – metodológiailag nem lehetséges. 
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Egy politikai vállalás nem feltétlenül, sőt a legritkább esetben felel meg a fenntarthatóság 

követelményeinek. A környezeti célok választása sokkal inkább négytényezős játék: a 

környezeti, társadalmi, gazdasági és politikai elvárásokat próbálja meg összhangba hozni. A 

négy tényező közül napjainkban (sajnos) általában pont nem a környezeti17 a legerősebb, 

melyből kifolyólag a fenntarthatóság követelményei nem tükröződnek megfelelően a politikai 

célok között. Nem szabad azonban azt sem elfelejteni, hogy – mégha nem is a maximálisan 

megkövetelhető fenntartható szint, de – egy fenntarthatóbb szint irányába mutat a környezeti 

szabályozás. Ez némiképp „enyhíti” a fenti hiányosságot. Egyébként pont ez a tényező, ami a 

módszer „Achilles-sarka” az, ami miatt viszont jóval érthetőbb és könnyebben alkalmazható 

vállalati viszonyok között. 

KRITIKA 2. 
 A következő kritika a módszer felépítését illeti. Mint ahogy a korábbiakban is szó volt róla, 

csak bizonyos esetekben történik meg az osztályozás, míg a többi komponens esetében – 

kihagyva ezt a lépést – rögtön az értékelés következik. Ez azt eredményezi, hogy a módszer 

nem konform az ISO 14042 követelményeivel, ami megnehezíti standardizált alkalmazását. A 

módszer megújítása során, (amiről a 4.3 fejezetben lesz szó) már kiküszöbölték ezt a 

hiányosságot. 

KRITIKA 3. 
Kritika illeti továbbá a módszert a benne rejlő bizonytalanságok miatt, melyek elsősorban 

azoknál a komponenseknél tapasztalhatók, ahol nem álltak rendelkezésre politikai célok. Itt a 

célértékeket más, alternatív módon határozták meg. Erre példa a svájci rendszerben a felszíni 

vizek terhelésének kategóriájában a P esete. Itt, mivel környezeti célkitűzés nem volt elérhető, 

ezért egy még fenntartható mértékű koncentrációt felszoroztak a Svájcon keresztülhaladó 

vizek vízhozamával. Ez a megközelítés nyilvánvalóan leegyszerűsíti a helyzetet. Ezek az 

„egyszerűsítések” a modell jellegéből fakadnak (mindenképp politikai célkitűzéseken kell 

nyugodnia a célértékeknek), ám annak tudományos voltát gyengítik. 

KRITIKA 4. 
Az alkalmazást megnehezíti, hogy az ökofaktorok maximum csak egy ország területére 

vonatkozhatnak, ezért, ha egy olyan országban akarják alkalmazni, ahol eddig nem léteztek 

ÖF-ok, két lehetőség van.  

                                                      
17 Bár nyilvánvaló, hogy a fenntarthatóságot három dimenzióban kell értelmezni, jelen esetben itt a környezetivel és a társadalmival 

azonosítható, hiszen a gazdasági itt, mint ellenérdek szerepel. 
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Vagy adaptálják a rendszert az adott országra, vagy felvállalják a pontatlanságot és más 

ország ÖF-ait alkalmazzák. Manapság azonban már egyre több országra kiszámolásra 

kerültek ezek az értékek, így egyrészt meg lehet próbálni olyan országot keresni, amelyiknek 

a környezeti helyzete és környezetszabályozása hasonló a célországéhoz. Másrészt – ahogy az 

az előbbiekben is röviden felvázolásra került – más országok faktorainak használata csak az 

abszolút értékelést teszi lehetetlenné, a relatívet nem.    

A továbbiakban a 3.4 fejezetben felvetett kritikák következnek. 

KRITIKA 5. 
[ADENSAM et al., 2000] szerint az ökopont-módszer egyik fontos hátránya az, hogy azzal, 

hogy a teljes körű aggregálás szuggerálja, azt „sugallja” hogy a bonyolult problémákra 

egyszerű válaszok adhatók. Továbbá a végeredmény prezentálása miatt háttérbe szorulnak és 

felismerhetetlenek lesznek a terhelő szubjektív elemek és bizonytalanságok.  

A szerző téved jelen kritika kapcsán, hiszen az, hogy a modell végeredménye lehet egy 

ökopont még nem jelenti azt, hogy a számítás korábbi lépései ne lennének transzparensek, 

azaz ne lenne nyomonkövethető a szubjektív faktorok és bizonytalanságok sorsa. Mint ahogy 

a korábbi lépések eredményei (Pl.: az egyes elemek ökopont értékei) lehetővé teszik a 

mélyebb elemzéseket is. Az összesített mutatószám célja a döntéshozók informálása és a 

kommunikáció. Ezt is azonban csak úgy lehet megtenni, ha mellette a végeredményt árnyaló 

részeredmények is kommunikálásra kerülnek, hiszen e nélkül az eredmény torzított lehet. 

KRITIKA 6. 
Nem lehet a rendszer hiányosságának elfogadni a szerzők azon kritikáját sem, miszerint a 

módszer alkalmazhatóságát csökkenti az, hogy többször átdolgozták. A valóságban a 

többszöri átdolgozás a módszer hátterében álló adatokat érintette, azok aktualizálását 

jelentette. Magában a módszerben változás, ezidáig nem történt. A BUWAL új 2006-os 

verziója már nem hagyja érintetlenül a módszertant, ám nem jelent nagyobb mérvű 

változtatásokat sem. Köszönhetően a rendszer viszonylag áttekinthető voltának és egyszerű 

alkalmazhatóságának azonban ezen változások rendszerbe illesztése nem jelent különösebb 

problémát. 

[FINNVEDEN, 1999] tanulmányában a különféle LCIA-módszerek kritikáját fogalmazta 

meg, továbbá ajánlásokat fogalmazott meg arra, hogy ezek közül mely módszerek tekinthetők 

valójában ténylegesen értékelő módszereknek.  
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KRITIKA 7. 
Vizsgálataiban az egyik fontos sarokkritérium az volt, hogy csak az tekinthető értékelő 

módszernek, melyek esetében adott a lehetőség a hatások közötti súlyozásra18. A DTT 

módszerek és így a BUWAL-módszer is – a szerző véleménye szerint – nem felelnek meg 

ennek a feltételnek és így nem tekinthetők értékelő módszereknek.   

A szerzőnek csak részben van igaza, hiszen – bár tény, hogy explicit módon nincsenek 

súlyfaktorok kifejezve az egyes kategóriák esetében, ám – közvetett módon maga a 

módszertan hordozza a súlyozás lehetőségét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már maga a 

környezetpolitika is bizonyos prioritások mentén mozog, azaz egyes környezeti elemeket 

jobban véd, mint másokat. Ez nem más, mint értékválasztás, azaz az egyes hatáskategóriák 

súlyozása. Ez a súlyozás tükröződik a célkitűzésekben és ily módon az ökofaktorokban is, 

továbbgörgetve a logikai láncot a végeredményben, azaz az ökopontokban is. Vagyis, ha nem 

is kifejezett módon, de implicit a BUWAL-módszer is súlyozza az egyes kategóriákat19.  

Abban viszont mindenképp igaza van a szerzőnek, hogy ez az értékelés kimondottan, látható 

és a döntéshozók által is értékelhető módon nem jelenik meg a rendszerben. Ezen probléma 

feloldására jelenthet megoldást az, ha a BUWAL-módszer esetében az egyes kategóriák 

(környezeti elemek) ökopontjainak összegzése előtt – például panel-módszerrel – 

súlyfaktorok lennének megállapítva. A módszer nem zárja ki ennek lehetőségét, bár 

alkalmazására példa még nem volt. 

4.2 A BUWAL-MÓDSZER ELTERJEDTSÉGE 

A BUWAL-módszer elsősorban aggregáló módszer. Ezen belül alkalmazható életciklus 

hatásértékelésre, de ugyanilyen hatékonysággal alkalmazható aggregáló módszerként a 

vállalati KTÉ során. Mint az a korábbiakból is kiderült a módszer egyik legfontosabb előnye 

áttekinthetősége, flexibilis alkalmazhatósága. Éppen ezért az ökológiai szűkösség elvén 

alapuló modell kedvező fogadtatásra talált a vállalatok körében. Amellett, hogy az életciklus-

értékelést segítő szoftverekbe integrálták, számos vállalati alkalmazása figyelhető meg.  

A BUWAL-módszer alapja a nemzeti szintű ökofaktorok rendelkezésre állása. Ezeket először 

Svájcra számították ki.  

                                                      
18 Hatások közötti súlyozás alatt az értendő, hogy a különböző hatáskategóriák relatív súlyuknak megfelelően kerülnek összegzésre. 
19 Különösen igaz a kritika kritikája, hiszen a szerző például a DTT módszerek közül az EI’95-öt elfogadja értékelő módszernek, mert 

esetében leírtan megjelenik, hogy az egyes hatáskategóriák súlya azonos. 
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Elvileg lehetséges a vállalati értékelés lefolytatása más ország ökofaktoraival (Pl.: svájci 

faktorokkal), ám ez nem ad pontos eredményt, hiszen az ÖF-ok mindig adott 

környezetállapotra (aktuális áramok) és környezeti szabályozásra (kritikus áramok) alapulnak, 

két teljesen azonos környezetállapotú és környezetpolitikai célokkal rendelkező ország pedig 

nem található. Ennek ellenére a más országok ÖF-ai alkalmazása – a látszólagosan nagy 

hibafaktor ellenére – mégsem elvetendő művelet, hiszen, ha egy vállalat értékelési 

rendszerében évről – évre szisztematikusan ugyanazt a hibát követi el (Pl.: svájci ÖF-ok 

használata Magyarországon) az eredmények összehasonlíthatóvá válnak. Vagyis, ha abszolút 

értelemben nem is értelmezhetők (nem lehet belőlük megállapítani az adott ország 

terheléséhez való hozzájárulást), relatív értelemben összevethetőkké válnak és így lehetőséget 

nyújtanak a különféle trendek felismerésére20. Természetesen a pontos és kívánatos állapot az, 

ha a vállalatok az adott országra kiszámolt faktorokat használhatnak.  

A módszer kedveltségét bizonyítja, hogy Svájcot követően még 7 országra kiszámolták az 

ökofaktorokat. Ezek az országok a következők: Ausztria, Belgium, Hollandia, Németország, 

Norvégia, illetve Svédország. Európán kívüli alkalmazásként Japán említhető, ahol a 

különböző rendelkezésre álló modellek megvizsgálása után a BUWAL-módszertan mellett 

döntöttek, mint preferált módszer mellett21. A pozitív döntéshez elsősorban a modell könnyű 

érthetősége és jó kommunikálhatósága járult hozzá [SIEGENTHALER et al., 2002].  

A BUWAL-módszer alkalmazása a termék életciklus elemzések mellett vállalati szinten, 

vállalati öko-mérlegek összeállításában is jelentős. Svájcban több száz vállalat (Pl.: Canon, 

McDonald’s svájci vállalata, stb.) alkalmazza környezeti terheléseinek számszerűsítésére.  

Szintén a vállalati szinten történő alkalmazás céljából adaptálták a rendszert Japánra. 

Németországban és Ausztriában is jelentős azon vállalatok száma, akik ezt a módszert 

alkalmazzák. Az utóbbi országban egy 16 elemű vállalati mintában 32 % alkalmazta a 

BUWAL-módszert az input áramok és 44 % az output áramok elemzésére [RAINER et al., 

2002]. Magyarországon két vállalat az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. és a MONDI 

BUSINESS PAPER HUNGARY Zrt. alkalmazza a gyakorlatban. 

                                                      
20 Többek között ez volt a helyzet a később bemutatásra kerülő AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. által működtetett rendszerrel is. 
21 Az aggregáló módszerek terjedésének egyébként többek között az is kedvez Japánban, hogy a Környezeti Számviteli Útmutató előnyben 

részesíti az aggregált (mindössze egy érték) környezeti indikátorokat [SIEGENTHALER et al., 2002]. 
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15. ÁBRA: A BUWAL-MÓDSZER ÖKOFAKTORAIT ADAPTÁLÓ ÉS A MÓDSZERT ALKALMAZÓ ORSZÁGOK 

A következőkben a nemsokára megjelenő új BUWAL-módszer rövid bemutatása és a régi 

rendszerrel való összevetése következik. 

4.3 BUWAL 2006 - ÚJDONSÁGOK 

Mind a fentebb jelzett kritikák (elsősorban az ISO 14042-vel való kompatibilitás hiánya), 

mind a hátterében álló adatok idejétmúltsága (1997-es adatok voltak a vonatkoztatási adatok), 

mind pedig a legújabb frissítés óta tapasztalható tudományos fejlődés a BUWAL-rendszer 

megújítását indokolták. Ennek megfelelően egy projekt keretén belül a rendszert 

felülvizsgálták és aktualizálták.  

A felülvizsgálat során nem csak a háttérben álló adatbázist aktualizálták, hanem átdolgozták a 

módszer alapját képező formulát is, új ökofaktorokat képeztek, valamint lehetővé tették a 

regionalitás figyelembevételét a számítások során. A projekt lezáró fázisában van, hivatalos 

kutatási jelentés azonban még nem jelent meg róla22 [HILDESHEIMER, 2007]. 

                                                      
22 2007. 07. 16. állapot, Frau Hildesheimerrel folytatott személyes kommunikáció alapján. 
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A módszertan átdolgozása nagyobb fokú kompatibilitást tesz lehetővé az ISO vonatkozó 

szabványával, valamint a tényleges szituáció pontosabb modellezési lehetőségét nyújtja (Pl.: 

regionalitás figyelembe vétele). 

Az új, 2006-os módszertan elvi folyamatábráját lásd a 8. mellékletben. 

4.3.1 Változás 1: a képlet 

A módszer megújításának talán egyik legfontosabb eleme a rendszer alapjául szolgáló képlet 

enyhe megváltoztatása.  

A régi ÖF képlettel:  

c
F
F

F
ÖPÖF

K

A

K

××=
)(1  

5. EGYENLET: A BUWAL-MÓDSZER EREDETI KÉPLETE 

szemben az új képlet már explicit módon tartalmazza a karakterizálás lehetőségét. Az 

átalakított képlet az alábbi formulával írható le [FRISCHKNECHT et al., 2006a]: 

c
F
F

F
KÖPÖF

K

A

A

×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×××=

2
11  

6. EGYENLET: AZ ÚJ BUWAL-KÉPLET  

A megváltozott formula egyes tagjai a következők: 

– ÖP: ökopont, [-], 
– K: karakterizálás faktora, [-], 
– FA: aktuális áram, [kg], 
– FK: kritikus áram, [kg], 
– c: konstans (1012), [ÖP/év]. 

KARAKTERIZÁLÁS 
Ahogy a két képlet összehasonlításából is látható a legfontosabb változások a karakterizálás 

külön megjelenítése, illetve a normalizálás és súlyozás rendszerének átalakítása. 

A BUWAL-módszer korábbi változatainál a karakterizálás csak egyes komponensek esetében 

történt meg (Pl.: üvegházgázok, vagy ózonbontó anyagok), a többi esetben rögtön az értékelés 

fázisa következett. A karakterizálásnak az új képletben való explicit megjelenítése jelentős 

mértékben növeli az alkalmazás transzparenciáját [FRISCHKNECHT et al., 2006a]. A 

karakterizálás ezen változat esetében is opcionális, de annak a képletben való megjelenítése 

jelentős mértékben hozzájárul alkalmazásához.  
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Ezen faktor szerepeltetése a képletben hozzájárul ahhoz is, hogy – a korábbi verziók esetében 

gyakran kritizált – ISO szabvánnyal való kompatibilitás megteremtődjön. 

NORMALIZÁLÁS 
A korábbi képlettel kapcsolatos másik súlyponti kérdés a normalizálás területe volt. Az 

„eredeti” képlet esetén a normalizálás nem az aktuális áramokkal, hanem a kritikus áramok 

segítségével történt. A képlet új interpretációja esetén azonban a normalizálás már az aktuális 

áramokhoz képest történik meg (1/FA). Ez a megközelítés szintén az ISO szabvánnyal való 

kompatibilitást támogatja. További előnye ennek a „felosztásnak”, hogy a súlyozás lépése így 

különvált a normalizálás lépésétől. Az eredeti képletben gyakorlatilag nem lehetett külön 

normalizálásról és súlyozásról beszélni, jóval inkább két külön súlyozási lépésről. Az első 

esetben az emisszió lett súlyozva a kritikus áramhoz való viszonya alapján, a második esetben 

pedig az ökológiai szűkösség elve mentén a jelenlegi kibocsátás a kritikus kibocsátáshoz 

képest. Ez a két lépcső az új képlettel megszűnt, itt a súlyozás a normalizálástól elkülönülten a 

((F/FK)2) tag segítségével történik.  

Észre kell azonban venni, hogy a képlet ilyetén átalakítása teljes mértékben azonos az eredeti 

képlet (2) verziójával, tehát a képlet átalakításakor (leszámítva az eleve kissé megfoghatatlan 

karakterizációs faktort) inkább csak átrendezésről lehet beszélni. 

4.3.2 Változás 2: új faktorok 

A tudományos háttér fejlődésével és politikai célkitűzések skálájának szélesedésével 

lehetőség nyílt új ökofaktorok bevezetésére.  

Ezek a teljesség igénye nélkül a következők [FRISCHKNECHT et al., 2006a]: 

– dioxin, 
– koromkibocsátás a dízelüzemű gépjárművekből, 
– endokrin maradványok az óceánban, 
– radioaktív emissziók az óceánokba, 
– területhasználat, 
– frissvíz-felhasználás. 

Ezen területek közül kettő emelhető ki újdonságértéke miatt: a területhasználat, illetve a 

frissvíz-használat.  
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A területhasználat esetében egy – már más modellek esetében, például: Eco-indicator 99 – 

bevezetett módszert használtak, mely a területhasználat biodiverzitást megváltoztató jellemzői 

alapján számol23. 

4.3.3 Változás 3: a regionalitás szerepe24 

A frissvíz-használat témakörére egy teljesen új módszertant fejlesztettek ki, mely 

[KÖLLNER, 2001] és [OECD, 2004] publikációira támaszkodik. A megközelítés hátterében 

az a felismerés állt, hogy a víz, mint erőforrás bizonyos államokban szűkös, míg más 

államokban kevésbé szűkös erőforrásnak minősül. Ennek megfelelően a korrekt elemzés 

érdekében különbséget kell tudni tenni a szűkös készlettel gazdálkodó államokban 

értelmezhető terhelések és más országok terhelései között, vagyis különbséget kell tudni tenni 

a regionális különbözőségek között.  

Az egyes országok erőforrás-szűkösségét az OECD rendszeresen monitorozza, hat fő 

csoportba sorolva az államokat. A besorolás alapja az éves vízfogyasztás arányítása a 

hozzáférhető, megújuló vízkészletek nagyságához. Ahol ez az érték több, mint 40 %, ott a víz, 

mint erőforrás szűkösnek tekinthető, 20 % pedig közepesnek tekinthető [OECD, 2004]. A 

projekt során a 20 %-os értéket vették fenntarthatónak, ennek megfelelően a kritikus áram a 

megújuló vízkészlet 20 %-a lett. Az aktuális áram értéke a mindenkori éves vízfogyasztás 

mértéke. A két érték a megközelítésnek megfelelően, adott régióra vonatkozik.   

A regionalizálás lehetőségét a termék, vagy pedig a vállalati ökomérlegek során elsősorban 

két ország viszonylatában lehetséges alkalmazni. Az OECD-felosztását figyelembe véve az 

országok hat kategóriába sorolhatók. A besorolás alapja az ún. vízterhelési arány25. Az 

aktuális terhelésnek mindig az adott intervallum középértékét véve a különböző 

kategóriákhoz egyedi, regionális súlyfaktorok számíthatók ki ((F/FK)2).  

                                                      
23 Mivel hivatalos összefoglaló tanulmány még nem jelent meg, ezért a témakör részletesebb kifejtése nem lehetséges. 
24 A fejezetrész alapvetően [FRISCHKNECHT et al., 2006a] munkáján alapul. 
25 Water Pressure Range: alacsony: < 0,1; mérsékelt: 0,1 < x < 0,2; közepes: 0,2 < x < 0,4; magas: 0,4 < x < 0,6; nagyon magas: 0,6 < x < 

1,0; extrém: x ≥ 1,0; [OECD, 2004]. 
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Az egyes súlyfaktorokat, [FRISCHKNECHT et al., 2006a] számításai alapján az 1. táblázat 

tartalmazza:  
 

 
VÍZTERHELÉSI 

ARÁNY 

A SZÁMÍTÁSHOZ 
HASZNÁLT ÉRTÉK 

(AKTUÁLIS 
TERHELÉS) 

SÚLYFAKTOR 

ALACSONY < 0,1 0,05 0,0625 

MÉRSÉKELT 0,1 – < 0,2 0,15 0,563 

KÖZEPES 0,2 – < 0,4 0,3 2,25 

MAGAS 0,4 – < 0,6 0,5 6,25 

NAGYON MAGAS 0,6 – < 1,0 0,8 16,0 

EXTRÉM ≥ 1 1,5 56,3 
 

1. TÁBLÁZAT: JAVASOLT VÍZTERHELÉSI TARTOMÁNYOK ÉS AZ EBBŐL SZÁRMAZÓ SÚLYFAKTOROK (20%-OS 
KRITIKUS ÁRAMOT FELTÉTELEZVE) 

FORRÁS: [FRISCHKNECHT ET AL., 2006A] 

A regionalizálás gyakorlati felhasználásának lehetősége alapvetően az országokon átnyúló 

áramok esetében jelentős. Ilyen lehet például, ha egy állam, amelynek alacsony a vízterhelési 

rátája egy olyan országból szerzi be például a zöldségeket, gyümölcsöket, ahol közepes, vagy 

nagyobb a vízterhelési arány (Pl.: Svájc és Spanyolország esete, [FRISCHKNECHT et al., 

2006a]). Ebben az esetben, ha a zöldség előállításához felhasznált víz mennyisége a Svájcra 

(alacsony vízterhelés) vonatkozó értékekkel kerül beszorzásra az eredmény torzított lesz, 

hiszen az előállítás helye Spanyolország, ahol a vízterhelés magasabb szintű. Ezért beszorozni 

a spanyol régióra vonatkozó regionalizált súlyfaktorral kell.   

Ugyanez a megközelítés igaz az olyan ipari termékek esetében is, ahol a beszállított 

nyersanyag, vagy éppen alkatrész egy más vízterhelési kategóriába tartozó országban kerül 

legyártásra. Ily módon a vállalatoknak lehetőségük van arra, hogy tényleges 

környezetterhelésüket a számszerűsítés során „kivetítsék” más régiókra és országokra, 

árnyaltabb képet kapva a tényleges összterhelésről. 

A regionalitás figyelembevétele adott esetben jelentős eltéréseket is jelenthet a korábbi – nem 

regionalizáláson nyugvó – eredményekkel szemben.  [FRISCHKNECHT et al., 2006a] 

példaszámításai alapján a spárga termesztése esetében a vízfelhasználás, ha azt Svájcra 

vonatkoztatják az összterhelésnek mindössze 1,6 %-át teszi ki, míg, ha Spanyolországra (ahol 

a tényleges előállítás folyik) annak 40 %-át. 
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A regionalizálás szerepe természetesen csak akkor jelentkezik, ha az érintett országok eltérő 

kategóriákba sorolhatók, illetve jelentős hatása csak akkor van, ha alapvetően vízigényes 

ágazatokról esik szó. 

4.3.3 Értékelés, kritikák 

Az UBP-módszer megújítása jelentős mértékben hozzájárult a modell alkalmazhatóságának 

javításához, eredményeinek pontosabbá tételéhez. Az eljárás „aktualizálásával” megnyugtató 

választ lehetett adni, számos, régebb óta fennálló kritikára, ilyen többek között a normalizálás, 

vagy éppen a karakterizálás kérdésköre. További előnyös változásként érzékelhető, hogy az 

ökofaktorok körét lehetőség nyílt bővíteni is az aktualizálás mellett. Külön kiemelendő 

nagymértékű előrelépés a regionális különbözőségek figyelembe vételének lehetősége, mely 

elsősorban a háttérben álló matematikai formula átrendezésének köszönhető. Ezzel a 

változással lehetőség nyílt a regionális különbözőségek rendszerbe ültetésére és valamelyest 

csökkenteni lehetett azt a megszorító jellegzetességét a modellnek, hogy – pont a nemzeti 

célok alkalmazása miatt – a vizsgálati fókusza egy ország területére szűkült le. Sikerült ezt a 

fejlődést úgy elérni, hogy a más régiók figyelembevétele nem a módszer általánosabbá 

tételével, hanem éppen ellenkezőleg pontosításával történt. Szemben a többi (Pl.: európai 

viszonyokra vonatkozó rendszerekkel, mint például az Eco-indicator 99) megoldással a 

BUWAL-2006-os módszernél sikerült megtartani a környezetállapot mélyebb „alábontását” 

azzal, hogy az egyes faktorok nem összeurópai viszonyokra, hanem sokkal kisebb 

egységekre, régiókra, országokra vonatkoznak. Így lehetőség nyílt a rendszer kiterjesztésére a 

pontosság növelése mellett. 

Köszönhetően annak, hogy hivatalos zárótanulmány és publikáció még nem jelent meg az új 

módszerről, meglehetősen nehéz kritikai észrevételeket megfogalmazni. A jelenleg 

rendelkezésre álló publikáció [FRISCHKNECHT et al., 2006a] alapján azonban az alábbi 

észrevételek tehetők26: 

Bővült az alkalmazható ökofaktorok köre, azonban ez a bővülés továbbra sem tudta 

egyensúlyba hozni az input-, illetve output-oldali terhelések számbavételének körét. A 

BUWAL-módszer – mint ahogy korábban is említésre került – alapvetően emisszió, azaz 

kibocsátás-orientált módszer.  

                                                      
26 Természetesen jelen észrevételek a szűkebb információs bázison értelmezhetők, a bővebb tanulmány megjelenésével, lehetséges, hogy 

jelentős részükre megnyugtató választ lehet kapni. 
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Ez nyilvánvaló volt a felhasználható ökofaktorok megoszlásából, mely mindössze egyetlen 

faktort (primer-energia felhasználás) tartalmazott a szívó-oldali terhelések vonatkozásában és 

annak számszerűsítése sem volt megfelelően kidolgozott. Ez a szám most jelentősen 

megemelkedett, hiszen új tényezőként megjelent a föld- és a vízhasználat is, ám az 

energiahordozók szűkösségének modellezése még korántsem teljes körű. 

Jelentősen javult az ISO 14042-vel való kompatibilitás azzal, hogy a karakterizálás faktorként 

megjelent a képletben. Az ennek hátterében álló modellek azonban – hozzátéve, hogy az 

elérhető publikációk alapján – nem pontosan láthatóak. 

A képlet további átalakítása valójában nem más, mint a korábbi képlet átrendezése, ami 

rávilágított azon jellemző további meglétére is, amit számos helyen kritizáltak, névleg arra, 

hogy a súlyozás során a súlyfaktor a négyzeten van, vagyis az aktuális áram változása 

hatványozottan változtatja a súlyfaktort. Ezt a „szigorúbb” megközelítést sokan kritizálják, 

ám sokan támogatandónak is tartják.  

Továbbra sem került egyértelműen kifejezésre az egyes hatáskategóriák közötti súlyozás, bár 

a súlyfaktornak a normalizációs faktortól való különválasztásával a súlyozás jobban 

„nyomonkövethető”. 

Azon célok esetében, ahol nem érhető el konkrét környezetpolitikai célkitűzés a korábbi 

változatban számos „egyszerűsítő” feltételezés lett alkalmazva az ökofaktorok kiszámolása 

során. Jelen verzió esetében – mivel egyenlőre még nem áll rendelkezésre komplett ökofaktor 

és számítási minta – az információk hiánya miatt nem lehet arról nyilatkozni, hogy ezt a 

„bizonytalanságot” megszüntették-e. 

Összegezve azonban a BUWAL-rendszer megújítása – amellett, hogy immár aktualizált 

ökofaktorok állnak rendelkezésre – jelentős mértékben hozzájárult a módszer pontosabbá és 

könnyebben, konzekvensebben alkalmazhatóvá válásához és tovább erősíti a módszer eddig is 

kialakult jellemzőjét, miszerint vállalati szinten eredményesen és hatékonyan alkalmazható. 
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5. AGGREGÁLÓ MÓDSZER MAGYARORSZÁGI ADAPTÁCIÓJA 

A korábbi fejezetekben bemutatásra került, hogy a BUWAL-módszer az aggregáló módszerek 

közül a legkönnyebben, legflexibilisebben és leghatékonyabban alkalmazható eljárás vállalati 

szinten. Bevezetése és működtetése akkor ajánlható, ha egy szervezet nem elégszik meg 

csupán a környezeti teljesítményére vonatkozó adatok gyűjtésével, hanem értékelni is szeretné 

azokat. Az ilyen vállalatok számára az ökopont-módszer az egyik legjobb választás.  

Mint ahogy a korábbiakban szintén bemutatásra került a módszer alapvető jellemzője az 

országfüggő ökofaktorok rendelkezésre állása. Csak ezen országspecifikus értékek 

segítségével biztosítható a rendszer által szolgáltatott eredmények pontossága, adott szituációt 

korrektül leíró volta. Ezért, ha egy adott országban lévő vállalatok a rendszer bevezetése 

mellett döntenek, szükséges a vonatkozó ökofaktorok adaptálása az adott országra.  

A következőkben bemutatásra kerül, hogy miért érné meg a rendszert Magyarországra 

adaptálni, milyen feltételei és adatigénye van az alkalmazásnak, illetve röviden elemzésre 

kerülnek a magyar ökofaktorok kiszámításának tapasztalatai is. 

5.1 JELENLEGI HELYZET 

Azokban az országokban, ahol az ökofaktorok adaptálásra kerültek, a vállalatok viszonylag 

nagy számban és előszeretettel alkalmazzák a rendszert a vállalati KTÉ rendszer 

kiegészítésére (lásd 4.2 fejezet, ausztriai tapasztalatok).  

Magyarországra eddig nem kerültek ezek a faktorok kiszámításra. Jelenleg két vállalat, az 

AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. (AHM), illetve a MONDI BUSINESS PAPER 

HUNGARY Zrt. (MONDI) alkalmazza szisztematikusan a BUWAL-rendszert. Mind a két 

vállalat egy külföldi anyavállalat magyarországi leányvállalata, ám mind a kettő teljes 

önállóságot élvez a környezetvédelmi döntései meghozatalában. Az AUDI HUNGARIA 

MOTOR Kft. EMAS-hitelesített és regisztrált vállalat, környezetmenedzsment rendszere az 

ISO 14001követelményei szerint is tanúsítva van. A MONDI BUSINESS PAPER 

HUNGARY Zrt. szintén működtet környezetmenedzsment rendszert, mely az ISO 14001 

szerint tanúsítva van.  
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A MONDI-nál 2002 óta alkalmazzák a BUWAL-rendszert a környezeti teljesítmény 

értékelésére. Mivel a vállalat korábbi tulajdonos egy osztrák illetőségű vállalat (Neusiedler) 

volt, ezért az elemzéshez használt ökofaktorok listája az ausztriai helyzetet tükrözi. Az 

elemzésből kapott adatokat 2007-től kezdődően már ökológiai lábnyom elemzéssel is 

kombinálják [KONCZ, 2007].  

Köszönhetően annak, hogy az osztrák ökopontok körében is túlnyomó többségben vannak a 

légnemű emissziókkal kapcsolatos faktorok, ezért a MONDI esetében is a legjelentősebb 

környezeti tényezőnek a villamos energia-felhasználás adódott1 [KAPUSY – PAP – TÓTH, 

2006] 

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. által alkalmazott rendszer bemutatása a 9. fejezetben 

található. 

Összegezve tehát elmondható, hogy Magyarországon egyelőre nem jellemző a BUWAL-

rendszer alkalmazása, melynek egyik legfőbb okaként egyrészt a modell alkalmazásának 

bonyolultságával kapcsolatos téves hiedelem, valamint az a tény jelölhető meg, hogy jelenleg 

még nem állnak rendelkezésre a magyarországi viszonyokra vonatkozó ökofaktorok. 

Az érdeklődés ennek ellenére meglehetősen nagy a rendszer iránt. Az annak működését, 

illetve az AHM-nél való alkalmazás tapasztalatait taglaló publikációk megjelenése után 

[TORMA, 2005; TORMA, 2006; TORMA 2007], illetve a rendszer működésének 

bemutatására irányuló előadások kapcsán számos megkeresés érkezett a rendszert elsőként 

publikáló AHM felé.  

5.2 VÁRHATÓ ELŐNYÖK 

Miért is érné meg egyáltalán egy ilyen jellegű rendszert adaptálni Magyarországra? Lenne 

egyáltalán valamilyen gyakorlati haszna, vagy mindössze egy az európai irányvonalakat 

meglovagoló divathóbortról lenne szó? A feltett kérdésekre a válasz egyértelmű: számos 

haszna lenne egy ilyen rendszer alkalmazásának, illetve az alkalmazás lehetőségei 

megteremtésének. 

A rendszer alkalmazásának előnyei alapvetően három fő területre bonthatók: 

– vállalati előnyök, 
– környezetpolitikai előnyök, 
– tudományos előnyök. 

                                                      
1 Az erőművi oldalon jelentkező szignifikáns légköri terhelés miatt. 
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5.2.1 Vállalati előnyök, hátrányok 

Az első és legfontosabb az előnyök sorában a vállalati hasznok kérdése. Részben már 

korábban is kifejtésre került, hogy milyen előnyei lehetnek vállalati szinten egy ilyen módszer 

alkalmazásának.  

Röviden összefoglalva a következők: 

– pontosabb és mélyebb ismeret a környezeti teljesítmény alakulásáról, 
– a KTÉ objektívabb eljárása, 
– jobb kommunikálhatóság a felső vezetés irányába a kevesebb, aggregált mérőszám 

következtében, 
– a magasabb aggregáltsági szint következtében a környezeti tényezők és –hatások 

pontosabb azonosíthatósága, 
– iparági és iparágak közötti benchmark lehetősége, 
– külső kommunikációs előnyök, marketing előnyök. 

Természetesen ezen előnyök kifejezetten csak a BUWAL-rendszer alkalmazása kapcsán 

fellelhető előnyöket jelentik, mellettük természetesen érvényesek a 2.2 fejezetben felsorolt, a 

KTÉ-re általában vonatkozó előnyök is. 

A rendszer alkalmazása természetesen nem csak előnyökkel, hanem hátrányokkal is járhat. 

Ezek közül az első és talán legfontosabb az, hogy egy ilyen rendszer alkalmazása új 

szemléletet követel a környezetvédelmi szakemberektől. Nem elegendő ugyanis csak az 

adatok gyűjtése, azok kiértékeléséről is gondoskodni kell. A rendszer hatékony használatához 

elengedhetetlen a környezeti szabályok és célkitűzések pontos ismerete. Ez nem jelenthet 

pótlólagos megterhelést, hiszen a kiindulási feltevés az, hogy a bevezetni szándékozó 

vállalatok működtetnek KMR-t2, amelynek egyik sarokpontja úgyis a jogszabályi megfelelés3. 

További hátrány, hogy bonyolultabbnak tűnik az alkalmazása egy normál indikátor 

rendszernél. Ez a hátrány azonban relatív, mint a későbbiekben (részben az AHM példáján 

keresztül) bizonyításra kerül, amennyiben rendelkezésre állnak az országos faktorok, az 

eljárás alkalmazása vállalati szinten könnyen automatizálható és egyáltalán nem jelent 

többletterhet. Addig azonban, amíg a rendszer nem eléggé ismert a vállalatok számára, ez a 

„félelem” fennmarad. 

                                                      
2 Ez nem jelent túlzott megszorítást, hiszen feltételezhető, hogy csak azok a vállalatok fordulnak ezen innovatív módszer felé, akik az 

alapokat (KMR) már lefektették. Jóval kisebb lesz azoknak a köre, akik KMR működtetése nélkül vágnak bele egy ilyen rendszerbe. 
3 Nyilvánvaló persze, hogy a jogszabályi megfelelést másként kell értelmezni az EMAS-t (ahol az abszolút jogszabályi megfelelés a cél) és 

az ISO 14001-et (ahol a relatív jogszabályi megfelelés a cél) működtető vállalatok esetében. Az alap azonban mind a két esetben azonos a 
jogszabályokat ismerni kell, ha meg akarnak felelni nekik. 
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Problémás lehet a rendszer alkalmazása során, hogy nem minden gyűjtött indikátor esetében 

értelmezhető, illetve lelhető fel ökofaktor. Ez a módszer adaptálásának kezdeti idejében így 

lehet, a későbbiekben azonban – adott esetben szektorspecifikus faktorkészletek 

alkalmazásával4 – ez a hiányosság megszüntethető.  

A felsorolt hátrányok ellenére – vállalati szinten – az alkalmazás előnyei dominálnak, amit 

bizonyít az adaptáló országokban tapasztalható „alkalmazási láz”. 

5.2.2 Környezetpolitikai előnyök 

A környezetpolitika szemszögéből nézve a rendszer alkalmazásának előnyei egyértelműek: 

 1. ELŐNY 
Első és legfontosabb előnyként ugyanazt lehet említeni, mint amit a vállalati előnyöknél, 

vagyis, hogy a környezeti teljesítményre vonatkozó információk immáron nem csupán több 

ezer féle indikátor formájában jelennek meg, hanem minőségi értékekként, azaz 

számszerűsíteni lehet, hogy egy – egy vállalat mekkora mértékben járul hozzá egy –egy 

környezeti problémához, azaz az ország környezeti állapotát alakító tényezőkhöz.  

2. ELŐNY 
Az, hogy az egyes vállalati teljesítmények egyetlen számmá összegezhetők lehetővé teszi a 

környezetvédelmi hatóságok számára, hogy az egyes vállalatok környezeti teljesítményét 

könnyebben összehasonlítsák5. Az ilyen jellegű összehasonlítás jelentős mértékben segíthet 

például a környezetvédelmi támogatások odaítélése során. A BUWAL-módszer kimeneti 

változói – elvileg – lehetővé teszik azt is, hogy eltérő iparágakban tevékenykedő vállalatok 

tevékenységei is összehasonlíthatóvá váljanak. Az elv egyértelmű: amíg a KT jellemzők csak 

indikátorok szintjén kerülnek gyűjtésre, addig az eltérő iparágak nem összehasonlíthatók6. 

Abban az esetben azonban, ha ezek az indikátorok átszámításra és aggregálásra kerülnek, 

máris egy – egy mértékegység nélküli összegzett indikátorral van dolga a döntéshozóknak, 

melyek már könnyen összevethetők egymással7. 

                                                      
4 Az országos szinten kialakítandó rendszer főbb jellemzőiről a 5.4 fejezetben lesz szó. 
5 Az ilyen jellegű összehasonlítások esetében azonban nagyon oda kell figyelni arra, hogy a BUWAL-t alkalmazó vállalatok az összes 

környezeti teljesítményjellemzőjüket értékelték-e, hiszen különben az eredmények „csalhatnak” azon alkalmazók irányába, akik 
valamelyik (adott esetben szignifikáns) teljesítmény-összetevőjüket kihagyták az értékelésből. 

6 Egy példa ehhez: nem lehet összehasonlítani mondjuk egy gépgyártásban érdekelt vállalat emulzió-felhasználását egy elektronikai 
iparágban érdekelt vállalat például ónfelhasználásával. 

7 Ez az elv is akkor igaz csak, ha mindegyik vállalat az összes indikátorát értékelte a módszerrel, ellenkező esetben az eredmények nem 
teljes körűek és torzítottak, tehát nem összehasonlíthatók. 
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3. ELŐNY 
További – ezzel összefüggő – lehetőség az, hogy a kiosztható környezetvédelmi támogatások 

elosztásának hatékonysága szintén növelhető azzal, ha a vállalatok alkalmazzák a rendszert és 

a kormányzat nyomon tudja követni az értékek alakulását.  

Konkrétabban: a BUWAL-rendszer alkalmazása segít a vállalatoknak abban, hogy 

pontosabban megismerjék környezeti tényezőiket és –hatásaikat, vagyis azt, hogy mely 

területeken kell első körben beavatkozniuk, ha a KT-üket a lehető legnagyobb mértékben 

szeretnék növelni. Ezen információ birtokában a környezetvédelmi támogatások odaítélése 

során célzottan lehetne kiosztani a támogatásokat, annak megfelelően, hogy mely területen 

okoznák a legnagyobb környezeti teljesítmény javulást8.  

4. ELŐNY 
A vállalatok környezeti teljesítményének aggregált értékelése és utána iparágankénti 

összesítése, elemzése, visszacsatolásként alkalmazható a környezetpolitika további 

irányvonalának kialakításához. Az ily módon begyűjtött információk eredményezhetik 

például a környezetpolitika fő irányvonalainak súlypontváltozását, hozzájárulhatnak azok 

utólagos korrekciójához. 

5. ELŐNY 
Végül, de nem utolsósorban a BUWAL, mint aggregáló módszer felhasználható az ország 

környezeti teljesítményének értékelésére és monitorozására is. Ehhez hasonló 

kezdeményezések születtek Ausztriában. Az általánosan levont következtetés azonban az volt, 

hogy ilyen jellegű elemzéseket nem érdemes az operatív időtávon belül lefolytatni, csakis 

stratégiai időtávon belül (Ausztriában jellemzően 5 év), hiszen csak ilyen időtartamon belül 

érzékelhetők a környezetstratégiában bekövetkezett változások hatásai [HADERER, 2007]. 

A BUWAL-rendszer alkalmazása a kormányzat szempontjából hátránnyal nem járhat, sokkal 

inkább pozitív hatásai lehetnek.      

A fentebb felsorolt lehetséges előnyök közül a harmadik lehetőség rövidtávú realizálódása 

elképzelhető.  

                                                      
8 Még konkrétabban: ha egy vállalat kimutatja, hogy a környezeti tényezői közül az energia-felhasználás a legnagyobb, akkor az adott 

összegből maximálisan elérhető környezeti teljesítmény javulás érdekében célszerű a hatóságnak ezt a területet támogatnia. Ily módon 
elérhető a környezetvédelmi támogatások hatékony elosztása. Ez a megközelítés egyébként nagyban hasonlít a 3.3.3 fejezetben bemutatott 
környezetvédelmi ellátási görbék témaköréhez. 
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Az idei évben útjára indított Környezet és Energia Operatív program (KEOP) kapcsán 

jelenleg is folyik egy projekt, melyben a cél olyan indikátor képzése, melynek segítségével 

meg lehetne ítélni a fejlesztési projektek vállalati környezeti teljesítményre gyakorolt hatását. 

Ezen vállalat-specifikus indikátor szerepét a magyar ökofaktorokkal számolt ökopontok 

képesek betölteni.  

A számolt indikátor egyrészt megmutatná, hogy mely területre érdemes a pályázati összeget 

adni (vállalat által elvégzett előzetes BUWAL-elemzés), másrészt pedig a kiosztott pályázati 

pénzek felhasználási hatékonyságáról lehetne információt szerezni (vállalati ökopont értékek 

változása a támogatott fejlesztések hatására). A KEOP program irányításának a GOP 

(Gazdaságfejlesztési Operatív Program) alá kerülésével a projekt késedelmet szenvedett, 

lezárulása a közeljövőben várható. 

5.2.3 Tudományos előnyök 

Nem elhanyagolható előnyei lehetnek a BUWAL-rendszer magyarításának. A felsorolt 

vállalati és környezetpolitikai előnyök mellett, a BUWAL-módszer alkalmazása későbbi 

tudományos kutatásokat alapozhat meg.  

1. ELŐNY 
Egyik részről ez a fajta tudományos kutatási „irány” a meglévő faktorok folyamatos 

aktualizálását és más országok faktoraival való összevetését jelentheti. Nyilvánvaló, hogy a 

rendszer egyszeri adaptálása csak egy pillanatnyi helyzetnek való megfelelés. A kiszámolt 

faktorokat folyamatosan karban kell tartani és törekedni kell arra, hogy az alkalmazható 

tényezők száma növekedjék. További potenciálok rejlenek a más országok faktoraival történő 

összehasonlításban, melynek segítségével javaslatokat lehet tenni a környezetpolitika 

esetleges új irányvonalaira. 

2. ELŐNY 

Másik oldalról jelentős tudományos potenciál rejlik a meglévő készletek szektorspecifikussá 

tételében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy törekedni kell arra, hogy a gazdasági szektorok 

számára egyforma mélységben rendelkezésre álljanak ökofaktorok. Ez egyrészt az ún. 

transzferfunkciók feltárást9 jelenti, másrészt pedig a különböző transzferfunkciók esetében ún. 

referencia-technológiák definiálását és azok kapcsán a megfelelő ökofaktorok kiszámítását. 

                                                      
9 A transzferfunkciók kapcsán lásd a 6.2 fejezetet. 
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Ily módon ki lehetne alakítani egy olyan széles körű ökofaktor-készletet, mely könnyen és 

flexibilisen felhasználható a gazdaság szereplői számára. Egy ilyen készlet kialakításával 

biztosítható lehetne az, hogy minden egyes szektor vállalatai részt vehessenek a rendszerben. 
 

3. ELŐNY 
Harmadik részről az eredmények felhasználhatók lennének a magyarországi életciklus 

elemzések során is. Mint korábban már említésre került a BUWAL-módszer LCIA módszer is 

egyben, nem csak vállalati KTÉ megoldás. Ily módon az alkalmazott faktorokat fel lehet 

használni az LCA lefolytatása során. Az életciklus elemzések napjainkban szoftverek 

segítségével zajlanak. Ezek a szoftverek különböző LCIA módszerek (köztük a BUWAL-

módszer) súlytényezőit tartalmazzák. Az LCA lefolytatása során ezek az értékek 

felhasználásra kerülnek. Nem mindegy azonban, hogy az adott modell, amin az értékek 

alapulnak milyen térbeli kiterjedésre értelmezhető. Az Eco-indicator 99 kapcsán ez nem jelent 

problémát, hiszen az egész Európára vonatkoztatható. A BUWAL esetében azonban 

országspecifikus adatok állnak rendelkezésre. Ily módon a magyar ökofaktorok jelentős 

mértékben hozzájárulhatnának a BUWAL-módszert, mint LCIA-módszert alkalmazó 

elemzések pontosságához. Ez a kutatási terület eredményesen egészíthetné ki az országban 

jelenleg is zajló átfogó LCA-kutatásokat ([TÓTHNÉ et al., 2007]; [TAMASKA – SIMON, 

2007]).  

Összegezve a fentebb elmondottakat, egyértelműen látható, hogy a BUWAL-rendszer 

alkalmazása mind vállalati, mind kormányzati, mind pedig tudományos szempontból jelentős 

pozitív hatással lehetne.  

Jelen dolgozat egyik legfontosabb célja a rendszer magyarországi adaptációja10, az 

általánosan alkalmazható ökofaktorok kiszámítása. Nem foglalkozik viszont a dolgozat 

referencia-technológiák felkutatásával, valamint egy teljes körű szektorspecifikus faktor-bázis 

létrehozásával. Az ökopontok kiszámolása során alkalmazott koefficiensek „magyarítása” 

szintén kívül esik a dolgozat hatókörén11.    

                                                      
10 Pontosabban az ökofaktorok magyarországi adaptációja, hiszen a rendszer, mint olyan azonos minden ország esetében. 
11 A koefficiensek (lásd 4.1.4 fejezet) adaptációja szintén referencia-technológiák felkutatását és mélységi vizsgálatát igényli. Jelen dolgozat 

és a bemutatott esetpélda során a szakirodalomban általánosan elfogadott együtthatók kerülnek felhasználásra. 
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5.3 AZ ÖKOFAKTOROK ADAPTÁLÁSÁNAK ALAPMETÓDUSA 

A Magyarországra vonatkozó ökofaktorok kiszámítása során az aktuális, azaz éves áramok 

kerültek összevetésre a kritikus, azaz környezetpolitikai célokon nyugvó értékekkel. A 

vizsgált paraméterek köre nagyrészt analóg a Svájcra kiszámolt értékekkel. A Magyarországra 

kialakított rendszer némiképp hibrid rendszernek tekinthető, hiszen a „régi” BUWAL-ban 

fellelhető értékeken kívül az új, BUWAL – 2006-os módszertan alapján is számol értékeket.  

A kialakított faktorok – mint ahogy korábban is definiálásra került – nem fedik le az összes 

gazdasági szegmens összes lehetséges indikátorának kérdését, sokkal inkább az 

„általánosabb” terhelésekre koncentrál. Ebből kifolyólag a kiszámolt indikátorok nem 

tükrözik a szervezetek működése kapcsán definiált összes transzferfunkciót. 

KRITIKUS ÁRAMOK 
A kritikus áramok kapcsán az elsődleges információforrás a Nemzeti Környezetvédelmi 

Program II, azaz az NKP II, valamint Magyarország nemzetközi vállalásai (Pl.: kyotói-

vállalás) voltak. Azon komponensek esetében, ahol a fentebb jelzett dokumentumokban 

konkrét vállalás nem volt elérhető, következő lépésként az egyes jogszabályokban lefektetett 

imissziós- és emissziós értékek kerültek felhasználásra. Bizonyos – egyértelműen 

dokumentumokban nem lefektetett – komponensek esetében a kritikus áramok kiszámítása a 

környezetvédelmi hatóságokkal folytatott szakmai konzultációkon alapult. 

AKTUÁLIS ÁRAMOK 
Az aktuális áramok számítása, illetve szakirodalomból való „kikeresése” jelentősen 

egyszerűbb feladat volt a kritikus áramok meghatározásánál. Magyarországon a 

környezetstatisztika az elmúlt években nagy mértékben fejlődött, a legtöbb komponens 

esetében az értékek a KSH környezetstatisztikai kiadványaiból ([KSH, 2007]; [KSH, 2006a]; 

[KSH, 2006b]; [KSH, 2005]) közvetlenül elérhetők. Azon komponensek esetében, ahol ez 

nem volt realizálható, a Környezetvédelmi Felügyelőségek és a Környezetvédelmi 

Minisztérium munkatársai segítettek az adatok kilistázásában. 

Természetesen a kritikus- és aktuális áramok forrásainak ezen felsorolása jelentősen 

leegyszerűsíti a helyzetet. Az egyes ökofaktorok kiszámításához felhasznált források ettől 

sokkal diverzebbek.  
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ADAPTÁLT ÖKOFAKTOROK 
A BUWAL-rendszer magyarországi adaptációja során az elemzett kategóriák az eredeti svájci 

rendszeren alapultak. Ily módon közvetlenül is lehetőség nyílik az eredeti és az adaptált 

rendszer összehasonlítására. Magyarországra összesen 183 ökofaktor került kiszámolásra. 

Ennek jelentős része az üvegházgázok és az ózonbontó anyagok köréből került ki.  

Ha ezen anyagok leválasztására kerülnek „alapfaktorként” 63 faktor áll rendelkezésre, melyek 

leképezik a légnemű terhelések, felszíni vízterhelések, a talaj-, illetve talajvíz-terhelések, a 

hulladékok, az erőforrások, valamint a zaj témakörét. A kiszámolt faktorok a legfontosabb 

szennyező anyagokat jellemzik. 

Érdekes lehet a magyar faktorok, valamint az eredeti svájci, a szomszédos osztrák, illetve az 

esetpélda során eredetileg felhasznált német ökofaktorok összehasonlítása is. Az egyes 

országokban alkalmazott ökofaktorok számát mutatja a 16. ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ÁBRA: ÖKOFAKTOROK SZÁMÁNAK ÖSSZEVETÉSE AZ EGYES ORSZÁGOK ÉS KATEGÓRIÁK SZERINT 

Az összesítésben csak a „konvencionális” faktorok kerültek számszerűsítésre, az 

üvegházgázok és az ózonbontó anyagok nem, mivel esetükben – amennyiben a referencia-

anyag ki van számolva – bármekkora számosság elérhető. 

Mint az ábrából is látható az ökofaktorok összegzett számában a magyar rendszer a 

legkiterjedtebb, közvetlenül utána az osztrák és az eredeti svájci rendszer következik. A 

német faktorok jóval kevésbé teljes körűek és specifikusan csak bizonyos szegmenseket 

fognak le.  
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A második helyen álló osztrák rendszer bizonyos kategóriák (levegő és felszíni víz) 

felülmúlja a magyar rendszert, más kategóriák (felszín alatti víz) esetében azonban 

meglehetősen hiányos.  

Külön kiemelendő a magyar rendszer esetében a hulladékok és az erőforrások relatíve mély 

feltárása. Szemben az eredeti rendszerrel, mely a hulladékok esetén csak a felszíni és felszín 

alatti lerakóba elhelyezett, illetve a radioaktív hulladékok mennyiségét képes értékelni, illetve 

az osztrák rendszerrel, mely mindössze a veszélyes, illetve a nem veszélyes hulladékot tudja 

külön kezelni, a magyar faktorok segítségével az összes jelentősebb hulladékáram (nem 

veszélyes termelési-, csomagolóanyag-, kommunális, veszélyes hulladék) elemezhető. Az 

erőforrások körében – újdonságképpen – a fosszilis erőforrások felhasználás túl a felszíni, 

illetve a felszín alatti vízkészletek használata is a rendszer részét képezi.  

Összegezve tehát a magyar rendszer – amellett, hogy a legaktuálisabb ökofaktorokat 

tartalmazza – kiterjedtebb, mint a többi ökofaktor-készlet és így alaposabb elemzést, az 

áramok pontosabb értékelését teszi lehetővé. 

A magyar ökofaktorokat összehasonlítva az eredeti svájci faktorokkal megállapítható, hogy 

generikusan magasabb értékeket eredményeznek, mely azt jelzi, hogy magyar körülmények 

között az ökológiai szűkösség mértéke magasabb, kisebb puffer-kapacitással lehet 

gazdálkodni, mint amekkora Svájcban volt 1997-ben. Az ezzel kapcsolatos számításokat és 

elemzést lásd a 9.3.4 fejezetben. 

Az ökofaktorok részletes számítási metódusa, a felhasznált információs források, illetve az 

aktuális- és kritikus áramok pontos értékei az egyes komponensek kapcsán a 9. mellékletben 

találhatók. Az adaptált magyar ökofaktorok listája a 10. mellékletben érhető el. Ezen 

ökofaktorok összevetése az eredeti svájci, a német, illetve az osztrák ökofaktorokkal a 11. 

mellékletben található. 

5.4 JAVASLATOK EGY ORSZÁGOS RENDSZERRE 

Miként lesz az így kiszámított „nyers” ökofaktorokból komplett rendszer? Az országos 

rendszerre vonatkozó ajánlások alapvetően három területre különíthetők el: 

– vállalati alkalmazás, 
– a kormányzat összefogó szerepe, 
– adatbázisok rendelkezésre állása. 
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VÁLLALATI ALKALMAZÁS 
A rendszer hatékony működésének egyik legfontosabb eleme, hogy a vállalatok alkalmazzák 

a rendszert. Ez – a korábban említett hátrányok és „hiedelmek” hatására – nyilvánvalóan 

először nem lesz túl kiterjedt. A széleskörű alkalmazás feltétele, hogy a vállalatok ismerjék és 

megismerjék az alkalmazandó rendszert. Ebben a környezeti tudatformálásnak, a rendszer 

környezetvédelmi konferenciákon, workshopokon való „népszerűsítésének” kiemelkedő 

szerepe van. Az alkalmazás sikeréhez hozzájárulhatna az is, hogyha az alkalmazható 

ökofaktorok listája egy központi helyről, például internet-oldalról közvetlenül elérhető lenne. 

Erre alkalmas felületnek kínálkozik a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 

honlapja12.  Természetesen az elterjedtséget pozitívan befolyásolná az is, ha a módszernek – a 

korábban említetteknek megfelelően – befolyása lenne a környezetvédelmi pályázatok 

odaítélésére is. 

KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG 
A környezetvédelmi hatóság szerepe a rendszerben egyértelműen támogató és összefogó 

jellegű. Egyrészt a módszerrel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásával és 

kommunikálásával támogatná a modell elterjedését. Másrészt az információk szisztematikus 

összegyűjtésével képet alkothatna az egyes szektorok környezeti teljesítményéről13. 

Természetesen nem lehetne és nem is cél az, hogy minden egyes vállalkozás a BUWAL-

módszer szerint értékelje környezeti teljesítményét, de amennyiben az eredmények 

felhasználásra kerülnének a környezetvédelmi támogatások allokálásánál, máris motiváló 

faktorként hatna. 

ADATBÁZIS 
Az egész módszer sikeres működésének feltétele az, hogy ha valaki alkalmazni szeretné a 

rendszert, az meg is tehesse. Ez a jelenleg kiszámolt faktorok körének jelentős mértékű 

kibővítését igényelné. Egy ilyen jellegű adatbázis rendelkezésre állása nagymértékben 

segítené a rendszer terjedését. Szintén lökést adhatna az alkalmazásnak, ha a módszer 

„szoftveres” formátumban elérhető lenne14. 

                                                      
12 Erről egyébként a KEOP-ban való felhasználhatóság kapcsán jelenleg is folynak a tárgyalások. 
13 Nem szabad elfeledni, hogy, ha rendelkezésre állnak az ökofaktorok, akkor az ökopontok kiszámítása egyszerű algebrai művelet. A 

legfontosabb környezetvédelmi információk gyűjtése és jelentése jogszabályban rögzített. Ily módon a vállalatoknak nem jelentene túlzott 
többletterhet. 

14 Ez nem jelent a valóságban túlzott megterhelést, hiszen a módszer egyszerűségéből és az alkalmazás lépéseinek linearitásából fakadóan az 
egész módszer a Microsoft Excel segítségével felépíthető.   
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Összegezve tehát a fentebb elmondottakat, elvben lehetőség lenne egy a társadalom több 

szintjét átívelő rendszer összeállítására, melyben partneri és érdekeltségi viszonyban 

együttműködnének a gazdasági, a politikai és tudományos élet szereplői15. A fent bemutatott 

modell, természetesen csak elképzelt, célja elsősorban az elvi lehetőségek felvillantása volt, 

egy esetlegesen alkalmazható konkrét modell kidolgozása meghaladja jelen dolgozat kereteit. 

A következőkben, kicsit részletesebben áttekintésre kerülnek a vállalati alkalmazhatóság 

feltételei, lehetőségei, egyes lépései. 

                                                      
15 Az érdekeltség – elviekben – lehet közös is, hiszen a vállalatok érdekeltek lehetnek a rendszer alkalmazásában, egyrészt saját rendszerük 

hatékonysága miatt, másrészt a környezetvédelmi pályázatokon való hatékony szereplés miatt. A tudományos életnek érdekeltsége lenne, 
minél szélesebb körű adatbázisok létrehozása, hiszen így növelni lehetne az alkalmazók körét. A hatóságnak pedig érdeke lehetne, hiszen 
egyrészt hatékonyabban tudná szétosztani a pályázati pénzeket, másrészt pontosabb képet kaphatna az egyes szektorok környezeti 
teljesítményéről és visszacsatolásokat nyerhetne saját szabályozó tevékenységének hatékonyabbá tételéhez.   
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6. AGGREGÁLÓ MÓDSZER VÁLLALATI ADAPTÁCIÓJA 

Korábban említésre került, hogy az aggregáló módszerek egyik legfontosabb alkalmazási 

területe a vállalati KTÉ rendszer kiegészítése. Jelen fejezetben röviden áttekintésre kerül, 

hogy milyen feltételei vannak egy ilyen rendszer alkalmazásának a vállalati körülmények 

között. Az öko-mérleg által nyújtott előnyök, a vele együtt járó hátrányok, illetve a kapott 

eredmények felhasználási területei a korábbiakban már bemutatásra kerültek, így ezen 

információk nem képezik jelen fejezet témáját. 

6.1 ALKALMAZÁSI TERÜLET, ALKALMAZÁS FELTÉTELEI 

A BUWAL-módszer egy környezeti teljesítményértékelő módszer, mely lehetővé teszi a 

gyűjtött indikátorok számának jelentős redukálását azáltal, hogy összegzi őket. Ily módon a 

módszer önmagában nem alkalmazható, csak egy már létező és működő KTÉ rendszer 

részeként1.  

1. FELTÉTEL: 
A módszer alkalmazásának 1. feltétele: hogy működjön a vállalatnál egy rendszeresen 

karbantartott és folyamatosan javított KTÉ-rendszer. 

2. FELTÉTEL: 
Az alkalmazás 2. feltétele, hogy igény legyen a BUWAL-módszer által szolgáltatott adatokra. 

Csak azért bevezetni a rendszert, mert mások is azt teszik és utána semmire sem felhasználni 

az adatokat fölösleges. 

3. FELTÉTEL: 
A 3. feltétel szintén fontos: álljanak rendelkezésre megfelelő erőforrások (mind emberi, mind 

pedig informatikai) a rendszer működtetéséhez. A módszer ugyanis csak akkor működhet 

hatékonyan, ha teljes körű elkötelezettség tapasztalható az alkalmazása kapcsán és támogatják 

bevezetését.  

4. FELTÉTEL: 

Elképzelhető, hogy a BUWAL alkalmazása szemléletbeli változást igényel a környezeti 

teljesítmény mérőszámok gyűjtésének korábbi rendszeréhez képest2.  

                                                      
1 Természetesen a BUWAL-módszer alkalmazása – a legtöbb esetben – visszahat a már alkalmazott KTÉ rendszerre is, hiszen a gyűjtött 

indikátorok nem feltétlenül azt az indikátorkört fedik le, amelyre az ökopont modell alkalmazása során szükség lehet.  
2 Például más jellegű, „mélyebb”, részletesebb információk rendelkezésre állása.  
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Ez csak akkor nem eredményez szervezeti ellenállást, ha mindenki ismeri és elismeri a 

rendszer fontosságát. Ennek kulcsa a megfelelő oktatás. 

5. FELTÉTEL: 
Nem mindegy az sem, hogy milyen szervezet alkalmazza a rendszert. Ezért a módszer 

alkalmazásának 5. feltétele a vállalatmérettel, illetve pontosabban a vállalat tevékenységének 

bonyolultságával is összefügg. Egy ilyen jellegű, kvalitatív információkat nyújtó rendszert 

olyan vállalatnak érdemes alkalmazni, amelynek környezeti hatásai meglehetősen kiterjedtek 

és ennek megfelelően csak nagy számosságú indikátorkészlettel írható le. Egy olyan vállalat 

esetében, ahol pár indikátorral leírható a vállalat környezeti teljesítménye, nincs értelme egy 

aggregáló módszert alkalmazni, hiszen az eleve kevés számú indikátor is könnyen 

áttekinthető. 

6. FELTÉTEL: 
BUWAL-rendszert olyan szervezeteknek érdemes bevezetni, akik környezetmenedzsment 

rendszert is működtetnek. Ez azért lehet fontos, mert ki lehet használni a szinergiákat, azaz a 

kapott eredményeket hatékonyan fel lehet használni a környezeti teljesítmény folyamatos 

javítására irányuló intézkedések megtervezéséhez, továbbá a környezeti tényezők és –hatások 

listájának aktualizálásához. 

7. FELTÉTEL: 
Olyan szervezeteknek is érdemes aggregáló módszert alkalmazniuk, akik erőteljes külső 

környezetvédelmi kommunikációt folytatnak, hiszen a különböző külső kommunikációs 

formákban eredményesen alkalmazhatók az aggregált mérőszámok. 

8. FELTÉTEL: 
A rendszer alkalmazásának 8. feltétele, jelen pillanatban csak zárójelben írható le, ugyanis 

arra a kívánatos állapotra vonatkozik, amikor – ahogy a 5.4 fejezetben bemutatásra került – 

mind a három szereplő (vállalati-, politikai-, tudományos szféra) részvétele biztosított. A 

BUWAL-rendszer alkalmazása akkor érheti meg egy vállalatnak, ha célja valamilyen 

környezetvédelmi támogatás megszerzése.   

Összegezve a fentebb leírtakat, aggregáló módszert akkor érdemes alkalmazni, ha a jelzett 

feltételek (főképp a 1 – 5. feltételek) teljesülnek és akkor is nem önálló módszerként, hanem a 

már működő KTÉ-rendszer részeként. 
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6.2 RENDSZERHATÁROK KÉRDÉSE 

Egy környezeti teljesítményértékelő rendszernek egy meghatározott, jól definiált vizsgálati 

területe van. A vizsgálati területen belül eső hatások számszerűsítésre, azon kívül esők 

elhanyagolásra kerülnek. A vizsgálati terület lehatárolása a rendszerhatárok definiálásával 

történik3. 

6.2.1 A rendszerhatárok definiálásának fontossága 

A rendszerhatárok definiálása kiemelkedően fontos és nagyfokú körültekintést igényel. Ennek 

oka az, hogy a rendszerhatárok kijelölése egyértelműen meghatározza a vizsgálat fókuszát és 

ezzel annak eredményét is. Ily módon a rendszerhatárok nem megfelelő, a vállalat 

tevékenységét nem megfelelően leképező megválasztása a kapott eredmények torzításához 

vezet. A rendszerhatárok megválasztása ennek megfelelően a KTÉ rendszer megtervezésének 

egyik legsarkalatosabb és legtöbb odafigyelést igénylő pontja.  

A határok megválasztása nem csak a KTÉ, hanem más KMR alrendszerek esetében is 

neuralgikus pont. Ilyen többek között a környezeti tényezők és –hatások analízise. A tényező 

– hatás párok összeállítása során a rendszerhatáron belül eső tényezőket direkt, vagy 

közvetlen tényezőknek, míg az azon kívül esőket indirekt, vagy közvetett tényezőknek 

nevezik. A KMR működtetése folyamán a prioritás a direkt tényező – hatás párok 

menedzselése. Itt definiálható némi különbség a rendszerhatár szerepét illetően a KTÉ és a 

környezeti tényezők, –hatások analízise között. Míg a KTÉ rendszer esetében, ha egy adott 

folyamat, anyagáram a rendszerhatáron kívül esik, akkor nem képezi a vizsgálandó területek 

körét, gyakorlatilag olyan, mintha nem is létezne. Ezzel szemben az indirekt környezeti 

hatásokat – bár nem cél azok menedzselése – fel kell térképezni, nyomon kell követni és – 

amennyiben a szignifikáns környezeti tényezőkre dolgoztak ki programokat – meg kell 

próbálni befolyásolni, vagyis nem olyan „szigorú” az elkülönítés. 

Ez még inkább azt az elvet támasztja alá, hogy a KTÉ során kiemelt figyelmet kell fordítani a 

rendszerhatárok pontos definiálásának. 

                                                      
3 A rendszerhatár definíciója az ISO 14040 szerint: „A termékrendszernek és a környezetnek, vagy más termékrendszernek az érintkezési 

helye” [ISO 14040, 1998], p. 7. Egyszerűbben megfogalmazva: a rendszerhatár a valamilyen módszer (KTÉ, LCA, stb.) által vizsgált 
terület és az őt körülvevő egyéb rendszerek érintkezési felülete.  
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6.2.2 Rendszerhatárok definiálása, transzferfunkciók 

A határok pontos definiálása korántsem egyszerű. Mivel ilyen mértékben kihatnak a KTÉ 

eredményeire, nem lehet egyszerűen egy vonalat húzni és azt mondani, hogy eddig elemzésre 

kerül a rendszer, ezen túl pedig nem. Általánosságban elmondható, hogy a rendszerhatárt úgy 

kell megválasztani, hogy: 

– minden jelentős környezeti hatással bíró folyamat lefedésre kerüljön,  
– tegye lehetővé az indikátorok „könnyű” gyűjtését, azaz ne legyenek benne olyan 

folyamatok, amik nehezen ellenőrizhetők és befolyásolhatók. 

A két feltétel részben ellentétes egymással, az egyik a teljességre, a másik a könnyű 

monitorozhatóságra (azaz a minél szűkebb vizsgálati körre) törekszik. A kettő közötti 

összhang megtalálása, mindig az adott helyzet, technológia függvénye, definiálása a vállalati 

környezetvédelmi szakemberek kompetenciája, általános útmutatás nem adható. Mivel a 

választás, mindig az adott szituáció függvénye, ezért itt csak felsorolás-jelleggel szerepel pár 

lehetőség a rendszerek lehatárolására. A rendszerhatárt meg lehet állapítani a 

[BRAUNSCHWEIG – MÜLLER-WENK, 1993]: 

– jogi személyiség, 
– a direkt és indirekt környezeti hatások, 
– térbeliség, 
– időbeliség, 
– az anyagáramok 

alapján. A lehatárolást segítheti, ha két különböző adatbázis kerül létrehozásra. Az egyik a 

kifejezetten a vállalati, telephelyi működésre vonatkozó adatokat4, a másik pedig a vállalaton 

kívüli, de annak tevékenységével összefüggő indikátorokat tartalmazza5. A BUWAL-rendszer 

vizsgálati fókusza mindig a rendszerhatáron belül eső folyamatok. 

A komplementer-mérlegbe tartozó folyamatokat szokás ún. transzferfunkcióknak is nevezni. 

A transzferfunkciók valójában nem mások, mint egy adott primer környezetterhelés hatására 

előálló szekunder terhelések. A pontosabb érthetőség kedvéért: ha egy vállalat működése 

során keletkezik 1 t veszélyes hulladék, melyet átad egy arra engedéllyel rendelkező 

égetőnek.  

                                                      
4 Ezt szokás ún. kulcs-, vagy törzsmérlegnek is nevezni (a német Kernbilanz alapján). 
5 Ezt szokás komplementer-mérlegnek is nevezni. A gyakorlatban ez egyrészt a beszállítók, alvállalkozók azon folyamatainak teljesítményét, 

amelyek a vállalati igények kielégítésére szolgálnak (Pl.: szállítási teljesítmény), másrészt a kiegészítő folyamatok teljesítményét (Pl.: az 
energiaszolgáltatás környezeti hatásai) jelenti. 
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Ebben az esetben a primer környezeti hatás az 1 t veszélyes hulladék keletkezése, a szekunder 

terhelés az ezen 1 t veszélyes hulladék elégetésével összefüggő terhelése6. Ez pedig nem más, 

mint a vállalatnak a veszélyes hulladékkal kapcsolatos transzferfunkciója. Transzferfunkciók 

a legtöbb ipari tevékenységgel kapcsolatos folyamatra (energiaszolgáltatás, szennyvíz-, 

hulladék-kezelés, közúti-, vasúti szállítás, stb.) képezhetők. Minden egyes transzferfunkció 

esetében az adott országra jellemző referencia-technológiák alapján kiszámolhatók az adott 

egységre vonatkozó terhelések. Magyarországon ilyen jellegű számítások jelenleg az energia- 

[TÓTHNÉ et al., 2007], illetve a hulladék-mixre [TAMASKA – SIMON, 2007] készülnek. A 

többi transzferfunkció esetében nemzetközi referencia-értékek állnak rendelkezésre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. ÁBRA: EGY HIPOTETIKUS VÁLLALAT ELVI RENDSZERHATÁRAI ÉS LEGFONTOSABB TRANSZFERFUNKCIÓI 

A BUWAL-módszerbe, vállalati szinten bevont transzferfunkciók köre mindig az adott 

szakértők szakmai döntésétől függ. 

6.3 ADATIGÉNY, ADATGYŰJTÉSI FORRÁSOK 

A BUWAL-eljárás bemeneti adatigényét, a vizsgálandó indikátorok körét egyrészt a szervezet 

környezetvédelmi vezetőinek abbéli döntése, hogy hol húzódjanak a rendszerhatárok és mely 

transzferfunkciók kerüljenek befoglalásra, másrészt a KTÉ eddig kialakított rendszere 

definiálja. Ennek megfelelően általános útmutatás a rendszer adatigényére nem adható, az 

mindig az adott helyzet függvénye. 

                                                      
6 Az égetés hatásai rendkívül szerteágazók lehetnek, csak a példa kedvéért: az égetőmű energia-felhasználása, káros légnemű emissziói, 

szennyvíz-keletkezése, a keletkező inert veszélyes hulladék, területhasználat és lehetne még sorolni. Ezek egy része – a technológiából 
kifolyólag – könnyen számítható, míg más jellemzők esetében nehezebb a – jelen példában az 1 t veszélyes hulladékra – tényleges 
mennyiségre történő vonatkoztatás. Ilyen jellemző például a területhasználat, hiszen nyilvánvaló, hogy az égetőmű nem csak az 1 t 
veszélyes hulladékelégetése miatt jött létre, ekkor azonban felmerül a kérdés, hogy a területhasználatból származó terhelés mekkora 
hányada következik például az 1 t veszélyes hulladék elégetéséből. 
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Hasonlóképpen nem lehet definiálni az adatok begyűjtésének forrásait sem, hiszen minden 

szervezet felépítése, KMR-rendszere más és más. A legfontosabb adatgyűjtési helyek a 

következők lehetnek [KÓSI – VALKÓ, 2006]: 

– beszerzés, controlling adatai,  
– raktáradatok, 
– technológia konverziós hatásfoka, 
– mérések eredményei, 
– hulladékgazdálkodási rendszer adatai, 
– iparági átlagadatok, 
– a transzferfunkciókkal kapcsolatban elérhető szakirodalmi adatok. 

Ez természetesen a lehetséges adatforrásoknak csak egy csoportja, a gyűjtés köre minden 

vállalat esetében más és más lehet. 

6.4 A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER FOLYAMATAI KÖZÉ ÁGYAZOTTSÁG 

Mint ahogy korábban is említésre került egy aggregáló módszer akkor működhet a 

leghatékonyabban, ha a szervezet által működtetett KMR-be illeszkedik, mint annak egyik 

alrendszere.  

PLAN 
A BUWAL-módszer betagozódhat, a PLAN, azaz Tervezd meg lépésbe. Itt az aggregált 

eredmények segíthetik a környezeti tényezők és –hatások listájának aktualizálását, valamint a 

releváns tényező – hatás párok kiválasztását. 

Az előbbi alkalmazással szorosan összefüggő módon (szintén a PLAN cikluselemben 

maradva) a kapott eredmények inputként szolgálhatnak a környezetvédelmi célok és –

programok összeállításához7.  

Szintén fontos, hogy a környezeti politika aktualizálásában is szerepet kaphatnak a BUWAL-

rendszer értékei. 

DO 
A DO ciklusban a külső-, belső kommunikáció, valamint az oktatások során használhatók fel 

az elemzések eredményei. Indirekt módon az aggregált értékek változásának befolyása lehet a 

DO elem többi részére is, valamint a KMR technikai megvalósítására is. 

                                                      
7 Ez nagyon szorosan összefügg a környezeti tényezők és –hatások elemzésével, hiszen a környezetvédelmi célok és programok a tényező – 

hatás párok elemzésének eredményein kell, hogy nyugodjanak, ily módon ez a lehetőség csak közvetett felhasználási területként 
értelmezhető. 
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CHECK 
Az egyik legfontosabb rendszerlépcső, a KMR CHECK, azaz Ellenőrizd cikluseleme. A 

PDCA-ciklus ezen szakaszában a KMR működésének, a környezeti teljesítmény folyamatos 

javításának ellenőrzése zajlik. Mint a KTÉ-rendszerhez kapcsolt aggregáló eszköz, az UBP-

eljárás jelentős mértékben és hatékonyan hozzájárulhat az ellenőrzés pontos elvégzéséhez. 

ACT 
Végül, de nem utolsó sorban az aggregált környezetterhelési mutatók bemeneti változói a 

vezetőségi értékelésnek, azaz az ACT, vagyis Cselekedj szakaszban is képviseltetik magukat. 

A felső vezetés a segítségükkel gyorsan, átfogó képet kaphat a környezeti teljesítmény 

alakulásáról, a kialakulófélben levő, vagy már észlelhető trendekről.  

Mint a fentiekből is látható a BUWAL-módszer eredményei a KMR minden szakaszában 

eredményesen felhasználhatók. A legfontosabb feladatok azonban, amire mindenképp fel kell 

használni őket a környezeti teljesítmény alakulásának „kvalitatív”8 értékelése, valamint a 

környezeti tényezők és –hatások analízise. Az összes többi alkalmazási terület, ezen 

feladatokra épül rá szervesen. 

6.5 ÖSSZEGZÉS – VÁLLALATI ALKALMAZHATÓSÁG 

A fentiek alapján összegzésképpen elmondható, hogy a BUWAL-módszer vállalati 

bevezetése az alábbi 11 lépésre bontható: 

1. igény felmerülése, elkötelezettség biztosítása,  
2. erőforrások rendelkezésre bocsátása, 
3. rendszerhatárok definiálása, 
4. bevonandó transzferfunkciók kiválasztása, 
5. adatigény meghatározása, 
6. adatgyűjtés forrásainak tisztázása, 
7. a módszer összekapcsolása a vállalati KTÉ-rendszerrel, adatok begyűjtése,  
8. elemzés, eredmények KMR-be történő visszacsatolásának biztosítása,  
9. kapott adatok kommunikálása, 
10. a rendszer ellenőrzése, 
11. a rendszer javítása.  

                                                      
8 Azért került idézőjelbe a kvalitatív jelző, hiszen a valóságban itt is kvantitatív értékelés folyik, mégis minőségileg (azaz a környezeti 

problémákhoz való hozzájárulások mértéke szerint) is értékelésre kerülnek az adatok. 
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Az egyes lépések a PDCA-ciklus logikája szerint épülnek fel (18. ábra), mely biztosítja a 

rendszerbe történő könnyű illeszthetőséget és alkalmazhatóságot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18. ÁBRA: A BUWAL-MÓDSZER VÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK JAVASOLT, ELVI FOLYAMATÁBRÁJA 

Jelen lépéssor természetesen csak általános iránymutatásként használható, a konkrét lépések 

kidolgozása, azok sorrendjének kiválasztása mindig az adott probléma, cél függvénye. 
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7. AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ELMÉLETE RÖVIDEN 

A dolgozat eddigi részeiben a miért-ről, a mivel-ről és a hogyan-ról volt szó, azaz arról, hogy 

miért szükséges és érdemes a vállalatoknak aggregáló módszereket alkalmazniuk, melyik 

módszert célszerű alkalmazniuk és hogyan tudják ezt illeszteni rendszereik közé. Nem esett 

azonban szó még a miből-ről, azaz, hogy pontosan milyen adatokból tud egy ilyen rendszer 

építkezni és ezek az adatok milyen szinteken és honnan szerezhetők be.  

A miből-re a választ az anyagáram-elemzés, annak is a vállalati szintű alkalmazása adja meg. 

Ezért az elkövetkezendő fejezetek – a dolgozat mintegy másik pilléreként – a vállalati szintű 

anyagáram-elemzések mikéntjeire keresik a választ.  

Az elmúlt évtized az anyagáram-elemzés (Material Flow Analysis = MFA) sikertörténetéről 

szólt, a korábbi felfutást követően számos alkalmazási területtel és esetpéldával bővült az 

MFA irodalma, egységesítették a módszerét, vizsgálták alkalmazási lehetőségeit. A kiterjedt 

érdeklődés ellenére az MFA mikro-, azaz vállalati szintű elemzése nem volt éppen kutatott 

terület. Ez részben annak is köszönhető, hogy a vállalati szinten folyó teljesítménymérések 

alapvetően jól kidolgozottak, operacionalizáltak, továbbá a mikro-szint sokszínűsége, 

sajátosságai miatt nehéz egy általánosan alkalmazható módszertan, eljárásrend definiálása.  

Ennek ellenére az anyagáram-elemzések vállalati szintű elemzése is tartogat számos olyan, 

eddig még nem kellőképp mélyen kifejtett és publikált jellegzetességet (mint például az egyes 

szintek egymásra laminálódása) és lehetséges alkalmazási megoldást (mint például az MFA-

elemzések összekapcsolása az aggregáló módszerekkel), mely vizsgálódásra érdemessé teszi 

ezt a területet. 

Mivel jelen dolgozatnak az elsődleges vizsgálati területe a KTÉ aggregáló módszerei, illetve 

mivel a vizsgálat tárgyát a mikro-, azaz vállalati szint képezi, ezért az anyagáram-elemzés 

elmélete és vállalati szinttől különböző szintjei, csak röviden kerülnek taglalásra. A fő 

vizsgálati terület az MFA vállalati szintjei és azok kapcsolhatósága az aggregáló 

módszerekhez. Az elméleti, módszertani fejtegetést a jobb érthetőség végett konkrét 

esetpéldák támasztják alá. 
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7.1 AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ELMÉLETE RÖVIDEN, AZ IPARI METABOLIZMUS ALAPJAI 

Az anyagáram-elemzés elmélete rendkívül kiterjedt, széleskörű, számtalan tudományágat 

felölel. Jelen dolgozat kereteit messze meghaladná ezen irodalmak teljes körű áttekintése, 

ezért itt röviden csak az alábbi témakörök kerülnek bemutatásra: az anyagáram-elemzés 

elméleti megközelítése, indokoltsága, történeti háttere, az egyes módszertanok és eljárások 

csoportosítása, az MFA szintjei, alkalmazhatósága, nehézségei, illetve a megközelítés 

fejlesztési lehetőségei. 

Az elmúlt időszak környezetvédelmi kutatásainak legjelentősebb része a fenntarthatóság 

eszméjével, annak mérhetőségével, mérésével foglalkozott. A fenntarthatóság, mint köztudott 

három komponensének, a környezetnek, a társadalomnak és a gazdaságnak a harmóniájára, 

mind a három összetevő fenntarthatóságára fókuszál. Számtalan definíciója és értelmezése 

született ennek a három területnek és azok összhangjának. Sokkal fontosabb azonban az 

elméleteknél, hogy megfigyelhető, mérhető-e a fenntarthatóság, nyílik-e lehetőség arra, hogy 

egy város egy régió, vagy éppen az egész világ fenntartható-e [HABERL et al., 2003]. Ahhoz, 

hogy ez a terület vizsgálható lehessen, az egyes rendszereket nem elkülönülten, hanem 

egymással való interakciójukban kell vizsgálni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19. ÁBRA: A TÁRSADALMI METABOLIZMUS VIZSGÁLATÁNAK INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSE 
FORRÁS: [FISCHER-KOWALSKI, 1997] 
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Vagyis nem elég csak a környezet-, vagy a társadalom-tudomány oldaláról megközelíteni a 

kérdést, integrált, interdiszciplináris szemléletre van szükség (19. ábra). Egy ilyen 

szemléletmód viszont feltételezi azt, hogy a vizsgálat tárgya is egy rendszert képezzen, tehát 

nem elegendő az egyes részeket külön – külön vizsgálni, fontos, hogy azok egymással való 

interakciójukban kerülhessenek górcső alá. Vagyis ahhoz, hogy a fenntarthatóság 

megvalósulása monitorozható, illetve a pillanatnyi állapot a kívánt állapottal összevethető 

legyen, teljesen új megközelítés szükségeltetik. Ez az új megközelítés nem egymástól 

különálló, hanem egymásba ágyazott rendszereket vizsgál.  

Ez az elmélet áll az ipari metabolizmus elméletének hátterében is. Az ipari metabolizmus elve 

szerint a gazdasági rendszer nem kezelhető különválasztva a többi összetevőtől, hanem az 

ipari rendszer, összes társadalmi kapcsolatával a bioszféra-, geoszféra-rendszerébe ágyazódik 

[BRINGEZU, 2003d]. Ez a szocio-gazdasági rendszer nyelő oldalon élő- és élettelen 

erőforrásokat termel ki, vizet és levegőt használ, míg kimeneti oldalon különféle emissziókkal 

(hulladék, szennyvíz, légnemű emissziók, stb.) terheli környezetét (20. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ÁBRA: AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ALAPMODELLJE 
FORRÁS: [HINTERBERGER ET AL., 2003] 

Mint a fentiekből is látható ez az irányzat nagyon – nagyban hasonlít az ipari ökológia 

irányzatához, melynek célja szintén a gazdasági és környezeti rendszerek hasonlóságára 

felhívni a figyelmet [FROSCH – GALLAPOULOS, 1989]. 
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Az ipari metabolizmus, tehát egy olyan anyag- és energia-átalakító rendszer, ahol a rendszer 

energiában gazdag, alacsony entrópiájú anyagokat vesz fel és energiában szegény, magas 

entrópiájú anyagokkal terheli a környezetét [KOHLHÉB et al., 2006]1.  

Az ipari metabolizmus gyökerei egyébként nem a közelmúltban, hanem sokkal régebben 

gyökereznek. Maga a metabolizmus, mint fogalom az 1860-as években született meg és 

egyidőben alkalmazták a biológiai és a társadalmi rendszerekre. A fogalmat többek között 

olyanok is alkalmazták, mint Marx és Engels. A metabolizmus fogalmával párhuzamos 

irányként jelent meg az antropogén és környezeti rendszerek közötti „fenntarthatatlan” 

kapcsolat vizsgálatának témaköre is. a következő nagyobb „ugrás” az ipari és társadalmi 

metabolizmus kapcsán az 1950-es évekre tehető, amikor is újból felerősödtek a 

metabolizmussal kapcsolatos kutatások. Sorra készültek a különböző nagyvárosokra, valamint 

komplett nemzetgazdaságokra (Pl.: USA 1963 – 1965 közötti időszakra) az anyagáram-

elemzések. Ezt a különféle kémiai elemek áramlásának elemzése követte a ’80-as években, 

majd az 1990-es években újból a nemzetgazdasági szintű elemzések vették át a vezető 

szerepet [POMÁZI – SZABÓ, 2006a]. 

Az ipari metabolizmus rendszere jellemezhető a termodinamika második törvényével 

(anyagmegmaradás törvénye), vagyis a rendszerbe belépő anyag egy része kilép a 

rendszerből, míg egy másik része felhalmozódik benne [HINTERBERGER et al., 2003].  

Pont ez az elv a legnagyobb probléma az ipari rendszerek működése szempontjából. Szemben 

a természettel, mely csupa zárt folyamatok halmaza, a gazdasági rendszerek nyitott láncokból 

állnak [SZLÁVIK, 2005]. A gazdaság eme nyílt jellege az, ami az emberiség jelenlegi 

tevékenységét fenntarthatatlanná teszi. A cél tehát ezen nyílt anyagáramok zárása és ezzel 

mind az input-, mind pedig az output-oldali terhelések jelentős mérséklése. A természeti 

rendszer eme „példamutató” volta, ami életre hívta az ipari ökológia tudományát.  

A nyílt láncok zárása mellett a másik lehetőség az anyag- és energia-hatékonyabb működés, 

azaz, hogy egységnyi terméket minél kevesebb anyag- és energiaráfordítással állítsanak elő. 

Ez a felismerés hívta életre a „Faktor 10” [SCHMIDT-BLEEK, 1992], illetve a némiképp 

visszafogottabb „Faktor 4” [WEIZSÄCKER et al., 1995] elméletet.  

                                                      
1 Egyébként a fogalom a biológiából származik, ahol ugyanez a folyamat játszódik le. A metabolizmus maga pedig: „...valamely szerv, vagy 

szervezet anyagcsere-folyamatainak összessége...” [KOHLHÉB et al., 2006], p. 21. 
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A „Faktor 10” elmélet szerint az elkövetkezendő 50 évben a tízszeresére kellene növelni az 

erőforrás-hatékonyságot az iparosodott országokban. Ez a fajta hatékonyságnövekedés éves 

szinten 4,5 %-os növekedést jelentene [SPANGENBERG et al., 1999].  

Az anyaghatékonyság növekedését nevezik dematerializációnak is, azaz a gazdaság 

„anyagtalanításának”2. Ehhez a fogalmi körhöz kapcsolódik továbbá az úgynevezett 

„szétválás”, vagy de-coupling fogalma is, amely általánosságban a jólét fokozását jelenti az 

anyagfelhasználás (és vele ekvivalens módon az energia-felhasználás) csökkenése mellett. A 

fenntarthatóság célja a de-coupling folyamatos fokozása kell, hogy legyen, mely Európai 

Uniós célkitűzésként is szerepet kap [EUROPEAN COMMUNITIES, 2002, idézi KOHLHÉB 

et al., 2006]. 

Az ipari metabolizmustól elkülönítve kell kezelni a társadalmi metabolizmus kérdéskörét 

[GIAMPIETRO et al., 2000]. Míg az ipari metabolizmus vizsgálati egysége egy adott ipari 

folyamat, vagy ipari rendszer, addig a társadalmi metabolizmus tárgykörébe egy adott 

társadalmi egység, emberközösség vizsgálata tartozik.  

7.2 AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ALAPJAI, TÁRGYA 

Az ipari metabolizmus3, hasonlóan a környezeti rendszerekhez, folyamatok egymás utáni és 

melletti láncolatából épül fel. Ezek a folyamatok a gyakorlatban nem mások, mint egyes 

anyagok, vagy éppen az energia különböző áramai, melyek átszövik az egész gazdasági 

szerveződést. A különbség a természeti rendszerekhez képest az, hogy míg ott ezek a 

folyamatok egymáshoz kapcsolódnak (egyik folyamat outputja a másik folyamat inputja), 

addig az ipari rendszerekben ez a fajta „visszacsatolás” nem mindig fedezhető fel.  

Ahhoz, hogy egy adott ipari szerkezet, egy adott nemzetgazdaság működése fenntarthatóvá 

váljék, különféle beavatkozásokra van szükség. Ahhoz azonban, hogy ezek a beavatkozások a 

megfelelő helyen és a megfelelő módon történjenek, ismerni kell a szabályozandó „egység” 

felépítését, szerkezetét.  

Az ipari metabolizmus szerkezetének, a vele kapcsolatos mennyiségi és minőségi jellemzők 

megismerésének feltétele az őt felépítő anyagáramok teljes körű, pontos ismerete.  

                                                      
2 Ehhez hasonló fogalom az ipari metabolizmus detoxifikációja, mely az egyes környezetkárosító kibocsátások csökkentését célozza meg. 
3 A továbbiakban, a dolgozat témájának megfelelően az ipari és a társadalmi metabolizmus közül csak az ipari metabolizmus kerül említésre. 



 

156 

7. AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ELMÉLETE RÖVIDEN

Ehhez azonban nem elegendő az adott rendszerbe belépő és onnan kilépő áramok és a kettő 

különbségeként számolandó felhalmozódás ismerete, hanem pontosan fel kell tárni azt is, 

hogy az adott anyag (vagy éppen energia) milyen utat jár be az adott rendszeren belül. Ezen 

paraméterek vizsgálata az anyagáram-elemzés feladata. Az anyagáram-elemzés ennek 

megfelelően nem csak az adatok input- és output-oldali összegyűjtésével, hanem azok 

rendszeren belüli megjelenéseivel (áramlásával) is foglalkozik, tehát a gyakorlatban leírja azt 

a folyamatot, ahogyan az ipari rendszer az inputokat outputokká (termékek, szolgáltatások, 

emissziók, stb.) konvertálja, definiálva mellette a rendszerben történő felhalmozódást is. 

Fontos különbséget tenni az anyag-, illetve az energia-elszámolások (Energy Flow 

Accounting = EFA) között, melyek a gyakorlati alkalmazás során elválnak egymástól 

[KOHLHÉB et al., 2006]. Ez a szétválasztás azonban nem feltétlenül éles, hiszen a két 

áramlás típus között jelentős az átfedés. Ezért néha a két módszertan integráltan, mint anyag- 

és energiaáram elszámolás (Material and Energy Flow Accounting = MEFA) kerül említésre 

[HABERL et al., 2003]. 

Az anyagáram-elemzés módszertana immár egységesített elveken [EUROSTAT, 2001] 

nyugszik. Az Eurostat által kiadott módszertani útmutató célja a nemzetgazdasági szintű 

anyagáram-elemzések egységes metodológiai alapokra helyezése, az alkalmazók támogatása. 

A dokumentum részét képezi többek között a különböző áramok típusainak, az anyagáramok 

elszámolása különböző szintjeinek, a különböző származtatott indikátoroknak, lehetséges 

adatigényeknek és adatforrásoknak, továbbá a gyakorlati alkalmazás lehetőségeinek 

definiálása is.  

VIZSGÁLT ÁRAMOK 

Az anyagáram elemzés során – mint korábban már kifejtésre került – a különböző anyagok és 

adott esetben az energia áramlását vizsgálják. A vizsgált mennyiségek kifejezése fizikai 

mértékegységekben történik. Az anyagáram-elemzés módszertanának megértéséhez először 

definiálni kell a különböző vizsgált anyagáramokat, melyek az alábbi kategóriák mentén 

csoportosíthatók [EUROSTAT, 2001], [POMÁZI – SZABÓ, 2006a]: 

– közvetlen, vagy pedig közvetett, 
– felhasznált, vagy pedig fel nem használt, 
– hazai, vagy pedig külföldi, 
– anyagállomány. 
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KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT 

A közvetlen és közvetett anyagáramok elkülönítése az alapján történik, hogy a termék 

közvetlen tömegén kívül mi kerül még számbavételre. A közvetlen anyagáramok csak a 

termék tömegét veszik figyelembe, az előállításához megmozgatott többi anyagot nem. A 

közvetett anyagáramoknál már ez is elemzésre kerül. Ennek megfelelően ez a megközelítés az 

életciklus-értékelés szemléletmódjának felel meg. A számbavétel során itt a felhasznált és fel 

nem használt anyagok egyaránt feltárásra kerülnek. 

FELHASZNÁLT – FEL NEM HASZNÁLT 

A felhasznált anyagok egyértelműen azok az anyagok, melyek a gazdasági rendszerben 

feldolgozásra, vagy pedig fogyasztásra kerülnek. Ezzel szemben a fel nem használt anyagok 

azok, amelyeket bár a felhasznált anyagok előállítása során megmozgatnak, de mégsem kerül 

be a gazdasági rendszerbe (klasszikus példája a bányászatban a meddő). Ezeket az 

áramlásokat – melyek egyben közvetett áramok is – szokás ún. „ökológiai hátizsákoknak”, 

vagy pedig rejtett áramlásoknak is nevezni4. 

HAZAI – KÜLFÖLDI 

Az áramlások megkülönböztetése egyértelmű, adott országon belüli, vagy pedig azon kívüli 

áramlásról van szó. A külföldi áramlásokat az angol terminológiában szokás Rest of the 

World-nek (ROW) is nevezni.  

ANYAGÁLLOMÁNY 

A negyedik kategória már nem tekinthető egyértelműen anyagáramnak, az elemzés 

szempontjából mégis szükséges definiálni. Ez pedig nem más, mint a felhalmozódó anyagok 

mennyisége, azaz az anyagállomány. A gyakorlatban (és persze nemzetgazdasági szinten) ez 

leginkább a különböző infrastruktúrákat, épületeket, vagy éppen a tartós fogyasztási cikkeket 

(Pl.: autók) jelenti. Az elemzés során ez a mutató különösen fontos, hiszen ez nem más, mint 

az input-mennyiség és az output-mennyiség különbsége. 

 Az egy adott vizsgálati egységhez kapcsolódó anyagáramok ezen fentebb jelzett 

anyagáramok kombinációjaként előállíthatók.  

                                                      
4 Az angol terminológiában: ecological rucksacks és hidden flows. 
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A három fő kategória (közvetlen – közvetett, felhasznált – fel nem használt, hazai – külföldi) 

kombinálásával előállítható az MFA-elemzések során alkalmazott öt legfontosabb 

áramlástípus, melyet (input oldalról) a 2. táblázat mutat. Az output-oldali áramok esetében a 

lenti táblázat oly módon módosul, hogy a felhasznált – fel nem használt oszlop helyett a 

feldolgozott – fel nem dolgozott kategória szerepel.  
 

Termelési lánc Felhasznált – fel 
nem használt  

Hazai - 
ROW Használt fogalom (áramlás) 

közvetlen felhasznált hazai hazai kitermelés (felhasznált) 

(nem alkalmazható) fel nem használt hazai fel nem használt hazai kitermelés 

közvetlen felhasznált külföldi behozatal 

közvetlen felhasznált külföldi 
közvetlen fel nem használt külföldi 

a behozatalhoz kapcsolódó 
közvetett bevitel áramlásai 

 

2. TÁBLÁZAT: A NEMZETGAZDASÁG-SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS LEHETSÉGES ÁRAMAI 
FORRÁS: [EUROSTAT, 2001] 

7.3 AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS LEHETSÉGES SZINTJEI, MÓDJAI 
Az anyagáram-elemzésnek számos lehetséges szintje definiálható. Az egyes szintek 

elkülönítése a vizsgált egységtől függ. Ennek megfelelően az alábbi szintekről lehet beszélni 

[BRINGEZU, 2003d]: 

– Az MFA legalacsonyabb szintje a termékek, vagy szolgáltatások elemzésének szintje. 
Ez a gyakorlatban nem más, mint az életciklus elemzés. 

– Ettől némiképp magasabb (de leginkább más) szint a vállalati szint, melynek során a 
legjellemzőbb az input- és az output áramok számbavétele. 

– Egy adott tevékenységi kört végző, meghatározott terméktípust előállító vállalatok egy 
különálló ágazatot alkotnak. Az ágazati szintű MFA elvégzésekor az elemzések 
haladhatnak a „fentről lefelé” (Top – Down), illetve a „lentről felfelé” (Bottom – Up) 
séma szerint is. 

– Más jellegű szerveződéseket vizsgálnak az adott közösségek, illetve régiók 
anyagáram-elemzései. Egy település, vagy éppen régió általában nagyon heterogén 
képet mutat, azaz számos iparág vállalati képviselője mellett más jellegű 
tevékenységekkel (Pl.: városüzemeltetés, stb.) is számolni kell. 

– Az MFA egyik legfelsőbb szintjén az ún. nemzetgazdaság-szintű anyagáram 
elemzések foglalnak helyet, melyek egy adott ország teljes anyagáramlási rendszerét 
vizsgálják.  

– Ettől magasabb szintként lehet – elvileg – értelmezni egy adott kontinens, vagy éppen 
államok szövetségének (Pl.: Európai Unió) anyagáramlásainak számbavételét, ám ezek 
alkalmazása nem jellemző. 
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Az alábbi felosztás kiegészíthető még azzal is, hogy az elemzés során az anyagáramok mellett 

lehetséges a pénzáramokat is vizsgálni (mint ahogy történik az például a SEEA5, vagy éppen a 

NAMEA6 esetében), illetve azzal, hogy egy MFA lefolytatása során nem kell feltétlenül az 

összes lehetséges anyagra koncentrálni, a vizsgálati kört lehet szűkíteni bizonyos 

anyagcsoportokra. Az egy bizonyos anyagra leszűkített anyagáram elemzés viszont már nem 

is anyagáram-, hanem komponens-áram elemzésnek (Substance Flow Analysis = SFA) 

nevezhető. 

 A különböző elemzések köre tehát alapvetően két dimenzió (elemzés szintje, elemzett 

áramok) mentén határozható meg, ahogy azt a 21. ábra is mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ÁBRA: AZ MFA ÉS EGYÉB ÉRTÉKELŐ TECHNIKÁK LEHETSÉGES CSOPORTOSÍTÁSA 
FORRÁS: [NIZA, 2005] 

Az anyagáram-elemzés során alkalmazható legfontosabb alapelv – a korábban már jelzett – 

anyagmegmaradás törvénye. Ennek megfelelően minden MFA az alábbi alapegyenletből 

indul ki: 

 INPUT = OUTPUT + NETTÓ AKKUMULÁCIÓ7  

7. EGYENLET: AZ MFA ALAPEGYENLETE 

Ez az alapegyenlet alkalmazható az elemzések minden egyes típusánál.  

                                                      
5 System of Integrated Environmental and Economic Accounting 
6 National Accounts Matrix including Environmental Accounts 
7 Azaz nettó anyag-felhalmozódás, állománynövekedés. 
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Az MFA területén az elmúlt időszakban végbement jelentős metodológiai fejlesztések 

elsősorban a nemzetgazdasági szinten alkalmazott anyagáram-elemzés8 módszertanát ölelték 

fel. Az EW-MFA-ra az Eurostat által kialakított standardizált módszertan, azonban 

alapelveiben az elemzések többi szintjére is alkalmazható9. 

Az általános EW-MFA modell definiálja az egy nemzetgazdaság működése kapcsán fellelhető 

összes lehetséges áramlás típust és azok elhelyezkedését a rendszerben. Az Eurostat EW-

MFA modelljét mutatja a 22. ábra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22. ÁBRA: A NEMZETGAZDASÁGI-SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ÁLTALÁNOS MODELLJE (LEVEGŐ- ÉS VÍZ-
ÁRAMOK NÉLKÜL) 

FORRÁS: [EUROSTAT, 2001] 

A modell és a korábban definiált áramlás-típusok segítségével a nemzetgazdaságok szintjén 

az alábbi főbb áramlások különböztethetők meg [EUROSTAT, 2001]: 

INPUT-OLDALRÓL 
– felhasználásra kerülő belföldi kitermelés, 
– felhasználásra nem kerülő belföldi kitermelés, 
– import, 
– importtal összefüggő indirekt áramlások (ökológiai hátizsák). 

                                                      
8 Az angol terminológiában Economy-wide MFA, vagy röviden EW-MFA. A dolgozat hátralévő részében a kifejezés általános 

elfogadottsága miatt ez kerül használatra. 
9 A módszertan csak alapelveiben, szemléletmódjában alkalmazható más elemzési szintekre, hiszen míg az általa definiált áramok egy 

jelentős része más esetben nem értelmezhető, addig az általános módszertan igen. 
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OUTPUT OLDALRÓL: 
– kibocsátások a környezetbe, 
– felhasználásra nem kerülő belföldi kitermelés, 
– export, 
– az exporttal összefüggő indirekt áramlások (ökológiai hátizsák). 

AZ INPUT- ÉS AZ OUTPUT-OLDAL KÖZÖTT A GAZDASÁGBAN A BELÉPŐ ÁRAMOK: 
– vagy felhalmozódnak (állománynövekedés), 
– vagy felhasználódnak, és áthaladnak a gazdaságon, 
– vagy a visszaforgatásra kerülnek a gazdaságon belül.  

Mint a fenti ábrából is látható az elemzésnek nem részei a vízzel és levegővel kapcsolatos 

anyagáramok. Ennek oka, hogy egyrészt nagyon nehezen számszerűsíthetők, másrészt pedig 

mennyiségileg jóval nagyobb nagyságrendet képviselnek, mint a többi áramlás [SCHANDL et 

al., 2002]. Az Eurostat által kialakított EW-MFA módszertan mindenestre nagyon egyszerű, 

nagyon átlátható és nagyon robosztus modell, mely kisebb „igazításokkal” az anyagáram-

elemzések minden szintjén alkalmazható.   

Fontos azonban kihangsúlyozni az MFA nem egyetlen módszer, hanem módszerek csoportja, 

amelyek az ipari metabolizmusról nyújtanak információt [HERCZEG – BARANYI, 2006]. 

Az egyes ide sorolható módszereket [POMÁZI – SZABÓ, 2006a]: az alkalmazott 

módszertan, a figyelembe vett hatások, az elemzett tárgy, illetve az elemzés célja szerint 

különbözteti meg. Az anyagáram-elemzésre alapvetően három módszer ismeretes. Az egyik 

az összes anyagszükségletet (Total Material Requirement = TMR), beleértve a közvetlen és 

közvetett áramokat is öleli fel. A másik fontos módszertan az egységnyi szolgáltatásra jutó 

anyagintenzitást (Material Input Per Service = MIPS) számszerűsíti. Ennél a módszernél csak 

a bemeneti oldali áramok kerülnek összegyűjtésre. A harmadik módszer a korábban már 

említett SFA, mely az egyes kémiai elemek gazdaságon keresztül történő áramlását vizsgálja. 

Az SFA módszertana és az életciklus-elemzés életciklus leltára között jelentős átfedés 

tapasztalható [HERCZEG – BARANYI, 2006]. MFA módszernek tekinthető a fentieken túl 

az Input – Output elemzés is, melyet előszeretettel használnak vállalati szinten. 

Összegezve tehát az anyagáram-elemzés különböző módszerek csoportját jelenti, melyek 

célja az ipari metabolizmus – adott esetben különböző mélységű – modellezése. A 

modellezéshez minden szinten segítséget nyújt az Eurostat által a nemzetgazdasági szintre 

kifejlesztett módszertana. 
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7.4 ALKALMAZHATÓ INDIKÁTOROK 

Az anyagáram-elemzés egyik legfontosabb feladata az ipari metabolizmust leíró indikátorok 

képzése. Ezen indikátorok segítségével a döntéshozók gyorsan, átfogó képet kaphatnak az 

adott vizsgálati egység környezetet terhelő voltáról. A legfontosabb indikátorok – az ipari 

metabolizmus három fő „lépésének” (bevitel, felhasználás, kivitel) megfelelően – három fő 

csoportba sorolhatók [EUROSTAT, 2001]10: 

INPUT-OLDALI MUTATÓK: 

– Közvetlen anyagbevitel (Direct Material Input = DMI):  
az összes a vizsgált rendszerbe belépő, felhasznált áram. DMI = hazai kitermelés + 
import. 

– Összes anyagbevitel (Total Material Input = TMI): 
a vizsgált rendszerbe belépő összes anyagáram (felhasznált és fel nem használt 
egyaránt). TMI = DMI + fel nem használt hazai kitermelés. 

– Összes anyagszükséglet (Total Material Requirement = TMR): 
A legátfogóbb anyagáram-mutató. A TMI-n túl tartalmazza a behozatalhoz és a hazai 
kitermeléshez kötődő ökológiai hátizsákokat is. 

FELHASZNÁLÁSI MUTATÓK: 

– Hazai anyagfelhasználás (Domestic Material Consumption = DMC): 
Az összes felhasználásra kerülő anyag mennyisége, kivéve az indirekt áramokat. A 
DMC = DMI – Export. 

– Összes anyagfelhasználás (Total Material Consumption = TMC): 
A felhasznált áramokon túl a közvetett áramokat is tartalmazza. TMC = TMR – 
(Export + Indirekt áramok). 

– Nettó állománygyarapodás (Net Additions to Stock = NAS): 
Nem más, mint a gazdaság fizikai növekedése, vagyis az adott évben felgyülemlő 
anyagmennyiség. Tartalmazza az adott évben hozzáadott értékeket és elvett (Pl.: 
lebontott épület, stb.) mennyiségeket. 

– Fizikai kereskedelmi mérleg (Physical Trade Balance = PTB): 
Megmutatja az export és import egymáshoz viszonyított arányát. Ennek megfelelően 
PTB = Import – Export. 

 
 
 

                                                      
10 Jelen indikátorok a nemzetgazdasági-szintű anyagáram-elemzés kapcsán kerültek rögzítésre. A felsorolt mutatókkal analóg mutatók 

képezhetők az elemzés más szintjein is, lásd például a 9.3 fejezetet. 
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KIMENETI MUTATÓK: 

– Hazai feldolgozásból származó kibocsátás (Domestic Processed Output = DPO): 
A hazai kitermelésből és az importból származó anyagok felhasználása során 
keletkező kibocsátások összege. A visszaforgatásra kerülő anyagok mennyisége nem 
számít bele. 

– Összes hazai kibocsátás (Total Domestic Output = TDO): 
Nem más, mint a DPO és a fel nem használt kitermelésből származó anyaglerakás. Ez 
a mutató a környezet teljes terhelését mutatja. 

– Közvetlen anyagkimenet (Direct Material Output = DMO): 
Az adott vizsgálati egységet elhagyó anyagáramok mértéke. DMO = DPO + Export. 

– Összes anyagkibocsátás (Total Material Output = TMO): 
Az adott gazdasági aktivitás következtében a vizsgált egységet elhagyó áramok 
összege. TMO = TDO + Export. 

Ezen indikátorok segítségével az ipari metabolizmus teljes mértékben leírható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ÁBRA: AZ EUROSTAT ÁLTAL A NEMZETGAZDASÁGI-SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉSEKHEZ DEFINIÁLT 
INDIKÁTOROK RENDSZERE 

Természetesen van lehetőség további származtatott indikátorok levezetésére, de az 

általánosan alkalmazott és vizsgált indikátorkészletet a fenti mérőszámok alkotják. Ezek a 

mérőszámok elsősorban nemzetgazdaságokra vonatkoznak, de elvileg lehetőség van analóg 

indikátorok képzésére az anyagáram vizsgálatok más szintjein is.  
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7.5 STATUS QUO, FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK, GYENGESÉGEK 

Az anyagáram-elemzés felhasználási lehetőségei rendkívül szerteágazóak. Az alkalmazás 

eltérő szintjei, eltérő kérdésekre adhatnak választ, eltérő jellegű döntési helyzeteket 

támogathatnak.  

JELENLEGI HELYZET 
A szerteágazó lehetőségek ellenére az anyagáram-elemzés alkalmazási köre elsősorban a 

nemzetgazdasági szintet fedi le [OECD, 2005b], [LUKS – HAMMER, 2003]. Az első 

nemzetgazdasági szintű MFA elemzést 1992-ben Ausztriában végezték, majd utána Japánban. 

A kezdeti pozitív tapasztalatok jelentős lökést adtak a módszer alkalmazásának. Jelenleg az 

OECD országok több mint a fele készített, vagy készít EW-MFA elemzéseket [OECD, 

2005b]. Ezen országok közül számos államban az EW-MFA készítése rendszeres, az egyszer 

kialakított modelleket rendszeresen aktualizálják. Az alkalmazott módszertan elsődlegesen az 

Eurostat által kifejlesztett megközelítésen alapul. 

Jelentősen alacsonyabb számú a regionális, vagy éppen lokális (városszintű) MFA 

alkalmazása11. Ennek oka elsősorban az eltérő adatigényben, adatforrásokban, valamint a – 

nemzetgazdasági szinttől eltérő módon – nem standardizált módszertanban keresendő. 

SFA elemzéseket is kisebb számban állítottak eddig elő, mint EW-MFA-t ([HERCZEG – 

BARANYI, 2006], [ANTIKAINEN et al., 2004]). A vizsgált anyagok köre főképp a 

nehézfémek, nitrogén, foszfor, perzisztens szerves vegyületek körét öleli fel. 

Mint korábban kifejtésre került, az anyagáram-elemzés területe az ipari ökológia elvein 

alapszik. Ezen szoros kapcsolat ellenére egy – két kivételtől eltekintve nem készültek 

elemzések konkrét ipari ökoszisztémák, például ipari parkok elemzésére. Pilot jelleggel 

[SENDRA et al., 2007] adaptálta az EW-MFA általánosan elfogadott módszertanát egy ipari 

park elemzésére. 

Kis számban születtek elemzések egy – egy szektor, termelési folyamat értékelésére, mint 

például az élelmiszer-előállítás folyamatára (Economically Extended MFA = EE-MFA) 

[KYTZIA et al., 2004]. Ezek száma azonban – hasonlóképpen a többi területhez – messze 

nem éri el az EW-MFA-k számosságát.   

                                                      
11 Például a Hamburg, Bécs és Lipcse régióira lefolytatott MFA [HAMMER – GILJUM, 2006]. 
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Az MFA elemzések másik „húzóterülete” az LCA elemzések. Mint korábban definiálásra 

került az LCA is valójában az anyagáramokat veszi számba. LCA elemzést számos termékre, 

szolgáltatásra, folyamatra állítottak elő. Módszertana szabványosított, alkalmazási területe 

egyre bővül. 

Végül, de nem utolsósorban a vállalati szintű anyagáram-elemzésekről. Vállalati szinten a 

kifejezetten MFA elemzések száma elenyésző. Bár ma már a vállalatok alapérdeke anyag- és 

energiaáramaik nyomonkövetése, ezek egy rendszerré ritkán állnak össze. Szinte minden 

vállalat méri input- és output mennyiségeit, jóval kevesebb azonban azon alkalmazók köre, 

akik a kettő közötti kapcsolatot (vagyis az anyagok áramlását a rendszerben) szisztematikusan 

nyomon követnék. Ily módon a kifejezetten a vállalatok anyagáramlási rendszerével 

foglalkozó, komplex megközelítést képviselő publikációk száma elenyésző. Ennek oka – 

ahogy korábban a regionális szint kapcsán is említésre került – a kidolgozott, standardizált 

módszertan hiánya. Jelen dolgozat második részének célja egy ilyen módszertan 

megalapozása.  

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 
Az anyagáram-elemzés alkalmazásának lehetőségei rendkívül szerteágazóak, a vizsgált 

szinteknek megfelelően eltérőek. Mivel jelen dolgozatnak elsődlegesen nem az MFA elméleti 

hátterének bemutatása a célja, ezért eltekint az egyes – korábban definiált – szinteken 

jelentkező alkalmazási lehetőségekről. Röviden csak a nemzetgazdasági szint, valamint 

később a vállalati alkalmazás lehetőségei kerülnek bemutatásra.  

Az anyagáram-elemzés célja a környezeti – társadalmi – gazdasági rendszer fizikai 

szerkezetének összetételéről, annak változásairól szóló információk előállítása. Ezen 

információk birtokában lehetőség nyílik [POMÁZI – SZABÓ, 2006a]: 

– betekintést lehet nyerni adott gazdaság fizikai anyagcseréjének szerkezetébe és időbeli 
változásaiba, 

– erőforrás-felhasználásra, erőforrás-termelékenységre és öko-hatékonyságra vonatkozó 
mutatók származtatására, 

– rugalmas és gyors válaszadás az új politikai igényekre, 
– környezetpolitikai szabályozó intézkedések megtervezésére, hatékonyságuk 

ellenőrzésére, 
– a fenntarthatóság felé való haladás mérésére, a fenntarthatóságot jelző, összegzett 

mutatók származtatására, 
– környezetvédelmi célok kitűzésére és teljesülésük monitorozására, 
– eredmények felhasználására a különböző közpolitikák kidolgozásában. 
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Az anyagáram-elemzések eredményeinek felhasználhatósága az egyes közpolitikákban 

kapcsán lásd [STEURER, 2000]. 

Természetesen jelen felsorolás, csak pár kiragadott alkalmazási lehetőséget mutatott be, a 

tényleges alkalmazás köre ettől jóval szélesebb és elemzésspecifikusabb. 

GYENGESÉGEK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 
Az anyagáram-elemzés viszonylagos fiatalsága ellenére egy módszertanilag kellőképp 

megalapozott robosztus eljárás, mely széleskörű alkalmazásra lelt, elsősorban a 

nemzetgazdasági szintű alkalmazásokban. A módszer kedveltsége és kiterjedt alkalmazása 

hátterében – nemzetgazdasági szinten – standardizált jellege és az általa szállított információk 

széles körű felhasználhatósága állnak. 

Mindezen pozitívumok és kedveltség ellenére számos publikáció ([HINTERBERGER et al., 

2003]; [GILJUM, 2006]; [POMÁZI – SZABÓ, 2006a]; [GILJUM – HINTERBERGER, 

2004]; [FRIEGE, 1997]; [SPANGENBERGER et al., 1998]) rámutat arra, hogy mind az MFA 

módszerei, mind pedig az alkalmazás területei között akad még fejlesztésre váró terület. 

Az MFA kapcsán leggyakrabban felhozott fejlesztendő területek a következők: 

– hiányzó kapcsolat az MFA eredményei és a környezeti hatások között, 
– kapcsolat a fizikai input – output táblákkal (PIOT)12, valamint a monetáris input – 

output táblákkal (MIOT)13, 
– regionális MFA módszertanának standardizálása, 
– a földhasználat számbavétele és az MFA közötti kapcsolatok kidolgozása, 
– egységes, standardizált MFA adatbázis létrehozása, 
– nemzetgazdasági szintű standardizált módszertan kiterjesztése az MFA elemzések 

további szintjeire (régiók, ipari parkok, vállalatok, stb.). 

 A felsorolt fejlesztési területek bizonyos része kapcsán elindult a tudományos kutatás (Pl.: 

regionális standardizált módszertan, PIOT – MIOT kérdésköre, stb.), míg mások esetében 

(Pl.: vállalati alkalmazás, környezeti hatásokkal való kapcsolat) jelenleg nem tapasztalható 

ilyen aktivitás.  

Jelen dolgozat szempontjából két terület kiemelendő: a környezeti hatásokkal való kapcsolat, 

illetve a vállalati harmonizált módszertan kialakítása. 

 

                                                      
12 A fizikai input – output táblák (Physical Input – Output Tables = PIOT) a gyakorlatban az EW-MFA.-hoz hasonlóan egy adott társadalmi 

– gazdasági rendszer közötti anyag- és energiaáramlást írja le. Az input – output értékek mellett számbaveszi a nettó anyagfelhalmozást és 
az egyes gazdasági szektorok közötti áramlásokat is. 

13 A monetáris input – output táblák (Monetary Input – Output Tables = MIOT), a PIOT elemzésekhez hasonlóan a gazdaság – környezet 
közötti és a gazdaságon belüli áramlásokat veszi figyelembe, annak fizikai jellegű megközelítésmódja helyett azonban monetarizált 
értékek formájában. 
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KVALITATÍV ÉRTÉKELÉS HIÁNYA 

Az anyagáram-elemzések lefolytatásának egyik fontos problémája az, hogy a különböző 

áramokról összegyűjtött adatok fizikai jellegűek és nem nyújtanak információt arról, hogy 

valójában ez környezeti oldalról mekkora terhelést jelent. Ily módon megnehezítve a kapott 

eredményeknek a fenntarthatóság célkitűzéseivel analóg értelmezését. A kvantitatív adatok 

kvalitatív értékelésének hiánya egyes szerzőket (Pl.: [BRUNNER, 2002]) arra indított, hogy 

azokat az MFA tanulmányokat, melyek nem foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, egyszerűen 

„haszontalannak” tekinti.  

A kapott adatok tényleges környezeti hatásokhoz rendelése azért is kiemelkedően fontos 

témakör, mert az MFA elemzések általában azt mutatják, hogy néhány jelentős, nagy tömegű 

anyagáram dominál a végleges értékekben. Abban az esetben, ha csak az áramló tömeg a 

vizsgálat tárgya, adott esetben olyan áramok, melyek kis mennyiséget mozgatnak meg, de 

környezeti hatásaikban rendkívül súlyosak, a háttérbe szorulnak14. A kapott adatok környezeti 

hatás szerinti értékelése fényt deríthetne ezekre a „torzításokra” és ily módon sokkal 

pontosabb képet nyújtana a valós helyzetről.  

A környezeti hatások értékelésére jelenleg a – dolgozat korábbi részében bemutatott – LCIA 

módszerek a leginkább alkalmasak. Az ok: a háttérben álló modellek a tudományos közösség 

által konszenzusosan elfogadottak, aggregáló jellegük miatt lehetséges a környezeti hatások 

megjelenítése. A számos rendelkezésre álló módszertípus (distance to target, damage 

oriented) közül talán a DTT módszerek lehetnének a leginkább alkalmasak a feladat 

betöltésére, hiszen szintén anyagáram alapúak és definiált célértékekhez viszonyítanak. MFA-

val összekapcsolt alkalmazásuk bizonytalansága elsősorban térbeli függőségükből, illetve a 

rendelkezésre álló faktorok kiterjedtségéből ered. Jelen dolgozat egyik célja, hogy vállalati 

szinten javaslatot tegyen az MFA elemzés és egy hatásértékelő módszer hatékony, könnyen 

alkalmazható összekapcsolására. 

VÁLLALATI STANDARDIZÁLT MÓDSZERTAN 

A vállalati szintű standardizált módszertan létrehozásának előnyei egyértelműek. Egy 

egységes, egyszerűen alkalmazható, szisztematikus módszertan jelentős mértékben támogatná 

az MFA vállalati szintű alkalmazását, továbbá a jelenleg is folyó vállalati anyagáram-

elemzések egységes alapokon nyugvó és ezáltal összehasonlítható megjelenítését.  

                                                      
14 Példa lehet erre, az általában nagy tömegáramot jelentő építőanyagok, vagy éppen ásványércek, illetve a kis mennyiséget reprezentáló 

például higany kérdésköre. 
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A strukturált információk megjelenítésével támogatná a döntéshozók munkáját, alapot 

szolgáltatna a vállalati anyagáramok regionális, illetve országszintű aggregálásához. Ezért a 

dolgozat egyik további célkitűzése egy vállalati szinten bevezethető standardizált módszertan 

kifejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata. 



 

 

 

8. AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS 
VÁLLALATI SZINTŰ 
MODELLJE 



 

 



 

171 

8. AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS VÁLLALATI SZINTŰ MODELLJE

8. AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS VÁLLALATI SZINTŰ MODELLJE 

Az anyagáram-elemzés – mint korábban bemutatásra került – egy nagyon hatékony, könnyen 

és jól alkalmazható eszköz, melynek segítségével képet lehet alkotni egy adott rendszer 

működéséről, folyamatairól, hatékonyságáról. Segítségével lehetőség nyílik a környezet – 

gazdaság interface pontosabb ismeretére és ily módon hatékonyabb befolyásolására [KÓSI – 

TORMA, 2005]. Az MFA előnyei, egyértelműek, nemzetgazdasági szinten bizonyítottak. A 

kapott eredmények felhasználása rendkívül széleskörű. Mikro-, azaz vállalati szinten 

alkalmazása szintén jelentős előnyökkel járhatna, ilyen jellegű komplett elemzések 

lefolytatása mégsem általános.  

A legtöbb vállalat jelenleg is végez elemzéseket input-, illetve output-oldali áramai 

felmérésére, monitorozza anyagfogyását, illetve az egyes anyagok szervezeten belüli 

felhasználását. Az indok egyértelmű: hatékonyság-növelés, megtakarítások, magasabb 

jövedelmezőség. Ezek az alkalmazott módszerek mégsem alkotnak egy egységes rendszert, az 

elemzések nem meghatározott séma szerint, definiált adattartalommal zajlanak, mely 

megnehezíti az egyes vállalatoknál kapott eredmények összevetését. Számos vállalat 

ódzkodik az anyagáram-elemzéstől, vagy mert nem tudja pontosan mit jelent, vagy mert – 

mivel nem hatékonyan, strukturáltan végzi – nem a kívánt eredményt nyújtja. A 

nemzetgazdasági szintre kidolgozott Eurostat módszertanhoz hasonló megoldás adaptálása a 

vállalati viszonyokra segíthetne ezen akadályok leküzdésében, az anyagáram-elemzés 

alkalmazásának terjesztésében. Módszertani szempontból előnyös, ha a vállalati szintre 

alkalmazott módszertan átveszi az EUROSTAT ajánlásait, hiszen így biztosítható a vállalati 

és nemzetgazdasági szintű elemzések közötti koherencia, mely a jövőben alapját képezheti 

egy összekapcsolt rendszernek is. 

A következőkben megvizsgálásra kerül egy ilyen módszer kialakításának lehetősége vállalati 

viszonyok között, valamint definiálásra kerülnek ezen módszer egyes lépései, indikátorai és a 

vizsgált áramok is. A tényleges megvalósíthatóság végett a módszer általános bemutatását az 

AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. esetében az alkalmazás próbája követi. Előrevetítendő, 

hogy a felvázolásra kerülő módszer nem teljes körű, akadnak benne hiányos, illetve további 

vizsgálatot igénylő területek. A dolgozat célja nem is a „tökéletes” módszer kialakítása, 

hanem a módszertani alapok lefektetése. A jövőbeni kutatások majd „tökéletesítik” a 

rendszert. 
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8.1 A VÁLLALATI ANYAGÁRAM-ELEMZÉS OKAI, NEHÉZSÉGEI, LÉPÉSEI 

Feltehető a kérdés: miért éri meg egy vállalatnak anyagáram-elemzéssel foglalkozni, illetve 

megéri-e egyáltalán? A válasz egyértelműen igen, megéri, hiszen ezáltal pontosabb ismeretei 

lesznek saját működéséről, egyes folyamatairól, a helyzet pontosabb ismerete pedig 

pontosabb és hatékonyabb szabályozást szül.  

További előnyei az anyagáramok ismeretének vállalati szinten: 

– folyamatok pontosabb ismerete, egyes folyamatok kapcsolódási pontjainak, egymásra 
épülésének feltárása, 

– hatékonytalanságok kiszűrése, 
– szabályozás, döntéshozatal pontos, fizikai jellegű adatokkal való alátámasztása, 
– dematerializáció, energiahatékonyság elemzése, növelése, 
– folyamat-mérési, -ellenőrzési pontok definiálása, 
– környezeti tényezők és –hatások elemzésének támogatása, 
– környezetvédelmi célok és –programok definiálása, teljesülésük monitorozása, 
– a környezeti teljesítmény alakulásának monitorozása, 
– környezeti kommunikáció adatokkal való alátámasztása, 
– gazdasági, környezeti elemzések adathátterének megteremtése, 
– iparági benchmark lehetősége. 

NEHÉZSÉGEK 
A felsorolt számos előny mellett az anyagáram-elemzés módszertana számos esetben új 

szemléletet is követel a vállalat alkalmazottaitól és vezetőitől. Ez adott esetben szervezeti 

ellenállást szülhet, megnehezítheti az adatok begyűjtését.  

Problémás terület lehet az egyes indikátorok kérdésköre. Elképzelhető, hogy a különböző 

rendszerek számára már eddig is gyűjtötték az összes releváns információt, de sokkal 

gyakoribb helyzet, hogy a folyamatok áttekintése új jellemzők, új mérési pontok, gyűjtendő 

adatok definiálásával jár együtt. Ez – a legegyszerűbb esetben – csak a monitoring rendszer 

változtatását, kibővítését igényli, gyakorta azonban új mérési pontok kialakítását, 

mérőműszerek beszerzését, mérések lefolytatását igényli1.  

                                                      
1 Alapeset, ha például egy adott vállalat több üzemcsarnokkal is rendelkezik és minden csarnokban többféle technológia települt. Ilyenkor 

nem elegendő a csarnokszinten összegyűjtött villamos energiára, vízfogyasztásra, sűrített levegő-igényre vonatkozó adat, mindezt alá kell 
bontani folyamatszintre. Ez a gyakorlatban új mérőhelyek kialakítását, mérőórák beszerelését, rosszabb esetben a rendszerek 
szétválasztását igényelné. Abban az esetben, ha a rendszerek egyesítettek a szétválasztás kapcsán jelentkező költségek lehetséges, hogy 
negligálják a megvalósítást. 
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Ez költségtényező, ám a folyamatok pontosabb ismerete kapcsán jelentkező megtakarítások 

általában messze túlszárnyalják ezt.  

Mivel a legtöbb esetben valamilyen módon zajlik anyagáram-elemzés a vállalatoknál, ezért az 

új, kiterjesztett rendszer nem igényli egy teljesen új módszertan kialakítását, csak a meglévő 

eljárások átalakítása igényeltetik. Az elemzés ily módon viszonylag zökkenőmentesen és 

rövid idő alatt illeszthető a már működő rendszer egyes elemei közé.  

Bár számos nehézséget is szül egy anyagáram-elemző rendszer kialakítása egy vállalatra, a 

belőle származó előnyök általában meghaladják ezt és ezért mindenképp érdemes az irányába 

lépni. A későbbiekben az adatigény és az egyes lehetséges adatforrások bemutatása 

bizonyságot ad arra is, hogy a gyakorlatban nem is annyira nehéz az információk beszerzése 

vállalaton belül.   

A STANDARDIZÁLT VÁLLALATI RENDSZER JAVASOLT LÉPÉSEI 
Egy vállalati elemző eszköz csak akkor lehet hatékony, ha az elemzés lépései 

standardizálhatóak. Az egységesített eljárás előnye – amellett, hogy hatékonyabbá teszi az 

elemzést, hiszen nem ad hoc jellegű megközelítésről és logikátlan folyamatról van szó – 

többek között az is, hogy ily módon garantálható az összehasonlítható eredmények 

generálása. Ez pedig különösen fontos, hiszen az MFA-nak csak részben az a célja, hogy 

pillanatképet adjon az adott működési helyzetről, sokkal inkább, hogy az időről időre 

lefolytatott elemzések eredményei segítségével meg lehessen ítélni a változások irányát, 

illetve az egyes bevezetett intézkedések hatását. Ez pedig nem lenne garantálható, ha minden 

alkalommal más módon és más adattartalommal kerülne az elemzés lefolytatásra. 
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Ennek megfelelően rögzíteni szükséges az elemzés egyes lépéseit, azok sorrendjét. A vállalati 

szintű MFA javasolt lépései a következők: 

1. az elemzés céljának definiálása, 
2. az elemzés szintjének definiálása2, 
3. az elemzésbe bevont áramok definiálása3, 
4. az elemzés mélységének definiálása4, 
5. import, rejtett áramlások számbavételének kérdése5, 
6. a vizsgált szint folyamatainak áttekintése, 
7. a vizsgált szint anyagáramainak áttekintése, 
8. anyagáram-indikátorok definiálása6, 
9. mérési, figyelési pontok definiálása, 
10. mérőszámok összegyűjtése, 
11. kiértékelés, következtetések levonása,  
12. a kapott eredmények bemutatása, 
13. a rendszer ellenőrzése, 
14. visszacsatolás, a rendszer további javítása. 

Alaposabban megfigyelve a fentebb vázolt lépéseket, sorrendjük megfeleltethető a PDCA 

ciklus megfelelő elemeinek. Ennek megfelelően a PLAN ciklusba tartoznak az 1 – 5. lépések, 

a DO ciklusba a 6 – 10. lépések, a CHECK elemhez a 7 – 12. elemek, míg az ACT-be a 13. 

lépés (24. ábra). 

 Az anyagáram-elemzés folyamata – hasonlóképpen egy KTÉ, vagy KMR rendszerhez – csak 

a folyamatos fejlődés elveivel koherens módon képzelhető el, vagyis a rendszert folyamatosan 

át kell tekinteni, illeszteni kell a megváltozott körülményekhez és gondoskodni kell az egyre 

hatékonyabb, pontosabb működésről. Ennek megfelelően a vállalati MFA egy folyamatosan 

bővülő spirálként értelmezhető. 
 

                                                      
2 Az elemzés lehetséges szintjei kapcsán lásd a 9.4 fejezetet. A vizsgált szint definiálása különösen fontos, hiszen az egyes szintek eltérő 

elemzési modelleket (9.5 fejezet) igényelnek és eltérő adatigényt jelentenek. 
3 Ezen lépés célja az elemzésbe bevont áramok körének (Pl.: levegő és víz legyen-e benne) definiálása. 
4 Az elemzésbe bevont áramok kérdéséhez hasonló feltétel, itt azonban az egyes anyagáramok vizsgálati mélysége a kérdés. Nem mindegy 

ugyanis, hogy a vizsgálat célja milyen mélységű adatok feltárása, csak a jelentősebb anyagáramokra tér ki, vagy számba veszi az összes 
lehetséges anyagáramot. 

5 Megválaszolandó kérdés, hogy az elemzés során csak a felhasználásra kerülő áramok, vagy az azokhoz kötődő indirekt áramok is 
számszerűsítésre kerüljenek-e. Ugyanez a kérdés az import kapcsán is, vagyis, hogy csak a helyi kitermelés, vagy pedig a máshonnan 
származó mennyiség is vizsgálva legyen-e. 

6 Az anyagáram-indikátorok jelen esetben azok a mérőszámok, melyek segítségével az egyes anyagáramokat ábrázolni lehet. 
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 24. ÁBRA: A VÁLLALATI-SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS JAVASOLT FOLYAMATA 

Mint a fentiekből is látható a vállalati szintű anyagáram-elemzés lefolytatását alapvetően 

meghatározza az elemzés szintje, a bevont áramok, a számbavételhez alkalmazott modellek, 

az elemzés mélysége, valamint az anyagáram-indikátorok elérhetősége. A továbbiakban ezen 

feltételek bővebb kifejtése következik.  

8.2 A VÁLLALATI SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉSBE BEVONHATÓ ÁRAMOK 

Az EUROSTAT módszertani útmutatójában definiálta az egyes lehetséges anyagáramokat, 

melyek egy nemzetgazdaság szintjén felmerülhetnek. Ennek analógiájára a vállalati szintű 

MFA-modell kialakításához is szükséges az egyes vállalati áramok definiálása. Az áramok 

definiálásakor irányadó kell, hogy legyen az EUROSTAT EW-MFA módszertani útmutatója, 

mivel csak így biztosítható, hogy a két modell összevethető legyen egymással.  
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Mivel a mikro-szintű anyagáramok összegzése elvileg alkalmas a makro-szintű áramok 

összeállítására, ezért a két modell közötti átjárhatóság alapvető fontosságú.  

Az EUROSTAT által definiált anyagáramok a 7.2 fejezetben bemutatásra kerültek. Kérdés, 

hogy vajon ezen áramok mindegyike értelmezhető-e egy vállalat esetében és ha igen, akkor 

melyik és milyen megszorításokkal.  

8.2.1 Input – oldali áramok 

FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ BELFÖLDI KITERMELÉS 
A felhasználásra kerülő belföldi kitermelés (Domestic Extraction (used) = DE) egy vállalat 

életében a saját maga által kitermelt nyersanyagokat jelenti. Ez számos kategóriát jelenthet, 

mint például a saját fúrt kútból történő vízvételezés, vagy éppen a saját területen kitermelt 

nyersanyagokból történő alapanyag-előállítás. 

FELHASZNÁLÁSRA NEM KERÜLŐ BELFÖLDI KITERMELÉS 
A felhasználásra nem kerülő belföldi kitermelés (Unused Domestic Extraction = UDE), a 

nemzetgazdasági szinttel analóg módon, a megmozgatott, de fel nem használt anyagokat 

jelenti. Ilyen lehet az előbbi példák szerint a kút fúrása során megmozgatott anyagmennyiség, 

mint egyszeri anyagáram, illetve a megmozgatott fedőréteg a nyersanyagok kibányászása 

során.  

A belföldi kitermelés, illetve az azzal összefüggő indirekt áramok csak a gazdaság egy szűk 

szektorában, néhány vállalatnál értelmezhetők, általánosabb az, hogy az egyes nyers-, alap- és 

segédanyagokat más vállalatoktól kapják. 

IMPORT 

Az import (IM) értelmezése vállalati szinten azonos a nemzetgazdasági szinttel, vagyis 

magába foglalja az összes nyers-, alap- és segédanyagot, továbbá részegységeket, termékeket, 

melyeket adott vállalat más vállalatoktól szerez be. Ami az egyik vállalat esetében importnak 

minősül, az egy másik vállalatnál éppen felhasználásra kerülő belföldi kitermelés.   

IMPORTTAL ÖSSZEFÜGGŐ INDIREKT ÁRAMOK 
Az importtal összefüggő indirekt áramlások (Indirect Flows associated to IMports = IFIM) 

ugyanazok, mint a UDE áramai, azzal a különbséggel, hogy nem a vállalatnál keletkeznek. 

Például, ha az IM alumínium, akkor az IFIM a bauxit kitermelése során megmozgatott 

meddő.  



 

177 

8. AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS VÁLLALATI SZINTŰ MODELLJE

A vállalatok esetében az import a legtöbb helyen alkalmazható és a legkönnyebben 

számszerűsíthető anyagáram. Természetesen az IFIM mértéke gyakran jelentősen meghaladja 

az importtal összefüggő anyagmennyiséget, ám ennek számszerűsítése vállalati viszonyok 

közepette (sok száz, adott esetben sok ezer beszállító, számos alkalmazott anyagtípus, eltérő 

bonyolultságú beszállítói láncok, stb.) meglehetősen nehéz. Kérdésként merülhet fel az 

indirekt áramok kapcsán, hogy milyen mélyen legyenek felhasználva, illetve az egyes áramok 

hogyan legyenek allokálva az egyes vállalatok között. Példának okáért, ha egy vállalat 

alumínium alkatrészeket vásárol, akkor az ezen alkatrészek előállításához szükséges bauxit 

kibányászása során megmozgatott kőzetmennyiség a vizsgált vállalat anyagáramaihoz 

számítson (hiszen végső soron az ő igénye miatt folyt az adott mennyiségű anyag 

kitermelése), vagy az alkatrészt beszállító, azt előállító vállalat anyagáramaihoz (adott esetben 

pont az ő importja a bauxit). Az ilyen és ehhez hasonló kérdések, problémák miatt az indirekt 

anyagáramok vállalti számbavétele nehézkes.  

Összegezve tehát az általánosan alkalmazható input áramok a belföldi kitermelés, valamint az 

import. Esetenként, bizonyos iparágak esetében elképzelhető a belföldi kitermeléssel 

összefüggő indirekt áramok számbavétele is. Az importtal összefüggő ökológiai hátizsák 

számbavétele azonban nem jellemző7. 

8.2.2 Rendszeren belüli áramok 

NETTÓ ÁLLOMÁNYNÖVEKEDÉS 
A nettó állománynövekedés (NAS) egyértelműen értelmezhető a vállalati szinten, azokat a 

tartós fogyasztási cikkeket, illetve azon anyagáramokat jelenti, melyek a vállalat tulajdonába 

kerülnek. Ilyen lehet például egy új csarnok építése kapcsán megmozgatott anyag 

(építőanyagok, szerkezeti elemek, stb.), vagy éppen a beszerzett állóeszközök, gépjárművek. 

A nettó állománynövekedés a gyakorlatban nem más, mint megmozgatott, majd a vállalaton 

belül akkumulálódott és hibernált anyagáramok. A NAS-ban részt vevő anyagok egy idő 

elteltével output – oldali áramokként fognak jelentkezni (Pl.: építési törmelék a csarnokok 

bontásából, stb.). 

                                                      
7 Kivéve persze, ha a vizsgált szint a termék szintje és a vizsgálat módszere az életciklus-értékelés. Ekkor ugyanis – pont az LCA „bölcsőtől 

bölcsőig” szemléletének köszönhetően ezek az áramok számbavételre kerülnek. 
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ÁTÁRAMLÓ ANYAGÁRAMOK 
A rendszeren belüli anyagáramok „legnagyobbika” a termeléssel függ össze, azaz azokat az 

átáramló anyagáramokat (Material Throughput = MT) jelenti, melyek belépnek az adott 

rendszerbe (vállalat) ott átalakításra kerülnek (termék, vagy szolgáltatás előállítása), majd 

output anyagként (export) elhagyják a vállalatot. Az, hogy belépő anyagáramok mekkora 

része válik exporttá és mekkora környezetbe történő kibocsátássá az adott rendszer 

hatékonysága, átalakítási (konverziós) hatásfoka dönti el.  

VISSZAFORGATÁS 
A visszaforgatás (Recycling = R) során megmozgatott anyagok azok, amelyek végigmentek a 

termelés folyamatán, de nem lett belőlük export, viszont nem kerülnek ki a környezetbe sem. 

Tipikus formája például a selejtek újrafeldolgozása. Annak ellenére, hogy a visszaforgatás 

zárt körfolyamatnak tekinthető és nem keletkezik belőle kibocsátás a környezetbe, mégis 

fontos számbavenni, hiszen az így megmozgatott anyagáramok pótlólagos anyag- és 

energiaáramokat generálnak8.  

A vállalati anyagáram-elemzések során kiemelt jelentőséggel szerepelnek az átáramló 

anyagáramok, illetve az ezekhez kapcsolódó folyamatok, melyek feltárása alapvető 

fontosságú a vállalati MFA szempontjából. Könnyen számszerűsíthető a visszaforgatás 

mennyisége is, ám itt már nehezebb megállapítani, hogy ezzel a folyamattal mekkora mértékű 

pótlólagos anyagáram keletkezik. A nettó állománynövekedés már problematikusabb kérdés 

vállalati szinten, hiszen a múltbéli állománynövekedés feltárása gyakorlatilag lehetetlen, míg 

az adott pillanatban zajló – komplexitása miatt – nehézkes. A NAS mértéke általában azon 

vállalatoknál meghatározó, melyek nagy mennyiségű infrastruktúrával, viszonylag kisebb 

mennyiségű terméket állítanak elő (gépigényes iparágak), hiszen esetükben a NAS mértéke 

összevethető, sőt meg is haladhatja az MT mennyiségét.  

                                                      
8 Például a selejteket újból fel kell dolgozni, mely további energiát igényel. Hasonlóképpen ehhez, pótlólagos anyag- és energiaáramokat 

igényel a visszaforgatásra kerülő anyagok telephelyen belüli szállítása. Ily módon – bár jobb, mintha hulladékká válna – a 
visszaforgatásnak is vannak környezeti hatásai. 
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9.2.3 Output – oldali áramok 

EXPORT 
Általában a legjelentősebb mértékű anyagáram output – oldalon az exporthoz (EX) köthető. 

Az export vállalati szinten nem más, mint a termelési folyamat eredményeként képződő 

termékek, nyers-, alap-, vagy éppen segédanyagok, alkatrészek, részegységek, melyek nem a 

vizsgált vállalaton belül kerülnek felhasználásra, hanem továbbadják őket. 

KÖRNYEZETBE TÖRTÉNŐ KIBOCSÁTÁSOK 
Szintén egyértelműen definiálható a környezetbe történő kibocsátások köre (Domestic 

Processed Output to nature = DPO), mely ugyanazokat a kategóriákat jelenti, mint a 

nemzetgazdasági szinten (kibocsátások a levegőbe, vízbe, talajba, hulladékképződés, stb.). A 

DPO-val összefüggő áramok a másik oldalról a környezeti teljesítmény részei, ily módon 

számszerűsítésük egy környezetmenedzsment rendszert alkalmazó, működő környezeti 

teljesítményértékelő rendszerrel bíró vállalat számára nem problematikus.  

FELHASZNÁLÁSRA NEM KERÜLŐ BELFÖLDI KITERMELÉS 
Nem úgy, mint a felhasználásra nem kerülő belföldi kitermelés (Unused Domestic Extraction 

= UDE) mennyisége. Ennek értéke megegyezik az input – oldalon definiált mennyiséggel. 

Ennek számszerűsítési nehézségeiről a korábbiakban már esett szó. Az UDE számszerűsítése 

a mérlegszemlélet érvényre juttatása miatt fontos. 

EXPORTTAL ÖSSZEFÜGGŐ INDIREKT ÁRAMOK 
Szintén meghaladhatja egy adott vállalat rendelkezésre álló erőforrásait az exporttal 

összefüggő indirekt áramok (Indirect Flows associated to EXports = IFEX) számbavétele. A 

gyakorlatban ez a termelt termékekkel, nyersanyagokkal összefüggő ökológiai hátizsákot 

jelenti, vagyis azokat az áramokat, melyek az export kapcsán megmozgatásra kerülnek, 

mégsem lépnek be a gazdasági rendszerbe. Ilyen lehet például – a korábbi megközelítésnél 

maradva –, ha az exportált „termék” a bauxit, akkor az IFEX a megmozgatott meddő fizikális 

mennyisége.  

Az output – oldali áramok esetében a legkönnyebben számszerűsíthetők az export, illetve a 

környezetbe történő kibocsátások. Az export mennyiségének számszerűsítése minden vállalat 

esetében adott (hiszen termékről van szó), a környezetbe történő kibocsátásokra vonatkozó 

adatok pedig részben a kötelező hatósági bevallásokból összegyűjthetők.  
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Sokkal könnyebb és persze sokkal kiterjedtebb is, ha a vállalat KTÉ rendszert működtet, 

ekkor ugyanis – a hatósági bevallásoknál általában szélesebb körben és mélyebben – állnak 

rendelkezésre környezeti teljesítmény adatok. Az indirekt áramok (belföldi kitermeléshez és 

exporthoz köthető) számszerűsítése a legtöbb vállalat esetében nehézkes, ezért nem is 

jellemző. Azon szervezetek esetében, ahol ezen áramok mértéke meghatározó (Pl.: bányászat) 

számszerűsítésük a teljes körűség miatt kiemelkedően fontos. 

Összegezve a fentebb elmondottakat látható, hogy az EUROSTAT módszertana által definiált 

áramok értelmezhetők a vállalati szinten is, ám azok számszerűsítése bizonyos áramok 

esetében vagy irreleváns (tevékenységi körtől függően), vagy pedig (és ez az általánosabb) 

komoly nehézségekbe ütközik és ezért elhagyandó. Ezen áramok ismeretében összeállítható 

egy a nemzetgazdasági anyagáram-elemzéssel teljesen rokon rendszer, mely a 25. ábrán 

látható.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. ÁBRA: A VÁLLALATI-SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ÁLTALÁNOS, HARMONIZÁLT MODELLJE 
(SÖTÉTTEL A JAVASOLT ÁRAMOK) 

Fontos kiemelni, hogy míg a nemzetgazdasági szinten nem szokták számbavenni a vízzel és 

levegővel összefüggő áramokat, azok túlzott mértéke miatt, addig vállalati szinten lehetséges 

ezen áramok direkt részének9 elemzésbe való bevonása.  

                                                      
9 Azaz azon részének, mely a termeléshez kötődik. Ennek mértéke a technológia jellemzőiből ismert, vagy számítható (Pl.: sűrített levegő 

előállítás).  
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Az üzemi gyakorlat során a felsorolt és értelmezhető áramok közül leginkább a belföldi 

kitermelés, az import, az átáramló anyagáramok, a visszaforgatás, az export, illetve a 

környezetbe történő kibocsátások számszerűsítése jellemző. A többi áram „elhanyagolása” 

csak abban az esetben torzítja jelentősen az eredményeket, ha olyan iparágról, technológiáról 

van szó, mely esetében az indirekt áramok, vagy éppen a nettó állománygyarapodás 

áramainak a termeléssel összefüggő áramokkal való aránya jelentős. Ilyen esetekben a 

pontosság érdekében nem lehet eltekinteni ezen áramok számszerűsítésétől sem. 

8.3 A VÁLLALATI SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS KAPCSÁN KÉPEZHETŐ INDIKÁTOROK 

Hasonlóképpen az anyagáramok különböző típusaihoz, a nemzetgazdasági szinten definiált 

egyes összegzett indikátorok is adaptálhatók a vállalati szintre. Ezen indikátorok rögzítése és 

standardizálása hozzájárul a vállalati elemzések elemzési mélységének növeléséhez, valamint 

az egyes projektek összehasonlíthatóságához.  

A nemzetgazdasági szinten az egyes indikátorok szorosan köthetők az áramlások egyes 

csoportjaihoz (Input-, Rendszer-, Output-oldali indikátorok). Ennek megfelelően a megoszlás 

vállalati szinten is ezt az elvet követi. Mivel a nemzetgazdasági szinten értelmezett 

indikátorok mindegyike értelmezhető a vállalati szinten is, ezért a belőlük származtatott 

mutatószámok is azonos értelemben adaptálhatók. Az egyértelmű adaptáció miatt jelen 

fejezetben részletesen nem kerülnek kifejtésre az egyes indikátorok, csak az általánosan 

alkalmazhatóak definiálásra.  

Az általánosan alkalmazható indikátorok körét az őket felépítő anyagáramok alkalmazási 

lehetőségei határozzák meg.  

8.3.1 Összegzett mérőszámok 

A vállalati szintű elemzések kapcsán az egyes indikátor-csoportokon belül az alábbi 

mérőszámok képzése javasolt: 

INPUT-OLDAL 
Input oldalon elsősorban a közvetlen anyagbevitel (DMI), illetve az elemzés teljessége miatt 

az összes anyagszükséglet (TMR) mutatója használatos. A TMR számszerűsítése – az őt 

felépítő anyagáramok számszerűsítési nehézségei miatt – bonyolult, jelentős indirekt 

áramokkal bíró iparágak esetében azonban indokolt. 
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RENDSZEREN BELÜLI ANYAGÁRAMOK 
A rendszeren belüli anyagáramokat leíró származtatott mutatószámok közül a vállalati 

anyagfelhasználás (Company Material Consumption = CMC), illetve a fizikai kereskedelemi 

mérleg (PTB) könnyen számítható. Némiképp nehezebb, de még mindig vállalható vállalati 

keretek között a nettó állománygyarapodás (NAS) számszerűsítése.  

OUTPUT-OLDAL 
Az output – oldal esetében a vállalati feldolgozásból származó kibocsátás (Company Process 

Output = CPO) könnyen számszerűsíthető, hiszen értéke a környezetbe történő kibocsátások 

összege. Hasonlóképp nem jelent problémát a közvetlen anyagkimenet (DMO) 

számszerűsítése, mely a környezetbe történő kibocsátás és a termelt mennyiség összegzésével 

áll elő. Az összes vállalati kibocsátás (Total Company Output = TCO) és az összes 

anyagkibocsátás (TMO) számszerűsítése jóval bonyolultabb és gyakran nem is kivitelezhető 

vállalati szinten.  

TOVÁBBI INDIKÁTOROK: INPUT – RENDSZER - OUTPUT 
Mivel egy vállalat egyszerűbb szerveződés, mint egy komplett nemzetgazdaság és ebből 

kifolyólag a teljes anyagáramlási rendszerét döntően pár jellemzőbb áram (energia, víz, 

szennyvíz, hulladék, stb.) uralja, ezért érdemes néhány további indikátor definiálása is.  

INPUT-OLDAL 

Bemeneti oldalon az egyes áramok közül – elsősorban környezetvédelmi szempontból – 

kiemelkedik két anyag mennyisége. Az egyik a vízfelhasználás10, a másik pedig az energia-

felhasználás11. A két domináns anyagáram kapcsán lehetséges indikátorokat is képezni, 

melyek egyrészt a teljes vízbevitelt (TVB, vagy Total Water Input = TWI), másrészt pedig a 

teljes energia-bevitelt (TEB, vagy Total Energy Input = TEI) számszerűsítik.  

RENDSZEREN BELÜLI 

A környezeti teljesítmény pontosabb ismerete érdekében kiemelten fontos az újrahasznált / 

újrahasznosított anyagok mennyiségének ismerete. Az ennek kapcsán képezhető indikátor a 

teljes újrahasznosított anyag (TÚA, vagy Total Recycled Material = TRM) mennyiségét 

jellemzi. 

 

                                                      
10 Ebbe beleértendő a termelés által felhasznált és a kommunális vízfelhasználás mennyisége. A vízzel kapcsolatos egyéb áramok – 

számszerűsítésük nehézsége miatt – nem kerülnek számbavételre.  
11 Vállalati esetben érdemes az anyagáramok mellett az energiaáramokat is vizsgálni, hiszen gyakran ezek mennyisége meghatározó. Ennek 

megfelelően vállalati szinten nem anyagáram-elszámolásról (MFA), hanem anyag- és energiaáram-elszámolásról (MEFA) van szó.  
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OUTPUT-OLDAL 

Output oldalon a legtöbb vállalatnál a hulladék a legjelentősebb áramlás a környezetbe, ezért 

érdemes egy, az összes hulladék-kibocsátást leíró indikátor (THK, vagy Total Waste Output = 

TWO) képzése. Mivel input – oldalon a vízbevitel számbavételre került, ezért output – 

oldalon érdemes egy ezzel kapcsolatos teljes szennyvíz-kibocsátási mutatót (TSZK, vagy 

Total Waste-water Output = TWWO) képezni. [SENDRA et al., 2007] hasonló mutatókat 

képezett az ipari parkok kapcsán.  

8.3.2 Származtatott mérőszámok 

A származtatott mutatószámok célja a működés hatékonyságának feltárása. Ennek 

megfelelően a származtatott mérőszámok mindig relatív értékek, azaz bizonyos anyagáramot 

a – jelen esetben vállalati szinten – a termelt mennyiségekhez viszonyítanak.  

A legáltalánosabb származtatott mutatószám az öko-hatékonyság klasszikus definíciójából 

indul ki, mely szerint: 

elanyagbevitösszes
mennyiségtermeltghatékonysáÖko

K

K
=−  

8. EGYENLET: AZ ÖKO-HATÉKONYSÁG ALAPKÉPLETE 

Vagyis azt mutatja meg, hogy egy adott technológia során a bevitt anyag mennyiségéből 

mekkora mennyiségű termék keletkezett, azaz milyen hatékonyan alakítja át a vállalat az 

alapanyagokat termékekké. A technológia közvetlen átalakítási (konverziós) hatásfokát úgy 

lehetséges mérni, ha a közvetlenül a termelésben felhasznált anyagok mennyisége kerül 

összevetésre a termelt mennyiséggel. Az egész vállalat öko-hatékonysága viszont az összes 

anyagbevitel és a termelt mennyiség felhasználásával számítható. Ennek megfelelően két öko-

hatékonysági anyagáram-mutató képezhető vállalati szinten.  

SZÁRMAZTATOTT MÉRŐSZÁM 1 
Az első a közvetlen anyagbevitelt arányítja a termelt mennyiséghez, azaz az exporthoz. Ennek 

megfelelően a termelés öko-hatékonysága (TÖH, vagy Production Eco-Efficiency = PEE): 

DMI
EXÖHT =  

9. EGYENLET: A TERMELÉS ÖKO-HATÉKONYSÁGA 
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Teljesebb kép kapható a vállalat összesített öko-hatékonyságáról, ha az osztótényező nem a 

termeléshez felhasznált anyag mennyisége, hanem az összes anyagszükséglet, vagyis a 

vállalat öko-hatékonysága (VÖH, vagy Company Eco-Efficiency = CEE): 

TMR
EXÖHV =  

10. EGYENLET: A VÁLLALAT ÖKO-HATÉKONYSÁGA 

Ahogy korábban is említésre került a TMR vállalati számszerűsítésének nehézsége miatt 

általában az ÖHT számítható. 

SZÁRMAZTATOTT MÉRŐSZÁM 2 
Az energia-felhasználás kapcsán hasonlóképpen definiálható egy ún. energia-hatékonysági 

mutató, mely azt mutatja meg, hogy milyen hatékonyan történik az energia felhasználása a 

szervezetnél. Elviekben itt is lehetőség van hasonló szétválasztásra, mint az anyagbevitel 

esetén, hiszen különválasztható a termeléshez és az egyéb üzemeléshez (Pl.: szociális célú) 

felhasznált energia mennyisége. Mivel azonban általában a termelés energiaigénye jelentősen 

meghaladja az egyéb energiafelhasználást, ezért általában irreleváns a két mennyiség külön 

kezelése. A vállalati energiahatékonyság  (VEH, vagy Company Energy Efficiency = CENE) 

ennek megfelelően az alábbi képlettel számítható: 

TEI
EXEHV =  

11. EGYENLET: A VÁLLALATI ENERGIAHATÉKONYSÁG KÉPLETE 

A származtatott mérőszámokra azért van szükség, mert – amennyiben a termelés változásának 

üteme nem lenne figyelembe véve az értékelés során – az anyagáramok alakulása adott 

esetben nem valós képet nyújtana a környezeti teljesítmény relatív alakulásáról, csak annak 

abszolút értékéről. A származtatott mérőszámok segítségével viszont jóval pontosabb képet 

lehet kapni a vállalati működésről, az anyagáramok hatékony alakulásáról.  

Összegezve tehát a fentebb elmondottakat a nemzetgazdasági szinten definiált indikátorok 

mindegyike adaptálható a vállalati működésre, ám ezek mindegyikének pontos számítása 

gyakran nem garantált. 
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26. ÁBRA: A VÁLLALATI-SZINTŰ MFA SORÁN KÉPEZHETŐ INDIKÁTOROK JAVASOLT RENDSZERE 
(FOLYTONOS KERETBEN AZ AJÁNLOTTAK) 

Ezért érdemes pár kulcs-indikátort kiemelni, melyek mindiig számszerűsíthetők és átfogó 

képet adnak a vállalati anyagáramok alakulásáról. Ezek a DMI, DMC, PTB, DPO, illetve 

DMO. Mivel a vállalati anyagáram-elemzés számos vonatkozásában – elsősorban az áramok 

áttekinthetősége szintjén – eltéréseket mutat a nemzetgazdasági szinthez képet, ezért 

lehetőség van pár kiegészítő áram és indikátor, mint például a TWI, TEI, TWO, TWWO, 

illetve néhány hatékonysági indikátort, mint ÖHT, ÖHV, illetve EHV képezni, melyek 

segítségével mélyebben és pontosabban írható le a vállalati működés (26. ábra). 

8.4 A VÁLLALATI SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS SZINTJEI 

Ahogy korábban már bemutatásra került az MFA jellemző alkalmazási területe a 

nemzetgazdaságok szintje. Mindazonáltal az anyagáram-elemzésnek számos további szintje 

lehetséges lásd 7.3 fejezet [BRINGEZU, 2003d]. Az eltérő szintek – eltérő 

jellegzetességeikből kifolyólag – eltérő megközelítést, különböző elemzési metodikát, 

adathátteret igényelnek. Standardizált módszertan eddig csak az országos szintre állt 

rendelkezésre. 

TERMELÉS

INPUT VÁLLALAT OUTPUT

KÖZVETLEN 
ANYAGBEVITEL (DMI)

KÖZVETLEN 
ANYAGBEVITEL (DMI)

ÖSSZES ANYAGBEVITEL 
(TMI)

ÖSSZES ANYAGBEVITEL 
(TMI)

ÖSSZES 
ANYAGSZÜKSÉGLET 
(TMR)

ÖSSZES 
ANYAGSZÜKSÉGLET 
(TMR)

NETTÓ
ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS 

(NAS)

NETTÓ
ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS 

(NAS)

VÁLLALATI 
ANYAGFELHASZNÁLÁS 

(CMC)

VÁLLALATI 
ANYAGFELHASZNÁLÁS 

(CMC)

ÖSSZES 
ANYAGFELHASZNÁLÁS 

(TMC)

ÖSSZES 
ANYAGFELHASZNÁLÁS 

(TMC)

FIZIKAI KERESKEDELMI 
MÉRLEG (PTB)

FIZIKAI KERESKEDELMI 
MÉRLEG (PTB)

TELJES ENERGIA-
BEVITEL (TEI)

TELJES ENERGIA-
BEVITEL (TEI)

TELJES VÍZBEVITEL (TWI)TELJES VÍZBEVITEL (TWI)

TELJES 
ÚJRAHASZNOSÍTOTT 

ANYAG (TRM)

TELJES 
ÚJRAHASZNOSÍTOTT 

ANYAG (TRM)

KIBOCSÁTÁS VÁLLALATI 
FELDOLGOZÁSBÓL 
(CPO)

KIBOCSÁTÁS VÁLLALATI 
FELDOLGOZÁSBÓL 
(CPO)

ÖSSZES VÁLLALATI 
KIBOCSÁTÁS (TCO)

ÖSSZES VÁLLALATI 
KIBOCSÁTÁS (TCO)

KÖZVETLEN 
ANYAGKIMENET (DMO)

KÖZVETLEN 
ANYAGKIMENET (DMO)

ÖSSZES 
ANYAGKIBOCSÁTÁS 
(TMO)

ÖSSZES 
ANYAGKIBOCSÁTÁS 
(TMO)

TELJES HULLADÉK-
KIBOCSÁTÁS (TWO)

TELJES HULLADÉK-
KIBOCSÁTÁS (TWO)

TELJES SZENNYVÍZ-
KIBOCSÁTÁS (TWWO)

TELJES SZENNYVÍZ-
KIBOCSÁTÁS (TWWO)

TERMELÉS 
ÖKOHATÉKONYSÁGA (PEE)

TERMELÉS 
ÖKOHATÉKONYSÁGA (PEE)

VÁLLALAT 
ÖKOHATÉKONYSÁGA (CEE)

VÁLLALAT 
ÖKOHATÉKONYSÁGA (CEE)

VÁLLALATI ENERGIA-
HATÉKONYSÁG (CENE)
VÁLLALATI ENERGIA-

HATÉKONYSÁG (CENE)

TERMELÉS

INPUT VÁLLALAT OUTPUT

KÖZVETLEN 
ANYAGBEVITEL (DMI)

KÖZVETLEN 
ANYAGBEVITEL (DMI)

ÖSSZES ANYAGBEVITEL 
(TMI)

ÖSSZES ANYAGBEVITEL 
(TMI)

ÖSSZES 
ANYAGSZÜKSÉGLET 
(TMR)

ÖSSZES 
ANYAGSZÜKSÉGLET 
(TMR)

NETTÓ
ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS 

(NAS)

NETTÓ
ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS 

(NAS)

VÁLLALATI 
ANYAGFELHASZNÁLÁS 

(CMC)

VÁLLALATI 
ANYAGFELHASZNÁLÁS 

(CMC)

ÖSSZES 
ANYAGFELHASZNÁLÁS 

(TMC)

ÖSSZES 
ANYAGFELHASZNÁLÁS 

(TMC)

FIZIKAI KERESKEDELMI 
MÉRLEG (PTB)

FIZIKAI KERESKEDELMI 
MÉRLEG (PTB)

TELJES ENERGIA-
BEVITEL (TEI)

TELJES ENERGIA-
BEVITEL (TEI)

TELJES VÍZBEVITEL (TWI)TELJES VÍZBEVITEL (TWI)

TELJES 
ÚJRAHASZNOSÍTOTT 

ANYAG (TRM)

TELJES 
ÚJRAHASZNOSÍTOTT 

ANYAG (TRM)

KIBOCSÁTÁS VÁLLALATI 
FELDOLGOZÁSBÓL 
(CPO)

KIBOCSÁTÁS VÁLLALATI 
FELDOLGOZÁSBÓL 
(CPO)

ÖSSZES VÁLLALATI 
KIBOCSÁTÁS (TCO)

ÖSSZES VÁLLALATI 
KIBOCSÁTÁS (TCO)

KÖZVETLEN 
ANYAGKIMENET (DMO)

KÖZVETLEN 
ANYAGKIMENET (DMO)

ÖSSZES 
ANYAGKIBOCSÁTÁS 
(TMO)

ÖSSZES 
ANYAGKIBOCSÁTÁS 
(TMO)

TELJES HULLADÉK-
KIBOCSÁTÁS (TWO)

TELJES HULLADÉK-
KIBOCSÁTÁS (TWO)

TELJES SZENNYVÍZ-
KIBOCSÁTÁS (TWWO)

TELJES SZENNYVÍZ-
KIBOCSÁTÁS (TWWO)

TERMELÉS 
ÖKOHATÉKONYSÁGA (PEE)

TERMELÉS 
ÖKOHATÉKONYSÁGA (PEE)

VÁLLALAT 
ÖKOHATÉKONYSÁGA (CEE)

VÁLLALAT 
ÖKOHATÉKONYSÁGA (CEE)

VÁLLALATI ENERGIA-
HATÉKONYSÁG (CENE)
VÁLLALATI ENERGIA-

HATÉKONYSÁG (CENE)
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Az egyes elemzési szintek logikai sorrendben egymásra épülnek. Ez a gyakorlatban leginkább 

az adatháttér kérdését jelenti. Vagyis a logikai láncban „magasabban” (Pl.: makro-szinten) 

elhelyezkedő elemzése az „alsóbb” szintek eredményeinek összegzésével történhet12. A jelzett 

logikai sorrend elvi jelentőségű, hiszen a gyakorlatban – részben a többszörös számbavétel, 

részben az eltérő szintek eltérő logikája miatt – az egyes szintek elkülönült elemzése a 

jellemző és az ajánlott. Példának okáért egy termék életciklusa során definiálható 

anyagáramok túlmutatnak a vállalati anyagáramok szintjén, holott az elvileg magasabb 

szintnek minősül. Rendkívül pontos adatfelvétel és elemzés azonban elvileg lehetőséget 

teremthetne erre a megközelítésre is13 [TORMA, 2005b]. 

Az MFA különböző szintjeinek ezen logikai építkezése nem csak az egyes szintek között, 

hanem az egyes szinteken belül is definiálható. Az egyik legjobb példa erre a vállalati 

anyagáram-elemzések egyes szintjeinek egymásra épülése. Ezen szintek feltárása, definiálása 

és logikai kapcsolatuk elemzése kiemelkedően fontos mind egy vállalati standardizált 

módszer összeállításához, mind pedig a mikro-szintű elemzések hatékony elvégzéséhez. 

Az anyagáram-elemzés lehetséges vállalati szintjei a következők [TORMA, 2005b]14: 

– folyamat-szint, 
– technológia-szint, 
– termék-szint, 
– telephely-szint, 
– egyéb jellegű anyagáramok. 

A definiált vállalati szintek hierarchikus sorrendje adott, az egyes szintek logikailag egymásra 

épülnek. Az egyes elemzési szintek közül a folyamat-szintű elemzések vizsgálják a rendszer 

legkisebb részét, ezáltal ezek helyezkednek el a vállalati MFA-piramis alján. A többi szint a 

„legmagasabban” elhelyezkedő telephely-szintig mindig az őket megelőző szintekre épülnek. 

Vagyis a vállalati MFA felépítése a lentről – felfelé (Bottom – Up) elvet követi. A jelzett 

logikai sorrendből némiképp „kilóg” az egyéb jellegű anyagáramok szintje, mely igazából 

nem is igazi szint, hiszen adott esetben akár több szintet is átölelhet.  

                                                      
12 Például: vállalatok áramainak összege kiadja adott gazdasági szektorok áramait, azoknak összege pedig a nemzetgazdaság áramait. Ez a 

megközelítés természetesen általánosít és csak elvi jelentőségű. 
13 Mint ahogy van is erre példa, lásd például [SENDRA et al., 2007], ahol az ipari park áramai az alkotó vállalatok áramainak összessége.  
14 Természetesen a vállalati szintű anyagáram-elemzéseknek a folyamat-szintnél alacsonyabb szintje is definiálható (Pl.: műveletek szintje), 

ám ezek számszerűsítése, elemzése csak összetettebb folyamatok, illetve még pontosabb elemzési igény esetén releváns. Mivel a folyamat 
szintű anyagáramok és azok elemzésének jellemzői megfeleltethetők a műveletek szintjének is, ezért a dolgozat ezen szint részletesebb 
bemutatásától, elemzésétől a továbbiakban eltekint.  
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Nagyon fontos kiemelni azt, hogy míg nemzetgazdasági szintig értelmezve az egyes elemzési 

„rétegeket” nem alkalmazható az egyes szintek adatháttéréként való használata15, addig 

vállalati szinten – köszönhetően a rendszer kevésbé kiterjedt és áttekinthetőbb voltának – ez 

nem jelent gondot, sőt a valóságban is megvalósul. 

A fent definiált elemzési szintek vállalaton belüli elvi megjelenését mutatja a 27. ábra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27. ÁBRA: A VÁLLALATI MFA EGYES SZINTJEI ÉS AZOK MEGJELENÉSE A VÁLLALATON BELÜL 
FORRÁS: [TORMA, 2005B] ÚJRASZERKESZTVE 

Mivel az egyes szintek eltérő jellemzőkkel rendelkeznek és ezért eltérő megközelítést kell 

alkalmazni az esetükben, ezért a standardizált vállalati módszertan összeállítása érdekében 

szükséges az egyes szintek rövid bemutatása. 

8.4.1 Anyagáram-elemzés a folyamatok szintjén 

A folyamat-szint a vállalati anyagáram-elemzés legalacsonyabb szintje16. Egy vállalat 

működését folyamatok alkotják. A folyamat olyan műveletek összessége, mely egy önálló, 

teljes komplexitásában lehatárolható egymáshoz képest szignifikáns különbségeket mutató 

rendszert alkot. A folyamatok részfolyamatokból, a részfolyamatok pedig műveletekből 

állnak össze. Az egyes folyamatok halmaza alkot egy technológiát. Ily módon a folyamat az a 

legkisebb működési egység, melyet önállóan érdemes vizsgálni és vizsgálható17.  

                                                      
15 A gyakorlatban nem jellemző, de elméletileg – az adatok teljes körű rendelkezésre állását feltételezve – elképzelhető.  
16 Elvileg lehetőség lenne a folyamatok részfolyamatokra való bontására, ám egy – egy részfolyamat általában annyira kis részét fogja át a 

vállalati tevékenységnek és a vállalati anyagáramoknak, hogy elkülönült elemzése nem érdemes. Olyan folyamatok esetében melyek 
rendkívül összetettek, vagy bizonyos részükhöz jelentős anyagáramok kapcsolódnak, elméletileg a továbbbontásnak van értelme. 

17 Egy konkrét példával élve: folyamatnak tekinthető egy munkadarab (Pl.: főtengely) mechanikus megmunkálása, míg a főtengely 
köszörülése ezt a folyamatot alkotó egy munkafázisnak, vagy műveletnek. 
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A folyamatok részfolyamatokra való bontása mindig az adott folyamat összetettségének 

függvénye. Mivel a folyamat – a korábbi definíciónak megfelelően – egy önmagában 

lehatárolható, jól definiált jellemzőkkel rendelkező rendszerelem, ezért elkülönült vizsgálata 

lehetséges. A vizsgálat a folyamat céljának definiálásával kezdődik.  

A folyamatra jellemző anyagáramok tényleges számszerűsítése az egyes lépések során 

alkalmazott technológiai jellemzők18 (energia-, nyersanyagigények, melléktermékek, 

emissziók, stb.) számbavételével történik. A technológiai jellemzők pontosan definiáltak, 

forrás lehet hozzá többek között a gépkönyvek, beállítási adatok, telepített mérőműszerek 

adatai, a gépkezelők tapasztalatai. Ily módon egy adott folyamat műszaki hatékonysága, 

konverziós hatásfoka pontosan ismert, számítható. A számszerűsítés során számba lehet venni 

az input- (felhasznált energia, nyersanyagok, alkatrészek, víz, levegő, stb.), illetve az output – 

oldali (termékek, melléktermékek, selejt, hulladék, emissziók, hőveszteség, stb.) áramokat. 

Mivel azonban a folyamat műszaki jellemző teljes pontossággal ismertek, lehetőség van a 

bemenő – és kimenő anyagáramok mellett az egyes anyagok útját is nyomon követni a 

rendszerben.  

Az elemzés lefolytatása során figyelembe kell venni azt is, hogy – bár az elemzés 

szempontjából az egyes folyamatok teljesen különálló egységként kerülnek vizsgálatra – a 

különböző folyamatok között interakciók lehetnek. Ez jelentheti akár az input-, vagy akár az 

output-áramok egy részének egyezését is. ilyen esetekben az egyes anyag- és energiaáramok 

folyamatok közötti felosztása nem mindig egyszerű. 

Összegezve a fentebb elmondottakat megállapítható, hogy a folyamat-szint – mint a vállalati 

MFA legalacsonyabb szintje – esetében viszonylagos pontossággal meg lehet állapítani a 

különböző áramok mértékét. Ennek oka az egyes folyamatok műszaki háttere ismeretéből 

fakadó számítások lehetősége. További jellegzetessége az anyagáramok folyamat-szintű 

számbavételének, hogy nem csak az input- és output-oldali áramok tárhatók fel, hanem az 

egyes anyagok tényleges áramlása a folyamaton belül. A folyamat-szint alapos vizsgálata 

különösen fontos a teljes körű vállalati MFA elkészítésében, hiszen segítségével lentről – 

felfelé építkezve felépíthető az egész vállalat anyagáramlási rendszere. 

 

 
                                                      
18 Jelen esetben a technológia más értelmezésben szerepel, mint a következő lépésben szereplő technológiai szint esetében. Itt a konkrét 

műszaki megvalósulásokat, gépjellemzőket, stb. jelenti.  
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ESETPÉLDA 
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. üzemi területeit (motorgyártás, gépjármű-összeszerelés, 

műszaki fejlesztés, szerszám- és karosszéria-gyártás) számos folyamat alkotja. Ezen 

folyamatok közül példaként álljon itt a V8-as forgattyúsház megmunkálásának folyamata.  

A folyamat legfontosabb bementi változóit az alábbiak alkotják: energia-, hő-, víz-, valamint 

levegő-felhasználás, alapanyagok (jelen esetben ez a nyers forgattyúsház) és segédanyagok 

(Pl.: emulzió) felhasználása.  

A kimenő oldal legfontosabb anyagáramai: termék (jelen esetben megmunkált forgattyúsház), 

selejt, veszélyes hulladék (emulzió, emulzióval szennyezett fémforgács, mosólúg, olajos 

törlőkendő, stb.), káros légnemű emissziók (olaj- és emulzióköd, szilárd, nem toxikus por, 

stb.).  

Az input – output oldali arány értékelése egyrészt mérésekkel (Pl.: keletkező 

hulladékmennyiség, légnemű emissziók, villamos energia-fogyasztás, stb.), másrészt a 

technológiából ismert konverziós faktorokkal (Pl.: a megmunkálás során mennyivel csökken a 

munkadarab súlya, mekkora a gépek energia-fogyasztása normál üzemben, stb.) számítás 

útján történik.  

Feltárásra az elemzés szintjén input-oldalon: az import, illetve a felhasznált belföldi 

kitermelés (fúrt kútból származó víz), rendszeren belül: az áthaladó áramlás (termelés) és a 

visszaforgatás, output-oldalon: a környezetbe történő kibocsátások, valamint az export kerül. 

Az elemzés során kapott eredmények a folyamat optimalizálásában, a környezeti tényezők és 

–hatások elemzésében, valamint a környezetvédelmi célrendszerben kerülnek felhasználásra. 

A bemutatott folyamat elvi folyamatábráját lásd a 19. mellékletben. 

8.4.2 Anyagáram-elemzés a technológia szintjén 

A technológiai szint a folyamat-szint felett helyezkedik el, a gyakorlatban nem más, mint 

egyedi folyamatok összegződése. Ennek megfelelően technológiai alatt olyan folyamatok 

összessége érthető, melyek valamely főbb jellemzőjükben hasonlítanak egymásra. Általában 

egy vállalat működése felosztható egy – két technológiára, vagyis jelen esetben jóval 

komplexebb, ám jóval kisebb számú rendszerelemről van szó.  

Mivel – ahogy korábban is említésre került – a vállalati működés mindössze néhány (vagy 

adott esetben egy) technológiából épül fel, így az egy technológiához köthető anyagáramok – 

a technológia jellegétől függően – a teljes vállalati anyagáramlási rendszer jelentős szeletét 

teszik ki.  
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Az egyes technológiákhoz köthető áramok számbavétele kétféle módon valósulhat meg.  

MÓDSZER 1 
Az első eset a lentről – felfelé építkezés klasszikus példája. Ebben az esetben a technológiai 

anyagáramok a technológiát alkotó folyamatok anyagáramainak összegzésével állnak elő.  

Ez a számítási mód – köszönhetően a folyamatszintű számbavétel során elérhető nagyfokú 

pontosságnak – a technológia szintjén fellelhető anyagáramok rendkívül pontos számbavételét 

jelenti. Alapfeltétele, hogy megtörténjen a technológiát alkotó folyamatok felmérése és 

minden egyes folyamatra az MFA elvégzése. Pontossága mellett bonyolultabb is ez a 

megközelítés. Ez részben az adott technológiát felépítő folyamatok sokrétűségének és a 

köztük található kapcsolatoknak köszönhető.  

A másik, általában komolyabb bizonytalansági tényezőt a két technológia határmezsgyéjén 

elhelyezkedő folyamatok jelentik. Esetükben a legtöbbször nagyon nehéz az egyes 

anyagáramok felosztása a két, vagy több érintett technológia között19. Ha egy vállalatnak a 

technológiai szintű anyagáramok összeállítása a célja, akkor a ritkább eset, hogy ebből a 

megközelítésből indul ki.  

MÓDSZER 2 
A másik, jóval egyszerűbb, de egyszersmind kevésbé pontos módszer, ha a vizsgált egységet 

(technológiát) nem folyamatok összességének, hanem teljesen különálló, lezárt egységnek 

kezelik. Ez a megközelítés javarészt nem foglalkozik az anyag- és energia technológián belüli 

áramlásával, hanem csak annak input- és output-oldali megjelenésével. A bemeneti és 

kimeneti áramok számszerűsítése történhet mérés által (ez a legkevésbé jellemző), vagy éppen 

a teljes vállalatra vonatkozó anyagáramok technológiákra való felosztásával. Ezen felosztás 

alapja általában az, hogy az egy adott vállalatnál rendszeresített anyagok jelentős része 

nagyfokú bizonyossággal hozzárendelhető az egyes technológiákhoz. Azon anyagok esetében, 

ahol ez nem egyértelmű és mérés sincs, a felosztás alapja a szakértői becslés. A szakértői 

becslés jelentős mértékben növeli a bizonytalanságot és az eredmények pontatlanságát20.  

Köztes lehetőség, ha a két megoldás vegyítésre kerül és a folyamatszinten ismert adatok is 

felhasználásra kerülnek a becsült adatok mellett. 

                                                      
19 Példával megvilágítva: ha történik egy havária és az ott kiömlött anyag felitatásához abszorbenst alkalmaznak, akkor az ebből az 

abszorbensből keletkező veszélyes hulladék vajon a haváriát okozó technológia anyagáramaihoz, vagy a karbantartás technológiájához 
számolódjon-e.     

20 Például, ha nincsenek egy adott anyagra vonatkoztatva mérések, akkor a felosztás arányszámok segítségével történik, ez azonban 
bizonytalan. Egy konkrét példánál maradva: a felhasznált emulziós olaj x %-ából lesz emulzió, mint veszélyes hulladék, y %-ából 
emulziós köszörűiszap, mint veszélyes hulladék, z %-a a szűrőszövetben marad, w %-a pedig emulzióködként távozik a rendszerből. 
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Szemben az egyes folyamatok viszonylag áttekinthető jellegével, a technológia jóval 

bonyolultabb rendszer, ahol az egyes alkotóelemek (folyamatok) sokféleképpen kapcsolódnak 

egymáshoz, sőt gyakran helyben és időben nem is egy helyen és egyszerre zajlanak. Ennek 

köszönhetően nehéz az anyagok áramlását nyomon követni a rendszerben. Elvileg lehetséges 

lenne minden egyes anyag pontos áramlását feltérképezni a rendszerben, ám ez – a vállalat 

jellegétől, az alkalmazott technológia bonyolultságától függően – gyakran messze meghaladja 

a szervezet teljesítőképességét, vagy éppen az adatok pontossága iránti igényét21. Éppen ezért 

a technológiai szinten az egyes áramok pontos nyomonkövetése helyett sokkal jellemzőbb és 

ajánlhatóbb a mérleg-módszer alkalmazása. Egy ilyen jellegű anyagmérleg feltárja a vizsgált 

rendszer bemenő és kimenő anyagáramait, de nem nyújt információt a köztes állapotokról. 

Legnagyobb előnye az ilyen módszereknek, hogy egyszerű és szemléletes módon tárják fel az 

egyes bemenő- és kimenő áramokat, ily módon képezve áttekinthető alapot az adott 

technológia hatékonyságát, környezethez való viszonyát érintő döntésekhez. 

Összegezve tehát a technológia-szintű anyagáramok számbavétele során – az adott 

technológia bonyolultságából adódóan – inkább a mérleg-módszerek ajánlhatók. Bár ezek 

nem nyújtanak információt az anyagáramok rendszeren belüli útjáról, mégis jó közelítést 

adnak egy adott technológia környezeti teljesítményéről. A számbavétel lehetősége kétféle, 

alulról – felfelé, a folyamatok anyagáramaiból építkező, illetve fentről – lefelé az össz-

vállalati mennyiségekből kiinduló. Gyorsabb és egyszerűbb, ám kevésbé pontos a második 

típusú számítás alkalmazása. 

ESETPÉLDA 
Az egyes technológiák feltárása az AHM esetében input – output analízis segítségével 

történik. Az anyagok áramlásának minél pontosabb felmérése érdekében nem csak az egyes fő 

technológiák (motorgyártás, személygépjármű-gyártás, szerszám- és karosszéria-gyártás) 

elemzése történik meg, hanem az egyes résztechnológiáké is (Pl.: motorgyártás – mechanikus 

megmunkálás, vagy motor-összeszerelés). Az alkalmazott anyagmérlegek a technológia 

bemeneti és kimeneti változóit tartalmazzák. A köztes állapotról nem adnak tájékoztatást, bár 

sok esetben az output mennyiségek nem mérés, hanem számítás (konverziós faktorokkal) 

útján kerülnek be a táblázatba. Ily módon – bár egyértelműen a mérleg-módszerhez áll 

közelebb – a számszerűsítéshez alkalmazott módszer némiképp hibrid, hiszen vegyíti 

magában a mérleg-módszer, illetve a faktorokkal való számítás megközelítéseit.  
                                                      
21 Nem szabad elfelejteni, hogy bár az áramok fentről – lefelé történő számbavétele némiképp bizonytalan, a kapott eredmények mégis 

megfelelő pontossággal jelezhetik a nagyságrendeket és a trendeket és ez a vállalati döntéshozók számára gyakran elegendő. 
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A vizsgálatba bevont anyagáramok analógok a folyamatszintű elemzés esetpéldájához, azzal a 

különbséggel, hogy a rendszeren belüli áramok nem kerülnek számszerűsítésre.  

Az input – output elemzés legnagyobb előnye az, hogy egyszerű és szemléletes formában 

mutatja be egy technológia anyagáramait és azok egymáshoz való viszonyát, ezáltal könnyen 

áttekinthető alapot képez az adott technológia hatékonyságát, környezethez való viszonyát 

érintő döntésekhez. 

A motorgyártás, mechanikus megmunkálási altechnológiájának anyagmérlege a 20. 

mellékletben található. 

8.4.3 Anyagáram-elemzés a termékek szintjén 

A vállalati anyagáram-elemzés következő szintje, a termék-szint némiképp „kilóg a sorból”. 

Ez elsősorban komplexitásában gyökerezik. A termék-szintű anyagáram-elemzés valójában 

nem más, mint a termékek életciklus-értékelése. Ennek megfelelően az anyagáramok 

bölcsőtől a bölcsőig történő számbavétele „szétfeszíti” a vállalati elemzés rendszerhatárait, 

hiszen mind bemeneti, mind pedig kimeneti oldalon túlnyúlik azon. Az életciklus-értékelés 

módszere jól kidolgozott, szabványosított és széleskörűen alkalmazott. Ha az életciklusnak 

csak a vállalaton belüli része kerül számbavételre (ebben az esetben egyszerűsített életciklus-

értékelésről van szó), akkor a termék-szintű anyagáramok számbavételének érdekessége, hogy 

vegyíti magában a folyamat-, illetve a technológia-szintű megközelítést. 

Mivel az életciklus-elemzés egy teljesen különálló szakterület, továbbá, mivel az AHM még 

nem folytatott le életciklus-elemzést, ezért itt nem kerül esetpélda bemutatásra. 

8.4.4 Anyagáram-elemzés a telephely szintjén 

A vállalati MFA legmagasabb szintje. Egy vállalati működés – mint korábban már említésre 

került – folyamatokból és technológiákból épül fel. Ebből következőleg az össz-vállalati 

anyagáramok ezen anyagáramok összegzéséből állnak elő.  

Hasonlóan a technológia-szintű elemzésekhez, a vállalati szintű elemzéseknél is két 

különböző módszertan közül lehet választani.  

MÓDSZER 1 

Az egyik – jóval pontosabb – módszer a folyamatok, vagy technológiák anyagáramainak 

összegzése. Ennek feltétele a folyamat-, vagy technológia-szintű elemzések rendelkezésre 

állása.  
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A technológia-szintű elemzéseknél említett számbavételi problémák – az egész rendszer 

bonyolultságából kifolyólag – még inkább érvényesek, ezért ez a megközelítés kevésbé 

jellemző. 

MÓDSZER 2 
A másik módszer – szintén a technológia-szinthez hasonlatosan –, ha a vállalat, mint önálló, 

lezárt egység kerül górcső alá és csak a bemeneti és kimeneti mennyiségek kerülnek 

számszerűsítésre. Ez a megközelítés – a másikkal szemben – bár egyszerűbb, de jóval 

elnagyoltabb és pontatlanabb, mindazonáltal a döntéshozatalhoz, illetve a trendek 

felismeréséhez megfelelő mélységű.  

Természetesen egy komplett vállalat jóval bonyolultabb rendszer, mint egy technológia, sőt 

egy folyamat. Ebből kifolyólag az anyagáramok köztes útjának nyomonkövetése még 

nehezebb. Ezért a technológiai-szinten tapasztalt trendeknek megfelelően nem jellemző a 

részletes anyagáram-térképek felvétele, sokkal inkább az egyszerűbb mérleg módszer 

alkalmazása. A teljes vállalatot reprezentáló input – output mérlegek a technológiai 

mérlegeknél is kevesebb, aggregált adatot tartalmaznak. Jellemzőjük, hogy a teljes vállalati 

tevékenységre vonatkoztatva mutatják be, hogy milyen hatékonysággal történik az egyes 

anyagok termékekké konvertálása. E cél érdekében az anyagszintű nyilvántartás helyett 

sokkal jellemzőbb az anyagcsoportok szerinti számbavétel. További jellegzetessége az 

aggregált megközelítésnek, hogy esetében egységnyi termék előállításához nem csak a 

közvetlenül kapcsolódó technológiák, hanem a vállalat többi technológiájának anyagáramait 

is hozzászámolja22.  

Az össz-vállalati szintre jellemző anyagáramok és indikátorok a 8.2, illetve 8.3 fejezetben 

kerültek definiálásra. 

Összegezve tehát, a vállalati szint a mikro-szintű MFA legmagasabb és egyben 

legbonyolultabb szintje. Ennek megfelelően az egyes anyagáramok tényleges, részletes 

nyomonkövetése a rendszerben gyakran megoldhatatlan. A telephelyi szinten alkalmazott 

MFA módszerek tovább egyszerűsödnek a technológiai szinthez képest és jellemzően egy 

aggregált input – output mérlegben kimerülnek. Természetesen ez a leegyszerűsítés csak 

akkor jellemző, ha a számbavétel célja csak ez a szint és a döntéshozókat nem érdeklik a 

lejjebb elhelyezkedő szintek.  

                                                      
22 Például a termék előállításához szervesen nem kapcsolódó karbantartás technológiájának anyagáramait is. 
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Mindezek ellenére a telephelyre vonatkozó input – output adatok ismerete is jelentős 

mértékben hozzájárul a vállalat környezeti teljesítményével összefüggő döntések 

megalapozásához. 

ESETPÉLDA 
A telephely szintű anyagáramok magas aggregáltsági szintű input – output számlák 

segítségével kerülnek feltárásra, melyekben a vállalat lezárt egységként kezelendő, melynél 

nem fontos, hogy milyen folyamatok zajlanak benne. Ezen számlákban már nem egyedi 

anyagok, hanem anyagcsoportok jelennek meg, éppen ezért a befoglalt indikátorok száma is 

sokkal kisebb. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ne tárná fel az összes releváns anyagáramot, 

hanem mindössze azt, hogy ezt aggregáltabb, áttekinthetőbb formában teszi. Mint a 21. 

mellékletben is látható, a korábban feltárt jelentős számú mérőszám helyett itt jóval kevesebb 

szerepel. Éppen ezért a vállalati szintű anyagmérleg átnézetes, de könyebben értelmezhető 

képet ad a vállalat működéséről.  

8.4.5 Egyéb jellegű anyagáramok számbavétele 

Hasonlóképpen a termék-szintű anyagáram-elemzésekhez az egyéb jellegű áramok feltárása is 

némiképp eltérő logikát igényel. Ennek oka, hogy míg a korábban definiált szintek esetében, 

mindig volt lehetőség egy konkrét, jól körülhatárolható vizsgálati egység (Pl.: folyamat, 

technológia, telephely), addig az egyéb anyagáramok feltárása során erre nincs lehetőség. Az 

egyéb jellegű anyagáramok feltárása a gyakorlatban egy konkrét vegyület, vagy anyag 

áramlásának nyomon követését jelenti a gazdasági egységen belül.  

Az egyes vegyületek, elemek rendszeren belüli áramlása feltérképezésének eszköze a 

komponens-áram elemzés (Substance Flows Analysis = SFA) [UDO DE HAES et al., 1997]; 

[ANTIKAINEN et al., 2004]; [HERCZEG – BARANYI, 2005]. A SFA módszertana alaposan 

kidolgozott, számos országban sikerrel alkalmazták. Egy adott komponens útjának 

végigkövetése a vállalaton belül rendkívül nehéz és a vállalati döntéshozatal szempontjából 

gyakorlatilag irreleváns is. Más a helyzet egy konkrét anyag áramlásának nyomon 

követésével, hiszen annak segítségével fel lehet mérni, hogy adott anyagbevitel a technológiai 

rendszer milyen pontjain, milyen hatékonysággal kerül felhasználásra. Segítségével 

feltárhatók az egyes hatékonytalanságok, mely ökológiai előny mellett ökonómiai előnyöket 

is nyújt.  
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Érdekessége az egyes anyagok áramát végigkövető elemzéseknek, hogy számtalan 

folyamatot, adott esetben technológiát ívelnek át és behálózzák az egész vállalati működést.  

Összegezve tehát az egyéb anyagáramok feltárása alatt az egyes vegyületek és konkrét 

anyagok áramlásának vizsgálata értendő. E két kategória közül a második tarthat számot 

vállalati szinten jelentősebb érdeklődésre, hiszen segítségével feltárhatók a rendszerben rejlő 

hatékonytalanságok. Az egyes anyagok áramlásának egész vállalatot behálózó volta miatt 

nyomon követésük és számszerűsítésük komoly feladat.  

ESETPÉLDA 
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.-nél ilyen jellegű elemzést az emulziókra végeztek. 

Ennek keretében feltárták egyrészt az input-, valamint az output-oldali mennyiségeket, 

továbbá nyomon követték az anyag áramlását a rendszeren belül, vagyis azt, hogy milyen 

helyeken, milyen mennyiségben, milyen technológiával kerül felhasználásra. A vizsgálat 

részét képezte mindezek mellett az emulziók élettartamának monitorozása és az ezt 

befolyásoló tényezők feltárása is. Ily módon lehetőség nyílt egy olyan dinamikus rendszer 

fölállítására, melynek segítségével optimalizálható az emulzió-felhasználás, valamint 

folyamatosan növelhető a rendszerben keringő anyag élettartama és csökkenthetők a 

veszteségek. Az elemzés és az ezzel párhuzamosan felállított szervezeti egység munkájának 

köszönhetően jelentős mértékben sikerült csökkenteni a felhasznált emulzió mennyiségét és 

ezzel együtt – output-oldalon – a keletkező veszélyes hulladék mennyiségét is. 

A vállalati MFA szintjeinek definiálása kiemelt jelentőségű az elemzés lefolytatása, továbbá 

szükséges egy standardizált módszertan kialakítása szempontjából. Mint a korábban 

bemutatottakból látható az egyes szintek eltérő elemzési mélységet és eltérő megközelítést 

(részletes anyagáram-leltár, vagy mérleg-módszer) jelentenek, melyek figyelembevétele az 

MFA tervezése során alapvető fontosságú.  

A vizsgált anyagáramok és a vizsgálati mélység definiálása mellett az elemzés szintjének 

kiválasztása a vállalati szintű MFA megtervezésének harmadik, nagyon fontos lépése. 
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8.5 A VÁLLALATI SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS SORÁN ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREK 

VÁLTOZÁSA 

A korábbiakban bemutatásra került, hogy a vállalati szintű anyagáram-elemzésnek eltérő 

szintjei definiálhatóak. Ezek az eltérő szintek eltérő elemzési módszereket kívánnak. Látható 

volt továbbá, hogy egyre feljebb haladva a szintekben a kívánt információk és a nyújtott 

adatok aggregáltsági foka egyre nő. Az aggregáltsági fok változásával együtt változnak az 

alkalmazott modellek is.  

Az elemzéshez alkalmazható módszerek először az SFA-elemzések kapcsán kerültek 

elkülönítésre. A három alkalmazható módszertan a következő [OECD, 2000]: 

– mérleg-módszerek, 
– statikus modellezés, 
– dinamikus modellezés. 

A felsorolt három módszertan teljesen analóg az MFA során alkalmazott módszerekkel 

[TORMA, 2005]. 

MÉRLEG-MÓDSZER 
A mérleg-módszer egy adott ipari szisztéma elemzésének legegyszerűbb, legáltalánosabb 

módja. A megközelítés lényege, hogy a vizsgált egységet lezárt egészként tekintve 

számbaveszi a belépő és kilépő áramokat. Az input- és output-oldali áramok mérleg 

szemléletű szembeállítása átnézetes képet nyújt adott vállalat működéséről, feltárva az azzal 

kapcsolatos legfontosabb áramokat. Ez a megközelítés többek között arra is megfelelő, hogy 

kifiltrálódjanak a hiányzó, vagy éppen pontatlan adatok. Mivel a nemzeti statisztikák is 

elsősorban ezen elv alapján épülnek fel, ezért a legtöbb MFA-elemzésben ezt a megközelítést 

alkalmazzák.  

STATIKUS MODELLEZÉS 
A statikus modellezés során a mérleg adatokat egyenletek váltják fel. A folyamatokat 

egyenletekkel írják le, melyek többek között tartalmazzák a technológiával kapcsolatos 

különböző faktorokat (konverziós faktor, emissziós faktor, stb.) is. Ezen egyenletek 

megoldása révén számítható az egyes folyamatokkal kapcsolatos anyagáramok mértéke. Az 

elemzéshez ebben az esetben csak kevés mérlegszerűen nyilvántartott adat kell, sokkal 

fontosabbak az adott folyamat kapcsán definiálható különböző tényezők.  
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DINAMIKUS MODELLEZÉS 
A dinamikus modellezés a statikus modellezés egy vállfaja. Különbség a statikus 

modellezéshez képest, hogy a dinamikus modellezés során a felhalmozott készletek is az 

elemzés tárgyát képezik. A felhalmozott készletek, bár az elemzés pillanatában 

akkumulálódott készletek, olyan áramok, melyek nem lépnek ki a vizsgált egységből, de a 

jövőben emissziókká válnak. Ezen emissziók gyakran messze meghaladják a jelenlegi 

áramokat23. A jövőbeni emissziók számbavétele nehéz, hiszen a pontos számításhoz tudni 

kell, hogy a készletek milyen hosszú időre hibernálódnak a jelenlegi rendszerben. Szemben a 

nemzetgazdasági szinttel, ahol a felhalmozott készletek jelentős jövőbeni emissziókat 

jelenthetnek, a vállalati működés során ezek mértéke nem meghatározó. Ezért a vállalati 

MFA-elemzések során nem jellemző, de nem is fontos a dinamikus modellezés használata. 

Ebből kifolyólag a következőkben az egyes szintekhez kapcsolódó módszerek elemzése során 

csak a mérleg-, illetve a statikus módszerek képezik a vizsgálat tárgyát. 

ALKALMAZOTT MODELLEK VÁLTOZÁSA 
Megvizsgálva a vállalati anyagáram-elemzés lehetséges szintjeit látható, hogy eltérő az egyes 

adatok aggregáltsági foka (telephely szinten magasabb, mint például folyamat szinten). Ennek 

megfelelően a kellő mélységű adatokat, eltérő modellek segítségével lehet előállítani.  

FOLYAMAT-, TECHNOLÓGIA-SZINT 

A folyamat-, illetve a technológia szintjén az anyagáramok pontos ismerete szükségeltetik, 

ennek megfelelően a gyűjtött indikátorok mélységiek, kevéssé aggregáltak. Továbbá a 

folyamat-, illetve technológia szintű elemzések esetében lehetőség van „pontos” számítások 

elvégzésére, hiszen a háttérben álló műszaki jellemzők ismertek. Ennek megfelelően 

elsősorban a folyamat-, de adott esetben a technológia szintjén is eredményesen 

alkalmazhatók a statikus modellezés eszközei. Ezen modellezés – amennyiben persze 

megfelelően kiterjedt – nagyfokú pontosságot garantál.  

Érdemes megjegyezni azonban azt is, hogy a technológia szintjén lehetőség nyílik már 

mérleg-módszerek alkalmazására is, mely azonban kisebb mérvű pontosságot garantál. 

TELEPHELY-SZINT 

Tovább lépve a vállalati elemzés szintjei között, az adatok aggregáltsági foka emelkedik. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy nem szükségesek annyira mélységi információk. Az ilyen 

jellegű információk megszerzésére a mérleg-módszerek sokkal inkább alkalmasak.  
                                                      
23 Ilyen „hibernált készletek” lehetnek például a jelenleg felhalmozott PVC, vagy éppen CFC emissziók [OECD, 2000].  
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Ennek megfelelően a telephely-szintű elemzések során elsősorban ezt a megközelítést 

alkalmazzák24 (ez látszik többek között a telephelyi input – output mérlegekből is). A mérleg-

módszerek irányába történő „átcsúszást” mutatja például a technológia szintű mérlegek 

alkalmazása is. 

TERMÉK-, EGYÉB ANYAGÁRAMOK SZINTJE 

Az elemzések két másik szintje (termék, illetve egyéb anyagáramok) esetében bonyolult az 

alkalmazott módszerek egyértelmű definiálása, hiszen mind az életciklus-, mind pedig az 

egyéb anyagáramok elemzése során a két módszer vegyesen is eredményesen alkalmazható. 

Ennek megfelelően ezen két szint esetében nem lehetséges az alkalmazandó módszer 

egyértelmű definiálása. 

Az egyes szintek és az alkalmazható módszerek kapcsolatrendszerét mutatja a 28. ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28. ÁBRA: A VÁLLALATI ANYAGÁRAM-ELEMZÉS SZINTJEI ÉS AZ ELEMZÉSHEZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 
KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

FORRÁS: [TORMA, 2005B] ÚJRASZERKESZTVE 

Összegezve a fentebb elmondottakat látható, hogy az adatok aggregáltsági fokával fordított 

arányosságban nő az alkalmazott módszerek bonyolultsága. Ez egyértelműen látható abból, 

hogy míg az alacsony aggregáltsági fokú, de mélységi információt adó szinten (folyamat, 

technológia) a bonyolultabb statikus módszer alkalmazható hatékonyan, addig a magasabb 

aggregáltságú információkat nyújtó, de pontatlanabb telephely szinten az egyszerűbb mérleg-

módszer a hatékony.  

                                                      
24 Természetesen, mint ahogy az a 8.4.4 fejezetben is látható volt telephely szinten is lehetséges differenciáltabb adatok gyűjtése, azaz a 

statikus módszerek alkalmazása, ám ez meglehetősen bonyolult és ezért nem jellemző. 
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8.6 ADATHÁTTÉR, KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

A vállalati szintű MFA egyes szintjeinek definiálása mellett röviden szólni kell a rögzített 

szintek adathátterének kérdéséről, valamint az alkalmazás lehetőségeiről és területeiről, a 

rendszerbe illesztés módozatairól, definiálható pontjairól is. 

8.6.1 Adatháttér 

Mint ahogy a korábbiakban – az MFA elméletének bemutatása során is – kifejtésre került, az 

anyagáram-elemzés fizikai mennyiségekkel operál, azok segítségével modellezi az adott 

metabolizmus (legyen az akár a társadalmi-, vagy éppen az ipari metabolizmus egyes szintjei) 

működését. Nemzetgazdasági szinten az adatok összegyűjtése, a folyamatok számszerűsítése 

bizonyos esetekben nehézségekbe ütközik, hiszen – egy komplett nemzetgazdaság szintjén – 

nagyon összetett rendszerekről, a rendszerek közötti számtalan interakcióról van szó, melyek 

kapcsán gyakorta nehéz az adatok feltárása. 

Vállalati szinten némiképp egyszerűbb a helyzet. Ennek oka, egyrészt a rendszer jobb 

áttekinthetősége, dokumentáltsága, valamint az adatok rendelkezésre állása.  

Ahogy korábban is bemutatásra került, egy adott vállalat működése visszavezethető az őt 

alkotó folyamatokra, melyek adott technológiákat feltételeznek. A vállalati technológiák 

technológiai jellemzői (anyag-, energiaigény, átalakítási hatásfok, stb.) ismertek, ezáltal a 

folyamat működése pontosan modellezhető. A termék előállítása ezen folyamatok 

interakciója, mely szintén meghatározott elvek alapján épül fel, tehát ismert. Továbbá a 

vállalat működése – általában – nem „hektikus”, nem változik időről időre, hanem stabil, 

visszakövethető módon zajlik. Mindezeknek köszönhetően a vállalati működés pontosan 

leírható és ily módon az MFA segítségével pontosan számszerűsíthető.  

A pontosabb és könnyebb számszerűsíthetőség másik oka az adatok rendelkezésre állásában 

keresendő. A vállalatok profitorientáltan működnek, a profit elérésének egyik feltétele a 

folyamatok pontos ismerete, a hatékonytalanságok kiszűrése és megszüntetése. Ennek 

megfelelően minden vállalatnak érdeke folyamatainak pontos nyomonkövetése, fizikai jellegű 

mérése.  
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Szemben a nemzetgazdasági szinttel, ahol bizonyos adatokat vagy nem mérnek, vagy nem 

ismert az az összefüggésrendszer, amiben értelmezhetők, vállalati szinten a folyamatok 

pontos ismerete alapvető fontosságú. Az adatforrások milyenségét természetesen befolyásolja 

a vállalati elemzés szintje is25.  

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
Az általánosabb, áttekintőbb jellegű információk elsősorban a vállalat könyvelési-, illetve 

számlázási rendszeréből nyerhetők. Ezekben a rendszerekben megtalálható információk szinte 

teljes körűen lefedik a vállalat működésével kapcsolatos összes összegzett indikátor körét.  

A beszerzéssel kapcsolatos adatok képet nyújtanak a vállalat input-oldali adatairól, míg a 

könyvelés során már az output-oldali értékek (termékek, hulladékok, stb.) is megjelennek. 

További információs forrás a raktározási-, készletezési rendszer adatai, valamint a controlling 

rendszer is. Az utóbbi segítségével fel lehet mérni a szervezeten belül akkumulálódott 

áramokat is.  

Az itt felsorolt adatforrásokat gyakran a vállalatirányítási rendszer (Pl.: SAP) szintetizálja, 

mely – az adatok egy helyen való tárolása, valamint könnyű lekérdezhetősége révén – jelentős 

mértékben megkönnyíti az MFA elvégzését.  

Az output oldalon a környezetbe kilépő áramok számszerűsítéséhez a vállalat 

környezetvédelmi rendszere nyújthat segítséget. Ez felöleli a hatóság irányába teendő 

adatszolgáltatás (Pl.: hulladék-nyilvántartás, emissziós mérések, stb.), valamint az egyéb 

környezetvédelmi mérések, elemzések eredményeit. Amennyiben egy vállalat 

környezetmenedzsment rendszert működtet, ezek az információk strukturáltabban, 

könnyebben elérhető formában állnak rendelkezésre. Adott esetben a KMR is képezheti a 

vállalatirányítási rendszer integráns részét.   

TECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

A vállalati anyagáram-elemzés könnyebb voltának egyik legfontosabb oka a technológiák 

ismeretében keresendő. Egy adott vállalatot felépítő folyamatok és az azokat jellemző 

technológiák többnyire jól ismertek, állandónak tekinthetők. A technológiák mérhetők, illetve 

–amennyiben a mérés vagy nem lehetséges, vagy túl költséges – a velük kapcsolatos 

anyagáramok a műszaki jellemzők, technológiai leírások segítségével számszerűsíthetők.  

                                                      
25 Nyilvánvalóan más „helyről” kell beszerezni az adatokat, ha a vizsgálat fókusza a telephely-szint, mint, ha egy adott folyamat szintje. Míg 

az első esetben általában áttekintőbb jellegű, összegzett információk szükségeltetnek, addig a második esetben speciális, főképp 
technológiai jellegű információk képezik a bemenő változókat.  
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Ennek megfelelően a vállalati MFA „alacsonyabb” szintjei (folyamat, technológia) esetében 

az adatforrások köre kibővül a technológiai, műszaki leírásokkal, illetve a mérnöki 

számolással is. 

Összegezve tehát egy vállalatnak (gazdasági) érdeke működésének pontos nyomon követése 

és ennek megfelelően a fizikai áramlások ismerete és számszerűsítése is. Ehhez számos 

információs forrás, illetve lehetőség áll rendelkezésére. Jelenleg Magyarországon kevés 

vállalat végez kifejezetten anyagáram-elemzést, ám általánosságban véve a lehetőségük meg 

volna rá, hiszen az elemzéshez szükséges adatok legnagyobb részét gyűjtik és figyelik. 

8.6.2 Kapcsolódási pontok 

A vállalati anyagáram-elemzés elsősorban optimalizáló eszköz. Ennek megfelelően a vállalati 

működés számos területén fel lehet használni. A legfontosabb alkalmazási területek a vállalati 

tervezés (mind a stratégiai, mind a taktikai, mind pedig az operatív), a folyamattervezés, 

valamint –szabályozás területe. Külön kiemelendő a vállalati környezetvédelem kérdésköre, 

hiszen az MFA elsődleges célja a vállalat – környezet közötti interakciók leírása, elemzése, 

ennek megfelelően kitűnően felhasználható a szervezet környezeti teljesítményének 

optimalizálására.  

Az anyagáram-elemzés – pont annak optimalizáló jellege miatt – számos vállalati rendszerrel 

kapcsolatban áll. Az egyes (legfontosabb) rendszerekkel való kapcsolatot mutatja a 29. ábra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29. ÁBRA: AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ÉS EGYES VÁLLALATI FELADATKÖRÖK KAPCSOLATRENDSZERE 
FORRÁS: [TORMA, 2005B] ÁTSZERKESZTVE 
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Ezen területek közül kiemelendő két fontosabb terület: az egyik a vállalati mérlegek 

kérdésköre, míg a másik a környezetmenedzsment rendszer.  

VÁLLALATI MÉRLEGEK 
Az anyagáram-elemzés vállalati szinten is leginkább a mérlegelemzésekre hasonlít: „méri” a 

bemenő-, a kimenő-, valamint az akkumulálódott áramokat. Ennek megfelelően különösen 

erős kapcsolat definiálható az MFA, illetve a vállalati mérlegek között. A vállalati számlák 

legfontosabb célja a szervezet működésének nyomonkövetése az anyag- és pénzáramok 

szintjén. Ebbe a körbe elsősorban a vállalatirányítási rendszerek, a számviteli, adott esetben a 

zöld számviteli rendszerek26, a logisztika kimutatásai, hulladéklogisztikai elemzések 

tartoznak. Ezek a területek egyrészt információs forrásul szolgálnak az MFA részére, másrészt 

viszont az MFA is hozzájárulhat az ezekből kapott információk pontosabbá tételéhez. 

Példának okáért, míg a vállalati mérlegek rendszere leginkább csak a szigorúan az input-, 

illetve az output-oldalon jelentkező áramokkal, azoknak is elsősorban a gazdasági vetületével 

foglalkozik, addig az MFA-elemzés során nemcsak ezek gazdasági, hanem környezeti jellege 

is górcső alá kerül, továbbá a vállalaton belüli anyagáramok is a vizsgálat tárgyát képezhetik. 

Ily módon egy anyagáram-elemzés jelentős mértékben hozzájárulhat a vállalati mérlegek 

pontosabbá, teljes körűbbé tételéhez, a gyűjtött adatok tényleges jelentésének és a velük 

kapcsolatos hatások megismeréséhez. 

KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER 
Az anyagáram-elemzés környezeti eszközként lett kifejlesztve. Ennek megfelelően a másik 

fontos kapcsolat a környezetmenedzsment rendszerrel definiálható. A KMR működtetésének 

célja a környezeti teljesítmény folyamatos, szisztematikus javításának megalapozása. Ennek 

alapja a vállalat – környezet interface pontos ismerete (környezeti tényezők és –hatások 

analízise), az ezen a határfelületen átlépő áramok számszerűsítése.  

Hasonlóképpen fontos információt hordoz a környezeti teljesítmény szemszögéből a 

vállalaton belüli folyamatok anyagáramainak ismerete is. A KMR bemeneti változói 

túlnyomórészt fizikai mennyiségek, melyek egyes áramokat reprezentálnak. Egyértelmű tehát 

a hasonlóság a KMR működése és az MFA között. Mivel a KMR a vállalat egész működését 

átfogja és fizikai mérőszámokat gyűjt a vállalat működésével, környezeti teljesítményével 

kapcsolatban, ezért az által gyűjtött indikátorok kiindulási alapját képezhetik a folyamat-, 

termék-, technológia-, vagy vállalat-szintű MFA-nak.  
                                                      
26 Számos kapcsolat definiálható az MFA-elemzések, valamint a zöld számvitel között. [BARTELMUS – VESPER, 2000] ennek 

nemzetgazdasági vetületével foglalkozott, ám ezzel analóg módon hasonló összefüggések definiálhatók a vállalati szinten is. 
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Az MFA-elemzések pedig jelentős mértékben hozzájárulnak a KMR rendszer hatékonyabb 

működéséhez, azáltal, hogy feltárják a vállalat – környezet interface-n azokat a pontokat, 

amelyek „javításra szorulnak”. Ennek megfelelően a lefolytatott MFA eredményei szervesen 

beépülnek a környezeti tényezők és –hatások analízisébe, valamint a környezetvédelmi 

célrendszerbe is. 

Az MFA-elemzések egyik legfontosabb előnye, hogy a maguk komplexitásában vizsgálják a 

rendszereket, ily módon a vállalat minden egyes területe és részrendszere számára 

hasznosítható információkat nyújtanak. Összegezve tehát a vállalati anyagáram-elemzés – az 

egyes kapcsolódó területeken keresztül – jelentős mértékben hozzájárulhat a vállalati 

működés környezeti szempontból hatékonyabbá tételéhez.  

8.7 AZ INTEGRÁLT RENDSZER MEGALAPOZÁSA 

A 7.5 fejezetben bemutatásra kerültek az MFA módszertanának fejlesztésre szoruló területei. 

Ezek közül a vállalati szintet érintő két legfontosabb probléma a következő: 

– hiányzó kapcsolat az MFA eredményei és a környezeti hatások között, 
– nemzetgazdasági szintű standardizált módszertan kiterjesztése az MFA elemzések 

további szintjeire (régiók, ipari parkok, vállalatok, stb.). 

A többi felmerült probléma elsősorban a nemzetgazdasági szintű elemzések módszertanára 

vonatkozik és ebből kifolyólag vállalati szinten nem releváns.  

STANDARDIZÁLT VÁLLALATI RENDSZER 

Egy vállalati szintű standardizált módszertan kifejlesztésére tett kísérletet a dolgozat ezen 

része. Bemutatásra került, hogy miért éri meg anyagáram-elemzéssel foglalkozni vállalati 

szinten, továbbá, hogy egy vállalati szintű MFA-lefolytatásának milyen rögzített lépései 

kellenek, hogy legyenek. A vállalati anyagáramok, a kapcsolódó indikátorok, továbbá az 

elemzés egyes lehetséges szintjeinek definiálása a standardizált módszertan kialakításának 

irányába tett lépések voltak. Az egyes szinteken leghatékonyabban alkalmazható modellek 

rögzítése a hatékony alkalmazás feltételeit teremti meg. Összesítve tehát elmondható, hogy a 

fentebb bemutatott módszer segítségével az anyagáram-elemzés könnyen és hatékonyan 

alkalmazható vállalati viszonyok közepette is. 
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A KVALITATÍV ÉRTÉKELÉS HIÁNYA 
Az MFA-eredmények és a környezeti hatások közötti kapcsolat kérdése némiképp 

bonyolultabb és nem ennyire pontosan tisztázott. Az anyagáram-elemzések ezen hibája már 

régóta ismert a kutatók előtt. Jelenleg azonban még hiányzik az egyértelmű konszenzus a 

kutatók között, az alkalmazandó módszer kapcsán [GILJUM, 2006]. A problémakör lényege 

feltárásra került a 7.5 fejezetben. a legtöbb kutató egyetért abban, hogy az MFA által 

szolgáltatott eredmények kvalitatív értékelésére az LCIA módszerek27, azon belül is a széles 

körben alkalmazott DTT módszerek a legalkalmasabbak. Számos bizonytalansági tényező is 

definiálható azonban ezen módszerek kapcsán (térbeli függés, ökofaktorok rendelkezésre 

állása). A kérdés, ami felvetődhet, vajon ezek a bizonytalanságok csak a vizsgálat tárgyát 

képező nemzetgazdasági szinten, vagy a vállalati szinten is jelentkeznek? Azaz, lehet-e 

standardizált módszertant találni a vállalati szintű anyagáram-elemzések kvalitatív 

kiértékelésre? A válasz egyértelmű: lehet.  

A vállalati szint, mint korábban bemutatásra került jóval egyszerűbb és jóval átláthatóbb, mint 

a nemzetgazdasági szint, ennek megfelelően a kvalitatív értékelés is jóval kevesebb problémát 

vet fel.  

TÉRBELI FÜGGŐSÉG 

Az egyik legfontosabb kritika a DTT módszerek MFA-val való összekapcsolása kapcsán, 

azok térbeli függősége volt. Egy vállalat tevékenységének szignifikáns része egy adott 

országon belül bonyolódik28. Ennek megfelelően – természetesen ha az adott országra 

vonatkoztatva a faktorok adaptálásra kerültek – az anyagáramaival kapcsolatos elemzés nem 

vet fel problémát. Abban az esetben, ha több országban is tevékeny adott vállalat, még mindig 

nem jelent problémát, hiszen – pont aggregáltságukkal összefüggő 

mértékegységtelenségükből kifolyólag – az egyes országokban tevékeny üzemegységek, adott 

ország faktorai szerint kiszámolt ökopontjai összeadhatóak. Ily módon lehetőség nyílik az 

egyes leányvállalatok országszinten differenciált értékeinek összegzésére.  

                                                      
27 Az életciklus-elemzések során hasonló problémákkal szembesültek a kutatók. A módszertani kutatás azonban korábban elkezdődött, így 

az elmúlt tíz évben lehetőség nyílt egy konszenzusos álláspont kialakítására és széles körben alkalmazható módszerek kifejlesztésére. 
28 Kivéve persze a multinacionális vállalatokét, amelyek a világ több országában is jelen vannak.  
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ÖKOFAKTOROK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 

Az ökofaktorok rendelkezésre állásának kérdése létező probléma. Ezek a faktorok vagy nem 

állnak minden országra rendelkezésre (Pl.: BUWAL-módszer), vagy pedig nagyobb 

egységekre (Pl.: Európa, Eco-indicator 95) állnak rendelkezésre és ezért nem tükrözik 

megfelelően az egyes országokra jellemző szituációt. Egyre terjed azonban azon országok 

köre, melyek kiszámolták saját ökofaktoraikat, így ez a probléma egyre kevésbé lesz jellemző. 

A jelen dolgozat első részének eredményeként adaptált ökofaktorok Magyarország esetében is 

semmissé teszik ezt a problémát.  További nehézség lehet azonban az, hogy nem az összes 

anyagra, komponensre áll rendelkezésre ökofaktor. Ez szintén valós probléma, megoldása a 

tudomány előrehaladtával és az ökofaktorok számának bővülésével következik be. 

Elfogadván azt, hogy az MFA-eredmények kvalitatív értékelésére a DTT módszerek a 

legalkalmasabbak, felvetődhet a kérdés, hogy mely módszer alkalmazható a 

leghatékonyabban vállalati szinten. A válasz az egyes módszerek összehasonlításában (3.5.5 

fejezet) rejlik. Az ott lefolytatott elemzés alapján a vállalati szinten legkisebb erőfeszítéssel és 

leghatékonyabban alkalmazható módszer a BUWAL-módszer lett. Mivel az ott vizsgált 

kritériumok teljes mértékben megfelelnek az MFA-elemzéshez kapcsolt LCIA-elemzés 

kritériumainak, ezért kijelenthető, hogy vállalati viszonyok között az anyagáram-elemzés 

eredményeinek környezeti hatásokhoz való viszonyítására a leghatékonyabban alkalmazható 

módszer a BUWAL-módszer.  

AZ INTEGRÁLT RENDSZER MEGALAPOZÁSA 
Ily módon kijelenthető, hogy – vállalati szinten – lehetőség van egy olyan integrált módszer 

kialakítására és alkalmazására, mely pontosan felméri adott szervezet anyagáramlási 

rendszerét, környezeti teljesítményének összetevőit és megalapozott módon, kvalitatíve 

értékeli azt, információt nyújtva a döntéshozóknak a szervezet által generált környezeti 

hatások tényleges mértékéről, egymáshoz viszonyított súlyáról.  

Egy ilyen integrált rendszer nagyban hozzájárulhat a vállalat környezeti teljesítménye 

szisztematikus javításának megalapozásához, tevékenyen segítheti az esetleg létező 

környezetmenedzsment rendszer működését, továbblépve, hozzájárulhat a szervezet 

gazdaságosabb működésének megalapozásához.  



 

206 

8. AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS VÁLLALATI SZINTŰ MODELLJE

A fentebb bemutatottak alapján az is megállapítható, hogy a vállalati MFA kialakított és 

bemutatott módszere, továbbá a BUWAL-módszer – összekapcsolásuk révén – megfelelőek 

ezen integrált rendszerrel szemben támasztott követelmények kielégítésére, továbbá integrált 

működésük – vállalati viszonyok – közepette standardizálható. Az így kiépített integrált 

megoldás elvi működési sémáját és folyamatábráját mutatja a 30. ábra. 

A két módszer együttes alkalmazhatóságának és a kapott eredmények hatékony 

felhasználásának, a 9. fejezetben bemutatásra kerülő esettanulmány (BUWAL –rendszer az 

AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.-nél) jó példája. 

Az ökofaktorok Magyarországra történő kiszámolásával, valamint a vállalati standardizált 

MFA-módszertan kialakításával, elhárult minden akadály az integrált, a vállalatok 

anyagáramlási rendszerét és környezeti teljesítményét pontosan modellező módszer 

alkalmazása elől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30. ÁBRA: AZ INTEGRÁLT MÓDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ELVI FOLYAMATÁBRÁJA 

8.8 KITEKINTÉS 

Az anyagáram-elemzés egyes szintjei logikailag épülnek egymásra. Ezen szintek a legalsó 

mikro-szinttől, a település és a régió-szinten keresztül egészen a makro-szintig építkeznek. Az 

egyes „lejjebb” álló szintek a felettük elhelyezkedő szintek információs forrásául szolgálnak. 

Hasonló logikai tagozódás tapasztalható a mikro-szintű elemzés egyes szintjei között is (lásd 

8.4 fejezet). A vállalati szinten is tapasztalható az egyes lépések logikai építkezése. 
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ADATSZINTŰ AGGREGÁLÁS KÉRDÉSKÖRE 
Az anyagáram-elemzés egyes szintjeinek aggregálása a mikro-szinttől a makro-szintig elvileg 

lehetséges [GILJUM, 2006]. Nem csak az alulról – felfelé építkezés, hanem annak fordítottja 

a fentről – lefelé építkezés is fontos az MFA egyes szintjei között. A nemzetgazdasági szinten 

gyűjtött mérőszámok rávilágíthatnak bizonyos problematikus területekre. Ebben az esetben 

lehetséges eljárás, hogy az ezen mérőszámokat alakító technológiákat a mikro-szinten 

áttekintsék és megváltoztassák úgy, hogy azok kedvezőbb értékeket eredményezzenek a 

jövőben [BRINGEZU, 1997]29.  

A fentebb leírt logikai lánc elméletileg töretlen, azaz példaképpen: ha az összes gépgyártásban 

tevékeny vállalat anyagáramai összegzésre kerülnek, akkor elviekben előállítható az egész 

gépgyártási iparág anyagáramlási rendszere. A hangsúly itt az elvieken van, ugyanis ez a 

gyakorlatban sokkal bonyolultabb, mint elméletben.  

1. FELTÉTEL 

Az első és legfontosabb feltétel ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, az, hogy az összes vállalat 

anyagáramait ismerni kell, azaz a vállalatoknak foglalkozniuk kell MFA-val. Az anyagáram-

elemzéssel foglalkozó vállalatok aránya azonban kevés.  

2. FELTÉTEL 

A másik fontos feltétel lenne, hogy a bevont vállalatok azonos módszerrel és azonos 

mélységben végezzék az elemzéseket. A módszer kérdése a kisebb probléma, hiszen az 

alkalmazás úgyis szabványosított eljárásokon, az iparági Best Practise-ken nyugodna. Sokkal 

fontosabb bizonytalansági tényező az elemzés mélysége. Nem garantálható, hogy minden 

egyes vállalat az összes folyamatát és ugyanolyan mélységgel tárja fel. Ennek következtében 

azonban a kapott eredmény torzított lesz.   

3. FELTÉTEL 

Fontos kérdés, hogy a lefolytatott elemzések ugyanarra az időintervallumra vonatkozzanak, 

ne pedig eltérő évekre, ami alapvetően lehetetlenné teszi az összevetést.  

Ez csak néhány kiragadott példa az aggregálás nehézségeit illetően, melyek ráadásul csak egy 

iparág, vagy helyesebben iparági szegmens esetében lettek vizsgálva.  

                                                      
29 Egy példa a pontosabb érthetőség kedvéért: például a nemzetgazdasági elemzés azt mutatja, hogy az acélipar jelentősen függ az anyag-

intenzív beszállítóktól. Ezen információ birtokában lehetőség nyílik megvizsgálni a különböző alapanyag-előállítási technológiákat anyag-
intenzitás szempontjából és a legkevésbé anyag-intenzív megoldás alkalmazására sarkallni az egyes gazdasági szereplőket [BRINGEZU, 
1997]. 
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Egy nemzetgazdaság működése azonban számos iparágból és egyéb gazdasági és társadalmi 

rendszerből épül fel, mely még inkább megnehezíti az alulról felfelé történő építkezést.  

FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK 

Elvonatkoztatva az iparági szinttől és a mikro- – meso- – makro-szintben gondolkodva 

további problémák is felmerülhetnek.  

Az első és legfontosabb, hogy a három definiált szint eltérő törvények, eltérő jellegzetességek 

szerint működik, mely önmagában megnehezíti az összevetést.  

További probléma, hogy az egyes szinteken belül lezajlott elemzések más és más az 

adatháttere és az elemzési mélysége.  

Nagyobb egységeket vizsgálva felmerül az export – import kérdésköre. Ami az egyik vállalat, 

vagy iparág esetében export, az a másik vállalat, vagy iparág esetében import, míg a 

valóságban csak egy anyagáramlásról van szó. A hiba kiküszöbölése érdekében tehát figyelni 

kell a kettős számbavétel elkerülésére, ami viszont az adott szintet felépítő vizsgálati 

egységek közötti kölcsönhatások pontos ismeretét követeli meg. Ez azonban a gyakorlatban, 

ennyire összetett rendszerek esetében kivitelezhetetlen. 

Összegezve tehát a kontinuitás feltétele az egyes szintek között sokkal inkább elméleti, mint 

gyakorlati lehetőség, hiszen kivitelezése nehéz, sőt lehetetlen. Ez is többek között annak az 

oka, hogy nemzetgazdasági szinten az alkalmazott módszerek elsősorban a mérleg módszerek 

és nem az egyes iparágakból, régiókból, vállalatokból, hanem az országos szintű adatokból 

indulnak ki.  

KVALITATÍV ÉRTÉKELÉS KÉRDÉSKÖRE 
További kérdésként felmerül, hogy – ha az adatszintű kontinuitást nem is lehet garantálni az 

egyes rendszerek között – a vállalati szintre kifejlesztett integrált (BUWAL + MFA) rendszer 

alkalmazható-e az anyagáram-elemzések magasabb szintjein. Itt már pozitívabb a kép, mint a 

korábban vázolt probléma esetében, hiszen az integrált rendszer elviekben minden további 

nélkül alkalmazható az elemzések magasabb szintjein is. Függetlenül attól, hogy az 

anyagáram-elemzés melyik szinten történik, a kapott eredmények fizikai mennyiségek, 

melyeknek megfeleltethetők ökofaktorok.  



 

209 

8. AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS VÁLLALATI SZINTŰ MODELLJE

Ily módon az elemzések magasabb szintjén is biztosított az integrált rendszer működése30.  

Természetesen minél magasabb szintű elemzésről van szó, annál több és bonyolultabb 

anyagáramlás alkotja az adott rendszert. Ezzel paralel módon az elemzett komponensek 

száma is nő, melyet a rendelkezésre álló ökofaktorok számának is le kell tudni képezni. 

Hasonlóképpen a vállalati szinthez, ez országos szinten is problémát jelenthet és kérdés, hogy 

milyen mértékben lehet illeszteni az ökofaktorok számát a valós igényekhez. 

A nemzetgazdasági MFA eredmények kvalitatív kiértékelése számos pozitív hozománnyal 

járhat. Az első és legfontosabb, hogy segítségével pontosabb kép kapható az anyagáramlás 

tényleges környezeti hatásairól, vagyis arról, hogy egyrészt a jelenlegi környezetállapotot, 

másrészt a globális környezeti problémákhoz való hozzájárulást milyen tényezők, milyen 

anyagáramok határozzák meg a leginkább. Ezen ismeret felhasználható többek között a 

környezetpolitikai döntésekhez, illetve, mint ahogy az fentebb bemutatásra került az egyes 

iparági technikák fenntarthatóbbá tételéhez. 

Nyilvánvalóan az ebben a fejezetben elemzett két problémakör még jóval mélyebb és 

kiterjedtebb elemzést igényelne, mivel azonban jelen dolgozat vizsgálati fókusza a vállalati 

szint, ezért mélyebben nem foglalkozik tovább ezen problémakör boncolgatásával. 

8.9 ÖSSZEGZÉS – VÁLLALATI MÓDSZERTAN 

Az anyagáram-elemzés elmélete és gyakorlata az elmúlt évtizedben jelentős változáson ment 

át. Az egyik legfontosabb módszertani hozomány a nemzetgazdasági szintű anyagáram-

elemzések módszertanának EUROSTAT általi rögzítése volt. Mindezek mellett a gyakorlati 

alkalmazás köre is egyre bővült. A fő csapásirányt azonban továbbra is a nemzetgazdaság 

szintű elemzések jelentik. A vállalati alkalmazás elterjedésének egyik hátráltató tényezője az 

volt, hogy nem állt rendelkezésre egy egységes, uniform módon alkalmazható módszertan. A 

dolgozat ezen része erre keresett megoldást.  

Mint a fentiekből is látható volt, az anyagáram-elemzés vállalati szinten nagyon hatékonyan 

alkalmazható módszertan, melynek felhasználási skálája rendkívül széles.  

                                                      
30 A vállalati működés során alkalmazott rendszerhez hasonlatos módszert, kísérleti jelleggel alkalmaztak a makro-szintű anyagáramlások 

elemzésére. Ez a módszer az ún. fenntarthatósági rés (sustainability gap), mely a jelenlegi kibocsátás és a tudományos alapokon nyugvó 
fenntarthatósági célok közötti távolságot méri. Ilyen jellegű számításokat azonban eddig még csak Angliában és Hollandiában végeztek 
légszennyező anyagokra [GILJUM, 2006].     



 

210 

8. AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS VÁLLALATI SZINTŰ MODELLJE

Látható volt továbbá az is, hogy egy kellő alapossággal megtervezett és megfelelő 

színvonalon kivitelezett rendszer nem jelenthet túlzott megterhelést a szervezet számára 

(márcsak azért sem, mert ezen elemzések egy részét – ha nem is anyagáram-elemzés 

megnevezés alatt – végzik a vállalatok).  

A standardizált módszertan kialakítása szempontjából nagyon fontos volt az elemzés egyes 

lépéseinek definiálása és a köztük rejlő kapcsolatok feltárása. A kialakított 13 lépésből álló 

rendszer a PDCA-ciklus logikája szerint építkezve elehetővé teszi a vállalatok számára, hogy 

az elemzés céljának definiálásától elindulva, az elemzésbe bevont áramok, az elemzés 

szintjének, mélységének, a mérendő indikátoroknak a rögzítésén keresztül eljussanak az 

elemzés lefolytatásáig, az eredmények kiértékeléséig és a rendszer folyamatos javításáig. 

Az elemzés szempontjából leginkább meghatározó lépések a következők: 

– az elemzés szintjének definiálása, 
– az elemzésbe bevont áramok definiálása, 
– anyagáram-indikátorok definiálása. 

Ezen tényezők bővebben is elemzésre kerültek.  

A vállalati elemzések során a vizsgálatnak öt szintjét lehet elkülöníteni. Ez az öt szint, mind 

adatigénye, mind jellegzetességei, mind pedig az alkalmazott módszerek tekintetében jelentős 

eltéréseket mutat. Az egyes szintek jellegzetességeinek bemutatása mellett feltárásra került a 

kapott adatok aggregáltsága és az alkalmazott modellek bonyolultsága közötti fordított 

összefüggés is. 

A vállalati anyagáram-elemzések kapcsán definiálható anyagáramok fajtái, valamint a kapott 

eredményekből képezhető indikátorok teljes mértékben harmonizálnak az EUROSTAT 

megközelítésével. Mivel a vállalati működés eltér a nemzetgazdaság működésétől és 

áttekinthetőbb is annál, ezért lehetőség nyílt további származtatott indikátorok képzésére is.  

Röviden bemutatásra kerültek az elemzéshez felhasználható lehetséges adatforrások, valamint 

a kapott eredmények szervezeten belüli alkalmazhatósága, felhasználhatósága. Kitekintésként 

a vizsgálat fókuszából, nagyon röviden elemzésre került a vállalati szintek között teljesülő 

kontinuitás kérdésköre az anyagáram-elemzések magasabb szintjein is. 
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Az anyagáram-elemzések továbbfejlesztendő területei közül alapvetően kettő értelmezhető 

vállalati szinten. Az egyik a hiányzó standardizált módszertan, melyre ez a dolgozat adja meg 

a választ, a másik pedig a kvantitatív adatok kvalitatív értékelésének hiánya. A dolgozat első 

felében bemutatott ökopont módszer, a BUWAL-módszer alkalmas a vállalati szintű MFA 

eredményeinek kvalitatív elemzésére. A módszer robosztussága és könnyű alkalmazhatósága 

lehetővé teszi, hogy a kapott eredményekhez az általuk okozott környezeti hatások mértéke is 

társítható legyen. A kontinuitás feltételének magasabb szinteken való nem-teljesülésével 

szemben a BUWAL-módszer az MFA feljebb lévő szintjei esetében is hatékonyan 

alkalmazható. 

A dolgozat első (aggregáló módszerek vállalati alkalmazása) és második része (anyagáram-

elemzés vállalati alkalmazása) ily módon szervesen kapcsolódik egymáshoz. A kapocs 

kétirányú. Egyrészt az adatháttér kérdésében keresendő, nevesül, a vállalati anyagáram-

elemzések az aggregáló módszerek bemeneti értékeit adják. A kapcsolat másik aspektusa a 

kvalitatív értékelés, nevesül, a vállalati anyagáram-elemzések fizikális mennyiségekben 

gyűjtött értékeinek kvalitatív kiértékelése, azaz környezeti hatásokhoz való kapcsolása az 

aggregáló módszerekkel történhet meg.  

Utalva a fentebb jelzett kölcsönös függésre (BUWAL – MFA), ily módon lehetőség nyílt egy 

a vállalati viszonyok között nagyon hatékonyan és flexibilisen alkalmazható integrált rendszer 

kialakítására, mely a vállalattal kapcsolatos anyagáramok szisztematikus felmérése és azok 

magyarországi viszonyok közötti kiértékelése révén pontos képet nyújt az adott szervezet 

tényleges környezeti teljesítményéről.  
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9. ESETPÉLDA – AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. 

Jelen dolgozat – címében is megfogalmazott – célja egy olyan integrált vállalati módszer 

megalapozása volt, mely egyszerre képes a vállalat környezeti teljesítményét is jellemző 

anyagáramok maximális pontosságú felmérésére, valamint az ezen áramok által okozott 

tényleges környezeti hatások számszerűsítésére, vagyis a kvantitatív jellemzők, kvalitatív 

jellegű értékelésére. Egy ilyen integrált modell rendelkezésre állása nagyban segíthetné a 

vállalatokat abban, hogy környezeti teljesítményükkel összefüggő döntéseiket megalapozott, 

pontos és objektív módon, az általuk okozott hatások pontos ismeretében hozzák meg.  

A korább fejezetek elméleti oldalról bizonyították, hogy ez a célkitűzés, két eleddig vállalati 

szinten nem – illetve pontosabban nem rendszerszemléletűleg – alkalmazott módszer, a 

vállalati szintű anyagáram-elemzés és a KTÉ aggregáló módszerei (azon belül is a BUWAL-

módszer) összekapcsolásával teljesíthető. Ebben az elméleti modellben a vállalati MFA 

szolgáltatja a nagy pontosságú KT adatokat, melyek értékelése, tényleges környezeti 

hatásokhoz való rendelése a BUWAL-módszer segítségével történik meg. Az integrált 

módszer ennek megfelelően pontos, hatékonyan és flexibilisen alkalmazható, valamint 

mélységi és minőségi információkat nyújt a szervezet környezeti teljesítményének tényleges 

alakulásáról. 

A kérdés azonban továbbra is nyitott: mindez csak elméleti fejtegetés, vagy tényleg 

megvalósítható a gyakorlatban is. Az utóbbi bizonyítása végett jelen fejezet egy konkrét, 

megvalósult rendszer bemutatása, különös tekintettel az elméleti részben bemutatott 

témakörökre (motiváció, rendszer alapjai, működése, illesztése a vállalat 

környezetmenedzsment rendszerébe, az elemzés eredményei, azok felhasználása a vállalati 

döntéshozatalban, jövőbeli fejlesztési tervek). 

A rendszer alapját a vállalati szintű MFA korábban definiált szintjei kapcsán gyűjtött 

indikátorok (mint bemenő változók) képezik, melyekre ráépül a BUWAL-módszer elemzési 

metódusa1. A kimeneti változók azok az ökopontok, melyek pontos képet nyújtanak a vállalat 

tényleges környezeti terheiről. Ily módon ez a megvalósult rendszer jól példázza a felvázolt 

integrált modell tényleges alkalmazhatóságát, nagyfokú elemzőképességét. 

                                                      
1 Mivel a vállalati szintű anyagáram-elemzés egyes szintjei a korábbiakban – pont az AHM példáján keresztül – a gyakorlatban is 

bemutatásra kerültek, ezért jelen fejezet elsősorban az integrált rendszer második lépésére a BUWAL-módszer szerinti elemzésre 
fókuszál. 
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A bemutatandó rendszer alkalmazási területe az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. győri 

telephelye. A választás indoka: az AHM volt az egyik magyar vállalat, amely a fenti rendszert 

a környezeti teljesítménye elemzésére alkalmazza és az elmúlt években jelentős tapasztalat 

gyűlt össze a módszer működtetése kapcsán. 

9.1 A VÁLLALAT RÖVID BEMUTATÁSA2 

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. a világ jelenleg harmadik legnagyobb termeléssel 

rendelkező motorgyára és egyben Európa legnagyobb erőforrás-gyártó üzeme. A vállalatot – 

az AUDI AG3 – 100 %-os tulajdonaként 1993-ban, 180 lehetséges telephely megvizsgálása 

után alapították Győr Megyei Jogú Város (GYMJV) Ipari Parkjában, zöldmezős 

beruházásként, akkor 2 millió DEM törzstőkével. A törzstőke összege az időszakos emelésnek 

köszönhetően jelenleg 100 millió EUR (2006). A vállalat vezetését négy ügyvezető és az őket 

felügyelő Felügyelőbizottság látja el. 

9.1.1 Vállalati profil 

A vállalatot annak idején, tisztán motorgyártó üzemként alapították. A felkészült magyar 

munkaerő, illetve az elért magas minőség generálta bizalom eredményeként azonban a 

vállalat profilja jelentős bővülésen ment keresztül. Jelenleg öt fő üzleti területet lehet 

elkülöníteni. 

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. az AUDI AG egyik legfontosabb külföldi telephelye, 

törszkompetenciája továbbra is a vállalatcsoport motorokkal történő ellátása.  

Ezen túl a vállalati profil elemei a személygépjármű-gyártás (1998-tól, jelenleg az AUDI TT 

Coupé és TT Roadster, valamint a jövőben A3 Cabrio modellek is), a műszaki fejlesztés 

(2001-től, döntően gyártásközi, illetve kisebb mértékben konstrukciós fejlesztések), a 

karosszériagyártáshoz használatos présszerszámok előállítás (2005-től, egyedi gyártás 

keretében), valamint kisszériás karosszériagyártás (2005-től, AUDI R8-as, RS4-es, S6-os 

modellek) üzemi területei. 

                                                      
2 A fejezet döntően [TORMA, 2007b] felhasználásával készült. 
3 Az AUDI AG a Volkswagen AG, a világ egyik legnagyobb autóipari konszernjének többségi tulajdonában áll.   



 

217 

9. ESETPÉLDA – AUDI HUNGARIA MOTOR KFT.

9.1.2 Alapadatok 

A vállalat legjellemzőbb alapadatai a következők: 

ELHELYEZKEDÉS 
A vállalat GYMJV Ipari Parkjában helyezkedik el, jelenlegi gyárterülete 1.659.163 m2 (2006), 

melyből 388.480 m2 (2006) beépített4. Ily módon egy nagyon jónak mondható 76,59 %-os 

zöldfelületi aránnyal rendelkezik. 

MUNKATÁRSAK 
A munkatársak számának szintje az elmúlt években nagyjából stagnáló szintet mutat. Ez az 

egyre jobb erőforrás-kihasználtság, a hatékonyabb termelés indikátora. A jelenleg az AHM 

alkalmazásában álló személyzet létszáma 5.373 fő (2006). Ehhez a számhoz járul még hozzá a 

vállalat telephelyén, alvállalkozók által foglalkoztatott közel 3.000 fő (2006), illetve az 

indirekt módon, a régióban munkához juttatott további közel 10.000 fő (2006). 

GYÁRTOTT TERMÉKEK 
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. fő kompetenciája a motorok és motorkomponensek 

előállítása. A motor-oldali termelés a 4-hengeres motoroktól a V-elrendezésű 6- és 8-hengeres 

motorokon keresztül a V10-es motorokig terjedő spektrumot öleli fel. A termelésben egyaránt 

megtalálhatók a benzin-, illetve a diesel-üzemű variánsok. A gyártott motorok lökettérfogata 

az 1,6 l-től 5,2 l-ig, teljesítményszintje pedig a 66 kW-tól 331 kW-ig terjed. A gyártásra 

kerülő motorok közül külön kiemelendőek az innovatív PD-TDI5 diesel motorok, a közvetlen 

benzinbefecskendezésű FSI és TFSI6, valamint ezek magas fordulatszámú FSI HDZ 

változatai. 

 Az AUDI AG személygépjárművei közül Győrben készülnek a TT Coupé és TT Roadstar 

modellek, jelenleg két különböző teljesítményszinten (2,0 l TFSI®, 147 kW; 3,2 l V6, 184 

kW) illetve előreláthatólag 2008-tól az AUDI A3-as Cabrio változatai. 

A karosszériagyártás során kisszériás jelleggel készülnek karosszéria-elemek az Audi sportos 

modelljei részére. 

 

                                                      
4 A beépített terület mérete nem tartalmazza a szilárd burkolattal ellátott utak alapterületét. 
5 PD-TDI technológia: Pumpe-Düse, azaz hengerenkénti közvetlen üzemanyag-befecskendezés technológiája, a Common-Rail 

technológiához hasonló, ám annak közös nyomócsövével szemben hengerenkénti befecskendező-egységeket alkalmazó technológia. 
6 FSI = Fuel Stratified Injection, azaz az üzemanyag rétegzett befecskendezésén alalpuló közvetlen benzinbefecskendezés. TFSI = Turbo-

FSI. 
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TECHNOLÓGIA 
A motorgyártás szegmense a gyártás teljes vertikumát felöleli a nyers darabok 

beérkeztetésétől, azok mechanikus megmunkálásán (száraz, nedves, vagy minimálkenési 

technológiával), alap- és készmotorrá történő összeszerelésén keresztül próbajáratásukig 

(hideg-, vagy pedig melegteszttel). 

A személygépjárművek gyártása kooperációs gyártás keretében zajlik. Győrben a kész, 

fényezett karosszériaelemek összeszerelése zajlik.  

TERMELÉSI ADATOK 
A fő profilnak megfelelően a termelt darabszám jelentős részét a motorok teszik ki. A 2006-os 

évben a vállalat 1.893.600 motort gyártott. A legyártott motorok több, mint fele (54%) diesel 

üzemű. A gyártott gépjárművek darabszáma emelkedő tendenciát mutat, 2006-ban 23.669 

darabot gyártottak. Mivel a karosszériagyártáshoz szükséges présüzemi eszközök gyártása 

egyedi folyamat, ezért esetében nem definiálhatóak tényleges termelési darabszámok. A 

kisszériás karosszériagyártás teljesítménye 2006-ban 14.855 darab volt. 

ÁRBEVÉTEL, EXPORTHÁNYAD 
Az AHM évek óta Magyarország második legnagyobb árbevételét elérő vállalata és 

legnagyobb exportőre (a magyar export közel 10 %-a). a 2006-os árbevétel 5.031 millió EUR 

volt, a gyár alapításától eltelt időszak kumulált befektetései (a K + F költségeket leszámítva) 

2.525 millió EUR [AHM, 2007a]. 

9.1.3 Környezetvédelem, környezetmenedzsment rendszer 

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. már alapítása óta elkötelezett környezetének védelme 

érdekében. Ez az elkötelezettség egyrészt megnyilvánul a termelés során alkalmazott 

innovatív, környezetkímélő megoldásokban (Pl.: hidegtesztes motorjáratás, minimálkenési 

technológia a motorkomponensek megmunkálása során, stb.). Tetten érhető az alkalmazott 

környezetvédelmi megoldásokban (fluid-management osztály felállítása az emulziók 

élettartamának monitorozása és hosszabbítása céljából, ELOG-rendszer a 

hulladékgazdálkodás számítógépes alapú, innovatív megoldására, AWAS®- rendszer, stb.), 

valamint abban, hogy a vállalat elkötelezett a környezetmenedzsment rendszerek alkalmazása 

terén.  
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Az AHM az EU csatlakozást megelőzően 5 évvel, 1999-ben építette ki és hitelesítette az EU 

1836/93 EGK Rendeletén alapuló EMAS környezetmenedzsment rendszerét7, majd a 

rendszeres újrahitelesítéseket követően 2002-ben a megváltozott követelményeknek 

megfelelően azt az EU 761/2001 EK Rendelete szerinti EMAS II rendszer szerint 

megújíttatta. Ettől az évtől kezdve a működtetett környezetmenedzsment rendszer az ISO 

14001 előírásai szerint is tanúsíttatva van. Az ország EU-csatlakozását követően az AHM volt 

az első vállalat, aki regisztráltatta EMAS szerinti KMR-ét az EU regiszterében, így 

regisztrációs száma HU-000001. A vállalat elkötelezettségét a KMR alkalmazása irányába 

mutatja az is, hogy kezdeményezője és gesztora volt az EMAS magyarországi népszerűsítését 

célul tűző EMAS-Kerekasztal megalapításának.  

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. termelési volumenének köszönhetően jelentős 

környezethasználónak számít. Input oldalról az egyik legfontosabb terhelés az energia 

felhasználás, mely 2006-ban picivel több, mint 1 PJ-t tett ki, mely az összes magyar 

energiafelhasználás közel 1/1000-e és körülbelül 65.000 háztartás éves energiaszükségletét 

teszi ki. Említésre méltó még output oldalon a keletkező hulladékok mennyisége, mely 38.824 

tonna volt (2006). A vállalat környezeti teljesítményének magas szintjét jelzi a hulladékok 

újrahasznosítási rátája, mely az összes hulladék esetében 97,21% volt.  

A vállalat aktuális környezeti teljesítményéről további adatok [TORMA, 2007]-ben 

találhatók. 

Mivel jelen esetpéldának nem célja a vállalat teljes KMR rendszerének bemutatása, hanem 

csak a BUWAL-rendszer alkalmazásának elemzése, ezért a következőkben csak az alábbi 

témakörökről lesz szó: 

– a rendszer bevezetésének mozgató rugói, 
– a rendszer működése, eredményei, 
– illesztése a KMR folyamatai közé, 
– jövőbeli fejlesztési tervek. 

                                                      
7 Mivel akkor még Magyarország nem volt EU-tag, ezért nem nyílt lehetőség a rendszer regisztráltatására, csak egy ún. kvázi regisztráció 

elnyerésére. 
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9.2 A BUWAL-MÓDSZER BEVEZETÉSÉNEK MOTIVÁTORAI 

A BUWAL-rendszer bevezetésének és működtetésének alapvetően három fő motivátora 

definiálható az AHM esetében. 

1. MOTIVÁTOR 
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. a kezdetektől fogva értékeli környezeti teljesítményét, 

illetve annak alakulását. A KTÉ rendszer alapját a vállalat esetében egy 233 indikátort gyűjtő 

táblázat alkotja. A rendszer az ISO 14031 előírásainak megfelelően lett kiépítve és a 

működési teljesítmény mérőszámain kívül a vezetőség teljesítményére vonatkozó 

mérőszámokat is tartalmaz. A környezet állapotára vonatkozó mérőszámok nem részei a 

rendszernek, hiszen azok gyűjtése nem jelentene a vállalat működése szempontjából 

többletinformációt. Mivel a vállalat környezetvédelmi szakemberei felismerték az elvet, 

miszerint a környezetvédelmi intézkedések az ökológiai előnyök mellett ökonómiai előnyöket 

is nyújtanak, ezért mérőszámok a környezetvédelem gazdasági oldalára is kitérnek.  

A vállalati KTÉ alapjai, annak elfogadottsága tehát már a BUWAL-módszer bevezetése előtt 

is stabil volt. Mint az a mérőszámok mennyiségéből is látszik egy ilyen kiterjedt 

teljesítményértékelő rendszer adatállományából jól kommunikálható, releváns mérőszámok 

kiválasztása meglehetősen nehéz. Ily módon a BUWAL-rendszer alkalmazásának 1. 

motivátora az aggregált mérőszámokra való igény volt.  

2. MOTIVÁTOR 
A rendszer bevezetésének további mozgatórugója a vállalat jelentős környezethasználó 

voltában keresendő. Az AHM mind input-, mind pedig output-oldalon jelentős mértékben 

„érinti” a környezeti rendszereket. Egy olyan vállalat számára, mely számos ponton, eltérő 

mértékben terheli a környezetet szükségszerű az, hogy el tudja dönteni, hogy mely környezeti 

elem kapcsán definiálható a legfontosabb környezethasználat. Ez az információ segítséget 

nyújthat a prioritások eldöntésében. Ennek megfelelően a rendszer bevezetésének 2. 

motivátora a szervezet környezeti teljesítményének kiterjedt volta, illetve a KMR 

támogatásának igénye volt. 

3. MOTIVÁTOR 
A 3. és nem elhanyagolható mozgatója a rendszer bevezetésének az volt, hogy az AUDI AG 

(sőt a Volkswagen AG) összes üzeme a BUWAL-rendszerrel értékeli környezeti 

teljesítményét. Így, hogy az egyes üzemek összehasonlíthatóvá váljanak minden üzemnek be 

kell vezetni és működtetnie kell a rendszert. 
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9.3 A RENDSZER ALAPJA, MŰKÖDÉSE, EREDMÉNYEI 

A fenti motiváló tényezők hatására az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 2004-ben döntött 

úgy, hogy illeszti a BUWAL-rendszert a vállalati KTÉ rendszeréhez. A bevezetés során 

jelentős segítséget jelentett a német anyavállalatnál összegyűlt tudásbázis.  

9.3.1 A rendszer alapja 

A bevezetett rendszer teljes mértékben harmonizál az ingolstadti telephelyen bevezetett 

rendszerrel. Mivel – jelen dolgozat megszületéséig – nem álltak rendelkezésre 

Magyarországra vonatkozó ökofaktorok, ezért a számolások alapját a svájci és német 

ökofaktorok jelentik. A rendszer anyavállalatnál történő bevezetése során az alapkészletnek 

tekinthető svájci ökofaktorokat – amelyik komponens esetében lehetett – adaptálták 

Németországra [EDTINGER, 2002]. Az AHM átvette ezeket az ökofaktorokat. Ez a lépés 

azért volt fontos, mert bár ezek a faktorok nem jellemzik megfelelően a magyar viszonyokat8, 

viszont az egész konszernen belül egységesen használt faktorkészlet révén az eredeti cél, azaz 

az egyes üzemegységek összevethetősége megvalósult9. A faktorok a 2000-es évre 

vonatkoznak, mely ugyan nem a legfrissebb, ám ez a probléma a magyar faktorok 

alkalmazásával megszűnik10. A módszer újdonsága, hogy az „eredeti” svájci rendszerhez 

képest a zajterhelés hatásait is képes számszerűsíteni. 

Az alkalmazott ökofaktorok listája megtekinthető a 12. mellékletben. 

9.3.2 A rendszer működése 

A rendszer bevezetése során kiemelkedő figyelem lett szentelve annak, hogy az a vállalati 

környezeti teljesítmény minden egyes szegmensét átfogja és így kínáljon teljes körű képet a 

környezeti teljesítményről. Ennek megfelelően a rendszer tartalmaz ökofaktorokat a 

levegőtisztaság-védelem, a vízminőség-védelem, a zaj, a hulladékgazdálkodás, az energia-

felhasználás, valamint a közlekedés tárgykörére.  

                                                      
8 Az esetleges hibák súlyát csökkenti azonban az a tény, hogyha évről évre szisztematikusan ugyanazt a hibát követik el, attól, hogy abszolút 

értékben nem lesz helyes az eredmény, az egyes évekre vonatkozó értékek összehasonlíthatóvá válnak. 
9 Érdekességképpen a Volkswagen gyáraiban (az AUDI-nál nem) az ökopontok kiszámítása is központosítva történik, azaz a Volkswagen 

AG stratégiai környezettervezési osztálya online bekéri a környezeti mérőszámokat az egyes gyáregységektől és elvégzi a számításokat. 
Ez a megoldás azt eredményezi, hogy az adatok egy helyen történő gyűjtésével könnyebbé válik azok kiértékelése és az esetleges trendek 
felismerése, ám másik oldalról viszont az egyes üzemek környezetvédelmi embereinél nem lesz meg az a szakmai, gyakorlati tudás, ami a 
rendszer működtetéséhez, az eredmények kiértékeléséhez szükséges.  

10 Természetesen a magyar faktorok használata esetén is meg kell tartani a német faktorokkal való számolást is, hiszen csak így biztosítható 
az összehasonlíthatóság. Ennek ellenére természetesen számos érdekes következtetés vonható le a két eltérő faktorkészlet alkalmazásából 
származó eredmények összevetésével.  
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A rendszer működése hét fő lépésbe tagolható. 

1. LÉPÉS: ADATBEVITEL 
Az adatbevitel során kerülnek azok az indikátorok definiálásra, melyeket a rendszer 

figyelembe tud venni. Ezek az indikátorok (megnevezésükben is) harmonizálnak a KTÉ 

alaptáblázatában található indikátorokkal, melyek ennek adatháttereként szolgálnak. A 

gyűjtött indikátorok teljes körűen reprezentálják a vállalat környezeti teljesítményének 

minden szegmensét. Az adatbeviteli táblázat megtalálható a 13. mellékletben. 

2. LÉPÉS: TÉNYLEGES ÁRAMOK HOZZÁRENDELÉSE AZ EGYES KÖRNYEZETI 
PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ 

A tényleges áramok hozzárendelése az egyes környezeti problémakörökhöz11 szintén az 

adatbevitel során történik meg. Az egyes indikátorok egyből a hozzájuk tartozó környezeti 

elem alatt szerepelnek. Az egyes indikátorok egyes elemekhez való hozzárendelése az üzemi 

gyakorlaton és szakértői becslésen nyugszik. Azon komponensek esetében, amelyek egyszerre 

akár több környezeti elemet is terhelhetnek (Pl.: üzemanyag-felhasználás) a leginkább 

jellemző elemhez történt meg a hozzárendelés. 

3. LÉPÉS: KOMPONENSEKBE TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁS 
A komponensekbe történő átszámítás elengedhetetlen a számítás elvégzéséhez. Ennek oka, 

hogy az ÖF-ok [ÖP/g] mértékegységben vannak. Tehát az átszámítás egyik célja, hogy 

minden mérőszám [g] mértékegységben legyen. Másrészt azért is szükség van az 

átszámításra, mert a BUWAL-rendszer csak komponenseket tud kezelni, áramokat nem, tehát 

például légszennyező emissziókkal tud számolni, de például villamos energia felhasználással 

nem. Ezért a villamos energia felhasználást át kell számítani légszennyező komponensekbe 

(Pl.: 1kWh villamos energia előállítása során x g CO2, y g NOx, stb. keletkezik). Ehhez ún. 

koefficiensek állnak rendelkezésre, melyek a szakirodalomból elérhetők. Ez az első pont, ahol 

szerepe lehet a regionalitásnak, hiszen nem mindegy, hogy milyen referencia-technikán 

alapuló koefficiensekkel történik a számítás12. Az alkalmazott koefficiensek listája elérhető a 

14. mellékletben.  

                                                      
11 Helyesebben, a működtetett rendszer során inkább környezeti elemekhez történik meg a hozzárendelés, bár ez sem igazán pontos, hiszen 

például a közlekedés, mint olyan nem definiálható környezeti elemként. 
12 Ez a gyakorlatban ugyanaz az eljárás, mint ami a korábban transzferfunkciók néven került ismertetésre. 
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A koefficiensek általában átlagos európai viszonyokra állnak rendelkezésre (Pl.: villamos 

energia esetén az UCTE-mix adatai), de nemsokára Magyarországra is elérhetők ilyen 

koefficiensek a villamos energia előállítás és a hulladékkezelés kapcsán [TÓTHNÉ et al., 

2007], illetve [TAMASKA – SIMON, 2007]. 

A komponensekbe való átszámítás eredményei olyan indikátor-értékek, melyek egységesen 

[g] dimenzióban vannak. Itt a csoportosítás már nem környezeti elemek, hanem komponensek 

szerint történik (Pl.: a CH4 kibocsátásba beletartozik a villamos energia-előállítás, az üzemi 

vasút emissziói, a diesel- és benzin-járatópadok emissziói). Ily módon lehetőség nyílik az 

egyes komponensek összkibocsátásának kiszámítására (Pl.: összes NOx-kibocsátás). Az 

átszámított indikátorokat tartalmazó táblázat a 15. mellékletben található. 

4. LÉPÉS: ÖKOPONTOK KISZÁMÍTÁSA 
A következő lépés a kimeneti értéknek számító ökopontok kiszámítása. A számítás alapja a 

BUWAL-ban ismert képlet: ÖP = FT x ÖF. Az FT értékek ismertek a korábbi táblázatból, míg 

az átvett német ÖF-ok, melyek a 12. mellékletben találhatók. Az ökopontok kiszámítása és 

gyűjtése itt komponens-szinten történik. Ez a mód lehetővé teszi, hogy az ökológiai terhelés 

komponens-szinten összeadható legyen, ám még nem nyújt információt az egyes környezeti 

elemek terhelésének megoszlásáról13. Az ÖP-ok komponens-szintű megoszlása a 16. 

mellékletben fellelhető táblázatban található. 

5. LÉPÉS: KOMPONENS-SZINTŰ ÖP-OK VISSZABONTÁSA EREDETI INDIKÁTOROK ÉS 
KÖRNYEZETI ELEMEK SZERINT 

A következő lépésben a komponensek kapcsán kiszámolt ökopontok összegzése történik meg 

az őket kiváltó anyag- és energiaáramok mentén. Ez elvileg a 3. pontban definiált folyamat 

ellentéte, azaz például míg a 3. pontban a villamos energia felhasználás NOx, SO2, NMVOC, 

CO2, CH4, N2O kibocsátásra lett fel bontva, addig ebben a lépésben a NOx, SO2, NMVOC, 

CO2, CH4, N2O kapcsán számolt ökopont értékek összegzésre kerülnek és ily módon 

lehetőség nyílik az egyes indikátorok (jelen esetben a villamos energia felhasználás) 

összegzett ökopontjainak megállapítására. Az egyes indikátor szerinti összegzett ökopontok, 

pedig az eredeti felosztásnak megfelelően hozzárendelhetők a különböző környezeti 

elemekhez. Ennek előnyei egyértelműek, segítségükkel megállapítható, hogy az egyes 

környezeti elemeknek mekkora az össz-terhelése ökopontokban. Az újracsoportosított 

indikátorokat tartalmazó táblázat a 17. mellékletben érhető el. 

                                                      
13 Mivel itt egy komponensben több környezeti elemhez tartozó indikátorok is szerepelnek. 
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6. LÉPÉS: KIÉRTÉKELÉS, ELEMZÉS 
A módszer utolsó lépése a kapott adatok értékelése. Ez egyrészt jelenti az ökopontok 

környezeti elemkategóriákon belüli összegzését (abszolút sorrend), vállalat-szinű összegzését 

(mekkora a vállalat össz-terhelése), illetve az egyes elemek vállalati össz-terhelésen belüli 

relatív súlyát (melyik elem, mekkora részét teszi ki az össz-ökopontnak). Az így kapott 

abszolút és viszonyszámok lehetővé teszik további elemzések lefolytatását is: például az össz-

ökopontok alakulása a vállalat környezeti teljesítményének trendjeit tükrözi, hasonlóképpen 

az egyes kategóriáknak az egészen belül betöltött súlyának változásához, mely az egyes 

környezetvédelmi célkitűzések és programpontok hatékony megvalósulásának indikátora14. A 

százalékos kiértékelés megtekinthető szintén a 17. mellékletben. 

7. LÉPÉS: A RENDSZER MŰKÖDÉSE SORÁN GYŰJTÖTT TAPASZTALATOK VISSZAVEZETÉSE, 
FOLYAMATOS JAVÍTÁS 

Nem csak a környezeti teljesítmény, hanem az azt elemző rendszer is folyamatosan javulhat. 

Ennek érdekében az elemzés során begyűjtött tapasztalatokat (Pl.: indikátorok megfelelősége, 

információk rendelkezésre állása, új mérőszámok iránti igény, stb.) vissza kell táplálni a 

rendszerbe, ezzel is segítve annak folyamatos javulását. 

Az így lezárult folyamat által adott eredmények a környezetmenedzsment rendszer különböző 

területein eredményesen felhasználhatók. Az elemzés lefolytatása, éves gyakorisággal történik 

a hozzá kapcsolódó felelősségi és feladatkörök a vállalat környezetvédelmi kézikönyvében 

kerültek leszabályozásra. 

9.3.3 Eredmények 

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 2004 óta működteti BUWAL-rendszerét. Az azóta 

eltelt 3 év alatt számos üzemeltetési tapasztalat és adat gyűlt össze, mely lehetővé teszi az 

értékek trendszerű feldolgozását. A kapott eredmények közül két nagyon fontos terület 

emelhető ki: 

– ökopontok számának éves abszolút és relatív változása, 
– az egyes környezeti elemek aránya, annak változása. 

                                                      
14 Hiszen a környezetvédelmi programok azért jönnek létre, hogy egyes környezeti elem terhelésének csökkentését eredményezzék. Például, 

ha a korábbi évek eredményei azt mutatták, hogy a vízvédelem területe a legszignifikánsabb, akkor arra kell környezeti intézkedéseket 
hozni. Ezen intézkedések eredményeként a víz, mint elem terhelésének (ökopontszáma) csökkennie kell, ami a BUWAL-módszer 
segítségével egyszerűen monitorozható. 
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Az ökopontok számának, valamint a belőlük számolt specifikus értékek éves alakulását 

mutatja a 31. ábra.  

31. ÁBRA: AZ AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. ÖKOPONT-ÉRTÉKEINEK ALAKULÁSA 

Az értékek alakulásából látható, hogy a vállalat összesített ökopont értékei (Mega-ökopontban 

/MÖP/ = 106 ÖP) enyhén emelkedő tendenciát mutatnak (5,3 %-os emelkedés 2005 és 2006 

viszonylatában). Ezen indikátor tanúbizonysága szerint a vállalat által okozott abszolút 

környezeti terhelés némiképp emelkedik.  

Pontosabb képet ad, azonban a szervezet környezeti teljesítményének alakulásáról, ha az 

abszolút értékek helyett a specifikus értékek kerülnek górcső alá. Ebben az esetben javuló 

tendencia látható (5,8 %-os csökkenés 2005 – 2006 viszonylatában), mely egyértelműen 

mutatja a vállalat működésének hatékonyabbá válását. Tovább pontosítja a képet az, hogy a 

relatív értékek esetében az ökopontok száma a gyártott motorokra van vonatkoztatva, ily 

módon nem veszi figyelembe a többi üzemi terület (gépjármű-gyártás, karosszéria-gyártás) 

egyre növekvő termelési eredményeit (Pl.: személygépjármű-gyártás + 95,4% 2005-ről 2006-

ra, karosszériagyártás +226% 2005-ről 2006-ra [TORMA, 2007b]). Amennyiben ezek az 

értékek is számba lennének véve a relatív értékek előállítása során a számadatok még 

kedvezőbben alakulnának. 

A környezetmenedzsment rendszer működése szempontjából a másik nagyon fontos 

információ, hogy az egyes környezeti elemterületek milyen arányban oszlanak meg.  

A vállalat ökopont-értékeinek alakulása
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Az eredmények ilyetén jellegű kiértékelése akár jelentős meglepetést is tartogathat a vállalat 

döntéshozói számára. Így volt ez az AHM esetében is, ahol az ökopontok egymáshoz képesti 

arányának kiszámítása az egyes elemek sorrendjére az alábbi eredményt adta (egyes 

környezeti elemek az egészhez való relatív súlyukban, 2006, 32. ábra): 

– energia:  79,38 % 
– közlekedés:  11,53 % 
– hulladék:  8,10 % 
– légnemű emissziók: 0,86 % 
– vízterhelés:  0,10 % 
– zajterhelés:  0,03 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32. ÁBRA: AZ AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. ÖKOPONTJAINAK MEGOSZLÁSA AZ EGYES KÖRNYEZETI 
ELEMEK SZERINT 2006-BAN 

A kapott eredmények némiképp magyarázatra szorulnak, hiszen egy olyan vállalat esetében, 

amely éves szinten közel 39.000 tonna hulladékot termel meglepő, hogy a hulladékszektor 

csak a harmadik helyre, ráadásul mindössze 8,10 %-kal kerül. Ennek oka részben a 

rendszerhatárokban, részben pedig az ökofaktorokban keresendő. Az AHM-nél alkalmazott 

rendszer esetében nem minden transzferfunkció kerül számszerűsítésre.  

A vállalat ökopontjainak megoszlása egyes környezeti elemek 
szerint - 2006
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Példának okáért az energia-előállítás (ha nem is 100 %-osan teljes) transzferfunkciója a 

rendszer részét képezi15, de a hulladékkezelés kapcsán definiálható transzferfunkció csak 

részben16. Ennek köszönhetően az energia-előállítás „mélyebben” elemzett terület, mint a 

hulladékkezelés. Ez az egyik oka ennek a megdöbbentő különbségnek. A másik ok az 

ökofaktorokban keresendő. A nagymértékű különbség oka részben a villamos energia 

előállításából származó légnemű emissziókra vonatkozó ökofaktorok nagyobb volta. Ennek 

oka a környezeti szabályozásban keresendő.  

A 2005-ös és a 2006-os értékek összehasonlítása (33. ábra) nem mutat jelentős különbséget, 

az energia-szektor közel 1%-os „javulása” a bevezetett energiatakarékossági intézkedések 

hatásának, míg a közlekedés szegmensének szintén 1%-os emelkedése a megnövekedett 

közúti szállítmányozásnak köszönhető.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

33. ÁBRA: A 2005-ÖS ÉS 2006-OS ÖKOPONT-ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSA 

                                                      
15 Muszáj is, hogy a rendszer részét képezze, hiszen különben az energia-felhasználás terhelési értékei nem lennének számszerűsíthetők, ami 

pedig egy 1 PJ-nál némiképp többet fogyasztó vállalat esetében jelentős hiba lenne. A transzferfunkció nem teljes, hiszen csak a villamos 
energia előállítás légnemű emisszió oldalát fedi le, annak vízterhelési és hulladékkeletkezési részét nem. 

16 Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy mindössze az égetésre kerülő veszélyes hulladékok légnemű emissziói kerülnek számszerűsítésre az 
összes többi kezelési mód és az összes többi hulladéktípus nem. 

A vállalat ökopontjainak megoszlása környezeti elemek szerint 
2005 - 2006

0,04%0,06%0,66%
7,73%10,41%

81,10%

0,03%0,10%0,86%
8,10%11,53%

79,38%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Energia Közlekedés Hulladék Levegő Zaj Víz
Környezeti elem

%

2005 2006

- 1,72%

+ 1,12% + 0,37%
+ 0,2% + 0,04% - 0,01%

A vállalat ökopontjainak megoszlása környezeti elemek szerint 
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A kapott képet némiképp lehetséges pontosítani, ha a direkt (azaz a vállalat működésével 

közvetlenül összefüggő, könnyebben befolyásolható, adott esetben a telephelyen okozott 

terhelések) és az indirekt (csak közvetve, vagy nehezebben befolyásolható, illetve esetleg a 

vállalat telephelyén kívül keletkező értékek) terhelések különválasztásra kerülnek17. A direkt 

– indirekt különválasztás a rendszer neuralgikus pontja, hiszen nem adhatók egyértelmű 

definíciók arra, hogy melyik terhelés melyik csoportba kerüljön (még az EMAS Rendelet is 

csak óvatosan fogalmazva járja körül a témát). Ily módon az így kapott eredmények csak 

óvatosan és a szétválasztás indokainak pontos megjelölésével alkalmazhatók. 

A vállalat szakemberei saját szakértői becslésük alapján különválasztották a vizsgált 

elemeket. Az értékelés újbóli elvégzésével már egy „harmonikusabb” megoszlás alakult ki, 

melynek értelmében (34. ábra): 

– energia:  51,52 % 
– hulladék:  35,64 % 
– közlekedés:  9,53 % 
– légnemű emissziók: 2,89 % 
– vízterhelés:  0,27 % 
– zajterhelés:  0,16 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. ÁBRA: A VÁLLALAT DIREKT KÖRNYEZETI TÉNYEZŐINEK MEGOSZLÁSA AZ EGYES KÖRNYEZETI ELEMEK 
SZERINT 

                                                      
17 Ez a gyakorlatban nem más, mint a törzsmérleg és a komplementer mérlegek különválasztása. 

A vállalat direkt környezeti hatásainak megoszlása egyes 
környezeti elemek szerint - 2006
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Látható, hogy az így kapott sorrendben jóval kevesebb a kiugró érték és egyenletesebb a 

súlyok eloszlása. A környezetvédelmi célok és programok kialakítása során elsősorban ez a 

lista volt az irányadó. Szintén a felosztás eredményeként az az eredmény adódott, hogy az 

összes ökopontból 76,24 % sorolható az indirekt és 23,76 % a direkt hatások közé (2006). 

Még egyszer ki kell azonban hangsúlyozni, hogy a fenti felosztás a szakértői becslésen alapul, 

nem támasztható alá konkrét dokumentumokkal és ezért csak belső felhasználásra, a 

befolyásolhatóság monitorozására készült. 

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. rendszeresen monitorozza, hogy az egyes elemek 

aránya hogyan változik az évek során, ezzel is értékelve a környezeti tényezők és –hatások 

menedzselésére bevezetett intézkedéseinek hatékonyságát. Mivel a legtöbb bevezetett 

intézkedés a hosszabb, azaz taktikai, vagy stratégiai időtávra vonatkozik, ezért annak 

eredményei csak lassan érnek be. Ennek megfelelően az egyes elemek relatív súlyaiban 

jelentős változások, esetleg sorrend-átrendeződés az elmúlt években nem volt tapasztalható. 

9.3.4 Eredmények az új ökofaktorokkal  

Az ökofaktorok Magyarországra történő adaptálásával lehetőség nyílt a német faktorokkal 

kapott eredmények újbóli kiszámolására. Ez a lépés azért érdekes különösképpen, mert az 

ökofaktorok – mint ahogy az korábban kifejtésre is került – mindig az adott ország 

környezetpolitikáját, környezetvédelmi célkitűzéseit tükrözik vissza. Ily módon a két 

különböző faktor-készlettel számolt eredmények összehasonlítása mindenképp tanulságos.  

A kapott eredmények összevetését megnehezíti, hogy a Magyarországra kiszámolt 

ökofaktorok sokkal teljesebb körűek (lásd 5.3 fejezet, 16. ábra), mint a Németországra 

rendelkezésre állók, ezért nehéz egy olyan közös indikátor-készlet kiválasztása, mely azonos 

eljárással számolt ökofaktorokat tartalmaz. A leglényegesebb különbség a hulladékkal 

kapcsolatos ökofaktorok területén észlelhető, melynek – mint a későbbiekben látni is lehet – 

jelentős kihatása van a kapott értékekre is. 

A számítások során a zajterheléssel kapcsolatos ökofaktorok közül továbbra is a német 

faktorok kerültek használatra, mivel a magyar faktorok eltúlzott értékük miatt jelentősen 

torzították volna az értékeket.  
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Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. BUWAL-eredményeinek újraszámolása során négy 

különböző verzió került megvizsgálásra. 

Ezek a következők voltak: 

1. VERZIÓ: 
Eredeti indikátor-készlet, hulladékos faktorok felhasználása nélkül, csak a veszélyes hulladék 

égetése került be. 

2. VERZIÓ: 
Eredeti indikátor-készlet, hulladékos oldalról az új faktorok alkalmazva. 

3. VERZIÓ: 
Eredeti indikátor-készlet, hulladékos faktorok felhasználása nélkül, az energia szektor nem 

output (légnemű emissziók), hanem input oldalról értékelve (erőforrásszűkösség). 

4. VERZIÓ: 
3. verzió, hulladékos faktorokkal. 

Az egyes verziók összehasonlító eredményeit mutatja a 35. ábra. Szintén érdekes 
következtetések vonhatók le az ökopontok számának alakulásából (36. ábra). 

 

35. ÁBRA: AZ ÖKOPONT ÉRTÉKEK ALAKULÁSA A 4 KÜLÖNBÖZŐ VERZIÓ SZERINT 

Ökopont-értékek alakulása a 4 különböző verzió szerint
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36. ÁBRA: A VÁLLALAT ÖSSZEGZETT ÉS SPECIFIKUS ÖKOPONT-ÉRTÉKEINEK ALAKULÁSA A 4 VERZIÓ ÉS AZ 
EREDETI SZERINT 

Ahogy az ábrákból is látható a választott modellnek jelentős kihatása van a kapott 

eredményekre.  

1. VERZIÓ  
Az 1. verzió – mely gyakorlatilag az eredeti verziónak tekinthető – eredményeiből látható, 

hogy a magyar faktorok alkalmazása döntően nem változtatta meg a prioritásokat, továbbra is 

az energia a legfontosabb környezeti tényező. Érdekes azonban, hogy növekedett az energia 

teljes terhelésen belül betöltött aránya. Ez azt mutatja, hogy a légnemű emissziók a magyar 

rendszerben „magasabbra” vannak értékelve, mint a többi faktor. Ezt azonban nem lehet 

egyértelműen kijelenteni, mivel az 1. verzió esetében nem lett az összes elérhető és jelen 

helyzethez illeszthető ökofaktor felhasználva, vagyis ez a kép nem ad pontos képet a 

tényleges helyzetről. További érdekesség, hogy megfordult a hulladék és közlekedés aránya. 

Ez azt jelenti, hogy a veszélyes hulladék égetéséből (csak ez volt ezzel a modellel vizsgálva) 

származó légnemű emissziók magasabbra vannak értékelve, mint a közlekedéssel összefüggő 

emissziók. 

A 36. ábrából látható, hogy mind az összes, mind a specifikus ökopontok száma jelentős 

mértékben megemelkedett (11.664%-os növekedés). Ebből is látható, hogy a magyar 

ökopontok jóval magasabbak, mint a németek. 

A vállalat ökopont-értékeinek alakulása
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2. VERZIÓ 
A második verzióban már a hulladékokra kiszámolt ökofaktorok is szerepelnek. Ezek az 

értékek sem tudják azonban a sorrendet megváltoztatni, mindössze némiképp 

diverzifikáltabbá tenni a képet. A hulladékok jelentősebb mennyiségének értékelése további 

két dolgot eredményezett. Egyrészt tovább csökkent a négy másik környezeti tényező súlya, 

illetve mivel több áram lett az elemzésbe bevonva ezért tovább emelkedett az ökopontok 

száma (+13.611% az eredeti számításhoz képest). A második verzió mindenesetre 

pontosabban jellemzi a helyzetet, mint az első, mivel több áramot elemez és mindezt teljesen 

magyar faktorokkal. 

3. VERZIÓ 
A harmadik verzió módszertanilag fontos. Eddig ugyanis (1. – 2. verzió) az energia, mint 

környezeti tényező transzferfunkción keresztül (erőművi levegőterhelés) lett elemezve. Mivel 

a többi tényező esetében nem lettek transzferfunkciók bevonva az elemzésbe, ezért ez 

egyoldalúan torzította a rendszert. Ha az energia input-, azaz erőforrás-szűkösség oldalról 

kerül elemzésre, ez a torzító hatás megszűnik. Ez már a harmadik verzió esetében is látszik, 

pedig ennek során a legtöbb hulladékos áram még nem került elemzésre, csak a termikusan 

hasznosított veszélyes hulladék. Ez is elég volt azonban ahhoz, hogy az energia részaránya 

jelentősen lecsökkenjen (82%-ra) és ezzel paralel módon a hulladék és közlekedés szektora 

erősödjön. A számítási mód ezen megváltoztatása az ökopontok számának csökkenését is 

eredményezte. Az így kiszámolt ökopontok már csak 1.735%-kal magasabbak, mint az eredeti 

német verzió szerintiek. Ez a verzió jól bizonyítja a transzferfunkciók bevonásának esetleges 

torzító hatását.  

4. VERZIÓ 

A negyedik verzió a vállalat szempontjából legreálisabb és legrelevánsabb verzió. Ennek oka, 

hogy egyrészt kiküszöböli az energia transzferfunkciójának torzító hatásait, valamint bevonja 

az elemzés körébe a hulladékokkal kapcsolatos anyagáramok zömét. Az így kapott kép 

drasztikusan más, mint a korábbi három verzióé, de más, mint az eredeti számításé is. A 

környezeti tényezők sorrendje megfordul, hiszen 60,12%-kal a hulladék kerül az első helyre 

és az energia 38,64%-kal a második helyre csúszik. A további anyagáramok terhelésben 

betöltött szerepe nem jelentős. Az összesített ökopont-értékek magasabbak, mint a 3. verzió 

esetében, de még így is elmaradnak az 1. és 2. verzió értékeitől. Az eredeti – német 

faktorokkal lefolytatott – számításhoz képest ez az érték + 3.682%-os változást jelent. 
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A 4. verzió további érdekessége az is, hogy a környezeti tényezők sorrendjének változása 

miatt a vállalatnak változtatnia kell a környezetvédelmi célrendszerét is. 

Összegezve az új faktorokkal lezajlott számítások eredményeit, elmondható, hogy a magyar 

faktorok alkalmazásával szignifikánsan nagyobb értékek adódnak, mint a német faktorokkal. 

Ez látható az összegzett ökopontok számának alakulásából. Továbbá, az új ökofaktorok 

nagyobb száma és kiterjedtebb volta a vállalati anyagáramok pontosabb számbavételét 

eredményezi, mely – a konkrét példán érzékeltetve – a kapcsolódó környezet-terhelések 

adekvátabb megközelítésének lehetőségét teremti meg. 

9.4 A MÓDSZER ILLESZTÉSE A KMR MŰKÖDÉSÉBE 

Mint a korábbi fejezetekben bemutatásra került a BUWAL-módszer által nyújtott eredmények 

akkor használhatók fel hatékonyan, ha a KMR ciklusaiba ágyazzák őket. 

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. az aggregált mérőszámokat a KMR működésének 

számos területén felhasználja. Ezek közül jelen fejezetben csak a legfontosabbak kerülnek 

röviden bemutatásra. Ezek a következők: 

– környezeti tényezők és –hatások analízise, 
– környezeti célkitűzések, 
– környezetvédelmi programok. 

FELHASZNÁLÁS A TÉNYEZŐ – HATÁS PÁROK ÖSSZEÁLLÍTÁSA SORÁN 
Az aggregált környezeti teljesítmény mutatószámok első és egyben legfontosabb felhasználási 

területe a környezeti tényezők és –hatások analízise az AHM esetében. a tényező – hatás 

párok összeállítása, a releváns tényezők kiválasztása, valamint a lista folyamatos aktualizálása 

a KMR működtetésének legfontosabb feladata. 

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. kétféle rendszert használ a környezeti tényező – hatás 

párjainak elemzésére.  

NORMÁL ÜZEMÁLLAPOT 

A normál üzemállapotnak megfelelő tényezők feltárása a BUWAL-módszer segítségével 

történik. Ennek hátterében az a felismerés áll, hogy a környezeti teljesítmény aggregált 

értékelése lehetőséget nyújt arra, hogy az egyes környezeti elemek súlyosság szerint sorba 

legyenek rendezve18. Az így kialakított súly szerinti sorrend megfeleltethető a tényező – hatás 

párok prioritási sorrendjének.  

                                                      
18 A módszer „torzító” jellegéről már esett szó a 2.4.1 fejezetben, a visszakövetkeztető módszerek kapcsán. 
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Az egyes „főbb” tényező-csoportok (mint például energia, hulladék, közlekedés, stb.) 

kibontása konkrét tényező – hatás párokká szintén ezen módszer segítségével történik. az 

AHM esetében a normál üzemállapotra vonatkozó környezeti tényező – hatás elemzés nem 

képez külön táblázatot, hanem az értékek közvetlenül a BUWAL-módszerből olvashatók le.       

NORMÁLTÓL ELTÉRŐ ÜZEMÁLLAPOT 

Mivel az ökopont-módszer – köszönhetően annak, hogy a már megtörtént folyamatokból 

mérhető teljesítmény segítségével számol – nem teszi lehetővé a normáltól eltérő 

(vészhelyzeti, vagy például ki- és bekapcsolási) üzemállapotok jellemzését. Ezért erre az 

AHM egy külön rendszert, egy kombinált Leopold-mátrix – FMEA elemzést alkalmaz. A 

módszer részletesebb bemutatása kapcsán lásd [KÓSI – VALKÓ, 2006]. A módszer alapjául 

szolgáló táblázat megtekinthető a 18. mellékletben is. 

Összegezve tehát elmondható, hogy a BUWAL-rendszer az AHM-nél szervesen beépült a 

környezeti tényezők – hatások analízisébe és ily módon jelentős hatása van a környezeti 

politika, a környezetvédelmi célok és –programok, valamint a tényleges környezetvédelmi 

intézkedések meghatározására és bevezetésére. 

FELHASZNÁLÁS A KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK ÉS PROGRAMOK SORÁN 
A környezeti tényezők és –hatások analízise a KMR működésének alapja. A segítségével 

kijelölt prioritásokra alapulnak a rendszer egyéb fő dokumentumai, mint például a környezeti 

politika, a környezetvédelmi célkitűzések és –programok.  

Az esetpélda alapjául szolgáló vállalat működésében a BUWAL-rendszer jelentős szerepet 

tölt be a vállalati környezetvédelmi célrendszer hármas tagozódásában. A környezetvédelmi 

politika visszatükrözi a módszer által kijelölt prioritásokat, csakúgy mint a már konkrétabb, 

de még mindig inkább a taktikai időtávra vonatkozó fő környezetvédelmi célkitűzések 

esetében. Az AHM-nél a két dokumentum egyesítve lett, ily módon a környezetvédelmi 

célkitűzések a környezeti politika kvázi mellékletét képezik, ily módon is erősítve a két 

dokumentum szorosan összetartozó jellegét. A környezetvédelmi célok konkretizálására 

szolgáló környezetvédelmi programok összeállítása, szintén a BUWAL által kialakított 

sorrendet tükrözi. 

Mivel jelen dolgozatnak nem célja a vállalat teljes KMR rendszerének bemutatása, ezért az 

egyes további megvalósult alkalmazási lehetőségek (belső auditok, oktatások, kommunikáció, 

vezetőségi értékelés) bemutatásától eltekint. 
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9.5 JÖVŐBELI TERVEK 

A KMR-ek működése a folyamatos fejlesztésekről szól. Ugyanez igaz annak alrendszereire, 

így a BUWAL-rendszerre is. A módszer jelenlegi változata csak egy állapot, ami nem 

feltétlenül a legjobb. Számos fejlesztési terület és lehetőség definiálható vele kapcsolatban, 

melyek az AHM Üzemi Környezetvédelme által megfogalmazásra és a környezetvédelmi 

programok közé illesztésre kerültek. Ezeken túl további javítási opciók is fellelhetők a 

módszer működésével kapcsolatban. 

1. FEJLESZTÉSI TERÜLET 
Az első és legfontosabb az ökofaktorok kérdésköre. A vállalat jelenleg német faktorokat 

alkalmaz, melyek nem írják le megfelelően a magyar viszonyokat. Ezért a pontos és korrekt 

eredményekhez elengedhetetlen a faktorok Magyarországra való adaptálása. Ez – nagy 

vonalakban – jelen dolgozat segítségével megtörténik. A konszernen belüli 

összehasonlíthatóság kedvéért persze meg kell tartani a „régi” faktorokat is. 

2. FEJLESZTÉSI TERÜLET 
A transzferfunkciók kérdése. Jelenleg mindössze néhány transzferfunkció (energia-

szolgáltatás, veszélyes hulladék-égetés) van a rendszerhez illesztve, melyek szintén nem teljes 

körűek. Szisztematikusan át kell tekinteni a vállalat működését, annak külső érintkezési 

kapcsolatait más gazdasági rendszerekkel. Az így definiált transzferfunkciók mélyreható 

vizsgálata szükségeltetik. A legfontosabb definiálható transzferfunkciók a következők: 

energia-szolgáltatás, hulladék-kezelés, szennyvíz-kezelés, szállítás, második körben 

alapanyag- és alkatrész-előállítás19. Az egyes transzferfunkciók esetében törekedni kell a 

teljes körűségre, azaz minden egyes környezeti hatás számbavételére, mely jelenleg még 

hiányzik (Pl.: energia esetén ne csak légszennyezés, hanem vízterhelés, hulladékképződés és 

saját energiafogyasztás is). Cél itt is a magyar jelleg megteremtése, azaz az egyes funkciók 

Magyarországon alkalmazott referencia-technológiákon, magyar „mix”-eken alapuljanak. 

Jelenleg erre két terület az energia-mix és a hulladék-kezelés esetében van lehetőség. 

3. FEJLESZTÉSI TERÜLET 

A regionalitás kérdése. Az AHM egy nemzetközi konszern része, multinacionális vállalat. Ily 

módon beszállítói és átvevői kapcsolatai nem csak Magyarországon vannak.  

                                                      
19 Ez a gyakorlatban a beszállítók és partnerek környezeti teljesítményének folyamatos nyomon követését és rendszerbe való beillesztését 

jelentené. Ez a rendkívül kiterjedt partneri kapcsolatok miatt jelenleg nem kivitelezhető. A beszállítók környezeti teljesítményének 
kvalitatív monitorozására már születtek programok, mint például a Környezetbarát Beszállítói Díj kezdeményezés [TORMA, 2005a; 
2005b]. 
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A pontos értékek érdekében a transzferfunkciók elemzése és a BUWAL-értékelés során 

lehetővé kell tenni a regionalitás figyelembevételét. Ehhez segítséget az új BUWAL-2006 

módszertan nyújt. 

4. FEJLESZTÉSI TERÜLET 
A módszer folyamatos aktualitásának és fejlesztésének biztosítása. Az ökofaktorok 

aktualizálása jelen dolgozattal megtörténik. Az új módszertan (BUWAL-2006) megjelenése 

kapcsán azonban biztosítani kell az átállást. Mindezt nem csak AHM, hanem konszern-

szinten. Ez a faktorok és a pontok újbóli kiszámítását igényli. 

5. FEJLESZTÉSI TERÜLET 
Szervezeten belüli magasabb elemzési potenciál. Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 

szervezeti felépítése funkcionális jellegű. Az egyes szegmensek – mind tevékenységükből, 

mind pedig méretükből kifolyólag – önmagukban is értelmezhető vállalatok, melyek 

jellemzőikben (jelen esetben környezeti terheléseik jellegében) jelentős eltéréseket 

mutathatnak egymáshoz képest20. Ily módon a környezeti tényezők és –hatások és ebből 

kifolyólag a környezetvédelmi programok megállapításának egész vállalatra vonatkozó volta 

nem reprezentálja megfelelően az egyes szegmensek „igényeit”. Csak egy gyakorlati példával 

élve: egy motorszerelő területen, melynek az energiafogyasztás abszolút nem számottevő 

környezeti tényezője nem lehet számon kérni, hogy a területspecifikus céljai21 között erre 

hozza legtöbb intézkedést, mégha a BUWAL-módszer ezt is kívánná. Ez amellett, hogy 

„lehetetlen” helyzetbe hozza a területet, környezetileg sem hatékony. Ennek megfelelően a 

BUWAL-elemzés területi alábontása szükségeltetik. Vagyis a jelenleg alkalmazott, az egész 

vállalatra vonatkozó elemzés helyét a külön az egyes szegmensekre vonatkozó elemzések 

vennék át. Ez a környezeti indikátorok szegmensszintű gyűjtését is igényelné, mely számos 

indikátor esetében meglehetősen nehéz. A vállalat szakemberei már elindították az erre 

vonatkozó folyamatot. 

                                                      
20 Itt például arra kell gondolni, hogy míg egy mechanikus megmunkáló területnek az elsődleges környezeti tényezői az energia-

felhasználás, a nagy mennyiségben keringő vegyi anyagok (hűtő-kenő emulziók) és velük összefüggésben a keletkező veszélyes 
hulladékok kérdésköre, addig egy Logisztikának sokkal fontosabb tényezője a közlekedés / szállítás, illetve a csomagolóanyag hulladék 
keletkezése. 

21 A területspecifikus célok a vállalati célrendszer negyedik szintje, a vállalati környezetvédelmi programok területi alábontására szolgálnak. 
Azért volt szükség létrehozni, mert nagyon sok és nagyon szerteágazó tevékenységű terület alkotja a vállalatot, melyek eltérő módon és 
mértékben tudnak hozzájárulni a szervezet környezetvédelmi céljaihoz. 
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6. FEJLESZTÉSI TERÜLET 
A KTÉ rendszer és a BUWAL-rendszer integritásának növelése. Ez sokkal inkább technikai, 

mint elméleti kérdés. Jelenleg a környezeti adatok egy Excel táblában kerülnek gyűjtésre, míg 

a BUWAL-elemzés egy másik képletekkel összelinkelt, automatikusan működő Excel-

táblázatban. A két táblázat automatikus linkeken keresztül kommunikál egymással. Célszerű a 

két rendszert egy közös, grafikus kezelőfelülettel rendelkező programmá fejleszteni, melyet 

indokol az elkövetkezendő időszak hatványozott adatmennyisége (szegmens-szintű adatok + 

transzferfunkciók figyelembe vétele) is. Ez a program automatikusan kommunikálhatna egy 

országos szinten elérhető online ökofaktor- és transzferfunkció-adatbázissal is (lásd 5.4 

fejezet). 

9.6 ÖSSZEGZÉS - ESETPÉLDA 

Összegzésképpen elmondható, hogy az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.-nél működő 

rendszer egyértelműen bizonyítja az integrált rendszer működőképességét és hatékony 

alkalmazhatóságát22. Mint a fentiekből is látható volt a vállalati működés során relatíve kis 

ráfordítással (szellemi és emberi erőforrások) elérhető volt a két módszer összekapcsolása, a 

belőlük nyert adatok pedig hatékonyan felhasználhatók a vállalati döntéshozásban. 

A bevezetés és a működtetés tapasztalatai pozitívak, a rendszer ismertsége és elfogadottsága a 

vállalaton belül megfelelő. Külön kiemelendő az, hogy itt nem csak elszigetelt rendszerről, 

pionír-akcióról van szó, hanem egy az egész konszernben alkalmazott és monitorozott 

megoldásról. 

A módszer illesztése a KMR működésébe kiemelkedő, a rendszer által szolgáltatott 

információk a menedzsment-rendszer egyes alrendszereinek bemeneti változóit képezik. Bár 

itt bemutatásra nem került, a módszer által számolt prioritási sorrend kihat a tényleges 

környezetvédelmi, technikai intézkedésekre, beruházásokra is. A rendszer működtetése, az 

azzal kapcsolatos felelősségi- és feladatkörök definiáltak és rögzítettek, a rendszeres 

aktualizálás, a módszer folyamatos fejlesztése biztosított. 

                                                      
22 Bár jelen példa egy nagyvállalat esetében elemzi az integrált modell működését, ahol nyilván több erőforrás áll rendelkezésre egy ilyen 

módszer működtetésére, ám az egy kisebb méretű szervezetnél is hatékonyan alkalmazható (többek között azért is, mert bár kevesebb 
erőforrás áll rendelkezésre a rendszer működtetéséhez, de általában az elemzendő területek is kevésbé kiterjedtek és komplexek, mint egy 
nagyvállalat esetében). 
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A rendszer azonban korántsem tökéletes, számos fejlesztési potenciál definiálható. Ezek közül 

a legfontosabb a módszer magyar viszonyok figyelembevételére való alkalmassá tétele 

(ökofaktorok, transzferfunkciók), illetve a nem kifejezetten a vállalat működésével 

összefüggő tevékenységek szisztematikus számbavétele és rendszerbe illesztése. A módszer 

és a KTÉ-módszer kapcsolata megoldott és megfelelő, itt fejleszteni elsősorban a jövőben 

esetlegesen kialakításra kerülő online adatbázisokkal való kapcsolatot lehet. Jelentős potenciál 

van továbbá a módszer szegmensszintű alábontásában, melynek segítségével pontosabb és a 

vállalat környezeti teljesítményét jobban reprezentáló adatok nyerhetők. Ez nagymértékben 

segítené e környezetvédelmi programok még inkább szegmensre szabott kialakítását.   

További vizsgálati igény merül fel az új ökofaktorokkal lefolytatott elemzés eredményei és a 

vállalati környezetvédelmi célrendszer koherenciájával kapcsolatban. 
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10. ÖSSZEGZÉS 

A dolgozat célja egy olyan integrált módszer kifejlesztése volt, mely magyarországi 

viszonyok közepette segítséget nyújthat, elsősorban a vállalatok részére, környezeti 

teljesítményük pontosabb monitorozására és megértésére.  

A módszer kifejlesztése két lépést igényelt. Első lépésben a környezeti indikátorok által 

hordozott információk környezeti hatásértékelésére helyeződött hangsúly, míg második 

lépésben az ezen indikátorok rendelkezésre állását biztosító eszközrendszer került definiálásra 

és kialakításra. 

A dolgozat alapvetően három fő részre tagolódott. Az első (felvezető) rész a környezeti 

teljesítmény fogalmát, vállalati alkalmazásának fontosságát, a felhasználható módszereket 

mutatta be. A jelenleg rendelkezésre álló KTÉ módszerek közül az aggregáló módszerek 

azok, melyek – vállalati szinten – a legoptimálisabb megoldást nyújtják az elemzés mélysége 

és az alkalmazás egyszerűsége között. Ennek megfelelően a további vizsgálat tárgyát ezek a 

módszerek, illetve ezek közül is kiemelve a BUWAL-módszer képezte. 

A dolgozat második (súlyponti) része az aggregáló módszereket vizsgálta részletesebben. 

Kiindulva abból, hogy a vállalati KTÉ aggregáló módszerei nagyban megfeleltethetők az 

életciklus-értékelés hatásértékelő módszereinek (LCIA), ezért a módszerek elméleti 

alapjainak bemutatása az LCA szabványosított háttere alapján történt. Mivel a dolgozat célja 

elsősorban nem az egyes módszerek alkalmazásának elméleti vizsgálata, hanem egy a 

gyakorlatban is alkalmazható módszer kialakítása volt, ezért kifejlesztésre került egy 

értékelési rendszer, melynek segítségével ki lehet választani azt a módszert, mely vállalati 

viszonyok között a leghatékonyabban alkalmazható. Az értékelési rendszer során három fő 

kategória szerint kerültek az egyes módszerek górcső alá. Ezek a következők voltak: 

tudományos igényesség, az alkalmazás egyszerűsége, standardizálhatósága, valamint a 

vállalati folyamatok közé illeszthetőség. Mivel a cél a vállalati alkalmazás volt, ezért az 

utóbbi kettő kritérium nagyobb hangsúllyal szerepelt. Az elemzésbe bevont módszerek 

lefedték az LCIA módszerek legfontosabb kategóriáit (midpoint-, endpoint-, monetarizáló-, 

DTT-módszerek). A kiértékelés eredménye alapján a vállalati viszonyok között 

leghatékonyabban alkalmazható módszer a DTT-elv szerint felépülő BUWAL-módszer lett.  
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A módszer elméleti hátterének bemutatása után a vállalati alkalmazás standardizált 

módszerének kidolgozása következett. Ennek keretében – a rendszer alapját képező – 

ökofaktorok magyarországi adaptációja is megtörtént.  

Megvizsgálásra kerültek – mindezek mellett – a magyarországi adaptáció kapcsán felmerülő 

további feladatok, illetve származtatott előnyök is.  

Az országszintű adaptáció mellett a vállalati alkalmazás konkrét kérdései kerültek elemzésre. 

Ennek érdekében alkalmazási feltételek kerültek megfogalmazásra, melyek segítségével 

eldönthető, hogy egy adott vállalatnak érdemes-e a módszert bevezetni. Definiálásra került 

továbbá a vállalati alkalmazás rendszerhatárainak kérdése, az elemzés adatigénye, illetve 

lehetséges adatforrásai, valamint az is, hogy a kialakított rendszert hogyan lehet a KMR 

folyamatai közé illeszteni.  

Kitekintésként –  példa jelleggel – röviden érintésre került a módszer alkalmazhatósága a 

környezetpolitikai döntéshozásban is (KEOP projektek értékelése). 

A dolgozat harmadik része az adatháttér kérdésére kereste a választ. A második részben 

kidolgozott értékelési módszer adatokkal való ellátására a vállalati szintű anyagáram-elemzés 

bizonyult a legmegfelelőbbnek. Az anyagáram-elemzés elméletének bemutatása két – a 

vállalati alkalmazás szempontjából – fontos problématerületre hívta fel a figyelmet: nem 

létezik standardizált módszertan az MFA vállalati alkalmazására, illetve nem biztosított az 

anyagáram-elemzés során kapott adatok kvalitatív értékelése. A dolgozat harmadik része ezen 

hiányosságok megszüntetésével foglalkozott. Az EUROSTAT által a nemzetgazdasági szintre 

kifejlesztett módszertanból kiindulva egy standardizált eljárás került kidolgozásra a vállalati 

szintre. Az MFA vállalati modellje, mind a vizsgált áramok, mind pedig az alkalmazott 

indikátorok tekintetében koherens, összevethető a nemzetgazdasági modellel. A két szint 

eltérő különbsége miatt a vállalati szinten a nemzetgazdasági indikátorokon túl további 

származtatott indikátorok is rögzítésre kerültek.  

Szintén újdonság az MFA vállalaton belüli szintjeinek definiálása, illetve az egyes szinteken 

kapott adatok aggregáltsági foka és az elemzéshez alkalmazott módszer bonyolultsága közötti 

fordított összefüggés felismerése is. Az egyes szintek bemutatását konkrét esetpéldák 

támasztották alá.  A BUWAL-módszerhez hasonlatosan – támogatandó a vállalati alkalmazást 

– a dolgozat röviden foglalkozott az anyagáram-elemzéshez szükséges adatok, azok 

beszerezhetőségének, továbbá a folyamat KMR rendszerbe történő illeszthetőségével.  
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Vállalati szinten az MFA során kapott adatok kvalitatív (azaz a környezeti terheléshez 

kapcsolt) értékelésére a dolgozat második részében bemutatott BUWAL-módszer 

megfelelőnek bizonyult. Ily módon egyik oldalról biztosított az értékelési rendszer adatokkal 

való ellátása (MFA –> BUWAL), másrészről pedig a kapott elemzési értékek kvalitatív 

értékelése (BUWAL  –> MFA).  

Rövid kitekintésként vizsgálatra került a vállalati szintű MFA illeszkedése az anyagáram-

elemzés magasabb szintjei közé. Ezen vizsgálat eredményeként igazolást nyert, hogy míg az 

adatháttér kontinuitása nem biztosítható az egyes szintek között, addig a BUWAL módszer – 

elviekben – alkalmas lehet a kvalitatív értékelés hiányosságának megszüntetésére.  

A két módszer vállalati alkalmazhatóságának, valamint hatékony összekapcsolhatóságának 

gyakorlati validálására egy konkrét, megvalósult vállalati alkalmazás (AUDI HUNGARIA 

MOTOR Kft.) szolgált.  

Összegezve tehát a dolgozat kísérletet tett arra, hogy egy vállalati szinten alkalmazható 

integrált környezeti teljesítményértékelő rendszert fejlesszen ki, mely az adatok pontos 

felmérésén alapulva lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy környezeti tényezőiket és –

hatásaikat pontosabb összefüggéseikben lássák.  

HIPOTÉZISEK 
A kutatás kezdetén megfogalmazott hipotézisek a következők voltak: 

HIPOTÉZIS 1: 

A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS VÁLLALATI SZINTEN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSA 
HOZZÁJÁRULHAT A VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVULÁSÁHOZ, AZ ÖKOLÓGIAI 
ELŐNYÖK MELLETT ÖKONÓMIAI ELŐNYÖKET IS NYÚJTHAT. 

HIPOTÉZIS 2: 
A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS VÁLLALATI MÓDSZEREI KÖZÜL AZ AGGREGÁLÓ 
MÓDSZEREK JELENTIK A LEGJOBB KOMPROMISSZUMOT A MÉLYSÉGI (KVALITATÍV) ELEMZÉS ÉS 
AZ ALKALMAZÁS NEHÉZSÉGE KÖZÖTT. EZEN MÓDSZEREK KÖZÜL – VÁLLALATI VISZONYOK 
KÖZEPETTE – A BUWAL-MÓDSZER ALKALMAZÁSA AJÁNLHATÓ A LEGINKÁBB. 

HIPOTÉZIS 3: 
A BUWAL-MÓDSZER ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI KIDOLGOZHATÓK MAGYARORSZÁGRA, 
ELJÁRÁSA VÁLLALATI KERETEK KÖZÖTT SZABVÁNYOSÍTHATÓ, A VÁLLALATI MŰKÖDÉSBE 
HATÉKONYAN ILLESZTHETŐ. 
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HIPOTÉZIS 4: 
AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS MÓDSZERE VÁLLALATI SZINTEN EREDMÉNYESEN ALKALMAZHATÓ, A 
VERTIKÁLISAN EGYMÁSRA ÉPÜLŐ SZINTEK VIZSGÁLATA HOZZÁJÁRULHAT A 
KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER HATÉKONYABB MŰKÖDÉSÉHEZ. AZ ALKALMAZÁSHOZ 
KIDOLGOZHATÓ EGY, AZ EUROSTAT EW-MFA-VAL HARMONIZÁLÓ SZABVÁNYOSÍTOTT 
MÓDSZER, MELY AZ ANALÍZIS SZINTJÉTŐL FÜGGŐEN ELTÉRŐ ELEMZÉSI MÓDSZEREKET KÍVÁN. 

HIPOTÉZIS 5: 
A BUWAL-MÓDSZER ÉS A VÁLLALATI SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA 
LEHETSÉGES, AZ ÍGY KIALAKÍTOTT INTEGRÁLT MÓDSZER HATÉKONYAN ALKALMAZHATÓ. 

A kutatás során az egyes hipotézisek kapcsán a következő megállapítások tehetők: 

HIPOTÉZIS 1: A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS VÁLLALATI SZINTEN TÖRTÉNŐ 
ALKALMAZÁSA HOZZÁJÁRULHAT A VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVULÁSÁHOZ, 
AZ ÖKOLÓGIAI ELŐNYÖK MELLETT ÖKONÓMIAI ELŐNYÖKET IS NYÚJTHAT. 

A környezeti teljesítményértékelés célja – nevéből kifolyólag is – az adott helyzet (jelen 

esetben környezeti teljesítmény) pontos felmérése és bizonyos kritériumokkal történő 

összevetése. Ez, a rendszer komplex elemzése mellett felöleli az azt alkotó egyes folyamatok, 

technológiák felmérését és elemzését is, ily módon lehetőséget nyújtva arra, hogy a 

döntéshozók pontos képet kapjanak adott szervezet, folyamatok, technológiák működési 

hatékonyságáról. A realizálható előnyök részben belső (azaz endogén), részben pedig külső 

(azaz exogén) előnyök.  

A KTÉ vállalati alkalmazásának legfontosabb belső hozományai a következők: 

– hatékonytalanságok, javítási lehetőségek, megtakarítások felismerése, 
– pontosabb nyomon követés, hatékonyabb beavatkozás, szabályozás, 
– környezetvédelmi célok és előirányzatok teljesülésének monitorozása, 
– környezetvédelmi célok és előirányzatok megváltoztatása, esetenként új célok 

kijelölése, 
– környezeti tényezők listájának aktualizálása, relatív jelentőségi sorrendjük 

megváltoztatása, 
– a környezeti tényezők jobb befolyásolhatóságának megalapozása, 
– működés szabályozásának átalakítása, 
– a környezeti kommunikációhoz szükséges adatok szolgáltatása, 
– dolgozók motiválása, a környezetvédelem szervezeti helyének megszilárdítása. 
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A belső indokok mellett számos külső előny is a KTÉ alkalmazása mellett szól, többek között: 

– a külső előírások betartásának támogatása,  
– a vállalati jóhír, imázs növelése, 
– a piaci helyzet megszilárdítása, 
– a külső érdekelt felekkel való jobb és nyitottabb kapcsolat megteremtése, 
– a külső változásokra (Pl.: jogszabályok) történő gyorsabb és hatékonyabb reagálás. 

A vállalati környezeti teljesítményértékelésnek az előnyök mellett természetesen nehézségei 

is vannak, melyek elsősorban a módszer adat- és erőforrás-igényével, valamint a meglévő 

folyamatok, szervezeti kultúra közé illesztésében keresendők. Ezek a nehézségek azonban 

csak a rendszer bevezetése során, tehát csak a kezdeti időszakban jelentkeznek, később – egy 

jól működő, operacionalizált rendszer esetében – nem.  

Módszertani hiányosságokként a következők szoktak felmerülni: 

– az ISO 14001 és ISO 14031-es szabvány által képviselt túlságosan „elnéző” 
megközelítés, 

– aggregálás során felmerülő problémák, 
– a normál üzemmenet konzerválása. 

A dolgozat 2.2 fejezetében bizonyításra került, hogy ezek a tényezők maximum csak elméleti 

oldalról (azt is csak egyes problémák esetében) jelentenek nehézséget, a gyakorlati 

alkalmazás során nem.  

Röviden összefoglalva az indoklásokat, a következők állapíthatók meg: 

Az ISO 14001 és ISO 14031 szigorúan véve nem képvisel elnézőbb megközelítést, hiszen 
azzal, hogy – szemben az EMAS-szal – a környezeti teljesítmény javításának fogadja el a 
szervezeti környezeti teljesítmény javítását még nem determinálja azt, hogy a fizikai 
környezeti teljesítmény nem fog javulni. A szervezeti környezeti teljesítmény javulása 
ugyanis – a folyamatok hatékonyságának növelésén keresztül – indirekt módon a fizikai 
környezeti teljesítményt is javítja. 

A környezeti indikátorok aggregálása módszertanilag szigorúan vizsgálva, még jelenleg is 
némiképp bizonytalan eljárás, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben számos konszenzus 
alakult ki ezen módszerek kapcsán. Vállalati viszonyok között azonban nem a százszázalékos 
tudományos igényesség és pontosság a cél, hanem az, hogy a nagyságrendi terhelések és a 
trendek felismerése révén a szabályozás pontosabb lehessen. Ez a jelenleg alkalmazott 
módszerekkel elérhető. Mindezek mellett kiemelendő az is, hogy az adatok aggregálása nem 
jelenti azt, hogy az alapindikátorok elvesznének. Ezért ez a felvetés csak a tudományos, 
szakmai világban, nem pedig a vállalati alkalmazás során probléma. 
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A környezeti teljesítményértékelés nem konzerválja a normál üzletmenetet, pont ellenkezőleg 
lehetőséget nyújt arra, hogy a kedvezőtlen trendek ismeretének birtokában a vállalati 
döntéshozók mielőbb megtehessék a szükséges lépéseket, adott esetben technológiaváltással 
is. 

Nyilvánvaló, hogy a KTÉ jelenleg alkalmazott módszereinek mindegyike kapcsán 
definiálható tudományos bizonytalanság, de nem szabad elfelejteni, hogy ezek a 
bizonytalanságok a vállalati hasznosságot nem csökkentik. Látván azt, hogy a KTÉ kapcsán 
felmerült nehézségek elsősorban csak a bevezetés időszakában jelentkeznek, a későbbi 
működtetés során nem elmondható, hogy a tényleges vállalati alkalmazás kapcsán inkább az 
előnyök dominálnak. Ezek közül is kiemelendő a hatékonyság-növekedés kérdésköre, hiszen 
a folyamatok pontosabb ismerete, a hatékonytalanságok, fejlesztésre váró területek 
feltérképezése révén lehetőség nyílik a környezeti mellett a gazdasági hatékonyság növelésére 
is, mely következében nem csak ökológiai, hanem ökonómiai előnyök is realizálhatók.   
Mindezek értelmében pedig az első hipotézis bizonyítást nyert. 

HIPOTÉZIS 2: A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS VÁLLALATI MÓDSZEREI KÖZÜL AZ 
AGGREGÁLÓ MÓDSZEREK JELENTIK A LEGJOBB KOMPROMISSZUMOT A MÉLYSÉGI 
(KVALITATÍV) ELEMZÉS ÉS AZ ALKALMAZÁS NEHÉZSÉGE KÖZÖTT. EZEN MÓDSZEREK 
KÖZÜL – VÁLLALATI VISZONYOK KÖZEPETTE – A BUWAL-MÓDSZER ALKALMAZÁSA 
AJÁNLHATÓ A LEGINKÁBB. 

Jelen hipotézis alapfeltevése, hogy a jelenleg elérhető vállalati KTÉ megoldások közül az 

aggregáló módszerek azok, melyek megfelelő módon képesek ötvözni a rendelkezésre álló 

környezeti teljesítmény adatok mélységi elemzését és a flexibilis, könnyű alkalmazhatóság 

kritériumát. Ennek igazolása után további célkitűzésként szerepelt annak az aggregáló 

módszernek a kiválasztása, mely vállalati szinten a leghatékonyabban alkalmazható. Ennek 

megfelelően a hipotézis igazolása két fő részre tagolható. 

A MÉLYSÉGI ELEMZÉS ÉS A FLEXIBILIS ALKALMAZHATÓSÁG KOMPROMISSZUMA 

A környezeti teljesítményértékelés terén az elmúlt években bekövetkezett módszertani 

fejlesztések hatására számos vállalati szinten alkalmazható módszer áll jelenleg 

rendelkezésre.  

A módszerek jelentős szórást mutatnak a szolgáltatott információ milyensége és az 

alkalmazás nehézsége mentén. Általánosságban véve elmondható, hogy a legegyszerűbbnek 

tekinthető módszerek szolgáltatják a legkevésbé mélységi információkat (Pl.: grafikus 

módszerek, vagy éppen hatásértékelési eljárások). Ezt a megállapítást azonban feltétellel kell 

kezelni. Egy adott módszer által nyújtott információ milyensége (azaz megfelelő volta) függ a 

vizsgált problémától, de ugyanúgy a vállalat méretétől is.  
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Míg például egy pár főt foglalkoztató üzem esetében az ökotérképezés által nyújtott 

információk megfelelően mély adatokat nyújtanak, addig egy bonyolultabb technológiájú, 

nagyobb méretű vállalat esetében ez nem igaz. Tehát az egyes módszerek közötti választás 

mindig az adott szituáció függvénye.  

A választás két dimenzió mentén történik: 

– milyen mélységű adatokra van szükség, 
– mennyire bonyolult a módszer alkalmazása. 

A szolgáltatott információk mélysége, milyensége többrétű. Egyrészt jelenti azt, hogy a 

gyűjtött információk mennyire képesek részleteiben jellemezni az adott folyamatot (például 

egy adott technológiának csak a bemenő és kimenő mennyiségeit jelenítik meg, vagy annak 

egyes részfolyamatait is jellemzik), valamint azt is, hogy adott információ mennyire nyújt 

széleskörű ismereteket adott folyamatról (például csak naturális mennyiségeket prezentál, 

vagy információt nyújt arról is, hogy adott áram mekkora környezeti hatást vált ki).  

A módszer alkalmazásának bonyolultsága jelen esetben annak vállalati folyamatok közé 

illeszthetőségét, szellemi és materiális erőforrás-igényét jelenti. Az általánosan kialakult nézet 

az, hogy minél inkább mélységi információt nyújt egy módszer, annál bonyolultabb 

alkalmazni. Ez azonban túlságosan általános feltevés. Például az aggregáló módszerek 

esetében az információk mélységi jellege biztosított, hiszen a módszer segítségével képezett 

adatok nemcsak az adott folyamatról, hanem az adott folyamatnak a környezeti problémákban 

betöltött hatásairól is információkat nyújtanak. Logikusnak tűnik a feltételezés, hogy egy 

ilyen módszer alkalmazása bonyolult és időigényes.  

A 6. fejezetben a BUWAL-módszer kapcsán bemutatottak alapján azonban elmondható, hogy 

egy ilyen jellegű módszer alkalmazása – amennyiben természetesen a vonatkozó ökofaktorok 

rendelkezésre állnak az adott ország vonatkozásában – nem jelent pótlólagos megterhelést a 

szervezet számára, hiszen onnantól kezdve már szimpla algebrai műveletekről van szó.  

Mivel jelen dolgozat fókusza a vállalati alkalmazás, ezért élve azzal a feltételezéssel, hogy 

ezek a faktorok rendelkezésre állnak (ami a BUWAL-módszer kapcsán igaz is, lásd 10. 

melléklet) a módszer alkalmazása nem jelent egy ISO 14031-en alapuló rendszerhez képest 

többlet terhet, míg attól jóval mélyebb információkat nyújt.  
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Ennek megfelelően a 2.6 fejezetben bemutatott ábra a 37. ábra szerint módosul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37. ÁBRA: A KTÉ EGYES MÓDSZEREINEK MEGOSZLÁSA BONYOLULTSÁG ÉS AGGREGÁCIÓS SZINT SZERINT 

(PIROSSAL A VÁLTOZTATÁS) 

Ahogy az ábrából is látható az aggregáló módszerek, azon belül is elsősorban az ökopont 

módszerek (a többi szintetizálónak nevezett módszer esetében az adott szituációra való 

adaptálhatóság nehezebb, kevesebb példa van rá) relatíve könnyű alkalmazhatóság mellett 

magas aggregáltságú, mélységi információkat nyújtanak, vagyis a hipotézis első része 

igazolódott. 

VÁLLALATI VISZONYOK KÖZÖTT LEGHATÉKONYABBAN ALKALMAZHATÓ AGGREGÁLÓ MÓDSZER 
 

Mint ahogy a dolgozatban bemutatásra került a vállalati teljesítményértékelés aggregáló 

módszerei és az életciklus hatásértékelési fázisához alkalmazott módszerek egymással 

nagymértékben identikus módszereknek tekinthetők (az alapmódszer azonos, csak a vizsgált 

egység – egyiknél vállalat, másiknál termék, vagy szolgáltatás – különbözik), ily módon 

kompatibilisen alkalmazhatók. Az elmúlt évtized LCIA-módszerek terén lezajlott kutatásai 

számos konszenzuson nyugvó, hatékonyan alkalmazható módszert eredményeztek.  

Ezen módszerek az alábbi nagy csoportokba sorolhatók: 

– midpoint-módszerek, 
– endpoint-módszerek, 
– monetarizáló-módszerek, 
– distance to target módszerek. 
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Az ezen csoportokba besorolható számos kifejlesztett módszer mindegyike alkalmas – 

elviekben – arra, hogy vállalati szinten KTÉ módszerként alkalmazzák. Mégsem ilyen 

egyértelmű azonban a helyzet, hiszen ezek a módszerek elsősorban életciklus elemzésre lettek 

kifejlesztve, legtöbbjük szoftverekbe lett integrálva és az ezzel kapcsolatos szakmai tudás egy 

bizonyos szintjét tükrözi. A vállalati alkalmazás, azonban ettől némiképp eltér, adott esetben 

sokkal dinamikusabb, több változást, változtatást igényel.  

Ahhoz, hogy el lehessen dönteni, hogy mely módszer alkalmazható a leghatékonyabban, 

legflexibilisebben vállalati viszonyok közepette, a dolgozat keretein belül egy értékelő 

rendszer lett kifejlesztve. A kialakított pontozásos módszer (3.5.4 fejezet) három tényező 

mentén vizsgálja az egyes megoldásokat. Ez a három kategória a következő: 

– a módszer tudományos háttere, 
– a vállalati alkalmazás nehézsége, 
– a vállalati folyamatok közé illeszthetőség. 

E három csoport tekintetében referenciakérdések kerültek definiálásra (tudományos háttér: 13 

darab, alkalmazás nehézsége: 7 darab, illeszthetőség: 6 darab), melyek a vállalati alkalmazás 

axiómáinak tekinthetők. A lista nyílt, bármikor flexibilisen bővíthető.  

Az egyes kérdések kiértékelése során, amennyiben a jellemző teljes mértékben igaz a 

módszerre + 2 pontot kap, ha csak részben + 1-et, ha nem igaz 0-át. A kiértékelés a kapott 

pontszámok összegzésével történt.  

Mivel a dolgozat célja a vállalati viszonyok között leginkább alkalmazható módszer 

kiválasztása, ezért az erre vonatkozó két csoport (alkalmazhatóság és illeszthetőség) nagyobb 

(1,5 x-es) súllyal került figyelembevételre. Ez a megközelítés a valóságnak is megfelel, hiszen 

– mint ahogy korábban is bemutatásra került – vállalati viszonyok közepette nem elsősorban a 

maximális tudományos pontosság a fontos, hanem a hatékony alkalmazhatóság.  

Az értékelésbe a fentebb jelezett négy csoport legtöbbet alkalmazott módszerei kerültek 

bevonásra (CML 2001 – midpoint módszer, EPS 2000 – monetarizáló módszer, EI’99 – 

endpoint módszer, BUWAL-módszer – DTT módszer). A módszer természetesen lehetőséget 

nyújt arra, hogy a vizsgált eljárások köre bármikor bővíthető legyen.  

Az elvégzett kiértékelés eredménye azt mutatta, hogy a vállalati axiómák kapcsán 

legmagasabb pontszámot elért és ezzel a vállalati viszonyok közepette leginkább 

alkalmazható módszer a BUWAL-módszer lett. A kialakult sorrend akkor sem változik meg, 

ha a súlyfaktorok elhanyagolásra kerülnek.  
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Ebből egyértelműen látszik, hogy az ökopont-módszer egy jó kompromisszum a robosztus 

tudományos háttér és könnyű alkalmazhatóság között, vagyis a hipotézis ezen része igazolást 

nyert.  

Összegezve tehát jelen hipotézis alapfeltevése az volt, hogy a vállalati KTÉ módszerek közül 

az aggregáló módszerek nyújtják a legjobb kompromisszumot a mélységi elemzés és az 

alkalmazás nehézsége között, valamint, hogy ezen megoldások közül a BUWAL-módszer a 

leghatékonyabban alkalmazható. A fentebb leírtak egyértelműen bizonyították ezeket a 

feltevéseket, így a második hipotézis bizonyítást nyert. 

HIPOTÉZIS 3: A BUWAL-MÓDSZER ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI KIDOLGOZHATÓK 
MAGYARORSZÁGRA, ELJÁRÁSA VÁLLALATI KERETEK KÖZÖTT SZABVÁNYOSÍTHATÓ, A 
VÁLLALATI MŰKÖDÉSBE HATÉKONYAN ILLESZTHETŐ. 

Jelen hipotézis bizonyításához az alábbi kérdésekre kell választ adni: 

– ökofaktorok adaptálhatósága Magyarországra, 
– a BUWAL-módszer lépéseinek vállalati szintű szabványosíthatósága, 
– a módszer alkalmazásának vállalati feltételei, 
– az eljárás illeszthetősége a KMR folyamatába, 
– a módszer alkalmazásával járó járulékos előnyök, 
– a módszer alkalmazhatósága a vállalatnál magasabb szinteken. 

ÖKOFAKTOROK ADAPTÁLHATÓSÁGA MAGYARORSZÁGRA 

A BUWAL-módszer alkalmazása országfüggő, feltételei közé tartozik az adott országra 

vonatkozó ökofaktorok rendelkezésre állása. Bár, mint azt a vállalati esetpélda (9. fejezet) is 

bizonyítja a módszer alkalmazható más országok ökofaktoraival is (a trendek ilyenkor is 

feltárhatók), a teljes pontosság érdekében mindenképp az ökofaktorok adaptálása 

szükségeltetik.  

A kutatás egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy lehetséges-e a rendszer magyarországi 

adaptációja. Az elvégzett számítások (9. melléklet) eredményeképpen elmondható, hogy az 

alapnak tekinthető svájci rendszer által alkalmazott ökofaktorokat lehetőség nyílt 

Magyarországra is kiszámolni.  

A számítás során alkalmazott módszerek nagyfokú hasonlóságot mutatnak a svájci 

módszerrel, némely esetben azonban attól eltérő modellek lettek választva. Módszertanilag 

újdonság az eredeti rendszerhez képest, hogy az értékelhető elemek között megjelent a 

zajterhelés, illetve erőforrás-oldalról a vízhasználat is.  
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Számosságát tekintve a magyar rendszer (63 alapindikátor) felülmúlja mind az eredeti svájci 

(47 alapindikátor), mind a szomszédos osztrák (54 alapindikátor), mind pedig az esetpéldában 

alkalmazott német (27 alapindikátor) rendszert. A magasabb számú faktor a környezetet 

terhelő áramok szélesebb körű értékelését teszi lehetővé.  

A Magyarországra kiszámolt ökofaktor-készlet többi rendszerhez képest legnagyobb 

„előrelépése”, hogy két kategóriában (hulladék, erőforrások) is mélyebb elemzési 

lehetőségeket teremt.  

A hulladékok esetében – szemben a svájci rendszer négy kategóriájával (felszíni-, felszín 

alatti lerakóba lerakott, illetve kis és közepes aktivitású, valamint magas aktivitású radioaktív 

hulladék), illetve az osztrák rendszer két kategóriájával (veszélyes- és nem veszélyes 

hulladék) – a magyar verzió számos további releváns hulladékáram (nem veszélyes termelési-

, csomagolóanyag-, települési szilárd-, veszélyes hulladék) értékelési lehetőségét nyújtja.  

Az erőforrások esetében újdonság a fosszilis energiahordozók felhasználásán túl a felszíni és 

a felszín alatti vízhasználat értékelése is.  

Az ökofaktorok értékei, illetve az esetpéldán a velük újraszámolt ökopont-értékek egyaránt 

magasabb értékeket mutatnak a svájci eredetihez képest (az AUDI HUNGARIA MOTOR 

Kft. példáján kiszámolva (a kidolgozott négy forgatókönyv esetén) + 1.735% - + 13.611%). 

Ebből az következik, hogy 2004-ben Magyarországon az ökológiai szűkösség szinte minden 

elem esetében nagyobb volt, mint Svájcban 1997-ben. Ez nem feltétlenül a környezet 

állapotával, sokkal inkább a környezeti szabályozás eltérő voltával függ össze.  

Természetesen az ökofaktorok adaptálása nem tekinthető lezárt folyamatnak, részben mert 

bizonyos komponensek esetében jelentős bizonytalanságok vannak az adatok kapcsán (Pl.: 

talajvíz terhelése stb.), vagy éppen az alkalmazott modell szorul fejlesztésre (Pl.: nehézfémek 

a felszíni vizekben, zajterhelés stb.). További kutatásokat igényel a meglévő kör 

továbbterjesztése, újabb transzferfunkcióknak a rendszerbe vonása is. Ezáltal a módszer 

alkalmazását az ipar szélesebb körének lehetne elérhetővé tenni.  

A jelen dolgozatban kialakított faktorkészlet egy jó kiindulási pontnak tekinthető, mely a 

legfontosabb emberi eredetű környezetterhelések minőségi értékelésére nyújt lehetőséget.  
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Összegezve elmondható, hogy a magyar ökofaktor-készlet szélesebb körű és aktuálisabb, mint 

az eredeti, illetve a vizsgált többi rendszer, ily módon a környezetterhelések pontosabb, 

kiterjedtebb, alaposabb elemzését teszi lehetővé.   

A BUWAL-MÓDSZER SZABVÁNYOSÍTÁSA VÁLLALATI SZINTEN 

A vállalati alkalmazás egyik feltétele, hogy a módszer szabványosítható legyen, mely 

jelentősen megkönnyíti az adott vállalati rendszerek közé ágyazódást. Köszönhetően annak, 

hogy a BUWAL-módszer jól definiált lépések egymásutániságából épül fel, ezek a lépések 

könnyen szabványosíthatók. A kutatás folyamán ajánlásképpen az alábbi lépések lettek 

definiálva: 

1. igény felmerülése, elkötelezettség biztosítása,  
2. erőforrások rendelkezésre bocsátása, 
3. rendszerhatárok definiálása, 
4. bevonandó transzferfunkciók kiválasztása, 
5. adatigény meghatározása, 
6. adatgyűjtés forrásainak tisztázása, 
7. a módszer összekapcsolása a vállalati KTÉ-rendszerrel, adatok begyűjtése,  
8. elemzés, elemzési eredmények KMR-be történő visszacsatolásának biztosítása, 
9. kapott adatok kommunikálása, 
10. a rendszer ellenőrzése, 
11. a rendszer javítása.  

Az egyes lépéseken szisztematikusan végighaladva a rendszer bevezethető és működtethető. 

Hasonlóképpen az alkalmazás keretfeltételeit képező környezetmenedzsment rendszer egyes 

elemeinek logikai építkezéséhez ezek a lépések is felfűzhetők a PDCA-ciklus körfolyamatára. 

Ennek megfelelően a szabványosított rendszer egyes lépései a következők: 

PLAN:   1., 2., 3., 4., 5., 6. lépések 
DO:  7., 8., 9. lépések 
CHECK:  10. lépés 
ACT:  11. lépés 

A módszer alkalmazása egy önmagába visszaforduló körfolyamat, mely az eljárás folyamatos 

javulását biztosítja. Az így kialakított szabványosított lépések verifikálása a 9. fejezetben, egy 

konkrét vállalati esetpélda segítségével megtörtént.  
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A VÁLLALATI ALKALMAZÁS FELTÉTELEI 

Bár mind a dolgozat, mind pedig a korábbi hipotézisek igazolása alátámasztja azt, hogy az 

aggregáló módszerek, azon belül is a BUWAL-módszer könnyen és flexibilisen alkalmazható 

a vállalati viszonyok közepette, azt azonban látni kell, hogy a módszer jelenlegi formájában 

jóval többet nyújt, mint a nagy általánosságban alkalmazott KTÉ módszerek. Ezen „plusz” 

megszerzése azonban nem minden vállalatnak érdeke. A dolgozat által definiált alkalmazási 

feltételek megvizsgálása révén könnyen eldönthető, hogy mely vállalatoknak és milyen 

mélységben érdemes alkalmazni a módszert. 

A kidolgozott 8 feltétel a következő (bővebben lásd 6.1 fejezet): 

1. működő környezetmenedzsment rendszer, 
2. működő KTÉ rendszer, 
3. megfelelő szervezetméret, 
4. legyen igény az aggregált adatokra, 
5. megfelelő humán- és anyagi erőforrások rendelkezésre állása, 
6. megfelelő oktatás, 
7. erőteljes külső környezetvédelmi kommunikáció, 
8. lehetőség a módszer eredményeinek felhasználására a környezeti pályázatoknál. 

A felsorolt nyolc kritérium közül elsősorban az 1. – 5. kritérium a meghatározó jellegű, a 

többi megléte opcionális.  

AZ ELJÁRÁS ILLESZTHETŐSÉGE A KMR FOLYAMATÁBA 

A korábban definiált alkalmazási feltételek egyike, hogy az alkalmazó szervezet működtessen 

környezetmenedzsment rendszert (1. feltétel). Ez azért fontos feltétel, mert az ökopont-

módszer alkalmazása és a KMR rendszer működése között számos szinergia tapasztalható. A 

BUWAL-eljárás eredményeit a PDCA-ciklus bármelyik szakaszában fel lehet használni.  
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A legfontosabbak ezek közül a következők (bővebben lásd a 6.4 fejezetet): 

PLAN: 
– környezeti tényező és –hatás párok aktualizálása, 
– releváns környezeti tényezők kiválasztása, 
– környezeti politika aktualizálása,  
– környezeti célok és programok kialakítása. 

DO: 
– belső- és külső kommunikáció támogatása, 
– környezetvédelmi oktatások, 
– KMR technikai megvalósítása. 

CHECK: 
– környezeti teljesítményértékelő rendszer eredményeinek értékelése, 
– bevezetett technikai intézkedések hatékonyságának értékelése. 

ACT: 
– felső vezetés értékelésének támogatása. 

Látható, hogy a módszer alkalmazása kapcsán kapott eredmények felhasználhatók a KMR 

szinte teljes egészében, jelentős mértékben hozzájárulva annak hatékonyabb működéséhez. 

A MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL JÁRÓ JÁRULÉKOS ELŐNYÖK 

A BUWAL-módszer alkalmazása nem csak vállalati szinten jelenthet előnyöket, hanem 

„globálisabban” vizsgálva egy adott ország életében más területeken is. A származtatott 

előnyök három kategóriába sorolhatók: 

– vállalati előnyök, 
– környezetpolitikai előnyök, 
– tudományos előnyök. 

Mivel a vállalati előnyök korábban már részben (1. hipotézis) definiálásra kerültek, itt csak 

annyit kell hozzátenni, hogy a BUWAL-módszer alkalmazásának előnyei a KTÉ általános 

előnyei mellett leginkább arra alapulnak, hogy ez az eljárás részletezettebb, mélyebb 

információt nyújt a környezeti teljesítmény alakulásáról, segíti a szervezetet az általa okozott 

környezeti terhek tényleges felmérésében, továbbá lehetőséget nyújt az iparági, sőt az 

iparágak közötti benchmarkra is. Mindezen előnyök mellé a kommunikációs, illetve 

marketing előnyök is társulnak.   
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A környezetpolitikai előnyök is jelentősek lehetnek a módszer alkalmazása kapcsán. Mivel a 

módszer nem csak vállalati, hanem – adott esetben – nemzetgazdasági szinten is alkalmazható 

(lásd később), az alábbi alkalmazási előnyök definiálhatók (bővebben a 5.2.2 fejezetben): 

– definiálni lehet, hogy egy adott vállalat milyen mértékben járul hozzá egy országos, 
vagy globális problémához, 

– a különböző iparágakban aktív vállalatok környezeti teljesítménye összehasonlíthatóvá 
válik, ez segítséget nyújthat például a környezetvédelmi támogatások odaítéléséhez, 

– segítségével növelhető a környezetvédelmi támogatások odaítélésének hatékonysága, 
– indirekt módon az iparági eredmények értékelése hozzájárulhat a környezetpolitikai 

irányvonalak aktualizálásához, súlypontváltásához, 
– az ország környezeti teljesítményének értékelésére, monitorozására is felhasználható. 

Természetesen ezen előnyök csak akkor realizálhatók, ha az adott országra vonatkozó 

ökofaktorok köre olyan széles, hogy minden egyes iparágat és azok jellemző folyamatait 

képes lefogni. 

A módszer magyarországi adaptálása pozitív hozadékaként a tudományos, szakmai életben is 

járulékos előnyök jelentkezhetnek. A legfontosabbak a következők: 

– az ökofaktorok gondozása, folyamatos aktualizálása, továbbá kiterjesztése folyamatos 
tudományos munkát igényel, lehetőséget nyújt új kutatási irányok magyarországi 
meghonosítására, 

– a különböző transzferfunkciók és referencia-technológiák felkutatásával elérhető a 
faktorkészlet szektorspecifikusság tétele, mely további fejlesztési potenciált képvisel, 

– magyarországi életciklus-elemzések során felhasználhatóak lennének az 
országspecifikus faktorok (az életciklus hatásértékeléshez). 

E három csoport vizsgálata megerősíti azt az elvet, miszerint a módszer magyarországi 

adaptálása számos járulékos előnnyel jár együtt. 

A MÓDSZER ALKALMAZÁSA A VÁLLALATNÁL MAGASABB SZINTEKEN 

Jelen dolgozat célja egy vállalati szinten hatékonyan alkalmazható szabványosított rendszer 

kidolgozása és annak elemzése volt. Mindemellett azonban kitekintés, ajánlás jelleggel 

foglalkozott annak országszintű alkalmazásának lehetőségével is. Elvi síkon maradva a 

módszer alkalmas az országszintű adatok értékelésére, a trendek felvázolására is. Mint ahogy 

az korábban is kifejtésre került, ennek feltétele az ökofaktorok körének kiterjesztése. További 

lehetőség az országszintű alkalmazásra a környezetvédelmi pályázatok odaítélése során 

betöltött szerep.  
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Bizonyos jellegű pályázatok odaítélése során feltétel lehetne a pályázó vállalat számára 

környezeti teljesítményének BUWAL-módszerrel történő értékelése, melynek segítségével a 

szabályozó hatóság képet kaphatna arról, hogy melyik az a környezeti elem, 

környezetvédelmi terület, ahol az adott vállalatnak a legtöbb fejlesztenivalója van (azaz ahol a 

leginkább szükséges a környezeti terhelés csökkentése) és célzottan erre a területre adhatna 

támogatást. Ily módon a pályázati pénzek felosztása hatékonyabb lenne.  

Egy ilyen pilot-projekt folyik jelenleg is – a szező részvételével – a Környezet és Energia 

Operatív Program kapcsán, ahol a cél egy olyan vállalat-specifikus indikátor megteremtése, 

mellyel fel lehetne mérni a pályázati pénzek hatékony elosztását, illetve – utólag – a kiosztott 

fejlesztési támogatások hatékonyságát. Az indikátorra az ökofaktorokkal értékelt környezeti 

teljesítmény mérőszámai, az ökopontok megfelelőek. A projekt lezárása a közeljövőben 

várható.  

További alkalmazási lehetőség lenne az egyes gazdasági szektorok környezeti 

teljesítményének pontosabb ismerete és ezen információk visszacsatolása a szabályozó 

tevékenységbe.  

Ki kell azonban még egyszer hangsúlyozni, hogy ezen alkalmazások feltétele egy teljes körű, 

a gazdasági élet minden szegmensét lefedő ökofaktor-készlet rendelkezésre állása. Jelenleg 

Magyarországra csak az alap faktor-készlet lett adaptálva, ennek kibővítése további 

kutatásokat igényel. Ily módon a hipotézis ezen része csak elvben igazolható, a gyakorlati 

megvalósulást tekintve azonban nem. 

Összegezve tehát, a kutatás során bizonyítást nyert, hogy a BUWAL-módszer adaptálható 

Magyarországra, azaz a rendszer gerincét jelentő ökofaktorok kiszámolhatók, a módszer 

vállalati keretek között szabványosítható lépésekből felépíthető. Kifejtésre került továbbá, 

hogy azon szervezetek, melyeknek érdemes ezzel az eljárással foglalkozniuk (alkalmazás 

feltételei), az elemzés eredményeit hatékonyan integrálni tudják környezetmenedzsment 

rendszerük működésébe. Megállapítható továbbá, hogy a rendszer adaptálása, alkalmazása a 

vállalati előnyök mellett további járulékos előnyökkel (környezetpolitikai-, tudományos 

előnyök) is együtt jár. A módszer jelen körülményei között a gyakorlatban nem, csak 

elviekben igazolható azonban az, hogy a módszer kiterjeszthető a vállalatnál magasabb (adott 

esetben ország-) szintekre is. Ily módon – eltekintve az utolsó elemétől – a második hipotézis 

igazolást nyert. 
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HIPOTÉZIS 4: AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS MÓDSZERE VÁLLALATI SZINTEN EREDMÉNYESEN 
ALKALMAZHATÓ, A VERTIKÁLISAN EGYMÁSRA ÉPÜLŐ SZINTEK VIZSGÁLATA 
HOZZÁJÁRULHAT A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER HATÉKONYABB MŰKÖDÉSÉHEZ. 
AZ ALKALMAZÁSHOZ KIDOLGOZHATÓ EGY, AZ EUROSTAT EW-MFA-VAL 
HARMONIZÁLÓ SZABVÁNYOSÍTOTT MÓDSZER, MELY AZ ANALÍZIS SZINTJÉTŐL FÜGGŐEN 
ELTÉRŐ ELEMZÉSI MÓDSZEREKET KÍVÁN. 

Az anyagáram-elemzés (MFA) célja az ipari metabolizmus szerkezetének, az azt felépítő 

folyamatoknak a vizsgálata, elemzése. Nem tekinthető teljesen új kutatási iránynak, hiszen az 

alapját képező ipari metabolizmus eszméje, illetve vizsgálatának igénye az 1860-as évektől 

datálható. Ennek ellenére a módszer kikristályosodására, eljárásainak szabványosítására 

egészen az elmúlt század utolsó évtizedéig kellett várni. Az MFA gyakorlati alkalmazása 

hullámzó jelleget mutat az 1960-as évek kezdeti próbálkozásai után a hangsúly a komponens-

áramok elemzésére (SFA) tevődött át, majd a ’90-es évek újból az MFA-ról, annak is 

nemzetgazdasági alkalmazásáról szóltak.  

A kifejezett vállalati szintű alkalmazás nem volt jellemző, melynek részben oka a 

standardizált vállalati eljárás hiánya volt. Bár a vállalatok jelentős része bevezetett különböző 

módszereket anyagáramai vizsgálatára, ezek jelentős része nem képez egy koherens, 

szisztematikusan felépített rendszert, mindössze az input- és output-oldali mennyiségekre 

fókuszál.  

Jelen hipotézis felállításának célja, annak vizsgálata, hogy az anyagáram-elemzés módszere 

eredményesen alkalmazható-e vállalati viszonyok közepette. Ennek bizonyítása részben az 

alkalmazás lehetőségeinek vizsgálatát, részben pedig egy vállalatok által alkalmazható 

szabványosított módszer kifejlesztését igényelte. A vizsgálat során feltárt és elemzett területek 

a következők voltak: 

Az alkalmazás lehetőségei kapcsán: 
– az anyagáram-elemzés alkalmazásának előnyei, hátrányai vállalati szinten, 
– a KMR támogatásának lehetőségei, 

A szabványosított módszer kapcsán: 
– a vállalati anyagáram-elemzés lépései, 
– a vállalati anyagáram-elemzés szintjei, 
– az egyes szinteken alkalmazott módszerek bonyolultsága és az adatok aggregáltsága 

közötti fordított összefüggés, 
– az EUROSTAT EW-MFA-val harmonizáló vállalati módszer (áramok, indikátorok), 
– a vállalati szintű MFA betagozódása az anyagáram-elemzés magasabb szintjeibe. 
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AZ ALKALMAZÁS LEHETŐSÉGEI 

A gyakorlati alkalmazás hiánya ellenére kijelenthető, hogy az anyagáram-elemzés 

alkalmazása ajánlható vállalati viszonyok között, hiszen számos előnyt eredményez. Ezen 

előnyök egy része megegyezik a KTÉ alkalmazásának előnyeivel, hiszen a gyakorlatban az 

MFA sem más, mint teljesítmény-indikátorok gyűjtése a vállalat működéséről.  

Ennek megfelelően tehát az anyagáram-elemzés is hozzásegíti a döntéshozókat ahhoz, hogy: 

– folyamatokat pontosabban ismerjék, egyes folyamatok kapcsolódási pontjainak, 
egymásra épülését feltárják, 

– hatékonytalanságokat kiszűrjék, 
– szabályozást, döntéshozatalt pontos, fizikai jellegű adatokkal támasszák alá, 
– elemezzék a dematerializációt, energiahatékonyságot, illetve hozzájáruljanak annak 

növeléséhez, 
– folyamat-mérési, -ellenőrzési pontokat definiáljanak, 
– környezeti tényezők és –hatások elemzését támogassák, 
– környezetvédelmi célok és –programok definiálását, teljesülésük monitorozását 

egyszerűbbé tegyék,  
– a környezeti teljesítmény alakulásának monitorozását támogassák, 
– környezeti kommunikációt fizikai adatokkal támasszák alá, 
– gazdasági, környezeti elemzések adathátterének megteremtsék, 
– iparági benchmark lehetőségét megalapozzák. 

Természetesen vannak olyan tényezők is, amelyek a rendszer alkalmazását nehezítik. Ezek a 

teljesség igénye nélkül a következők: 

– az új szemlélettel kapcsolatos szervezeti ellenállás, 
– adatok beszerzésének nehézségei, 
– pótlólagos beruházások, erőforrás-igények, 
– szabványosított módszer hiánya. 

Mivel azonban – mint ahogy korábban is említésre került – a legtöbb vállalat valamilyen 

mélységben nyomon követi anyagáramai alakulását, ezért az új szemlélet „meghonosításával” 

kapcsolatos nehézségek korántsem akkorák, mint első körben tűnhetnek. Hasonló a helyzet az 

adatháttér kérdésével is. Gyakran az MFA folyamatát rá lehet építeni a már meglévő – például 

éppen KTÉ – rendszer mechanizmusaira és így a „ledolgozandó” indikátor-különbség nem 

annyira jelentős. A szabványosított módszer hiánya létező jelenség, ám ahogy hipotézis 

további részei bemutatják, kialakítása az EUROSTAT ajánlásainak megfelelően lehetséges. 
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Az anyagáram-elemzés alapvetően környezeti elemző eszközként lett kifejlesztve, ily módon 

vállalati szinten történő alkalmazása hozzájárulhat a környezetmenedzsment rendszer 

hatékonyabb üzemeléséhez is.  

A legfontosabb kapcsolódási pont magában a módszer alapjellemzőiben keresendő, vagyis 

abban, hogy az MFA célja a – jelen esetben – a vállalat környezet interface pontosabb 

ismerete, melynek folyamatos monitorozása, illetve az ezzel kapcsolatban jelentkező 

terhelések csökkentése a KMR fő célkitűzése is.  

A vállalat – környezet kapcsolatrendszer pontos ismerete hozzásegíthet a környezeti tényezők 

és – hatások listájának pontosításához, aktualizálásához, fizikai adatokkal alátámasztva az 

elemzést. További felhasználási területe az MFA eredményeinek – ez szorosan összefügg 

többek között a környezeti tényezők – környezeti hatások kérdéskörével is – a 

környezetvédelmi célok és – programok pontosabbá, hatékonyabbá tétele. Az alapelv 

egyértelmű: a helyzet pontosabb ismerete pontosabb szabályozási lehetőségeket, illetve a 

súlypontok hatékonyabb felismerését eredményezi.  

Összegezve tehát, az anyagáram-elemzés mind gazdasági (hatékonyságnövelés), mind pedig 

környezeti szempontból (környezeti teljesítmény hatékonyabb javítása) érdeke a 

vállalatoknak, vagyis a hipotézis ezen része igaznak tekinthető. 

A VÁLLALATI SZINTŰ SZABVÁNYOSÍTOTT MÓDSZER 

Az anyagáram-elemzés vállalati szintű alkalmazásának egyik fontos gátja az, hogy jelenleg 

nem érhető el egy egységesített módszertan az alkalmazás egyes kérdéseivel kapcsolatban. Ez 

annak is köszönhető, hogy az MFA fő csapásiránya az elmúlt időszakban a nemzetgazdaság-

szintű elemzések (EW-MFA) voltak. Nemzetgazdasági szintre az EUROSTAT dolgozott ki 

egységesített módszertani útmutatót [EUROSTAT, 2001]. A mikro-szint esetében ilyen 

jellegű módszertani ajánlás nem született, mindössze az ipari parkokra folytattak ilyen jellegű 

kutatásokat.  

A VÁLLALATI ANYAGÁRAM-ELEMZÉS LÉPÉSEI 

Az szabványosított módszertan kidolgozása kiemelkedően fontos lépés az MFA módszerének 

vállalati elterjesztése kapcsán. Hangsúlyozandó az is, hogy a kialakítani kívánt módszertan 

harmonizáljon az EUROSTAT által lefektetett megközelítéssel, hiszen csak így biztosítható a 

két megközelítés közötti koherencia. Mivel MFA-t általában olyan vállalatoknak célszerű 

alkalmazni, amelyek KMR-t is működtetnek, ezért a kidolgozás során célszerű a már 

bevezetett és ismert PDCA-ciklus logikájában gondolkodni. 
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Ennek megfelelően a vállalati MFA lefolytatásának egyes lépései a következők: 

1. az elemzés céljának definiálása, 
2. az elemzés szintjének definiálása, 
3. az elemzésbe bevont áramok definiálása, 
4. az elemzés mélységének definiálása, 
5. import, rejtett áramlások számbavételének kérdése, 
6. a vizsgált szint folyamatainak áttekintése, 
7. a vizsgált szint anyagáramainak áttekintése, 
8. anyagáram-indikátorok definiálása, 
9. mérési, figyelési pontok definiálása, 
10. mérőszám-eredmények gyűjtése, 
11. eredmények ellenőrzése, kiértékelés, következtetések levonása,  
12. a kapott eredmények bemutatása, 
13. a rendszer ellenőrzése 
14. visszacsatolás, a rendszer további javítása. 

  Az így kialakított lépések betagolhatók a PDCA-ciklus körfolyamatába a következő módon: 

PLAN:   1., 2., 3., 4., 5. lépések 
DO:  6., 7., 8., 9., 10. lépések 
CHECK:  11., 12. lépések 
ACT:  13. lépés 

Az egyes lépések részletesebb magyarázata érdekében lásd a 8.1 fejezetet.  

A definiált lépések szisztematikus végrehajtása egy olyan operacionalizált, folyamatosan 

javuló folyamatot eredményez, mely segíti a döntéshozókat környezeti teljesítményük, illetve 

a fenntarthatósággal kapcsolatos helyzetük pontosabb értelmezésében.  

Az egyes lépések pontos definiálása és végrehajtása alapvető fontosságú a módszer működése 

szempontjából, mégis bizonyos lépések nagyobb súllyal esnek latba, mint a többi. Ezek 

fontosságának indoklását jelen hipotézis további részei tartalmazzák.  

A VÁLLALATI ANYAGÁRAM-ELEMZÉS SZINTJEI 

Hasonlóképpen ahhoz, hogy az anyagáram-elemzésnek több szintje definiálható (mikro-, 

meso-, illetve makro-szint) a vállalati MFA is felbontható jól definiált szintekre.  
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Ezek a következők: 

– folyamat-szint, 
– technológia-szint, 
– termék-szint, 
– telephely-szint, 
– egyéb anyagáramok szintje. 

Az egyes szintek a vállalati működés egy pontosan definiált szegmensét fogják át és eltérő 

jellemzőkkel rendelkeznek. A vállalati MFA vertikális szintbeli építkezése a folyamat-szintről 

(mint az értelmesen definiálható legkisebb vizsgálati szint) indul és egészen a telephely-

szintig tart és a lentről felfelé, azaz a Bottom – Up elvet követi. Az egyes szintek logikailag 

egymásra épülnek, adathátteret nyújtva a másiknak.  

A legalacsonyabb folyamat-szintet követő technológia-szint összeállítható az azt felépítő 

folyamatok összességéből, továbbá – felfelé haladva a logikai láncban – a telephely szintű 

anyagáramok is felépíthetők egyrészt a telephelyen belül definiálható folyamatok 

anyagáramai, másrészt az adott telephelyen megtalálható technológiák anyagáramainak 

összességéből is.  Ez a fajta logikai építkezés az anyagáramok számbavételének módjában is 

képviselteti magát.  

Némiképp kilóg ebből a sorból a termék-, illetve az egyéb anyagáramok szintje. A termék-

szint érdekessége, hogy annak jelentős része a vállalati működésen kívül esik (a termék 

életciklusának a gyártást megelőző, illetve az azt követő szakasza), ily módon a vállalati 

anyagáram-elemzéseknek inkább csak elméleti, mintsem gyakorlati részét képezve. A 

termékekkel kapcsolatos anyagáramok felmérése az életciklus-értékelés feladata.   

Az egyéb anyagáramok szintje – szemben a termék-szinttel – vállalaton belüli folyamatokat 

ölel fel. Ami miatt mégsem lehet a korábban jelzett logikai láncba betagozni őket, az azon 

jellemzőjük, hogy általában a vállalat teljes működését átfogják mind vertikálisan, mind pedig 

horizontálisan, gyakran több folyamatot, adott esetben több technológiát is átívelnek. 

Alapvetően az egyéb anyagáramok kapcsán két csoport különíthető el, az egyik az egyes 

kémiai vegyületek rendszeren belüli áramlása, míg a másik bizonyos konkretizált anyagok 

rendszeren történő átáramlása.  
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Összegezve tehát a vállalati anyagáram-elemzésnek jól elkülöníthető szintjei definiálhatók, 

melyek – néhány kivételtől eltekintve – logikai rendben épülnek egymásra, adott esetben 

adatháttérként szolgálva a másikat. Az elemzés egyes szintjeinek definiálása, az elemzéshez 

választott módszerek, illetve a megcélzott eredmények szempontjából kulcsfontosságú.  

AZ EGYES SZINTEKEN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK BONYOLULTSÁGA ÉS AZ ADATOK 
AGGREGÁLTSÁGA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

Mint ahogy a korábbiakban is definiálásra került a vállalati anyagáram-elemzés egyes szintjei 

eltérő jellemezőkkel bírnak. Ezek az eltérő jellemzők a leginkább a gyűjtött adatok 

mélységében és azok aggregáltsági fokában érhetők tetten.  

A folyamat-szinten az anyagáramok pontos ismerete szükségeltetik. Ennek megfelelően a 

gyűjtött adatoknak mélységieknek és kevéssé aggregáltnak kell lenniük, vagyis a cél a lehető 

legpontosabb és legrészletesebb információk megszerzése.  

A technológia szintjén hasonló jellegzetességek érvényesülnek, azonban azt hozzá kell tenni, 

hogy mivel adott esetben egy technológia nagyon bonyolult lehet és számos részfolyamat 

alkothatja, ezért az adatok teljes körű és pontos számbavételét felválthatja azok mérleg-szerű 

(azaz döntően input- és output-orientált) gyűjtése. Ez a megoldás a folyamat-szinten tapasztalt 

részletes adatokkal szemben sokkal inkább aggregált adatokat gyűjt és elemez. 

A telephely-szintre tovább lépve ez a folyamat erősödik, az adatok nagymértékben 

aggregáltak, számosságuk jelentős mértékben lecsökken és a telephelyet, mint lezárt egységet 

kezelve döntően csak a bemeneti- és a kimeneti adatokat vizsgálják.  

A vállalati MFA két további szintje (termék, illetve egyéb anyagáramok) esetében ilyen 

jellegű tendencia definiálása nehéz, mivel logikailag teljesen más struktúra szerint épülnek 

fel.  

Az adatok mélységi jellegében és aggregáltságában tapasztalható eltérések visszatükröződnek 

az elemzéshez alkalmazott módszerek változásában is.  

Az elemzéshez alkalmazott módszereknek három csoportja különíthető el: 

– mérleg módszerek,  
– statikus modellezés, 
– dinamikus modellezés. 
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A három megoldás közül a mérleg-módszerek a legegyszerűbbek, esetükben az input-, illetve 

az output adatok mérleg jellegű összevetéséről lehet beszélni. A statikus modellezés során a 

mérleg-adatok helyett egyenleteket alkalmaznak melyekből számíthatók az anyagáramok. A 

dinamikus modellezés a statikus modellezés kibővített változata, mely a felhalmozott 

készletek jövőbeni hatásait is számszerűsíteni próbálja. Mivel a vállalati gyakorlatban az 

anyagáram-elemzés szempontjából felhalmozott készletnek tekintendő áramok nem 

jellemzőek, ezért ez a módszer a gyakorlatban nem használatos.  

Kapcsolódva az egyes szintek adatháttere kapcsán korábbiakban bemutatott jellemzőkhöz, 

elmondható, hogy míg a folyamat-szinten elsősorban a bonyolultabb statikus módszerek 

alkalmazása a jellemző, a technológia-szint átmenetet képvisel a statikus- és a mérleg-

módszerek között, addig a telephely-szinten egyértelműen a mérleg-módszerek alkalmazása 

jellemző.  

Párhuzamba állítva ezt az adatok aggregáltsági fokának változásával, kijelenthető, hogy az 

aggregáltsági fok növekedésével párhuzamosan az alkalmazott módszerek bonyolultsága 

csökken, azaz az aggregáltsági fok és az alkalmazott módszerek bonyolultsága közötti arány 

fordított arányosság.   

AZ EUROSTAT EW-MFA-VAL HARMONIZÁLÓ VÁLLALATI MÓDSZER (ÁRAMOK, 
INDIKÁTOROK) 

Az egységesített vállalati módszertan kialakítása során irányadó volt, hogy a kapott megoldás 

harmonizáljon a nemzetgazdaság-szintű elemzésekkel. Ez a harmónia két fő területen 

valósulhat meg: a vizsgált áramok, illetve az alkalmazott indikátorok szintjén.  

A vállalati módszertanban az EUROSTAT ajánlásában szereplő összes áram alkalmazható, 

ám a tényleges gyakorlatban ezek közül kiemelkedik néhány (bővebben lásd a 8.2 fejezetet): 

INPUT-OLDALON: 
– belföldi kitermelés (DE), 
– import (IM). 

RENDSZEREN BELÜLI ÁRAMOK: 
– átáramló anyagáramok (MT), 
– visszaforgatás (R). 

OUTPUT-OLDALON: 
– export (EX), 
– környezetbe történő kibocsátások (DPO). 
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A többi – az EW-MFA során használatos – anyagáram számszerűsítése az üzemi 

gyakorlatban, részben a számszerűsítés nehézsége, vagy kisebb mértékben annak irreleváns 

volta miatt nem jellemző.  

Összegezve tehát, bár az EW-MFA kapcsán feltárt összes anyagáram adaptálható a vállalati 

szintre, a gyakorlatban ezek mindegyikének számszerűsítése nem jellemző. Az itt felsorolt 

legjellemzőbb anyagáramok a vállalati anyagáram-elemzés „minimum-szintjét” képviselik, 

azaz ezen áramok számszerűsítése egy vállalati MFA rendszer kiépítéséhez nélkülözhetetlen. 

A vizsgált áramokhoz hasonlatosan az elemzéshez használt indikátorok köre is adaptálható a 

vállalati gyakorlatra. Az EUROSTAT ajánlásában szereplő összegzett indikátorok közül az 

alábbiak alkalmazhatók eredményesen a vállalati gyakorlatban (bővebben lásd a 8.3 fejezetet): 

INPUT-OLDALON: 
– közvetlen anyagbevitel (DMI), 

RENDSZEREN BELÜLI ÁRAMOK: 
– hazai anyagfelhasználás (DMC), 
– fizikai kereskedelmi mérleg (PTB), 

OUTPUT-OLDALON: 
– hazai feldolgozásból származó kibocsátás (DPO), 
– közvetlen anyagkimenet (DMO). 

Ezek az összegzett mérőszámok különösebb megerőltetés nélkül alkalmazhatók vállalati 

szinten.  

Az összegzett mérőszámok mellett további specifikus mutatók alkalmazása is indokolt. Ezek 

az indikátorok a vállalatok esetében döntő fontosságú anyagáramokat számszerűsítik: 

INPUT-OLDALON: 
– teljes vízbevitel (TWI), 
– teljes energia-bevitel (TEI), 

RENDSZEREN BELÜLI ÁRAMOK: 
– teljes újrahasznosított anyag (TRM) 

OUTPUT-OLDALON: 
– teljes hulladékképződés (TWO), 
– teljes szennyvíz-kibocsátás (TWWO). 

További újdonságképpen a nemzetgazdasági modellhez képest származtatott mutatók is 

képezhetők. Ezen mutatók kiindulási alapja az öko-hatékonyság definíciója.  
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A vállalati szinten az MFA szempontjából legrelevánsabb származtatott mutatók a 

következők: 

– termelés öko-hatékonysága (PEE) = EX / DMI, 
– vállalat öko-hatékonysága (CEE) = EX / TMR, 
– vállalat energia-hatékonysága (CENE) = EX / TEI. 

Összegezve tehát a vállalati MFA során ajánlható indikátorok a következők: 

– INPUT-OLDALON:   DMI, TWI, TEI 
– RENDSZEREN BELÜL:   DMC, PTB, TRM, PEE, CEE, CENE 
– OUTPUT-OLDALON:   DPO, DMO, TWO, TWWO 

A fentebb leírtakból egyértelműen látható, hogy a kutatás során kialakított egységesített 

vállalati módszertan jelentős mértékben harmonizál a nemzetgazdasági szintű modellel. 

Bizonyos áramlás-típusok, illetve bizonyos indikátorok számszerűsítése a vállalati szinten 

nem releváns, illetve nem jellemző, ezzel szemben azonban az indikátorok területén új elemek 

is megjelentek az EUROSTAT modellhez képest. Ezek azonban nem változtatják meg azt a 

tényt, hogy kialakított modell szellemiségében és tartalmában is harmonizál a 

„szabványosított” makro-szintű modellel. 

A VÁLLALATI SZINTŰ MFA BETAGOZÓDÁSA AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS MAGASABB SZINTJEIBE 

Az anyagáram-elemzés vállalati szintjeinek logikai egymásraépülése, az adatszintű 

kontinuitás bizonyított. Szintén ismert, hogy az MFA mikro-szinttől felfelé elhelyezkedő 

lépcsői egymásra épülnek, az aggregálás elviekben biztosított.  

A válaszra váró kérdés, hogy a vállalati szintű anyagáram-elemzés eredményei 

felhasználhatók-e a magasabb szintű elemzéseknél. A válasz elviekben igen, hiszen hasonlóan 

a vállalati szintekhez itt is biztosított a logikai építkezés (azaz például az egy gazdasági 

szektorban érdekelt szervezetek anyagáramainak összege kiadja a teljes szektor 

anyagáramlását).  

A gyakorlatban azonban számos probléma nehezíti ezt a fajta aggregálást. Ezek közül a 

legfontosabbak – felsorolás jelleggel – a következők: 

– nem minden vállalat foglalkozik anyagáram-elemzéssel, 
– nem biztosított az elvégzett elemzések azonos vizsgálati mélysége, 
– nem biztosított az azonos adatháttér, 
– nem biztosított, hogy az elemzés által lefedett időintervallumok fedik egymást, 
– a mikro-, meso- és makro-szint eltérő törvények, jellegzetességek szerint épül fel, 
– nehéz kiszűrni a kettős számbavételt (például export – import kérdésköre). 
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A felsorolt problémák mindegyike erőteljesen megkérdőjelezi az adatszintű aggregálás 

lehetőségét, illetve annak pontosságát. További fontos ellenérv, hogy hasonlóan a vállalaton 

belül a telephely-szinthez a makro-szinten is inkább a mérleg jellegű számbavétel a jellemző, 

nem pedig az egyes részáramok aggregálása.  

Az adatszintű kontinuitás feltétele tehát, bár elvben bizonyított, a valóságban nem valósul 

meg, így a hipotézis ezen része nem nyert bizonyítást.   

A negyedik hipotézis feltevései kapcsán igazolható volt, hogy az anyagáram-elemzés 

módszere hatékonyan alkalmazható vállalati szinten, az elemzés eredményei illeszthetők a 

környezetmenedzsment rendszer működésébe. Bizonyítást nyert továbbá, hogy vállalati 

szintre kidolgozható egy szabványosított módszer, mely harmonizál az EW-MFA 

metodológiájával. Az elemzésbe bevonható áramok és képezhető indikátorok nagyfokú 

koherenciát mutatnak a nemzetgazdasági szinten használt „párjaikkal”. Feltárásra került 

továbbá, hogy a vállalati MFA vertikálisan egymásra épülő egyes szintjei kapcsán az 

alkalmazott módszerek bonyolultsága és az adatok aggregáltsága közötti arányosság fordított 

arányosság. A vállalati elemzések adatszintű betagozódása az MFA magasabb szintjeibe 

azonban nem valósítható meg. Összegezve tehát a negyedik hipotézis – leszámítva annak 

utolsó részét – igazoltnak tekinthető.  

HIPOTÉZIS 5: A BUWAL-MÓDSZER ÉS A VÁLLALATI SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS 
ÖSSZEKAPCSOLÁSA LEHETSÉGES, AZ ÍGY KIALAKÍTOTT INTEGRÁLT MÓDSZER HATÉKONYAN 
ALKALMAZHATÓ. 

A kutatás során két különböző elemzési módszer, a BUWAL-módszer, valamint a vállalati 

szintű anyagáram-elemzés vizsgálata történt meg. Mind a két módszer szorosan 

összefüggésbe hozható adott szervezet környezeti teljesítményével. A BUWAL-módszer a 

környezeti teljesítmény értékelésére szolgál, míg a vállalati MFA a környezeti teljesítménnyel 

kapcsolatos adatok szisztematikus összegyűjtésére. Ily módon a két módszer közötti kapocs 

adott.  

A két különálló eljárás egy integrált módszerré történő összefogása két kérdésre is választ ad. 

Egyrészt biztosított lesz az értékelési rendszer adatokkal való ellátása (MFA –> BUWAL), 

másrészt pedig megvalósul az anyagáram-elemzés eredményeinek kvalitatív kiértékelése 

(BUWAL –> MFA).  
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A kettő közül az első egyértelmű, a második némi magyarázatra szorul. Az anyagáram-

elemzés egyik módszertani gyengesége, hogy mindössze összegyűjti az adott vizsgálati 

egységre vonatkozó adatokat, de minőségileg nem értékeli azokat. A környezeti hatásértékelő 

módszerek, mint amilyen a BUWAL is alkalmasak lehetnének ezen feladat betöltésére. 

Egyértelmű konszenzus azonban nem létezik jelenleg a kutatók között, hogy mely módszer 

lenne erre a legalkalmasabb.  

A konszenzus hiánya részben annak köszönhető, hogy – a kutatások jelenlegi trendjének 

megfelelően – a vizsgált egység a nemzetgazdaság szintje, ahol tényleg nehéz egy minden 

szempontból megfelelő módszer kiválasztása, többek között azért is, mert egy ország 

anyagáramlási rendszere nem vizsgálható önmagában, hiszen például az export, import és az 

azok kapcsán felmerülő indirekt áramok jelentős része nem az adott ország területén belül 

jelentkezik.  

A vállalati szféra azonban döntően más. Egyrészt egy adott vállalat tevékenységének 

szignifikáns része egy adott országon belül bonyolódik, így adott ökofaktor-készlettel 

elemezhető. Amennyiben más országokban is érdekelt a vállalat az sem jelent problémát, 

mivel az ottani faktorokkal kiszámolt környezeti teljesítmény (mértékegységtelenségéből 

kifolyólag) összegezhető a hazaival.  

Mivel jelen kutatás eredményeképpen immár Magyarországra vonatkozóan is elérhetőek az 

ökofaktorok, így ezek hiánya sem jelenthet gondot (természetesen kivéve az előbb vázolt 

esetet (több országban jelen lévő vállalat), ha esetleg valamelyik országra nem érhetők el ezek 

a faktorok). Természetesen jelen alap faktor-készlet csak bizonyos esetekben alkalmazható, 

de a további kutatások eredményeképpen a lista bővülésével ez az akadály is elhárul.  

Az, hogy vállalati szinten a lehetséges módszerek közül a BUWAL-módszer alkalmazható a 

leghatékonyabban a 2. hipotézisben bizonyítást nyert. Ismervén ezt a tényt, továbbá a fentebb 

felvázolt összefüggést a vállalati MFA és a környezeti hatásértékelő módszerek között, 

kijelenthető, hogy vállalati szinten az MFA és a BUWAL-módszer összekapcsolása 

lehetséges, megvalósítható. Ezt az elvet bizonyította az elemzett vállalati megvalósulás is.  

Az így létrejött integrált rendszer a környezeti teljesítményértékelés egy teljesen új, komplex 

dimenzióját nyitja meg a vállalatok előtt, mely teljes körű, pontos, reprodukálható 

eredményeket ad és lehetőséget nyújt a tényleges környezeti hatások számbavételére is.  
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Az integrált eljárás további előnye az egységesített, „szabványosított” alapokon nyugvó 

robosztus volta, valamint flexibilis, hatékony, könnyű alkalmazhatósága, mely révén a vállalat 

döntéshozói mélységi és minőségi környezeti információkhoz juthatnak.  

A kialakított integrált rendszer alkalmazása az MFA magasabb szintjein elméletben nem 

ütközik akadályokba, hiszen ezeken a szinteken is lehetőség van a kapott adatok 

ökofaktoroknak történő megfeleltetésére. A szintek között feljebb haladva, az elemzések 

bonyolultabbá válásával azonban a hasznosítás esélye egyre csökken.  

Ennek oka részben a növekvő számú anyagáramot leképezni tudó ökofaktorok számának 

adott esetben korlátozottsága, illetve a korábban említett országhatárokon átívelő áramok 

problémaköre. 

Mindezek ellenére összegzésképpen elmondható, hogy a BUWAL-rendszer és a vállalati 

MFA összekapcsolása lehetséges, jelentős potenciálokat hordoz magában, az integrált 

rendszer könnyen illeszthető a szervezet működésébe. Vállalati szinten az integrált rendszer 

működését nem terhelik jelentős szakmai problémák, így hatékonyan alkalmazható a vállalati 

környezeti teljesítményértékelés pontosabbá és minőségibbé tételéhez.  

TOVÁBBI KUTATÁSI IGÉNYEK 
A kutatás során természetesen számos olyan kérdés is felmerült, mely további kutatásokat 

igényel. Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

1. TERÜLET 

AZ AGGREGÁLÓ MÓDSZEREK, EZEN BELÜL IS A BUWAL-MÓDSZER TOVÁBBI MÓDSZERTANI 
FEJLESZTÉSE (PL.: PANEL-JELLEGŰ SÚLYOZÁS), 

2. TERÜLET 

A BUWAL-MÓDSZER ÁLTAL ELEMZETT KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK KÖRÉNEK TÁGÍTÁSA, A 
MEGLÉVŐ MODELLEK ROBOSZTUSABBÁ TÉTELE (PL.: ZAJTERHELÉS), 

3. TERÜLET 
MAGYARORSZÁGI ÖKOFAKTOROK KÖRÉNEK FOLYAMATOS TÁGÍTÁSA, AZ ÉRTÉKEK PERMANENS 
AKTUALIZÁLÁSA, 

4. TERÜLET 
AZ ÖKOFAKTOROK SZEKTOR-SPECIFIKUSSÁ TÉTELE ÉRDEKÉBEN REFERENCIA-TECHNOLÓGIÁK 
FELTÁRÁSA, TRANSZFERFUNKCIÓK ELEMZÉSE, 

5. TERÜLET 
AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS EGYES SZINTJEI KÖZÖTTI ADATSZINTŰ KONTINUITÁS FELTÉTELÉNEK 
MÉLYSÉGI VIZSGÁLATA, 
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6. TERÜLET 
A BUWAL-MÓDSZER MAKRO-SZINTŰ MFA-KAL KAPCSOLATOS ALKALMAZÁSÁNAK ELEMZŐ 
JELLEGŰ VIZSGÁLATA, 

7. TERÜLET 
A KIALAKÍTOTT INTEGRÁLT (BUWAL – MFA) RENDSZER ROBOSZTUSSÁGÁNAK ERŐSÍTÉSE, 
ELEMZÉSI KÖRÉNEK SZÉLESÍTÉSE, A KÖNNYEBB ALKALMAZHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN SZOFTVERES 
MEGVALÓSÍTÁSA. 

 Összegezve az idáig elmondottakat, kijelenthető, hogy az ily módon kifejlesztett integrált 

módszer egyértelmű cáfolata annak, hogy mélységi információk egy adott vállalat környezeti 

teljesítményéről csak olyan nagy ráfordítással nyerhetők, amelyet egy vállalat már nem vállal.  

A két módszer standardizált vállalati alkalmazása és ezek módszertani összekapcsolása 

lehetőséget nyújt arra, hogy könnyen, hatékonyan, minimális energiaráfordítással a vállalatok 

pontos képet kaphassanak arról, hogy környezeti teljesítményük milyen környezeti hatásokat 

generál és ezen információkra alapozva hatékonyan tervezhessék meg környezetvédelmi 

intézkedéseiket, célkitűzéseiket, ezzel is pár lépéssel közelebb kerülve a fenntarthatósághoz.  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Egy ilyen munka megírása nem egyszemélyes feladat, inkább jellemezhető team-munkaként, 

mely munkában mindenki a maga részét hozzátéve járul hozzá az egész megszületéséhez. E 

kis részek nélkül a dolgozat nem lett volna teljes.  

Köszönet illeti Dr. Kósi Kálmánt, aki témavezetőként jelentős mértékben hozzájárult a 

dolgozat témájának, szerkezetének, mondanivalójának és következtetéseinek kialakításához, 

formálásához. Szakmai hozzáértése, tapasztalata sokat segített a kutatás során. 

Külön köszönet illeti Vagdalt Lászlót, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 

környezetvédelmi megbízottját, kinek segítsége felbecsülhetetlen volt a mondanivaló 

gyakorlatorientáltságának megteremtésében, és aki tanácsaival, gyakorlati tapasztalataival és 

lendületével támogatta a szerző munkáját.  

A dolgozat során felmerülő kérdések, adatigények megválaszolásában a Központi Statisztikai 

Hivatal, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a VITUKI Kht., valamint az Észak-Dunántúli 

Környezetvédelmi Felügyelőség szakemberei nyújtottak nagymértékű segítséget. 

És végül – név nélkül – köszönet mindazoknak, kik lehetővé tették a nyugodt, szakmai 

munkát, a biztos hátteret, az építő jellegű légkört. 

Még egyszer köszönet mindenkinek ki direkt, vagy indirekt módon hozzátette a maga ilyen, 

vagy olyan kis részét e munka megszületéséhez. 

 



 

272 



 

 

 

MELLÉKLETEK 



 

 



 

275 

MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET    
 

A CML 2001 MÓDSZER RÖVID BEMUTATÁSA, ELVI FOLYAMATÁBRÁJA 

Mint ahogy a 3.4 fejezetben bemutatásra került a CML 2001 módszer az LCIA módszerek 

midpoint, azaz hatásorientált kategóriájába tartozik. Ennek megfelelően vizsgálati, elemzési 

területe a terhelés – hatás láncban elsősorban a köztes pontokra fókuszál.  

A CML 01 módszer alapvetően három fő hatáskategória-csoportot különböztet meg 

[GOEDKOOP et al., 2004]: 

– kötelező hatáskategóriák1, 
– kiegészítő hatáskategóriák2, 
– további hatáskategóriák3. 

A CML 01 módszertan a kötelező hatáskategóriákra tartalmaz alapindikátorokat, melyek az 

LCIA-k során elérhető legjobb megközelítéseken alapszanak. A kötelező hatáskategóriák 

használata elsősorban az egyszerűsített elemzésekhez ajánlható. A módszer a kiegészítő 

hatáskategóriák indikátoraira is tartalmaz irányelveket, ám ezek nem az életciklus 

hatásértékelő módszerek konszenzusos megoldásain nyugszanak.  

A legfontosabb kötelező hatáskategóriák az alábbiak: élettelen erőforrások kimerülése, 

klímaváltozás, sztratoszférikus ózoncsökkenés, humántoxicitás, édesvízi ökotoxicitás, tengeri 

ökotoxicitás, szárazföldi ökotoxicitás, szmogképződés, savasodás, eutrofikálódás. 

A módszer lehetőséget nyújt a kapott eredmények normalizálására is, méghozzá három 

szinten: az egész világra (1990-es adatokon), Európára (1995-ös adatokon), Hollandiára 

(1997-es adatokon) vonatkoztatva.  

A kapott adatok csoportosítása és esetleges súlyozása a módszer olvasatában opcionális lépés, 

ennek megfelelően nem tartalmaz erre vonatkozó faktorokat. 

A módszer előnyei és a vele kapcsolatban felmerülő legfontosabb kritikák a 3.4 fejezetben 

bemutatásra kerültek. 
 

 

                                                      
1 A legtöbb LCA-ban használatos kategória indikátorok. 
2 Létezik rá működési indikátor, de általában nem használják az elemzésekben. 
3 Nem létezik hozzájuk működési indikátor, ebből kifolyólag nem implementálhatók az LCA folyamatába. 
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2. MELLÉKLET    
 

AZ EPS 2000 MÓDSZER RÖVID BEMUTATÁSA, ELVI FOLYAMATÁBRÁJA 

Az EPS 2000 módszer az LCIA módszerek monetarizáló csoportjába tartozik. Módszertani 

alapja az egyes környezeti hatáskategóriák monetarizált értékekkel való felruházása. Ehhez a 

fizetési hajlandóság (WTP) módszerét használja.  

A módszer kifejlesztése során a ’fentről – lefelé’, azaz a top-down megközelítést követték, 

vagyis a kiindulópont annak az ismerete volt, amit a terméktervezők tudni szerettek volna.  

Az EPS-módszerben az modellbe vont hatáskategóriák (védendő területek) a következők 

[STEEN, 1999a]: 

– emberi egészség, 
– az ökoszisztéma termelőkapacitása, 
– abiotikus erőforrás-készletek, 
– biodiverzitás, 
– kulturális és rekreációs értékek.  

Az egyes védendő elemek csoportjába tartozó hatáskategóriák súlyozására monetarizált 

értékeket használtak. Ily módon az egyes hatások relatív súlyát az ún. ELU (Environmental 

Load Units) értékek definiálják. 1 ELU = 1 EUR. A módszerben a kapott értékek nem 

normalizáltak, az eljárás csak az adatok osztályozására és a hatások értékelésére tér ki.  A 

használat megkönnyítése érdekében az egyes hatások esetében súlyozott és összegzett 

faktorok kerültek definiálásra.   

Az EPS módszer előnyei és hibái kapcsán lásd a 3.4 fejezetet. 
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3. MELLÉKLET    
 

AZ ECO-INDICATOR 95 MÓDSZER RÖVID BEMUTATÁSA, ELVI FOLYAMATÁBRÁJA 

Az Eco-indicator 95 módszer a Distance to Target módszerek klasszikus képviselője. 

Különlegessége, hogy a célértékek definiálása természettudományos, nem pedig 

környezetpolitikai alapokon nyugszik.  

A természettudományos célok kiválasztásának három lehetséges módja [GOEDKOOP, 1995]: 

– nulla a célérték (nem engedhető meg terhelés), 
– nincs hatás (minimális terhelés, nincs számottevő károsodás), 
– alacsony károsodás szintje (érzékelhető, de behatárolt mértékű károsodás) 

közül a harmadik verziót választották.  

A módszer az – akkor még nem létező – ISO 14042 által ajánlott lépések közül az 

osztályozás, jellemzés, normalizálás, valamint a súlyozás elemeit tartalmazza. 

A rendszer az osztályozás során az alábbi hatáskategóriákat veszi figyelembe: radioaktív 

emissziók, ózonfogyás, nehézfémek hatásai, rákkeltő anyagok hatásai, nyári szmog-képződés, 

téli szmog-képződés, rovarirtó szerek hatásai, üvegházhatás, savasodás, eutrofikálódás. Az 

ÉCLE eredményeit ezen csoportokhoz van lehetőség hozzárendelni (folyamatábra HATÁS 

oszlopa).  

Az egyes osztályok esetén a tényleges indikátor-eredmények kiszámítása normalizálás és 

súlyozás segítségével történik. a számítás során alkalmazott alapegyenlet a következő: 

I = Wi x Ei / Ni x Ni / Ti 

3/1. EGYENLET: INDIKÁTOR-EREDMÉNY SZÁMÍTÁSA AZ ECO-INDICATOR 95 ESETÉN 

ahol: Wi: szubjektív súlyfaktor, Ei: tényleges kibocsátás, Ni: normalizációs érték, Ti: célérték. 

A normalizációs érték nem más, mint adott komponens esetén az éves európai kibocsátás 

mértéke1, 1988-as bázison. Az Ni / Ti hányados pedig nem más, mint az ún. redukciós faktor, 

vagyis, hogy adott kibocsátást hányadrészére kell csökkenteni, hogy a célérték 

megvalósulhasson. A szubjektív súlyfaktor kiküszöbölése a terhelés – hatás függvény 

analízise után történt meg.  

                                                      
1 Az adatgyűjtés alapját a rendelkezésre álló publikációk jelentették, ahol ezek nem álltak rendelkezésre az egész világra vonatkozó 

adatokból lettek az értékek extrapolálva, az egyes országok energiafogyasztási adatait figyelembe véve, illetve bizonyos adatok esetében a 
holland értékek lettek felszorozva. 
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Lineáris terhelés – hatás függvényt feltételezve a fenti egyenlet a következő formába írható át:  

 I = Dk x Ei / Ti  

3/2. EGYENLET: AZ ECO-INDICATOR 95 ALAPEGYENLETE, LINEÁRIS TERHELÉS - HATÁS FÜGGVÉNYT 
FELTÉTELEZVE 

ahol: Dk, nem más, mint a súlyfaktor, ami a célérték szintjén észlelhető terhelés függvénye. 

Ily módon lehetőség nyílt a szubjektivitás kizárására, vagyis az egyenlet az alábbi módon 

változott: 

 I = Dk x Ei / Ni x Ni / Ti  

3/3. EGYENLET: AZ ECO-INDICATOR 95 ALAPEGYENLETE, ÁTRENDEZVE 

A kategória végpontok (endpointok) esetében a módszer három területet vesz figyelembe, 

melyek a következők (folyamatábra KÁROSODÁS oszlopa): 

– idő előtti elhalálozás, 
– egészségkárosodások mértéke, 
– ökoszisztéma-károsítás. 

Mivel az egyes kategória-végpontokhoz számos hatás hozzájárulhat, ezért az átfedések és 

dupla számbavétel elkerülése érdekében csak az adott károsodáshoz domináns módon 

hozzájáruló hatásokat vették figyelembe. Ahhoz, hogy az elemzés végén ezek az értékek 

összeadhatóak legyenek meg kellett határozni azokat az értékeket az egyes kategóriák 

esetében, melyek egyenlő terhelést jelentenek (folyamatábra ÉRTÉKELÉS oszlopa). Ez 

szubjektív, de formalizált módon történt és a következő eredményt adta: 

1 extra elhalálozás 1 millió főre vetítve 1 év alatt = nyári szmog által okozott megbetegedések 
száma = 5 %-os ökoszisztéma romlás (hosszú távon) 

Ily módon lehetőség van arra, hogy az egyes jellemzők közös nevezőre legyenek hozva2. A 

módszer látszólagos formalizáltsága ellenére mégis ez a módszer egyik leggyengébb pontja 

[GOEDKOOP, 1995]. 

A módszer tényleges működése a következőképpen zajlik: az ÉCLE eredményeinek 

osztályozása és a megfelelő kategória-indikátorok menti összegzése után a minden egyes 

hatáskategóriára kiszámított súlyfaktorral kell beszorozni az egyes értékeket és ily módon 

lehetővé válik az értékek összegzése. Az eredeti módszer 100 anyagra vonatkozóan tartalmaz 

értékeket. Mindezen megoldásokkal az EI’95 volt az első olyan aggregáló módszer, mely 

teljes körű aggregációt tett lehetővé [FRISCHKNECHT, 2006]. 

Az EI’95 legfontosabb pozitívumai és negatívumai a 3.4 fejezetben találhatók. 
                                                      
2 Ezt a megközelítést nevezik a szakirodalomban normatív megközelítésnek. 
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4. MELLÉKLET    
 

AZ ECO-INDICATOR 99 MÓDSZER RÖVID BEMUTATÁSA, ELVI FOLYAMATÁBRÁJA 

Az Eco-Indicator 99 az Eco-indicator 95 módszer megújítása. Szemben az eredeti EI’95-tel az 

EI’99 már nem hatásorientált, hanem károsodás-orientált, azaz endpoint-módszer. A módszer 

tervezésekor a szakértők – hasonlóan az EI’95-höz – az ún. top-down megközelítést 

alkalmazták.  

Az EI’99 kifejlesztésének célja az EI’95 modell hibáinak kijavítása volt, melyek közül a 

legfontosabbak a következők voltak [GOEDKOOP – SPRIENSMA, 2001]: 

– az értékeléshez használt panel-megközelítés alaposabb előkészítése, 
– a kárkategóriák pontosabb definiálása, 
– a földhasználat, illetve az erőforrások kimerülésének bevonása a hatáskategóriák közé, 
– a kárfüggvény pontosabb modellezése, 
– a szubjektivitás hatásának csökkentésére a Kulturális Teória módszertanának 

bevezetése, 
– a hatások jellemzőinek átfogóbb definiálása. 

Az EI’99 módszertan alapvetően egy háromlépéses modell. Az első lépés a technoszférát 

jellemzi, eredménye leltárelemzés indikátorai, a második és egyben törzsrész az ökoszféra 

modellezésére született, célja a leltárelemzés eredményeinek és a három kategória-

végpontnak az összekötése. A gyakorlatban ez az értékelés fázisa. A harmadik lépcsőfok már 

az értékelmélet kereteit érinti, célja a három kategória-végpont súlyozása és összegzésének 

segítése, valamint az elemzési fázis értékválasztásainak alátámasztása.  

Mint ahogy említésre került az EI’99 módszere a károrientált módszerek közé tartozik. az 

általa elemzett három védendő terület: 

– az emberi egészség, 
– az ökoszisztéma egészsége, 
– az erőforrás-kiaknázás. 

Az emberi egészség témakörének értékeit ún. DALY-kben mérik és a légzőszervi- és 

karcinogén hatásokat, a klímaváltozás kapcsán jelentkező hatásokat, az ózoncsökkenés, illetve 

a radioaktív sugárzás hatásait tartalmazza. Az eredmények DALY-ben történő megjelenítése 

egy ötlépcsős folyamat végkifejlete, melynek lépései: idő előtti elhalálozás-elemzése, 

expozíció elemzése, hatásértékelés, kárelemzés és a végén kárértékelés és a Kulturális Teória 

eredményei. A folyamat végeredménye adott terhelés DALY-ben kifejezve.  
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Az ökoszisztéma minőségének mérőszáma a környezetterhelés miatt eltűnt fajok száma. 

Ebben az esetben a kárelemzés folyamata már nem annyira kidolgozott, mint az emberi 

egészség esetében. Az érintett területek a következők: ökotoxicitás (mérőszáma: azon fajok 

aránya, amelyek toxikus stressz alatt kénytelenek élni1), mely becsléseken alapul, savasodás 

és eutrofikálódás együtt értékelve (mérőszáma: az edényes-növényekben bekövetkezett 

károsodások aránya), valamint a területhasználat és –átalakítás (szintén a területtípustól függő 

edényes-növények számának modellezésétől függ). A klímaváltozás, ózoncsökkenés és 

szmog-képződés környezetállapotra gyakorolt hatását a modell nem tartalmazza. 

Az erőforrás-felhasználás modellezésére a jövő generációk számára fennmaradó erőforrások 

minőségi jellegét leíró indikátort használ a módszer.  

Az EI’99-ben megtalálható adatok és számítások európai viszonyokra vonatkoznak, csakúgy, 

mint a kárelemzések is úgy kezelik a helyzetet, mintha azok csak Európán belül léphetnének 

fel2. 

A károk modellezése során fellépő bizonytalanságok kiküszöbölésére három különféle 

megközelítést alkalmaztak a modellkészítők, melyek a [HOFSTETTER, 1998] által is 

alkalmazott Kulturális Teórián nyugszanak. Ez a három modell a következő: 

EGALITÁRIUS:  

A jövő generációi ugyanolyan fontosak, mint a mai emberek. Ezt a megközelítést szokás 

hosszú távú perspektívának is nevezni. Ebben a megközelítésben minden elérhető 

tudományos adat és –modell a módszertan része, köszönhetően a hosszú távú perspektívának. 

Természetesen ezzel szorosan összefüggő módon ez a változat tartalmazza a legtöbb (mind 

adat, mind pedig elmélet szinten) bizonytalanságot. 

INDIVIDUALISTA:  

A jelen generációi és a tér, amiben élnek a legfontosabb. Szokás rövid távú perspektívának is 

nevezni. Csak a tudományos szempontból megfelelően alátámasztott elméletek kerülhetnek 

bele, ennek megfelelően ez a legbiztosabb, de egyben „legszűklátókörűbb” verzió is. 

 

 

                                                      
1 Ez nem más, mint az ún. PAF = Potentially Affected Fraction of Species mérőszáma. 
2 Természetesen azon hatások esetében, melyek ország- és kontinenshatárokon átterjedők (Pl.: klímagázok, ózonbontó anyagok, stb.) ez a 

megszorítás nem lett figyelembe véve. 
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HIERARCHISTA:  

Konszenzusteremtő a jelen és a jövő, valamint a térbeliség és egész világ tekintetében. 

Tágabb, mint az individualista verzió, általánosan (mind a tudományos, mind pedig a politikai 

körök által elfogadott) elveket és módszertanokat tartalmaz. 

Az LCIA-módszer alkalmazójának, függően attól, hogy az elemzésnek mi a célja, lehetősége 

van a három módszer közül választani. A három kategória-végpont összegzéséhez szükséges 

súlyok kialakítása egy LCA-szakértők között lefolytatott írásos panel-eljárás eredménye. Ez 

természetesen csak egy álláspontot tükröz – adott szituáció függvényében – lehetőség van 

egyedi súlyfaktorok kialakítására is. Az egyes kategóriák relatív súlyosságának megítélésében 

segítséget nyújthat az ún. súly-háromszög3 is [HOFSTETTER, 1998]. Egy ilyen 

súlyháromszöget mutat a 4/1. ábra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4/1. ÁBRA: A SÚLYHÁROMSZÖG EGY LEHETSÉGES VÁLTOZATA 
FORRÁS: [GOEDKOOP – SPRIENSMA, 2001] 

Az EI’99 kapcsán definiálható számos bizonytalanság (lásd 3.4 fejezet) ellenére a módszer az 

LCIA módszerek radikálisan új képviselője, mely eredményesen alkalmazható aggregáló 

módszerként.   

 
                                                      
3 A súly-háromszög nem más, mint egy háromszög, melynek három csúcsa a három különböző kategória-végpontot (emberi egészség, 

ökoszisztéma épsége, erőforrás-felhasználás) jelképezi. A háromszög minden oldala fel van osztva 0 – 100 %-ig, mely az egyes 
végpontok fontosságát jelképezi (Pl.: az emberi egészség és az ökoszisztéma épsége közötti oldal segítségével meg lehet állapítani a két 
terület egymáshoz képesti relatív súlyát). Minden kategóriapontot összekötve kialakul egy raszter, melynek minden pontja a három 
saroktól mért távolságnak megfelelően a három tényező adott pontban mért egymáshoz képesti súlyát definiálja.  

(%
)

(%
)

(%)

WEQ Súlyfaktor – ökoszisztéma-
minőség károsodása

WHH Súlyfaktor – emberi egészség 
károsodása

WR Súlyfaktor – erőforrás-
károsodás

WEQ + WHH + WR = 100%

(%
)

(%
)

(%)

(%
)

(%
)

(%)

WEQ Súlyfaktor – ökoszisztéma-
minőség károsodása

WHH Súlyfaktor – emberi egészség 
károsodása

WR Súlyfaktor – erőforrás-
károsodás

WEQ + WHH + WR = 100%
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6. MELLÉKLET    
 

AZ EGYES AGGREGÁLÓ MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

 

 

 

 

  CML 2001 EPS 2000 ECO INDICATOR '99 ÖKOPONT-MÓDSZER

T1 2 0 0 1 
T2 2 0 2 1 
T3 1 2 0 1 
T4 2 1 2 1 
T5 2 1 2 2 
T6 2 1 2 1 
T7 2 2 2 2 
T8 1 1 1 1 
T9 1 1 1 2 
T10 1 1 1 1 
T11 0 2 2 1 
T12 0 2 1 0 
T13 1 2 2 1 

∑ Τ 17 16 18 15 
A1 2 2 2 2 
A2 2 1 2 2 
A3 1 1 1 2 
A4 1 1 1 2 
A5 1 1 1 2 
A6 1 1 1 1 
A7 2 2 2 2 

∑ Α 10 9 10 13 
Súlyozva 15 13,5 15 19,5 
I1 1 1 1 2 
I2 1 2 1 2 
I3 1 1 1 2 
I4 1 1 1 2 
I5 1 2 1 2 
I6 1 1 1 2 

∑ Ι 6 8 6 12 
Súlyozva 9 12 9 18 
∑∑ súlyozás nélkül 33 33 34 40 
∑∑ súlyozással 41 41,5 42 52,5 
SORREND 4. 3. 2. 1. 
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7. MELLÉKLET    
 

AZ EREDETI SVÁJCI ÖKOFAKTOROK (1997), FORRÁS: [BUWAL, 1998] 

 

 

Komponens Mértékegység FAKT.  FKRIT. 
Ökofaktor 

[ÖP/g]
LÉGNEMŰ EMISSZIÓK

NOX t/év 136.000 45.000 67 
SO2 t/év 34.300 25.400 53 

NMVOC t/év 211.000 81.000 32 
NH3 t/év 70.700 33.400 63 
HCl t/év 2.360 - 47 
HF t/év 76 - 85 

PM10 t/év 36.000 18.000 110 
CO2 t/év 44.200.000 15.000.000 0,20 
CH4 t/év 237.000 - 4,2 
N2O t/év 11.800 - 62 

R11-ekvivalens t/év 1.470 850 2.000 
Pb t/év 226 280 2.900 
Cd t/év 2,5 4,5 120.000 
Zn t/év 630 1.100 520 
Hg t/év 3,3 - 120.000 

FELSZÍNI VÍZBE TÖRTÉNŐ EMISSZIÓK
KOI t/év 115.000 140.000 5,9 
DOC t/év - - 18 
TOC t/év - - 18 

P t/év 2.900 1.200 2.000 
összes-N t/év 40.000 24.000 69 

NH4
+ t/év - - 54 

NO3
- t/év - - 16 

Cr t/év 38 240 660 
Zn t/év 188 940 210 
Cu t/év 71 240 1.200 
Cd t/év 0,94 9,4 11.000 
Hg t/év 0,47 1,4 240.000 
Pb t/év 33 470 150 
Ni t/év 42 470 190 

AOX t/év 470 1200 330 
FELSZÍN ALATTI VÍZBE TÖRTÉNŐ EMISSZIÓK, TALAJTERHELÉS
Nitrát a talajvízben t/év 150.000 75.000 27 

Pb t/év - - 2.900 
Cu t/év - - 1.900 
Cd t/év - - 120.000 
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Komponens Mértékegység FAKT.  FKRIT. 
Ökofaktor 

[ÖP/g]
Zn t/év - - 520 
Ni t/év - - 1.900 
Cr t/év - - 1.300 
Co t/év - - 3.800 
Hg t/év - - 120.000 
Th t/év - - 96.000 
Mo t/év - - 19.000 

növényvédőszer t/év 1.800 1.500 800 
hulladék – felszíni 

depóniába t/év 3.030.000 2.430.000 0,5 

hulladék – felszín 
alatti depóniába t/év 41.000 41.000 24 

kis- és közepes 
aktivitású 

radioaktív hulladék 
m3/év 1.190 600 3.300 

(ÖP/cm3) 

nagy aktivitású 
radioaktív hulladék m3/év 85 43 46.000 

(ÖP/cm3) 
ERŐFORRÁSOK 

primer 
energiahordozók TJ/év 1.027.000 1.012.000 1 (ÖP/MJ) 

ÜVEGHÁZGÁZOK ÉS ÓZONBONTÓ ANYAGOK
CFCl3 ODP alapján 2.000 
CF2Cl2 ODP alapján 2.000 
CF3Cl ODP alapján 2.000 
C2Cl5F ODP alapján 2.000 
C2Cl4F2 ODP alapján 2.000 
C2Cl3F3 ODP alapján 1.600 
C2Cl2F4 ODP alapján 2.000 
C2Cl F5 ODP alapján 1.200 
C3Cl7F ODP alapján 2.000 
C3Cl6F2 ODP alapján 2.000 
C3Cl5F3 ODP alapján 2.000 
C3Cl4F4 ODP alapján 2.000 
C3Cl3F5 ODP alapján 2.000 
C3Cl2F6 ODP alapján 2.000 
C3Cl F7 ODP alapján 2.000 
CHF3 GWP alapján 2.300 
CH2F2 GWP alapján 130 
CH3F GWP alapján 30 

C5H2F10 GWP alapján 260 
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Komponens Mértékegység FAKT.  FKRIT. 
Ökofaktor 

[ÖP/g]
C2HF5 GWP alapján 560 
C2H2F4 GWP alapján 200 
C2H2F4 GWP alapján 260 
C2H4F2 GWP alapján 28 
C2H3F3 GWP alapján 60 
C2H3F3 GWP alapján 760 
C3HF7 GWP alapján 580 
C3H2F6 GWP alapján 1.300 
C3H3F5 GWP alapján 110 

CF2BrCl ODP alapján 6.000 
CF3Br ODP alapján 20.000 

C2F4Br2 ODP alapján 12.000 
CF4 GWP alapján 1.300 
C2F6 GWP alapján 1.800 
C3F8 GWP alapján 1.400 
C4F10 GWP alapján 1.400 
c-C4F8 GWP alapján 1.700 
C5F12 GWP alapján 1.500 
C6F14 GWP alapján 1.500 

CHClF2 GWP alapján 300 
CHCl2C ODP alapján 40 
CHFClC GWP alapján 94 
C2H3Cl2 ODP alapján 220 
C2H3ClF GWP alapján 360 

CCl4 ODP alapján 2.200 
CH3Br ODP alapján 1.400 

C2H3Cl3 ODP alapján 200 
SF6 GWP alapján 4.800 
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9. MELLÉKLET    
 

AZ ÖKOFAKTOROK KISZÁMÍTÁSA MAGYARORSZÁGRA 
 
Az ökofaktorok kiszámítása Magyarországra az 5.3 fejezetben rögzített elvek alapján történt. 

Az aktuális áramok esetében – ahol lehetőség volt rá – a környezetstatisztikai adatok kerültek 

felhasználásra, ahol nem, ott egyéb modellek segítségével történt a számítás. Az éppen 

alkalmazott módszer az adott komponensnél kerül kifejtésre.  

Jelen mellékletnek az ökofaktorok kiszámítása a célja, nem pedig az aktuális komponens 

ökológiai hatásainak bemutatása, ezért erre a területre nem koncentrál. A figyelembe vett 

komponensek az alábbi csoportokba tagolhatók: 

– légnemű emissziók, 
– felszíni vízbe történő emissziók, 
– talajterhelés, talajvízbe történő emissziók, 
– hulladékok, 
– erőforrás-felhasználás, energiafogyasztás, 
– zaj. 

Az egyes csoportokba tartozó komponensek esetén alkalmazott számítási metódus, valamint a 

számításhoz felhasznált források mindig az adott ökofaktornál kerülnek feltüntetésre.   

Az ökofaktorok vonatkoztatási éve – ahol erre lehetőség volt – a 2004-es év, amennyiben erre 

az évre vonatkozóan nem álltak rendelkezésre adatok, más bázisév lett választva, mely az 

adott komponensnél jelölésre került. A kiszámított ökofaktorok köre nagymértékben 

harmonizál az eredetileg Svájcban kiszámított faktorokkal. 
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LÉGNEMŰ EMISSZIÓK 

A légnemű emissziók körébe a releváns környezeti hatással rendelkező anyagok kerültek. 

Ezek a következők: 

– üvegházgázok, 
– ózonbontó anyagok, 
– savasodást előidéző anyagok, 
– illékony szerves vegyületek, 
– égéstermékek, 
– szálló por,  
– nehézfémek, 
– dioxinok, furánok, 
– ózon, 
– benzol. 

SZÉN-DIOXID 

A szén-dioxid (CO2) az egyik legfontosabb üvegházhatású gáz, csökkentése a nemzetközi 

környezetvédelmi érdeklődés középpontjában áll. Mint a legfontosabb üvegházgáz, 

kiszámítása különösen fontos a többi üvegházgáz ÖF-ainak számításához, hiszen az azok 

GWP-je alapján történik (GWPCO2 = 1). 

AKTUÁLIS ÁRAM 

Mivel a CO2 a globális felmelegedésben nagyon fontos szerepet betöltő gáz, ezért a jelenlegi 

kibocsátásra vonatkozó adatok könnyen elérhetők a környezetstatisztikából. 2004-ben a KSH 

adatai szerint Magyarországon a CO2-kibocsátás 60.267 ezer tonna volt [KvVm – OMSZ, 

2007]. 

KRITIKUS ÁRAM 

A szén-dioxid az egyik legfontosabb üvegházgáz, ezért kibocsátásának globális szabályozása 

a jelenlegi környezetpolitikai erőfeszítések gyújtópontjában áll. Az üvegházgázok 

kibocsátását – jelenleg hatályos módon – a kyotói egyezmény szabályozza. Magyarország 

vállalása a kyotói egyezmény kapcsán az ország CO2 kibocsátásának 1985 – 87-es bázison 

történő 6 %-os csökkentése. Az 1985 – 87 között kibocsátott CO2 mennyisége 85.969 ezer 

tonna volt [KvVm – OMSZ, 2007]. Ebből, a 6 %-os vállalást figyelembe véve a kritikus áram 

a 2008 – 12 közötti időszakra 80.811 ezer tonnának adódik. 
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Az éghajlati rendszerekben bekövetkezett erőteljes változások hatására az Európai Unió új 

vállalásokat tett (önálló célként 20 % üvegházgáz csökkentés 2020-ra az 1990-es szinthez 

képest, nemzetközi összefogás esetén 30 % csökkentés). Mivel azonban ezek a célok még 

nem kerültek át a magyar jogrendbe, ezért az ökofaktor kiszámolásához a kyotói vállalás 

használható csak fel. 

Komponens FAKT. 
[kt] Forrás FKRIT. 

[kt] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g CO2]

CO2 60.267 [KvVm-OMSZ, 
2007] 80.811 [KvVm-OMSZ, 

2007] 0,01 

METÁN 

A metán (CH4) az üvegházgázok másik jelentős képviselője. Mint üvegházgáz, számítása a 

CO2 globális felmelegedés potenciáljával (Global Warmin Potential = GWP) való összevetés 

alapján történik.  A GWP kapcsán alkalmazott időhorizont, 100 év. A CH4 GWP-je = 23, míg 

a CO2-é = 1 [IPCC, 2001]. Ennek megfelelően a CH4 ökofaktora a CO2 ökofaktorának 23-

szorosa, azaz: 0,23. 

Komponens FAKT. Forrás FKRIT. Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g CH4]

CH4 - - - - 0,23 

DINITROGÉN-OXID 

Az üvegházgázok harmadik jelentős képviselője. Ökofaktorának származtatása szintén a CO2-

éből a GWP-je alapján történik. A dinitrogén-oxid (N2O) GWP-je = 296 [IPCC, 2001]. 

Komponens FAKT. Forrás FKRIT. Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g N2O]

N2O - - - - 2,96 

TOVÁBBI ÜVEGHÁZGÁZOK 

Az üvegházgázoknak még számtalan képviselője ismert, melyek ökofaktorainak 

számszerűsítése szintén a globális felmelegedési potenciáljuk segítségével történik. Egyes 

üvegházgázok egyben ózonbontó anyagnak is minősülnek (Pl.: R 22, R 124). Ezen anyagok 

esetében az ökofaktorok a GWP és az ózonbontó potenciál (Ozone Depletion Potential = 

ODP) alapján is ki lettek számolva. Amelyik számolás a nagyobb értéket adta, az lett 

ökofaktornak választva. A választás oka az, hogy ily módon abban a kategóriában lettek a 

komponensek számszerűsítve, amelyik kategóriában nagyobb a környezeti hatásuk.  
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Természetesen egy – egy komponensnek a globális felmelegedéshez és az ózonbontáshoz 

való hozzájárulása mellett más hatásai is lehetnek, ezek azonban jelen megközelítésben nem 

lettek figyelembe véve.  A legfontosabb üvegházgázok és ökofaktoraik, ennek megfelelően a 

következők: 

Komponens Képlet GWP100 
Ökofaktor 

[ÖP/g]
Szén-dioxid CO2 1 0,01 

FLUOROZOTT-SZÉNHIDROGÉNEK 

R 23 CHF3 12.000 120 

R 32 CH2F2 550 5,50 

R 41 CH3F 97 0,97 

R 43-10mee C5H2F10 1.300 13 

R 125 C2HF5 2.800 28 

R 134 C2H2F4 1.000 10 

R 134a C2H2F4 1.300 13 

R 152a C2H4F2 140 1,40 

R 143 C2H3F3 300 3 

R 143a C2H3F3 3.800 38 

R 227ea C3HF7 2.900 29 

R 236fa C3H2F6 6.300 63 

R 245fa C3H3F5 560 5,60 

PERFLUOR-SZÉNHIDROGÉNEK 

Perfluor-metán CF4 5.700 57 

Perfluor-etán C2F6 11.900 119 

Perfluor-propán C3F8 8.600 86 

Perfluor-bután C4F10 8.600 86 

Perfluor-ciklobután c-C4F8 10.000 100 

Perfluor-pentán C5F12 8.900 89 

Perfluor-hexán C6F14 9.000 90 

RÉSZLEGESEN HALOGENIZÁLT FLUOR-KLÓR-SZÉNHIDROGÉNEK 

R 22 CHCLF2 1.700 17 

R 124 CHFCLCF3 620 6,20 

R 142b C2H3CLF2 2.400 24 

EGYÉB ÜVEGHÁZGÁZOK 

Kén-hexafluorid SF6 22.200 222 
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ÓZONBONTÓ ANYAGOK 

Az ózonbontó anyagok megnevezés gyűjtőfogalom, számos vegyületet foglal magába, melyek 

egyaránt hozzájárulnak az ózonréteg bontásához. Az egyes komponensek ózonbontó 

képessége eltérő, ezt jelzi az ún. ózonbontó potenciál (Ozon Depletion Potential = ODP). Az 

egyes komponensek – hasonlóképpen az üvegházgázokhoz – ODP értékük segítségével 

összehasonlíthatók.  

Az ózonbontó anyagok ökofaktorainak kiszámítása ennek megfelelően az üvegházgázokhoz 

analóg módon zajlik. A referencia-anyag itt a CFC, melynek ODP-je = 1.  

AKTUÁLIS ÁRAM 

Az ózonbontó anyagok jelentős része a hűtéstechnikában, illetve a szigetelés-technikában 

került felhasználásra. Az ózonréteg jelentős mértékű csökkenése ezen anyagok betiltásának 

irányába mozdította a nemzetközi környezetvédelmi összefogást. Az ózonkárosító anyagok 

kibocsátását, felhasználását, gyártását és kereskedelmét az 1987-ben született montreal-i 

protokoll szabályozza. Ennek megfelelően az utóbbi években jelentősen csökkent az 

ózonbontó anyagok kibocsátása.  

Mivel jelenleg döntően már nem lehetséges felhasználni őket, ezért a keletkező emissziók a 

még meglévő rendszerekből történő szivárgásból, a karbantartás és utántöltés során keletkező 

emissziókból, valamint az ilyen jellegű berendezések hulladékfázisba lépése során keletkező 

kibocsátásokból tevődik össze. Ennek mértéke – mivel az ózonréteget károsító anyagok 

adatszolgáltatás hatálya alá tartoznak – viszonylagos pontossággal ismert (azért csak 

viszonylagos pontossággal, mert a 94/2003 (VII.2.) Korm. Rendelet szerint csak a 

szabályozott anyagokból 100 kg/év feletti mennyiséget felhasználók kötelesek adatot 

szolgáltatni). Ennek megfelelően a környezetstatisztika számos vegyület esetében tartalmaz 

erre vonatkozó adatokat. A számításhoz felhasznált két anyagtípus, a Metil-bromid, illetve a 

HCFC-22 kibocsátása a 2004-es évre vonatkozóan a következő: Metil-bromid: 6,5 tonna, 

HCFC-22: 128,8 tonna [KSH, 2006b]. 

KRITIKUS ÁRAM 

Az Európai Unió a 2037/2000/EK rendeletében ültette jogrendjébe a montreal-i protokoll 

szabályozását. A magyar környezetvédelmi döntéshozás ezt a 94/2003 (VII.2.) Korm. 

rendelettel harmonizálta. A kormányrendelet az ózonréteget károsító anyagok: gyártását, 

importját, exportját, forgalomba hozatalát, felhasználását és visszagyűjtését szabályozza. 
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Szabályozásából az alábbi vonatkozások használhatók fel a kritikus áramok megállapítására 

[94/2003 (VII.2.)]: 

– CFC-k legtovább 2008. december 31.-éig használhatók fel a meglévő honvédségi 
alkalmazásokban, ez után sehol sem, ennek megfelelően a CFC-kre vonatkozó 
kritikus áram = 0. 

– A halonokat bizonyos kritikus alkalmazási területeken kívül 2004. április 30.-éig 
ki kell vonni a forgalomból, ennek megfelelően a halonok kritikus árama 
gyakorlatilag = 0. 

– A metil-bromid felhasználása 2004. december 31.-e után tiltott, kivéve karantén 
célú, vagy szállítmányozás előtti alkalmazásokat. Az éves felhasználható 
mennyiség (mely egyben egyenlő az emisszióval is) maximum 3,7 tonna lehet, 
vagyis a metil-bromid kritikus árama = 3,7 tonna. 

– HCFC-t legtovább 2015. december 31.-éig lehet felhasználni 1997. december 31.-e 
után gyártott zárt rendszerekben lévő sterilizáló anyagokhoz vivőgázként. További 
szabályozásként a forgalomba hozható, illetve felhasználható HCFC-k mennyisége 
a 2008 – 2009 közötti időszakban évente nem lépheti túl a 387 tonnát. Ennek 
megfelelően a kritikus áram = 387 tonna. 

Az ökofaktor képletéből kifolyólag a kritikus áram nem lehet egyenlő nullával, hiszen így a 

nevezőben 0 lenne, ami algebrailag nem lehetséges. Ennek megfelelően az ózonkárosító 

anyagok ökofaktorának kiszámításához két anyag jöhet számításba, a metil-bromid és a 

HCFC-22. Az ökofaktor mind a kettőre kiszámításra került, a többi ózonkárosító anyag 

ökofaktorának kiszámításához azonban a HCFC-22 értéke került felhasználásra. 

Komponens FAKT. Forrás FKRIT. Forrás Ökofaktor 

Metil-
bromid 6,5 t [KSH, 2006b] 3,7 t [94/2003 

(VII.2.)] 474.799 

HCFC-22 128,8 t [KSH, 2006b] 387 t [94/2003 
(VII.2.)] 859 

TOVÁBBI ÓZONBONTÓ ANYAGOK 

A többi ózonbontó anyag ÖF-a – a korábban jelzetteknek megfelelően – ózonbontó 

potenciáljuknak megfelelően a HCFC-22 ökofaktorához viszonyítva került kiszámításra. 

Egyes ózonbontó anyagok, nagyobb üvegházgáz potenciáljuk miatt az üvegházgázok között 

kerültek számszerűsítésre.  
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Az ózonbontó potenciálok értékei a 94/2003 (VII.2.) Korm. rendeletből kerültek átvételre. 

Komponens Képlet ODP Ökofaktor 

Klór – fluor - szénhidrogének 

CFC-11 CFCL3 1 15.636 

CFC-12 CF2CL2 1 15.636 

CFC-113 C2F3Cl3 0,8 12.509 

CFC-114 C2F4Cl2 1 15.636 

CFC-115 C2F5Cl 0,6 9.382 

Egyéb teljesen halogénezett klór – fluor- szénhidrogének 

CFC-13 CF3Cl 1 15.636 

CFC-111 C2FCl5 1 15.636 

CFC-112 C2F2Cl4 1 15.636 

CFC-211 C3FCl7 1 15.636 

CFC-212 C3F2Cl6 1 15.636 

CFC-213 C3F3Cl5 1 15.636 

CFC-214 C3F4Cl4 1 15.636 

CFC-215 C3F5Cl3 1 15.636 

CFC-216 C3F6Cl2 1 15.636 

CFC-217 C3F7Cl 1 15.636 

Halonok 

halon-1202 CF2Br2 1,25 19.545 

halon-1211 CF2ClBr 3 46.909 

halon-1301 CF3Br 10 156.362 

halon-2402 C2F4Br2 6 93.817 

IV. – V. – VI. csoport 

szén-tetraklorid CCl4 1,1 17.200 

1,1,1-triklór-etán C2H3Cl3 0,1 1.564 

metil-bromid CH3Br 0,6 9.382 

Brómozott – fluorozott szénhidrogének 

CHFBr2 1 15.636 

CHF2Br 0,74 11.571 

CH2FBr 0,73 11.414 

C2HFBr4 0,8 12.509 

 

C2HF2Br3 1,8 28.145 
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C2HF3Br2 1,6 25.018 

C2HF4Br 1,2 18.763 

C2H2FBr3 1,1 17.200 

C2H2F2Br2 1,5 23.454 

C2H2F3Br 1,6 25.018 

C2H3FBr2 1,7 26.582 

C2H3F2Br 1,1 17.200 

C2H4FBr 0,1 1.564 

C3HFBr6 1,5 23.454 

C3HF2Br5 1,9 29.709 

C3HF3Br4 1,8 28.145 

C3HF4Br3 2,2 34.400 

C3HF5Br2 2 31.272 

C3HF6Br 3,3 51.599 

C3H2FBr5 1,9 29.709 

C3H2F2Br4 2,1 32.836 

C3H2F3Br3 5,6 87.563 

C3H2F4Br2 7,5 117.272 

C3H2F5Br 1,4 21.891 

C3H3FBr4 1,9 29.709 

C3H3F2Br3 3,1 48.472 

C3H3F3Br2 2,5 39.091 

C3H3F4Br 4,4 68.799 

C3H4FBr3 0,3 4.691 

C3H4F2Br2 1 15.636 

C3H4F3Br 0,8 12.509 

C3H5FBr2 0,4 6.254 

C3H5F2Br 0,8 12.509 

 

C3H6FBr 0,7 10.945 

Klórozott – fluorozott szénhidrogének 

HCFC-21 CHFCl2 0,04 625 

HCFC-22 CHF2Cl 0,055 860 

HCFC-31 CH2FCl 0,02 313 

HCFC-121 C2HFCl4 0,04 625 

HCFC-122 C2HF2Cl3 0,08 1.251 
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HCFC-123 C2HF3Cl2 0,02 313 

HCFC-124 C2HF4Cl 0,022 344 

HCFC-131 C2H2FCl3 0,05 782 

HCFC-132 C2H2F2Cl2 0,05 782 

HCFC-133 C2H2F3Cl 0,06 938 

HCFC-141 C2H3FCl2 0,07 1.095 

HCFC-141b CH3CFCl2 0,11 1.720 

HCFC-142 C2H3F2Cl 0,07 1.095 

HCFC-142b CH3CF2Cl 0,065 1.016 

HCFC-151 C2H4FCl 0,005 78 

HCFC-221 C3HFCl6 0,07 1.095 

HCFC-222 C3HF2Cl5 0,09 1.407 

HCFC-223 C3HF3Cl4 0,08 1.251 

HCFC-224 C3HF4Cl3 0,09 1.407 

HCFC-225 C3HF5Cl2 0,07 1.095 

HCFC-225ca CF3CF2CHCl2 0,025 391 

HCFC-225cb CF2ClCF2CHCIF 0,033 516 

HCFC-226 C3HF6Cl 0,1 1.564 

HCFC-231 C3H2FCl5 0,09 1.407 

HCFC-232 C3H2F2Cl4 0,1 1.564 

HCFC-233 C3H2F3Cl3 0,23 3.596 

HCFC-234 C3H2F4Cl2 0,28 4.378 

HCFC-235 C3H2F5Cl 0,52 8.131 

HCFC-241 C3H3FCl4 0,09 1.407 

HCFC-242 C3H3F2Cl3 0,13 2.033 

HCFC-243 C3H3F3Cl2 0,12 1.876 

HCFC-244 C3H3F4Cl 0,14 2.189 

HCFC-251 C3H4FCl3 0,01 156 

HCFC-252 C3H4F2Cl2 0,04 625 

HCFC-253 C3H4F3Cl 0,03 469 

HCFC-261 C3H5FCl2 0,02 313 

HCFC-262 C3H5F2Cl 0,02 313 

HCFC-271 C3H6FCl 0,03 469 

bróm-klór-metán CH2ClBr 0,12 1.876 
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NITROGÉN-OXIDOK 

A nitrogén-oxidok (NOX) elsősorban a növények károsodásához, légúti megbetegedésekhez 

vezetnek, továbbá hozzájárulnak az ózonképződéshez, valamint kiülepedve a talajra a 

nitrogén háztartás megváltozásához. Eme sokirányú hatásmechanizmus következtében a 

NOX-ok mindig a környezetpolitikai érdeklődés középpontjában álltak. 

AKTUÁLIS ÁRAM 

A nitrogén-oxidok éves emisszióit jó pár éve rendszeresen gyűjtik, a 2004-re vonatkozó 

emisszió 180,70 ezer tonna volt [KSH, 2006b].  

KRITIKUS ÁRAM 

A NOX emisszió csökkentése jelentős környezetpolitikai célkitűzés, többek között a Nemzeti 

Környezetvédelmi Program II. verziójában (NKP II) is megjelenik, mint a légszennyezés 

csökkentésével kapcsolatos célkitűzés.  Az NKP II-ben a cél az 1999 / 2000-es alapállapothoz 

(210,45 kt) képesti 6 %-os csökkentés 2010-re (198 kt). Ennek megfelelően tehát a kritikus 

áram = 198 kt.  

Komponens FAKT. 
[kt] Forrás FKRIT. 

[kt] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g NOX]

NOX 180,70 [KSH, 2006b] 198 [NKP II, 
2004] 4,61 

KÉN-DIOXID 

A kén-dioxid (SO2) nagyobb koncentrációban légúti megbetegedésekhez vezet, továbbá 

károsítja a növényzetet és az épített környezetet. Az egyik legfontosabb környezeti hatása, 

hogy savasodáshoz, savas eső kialakulásához vezet.  

AKTUÁLIS ÁRAM 

A savasodás elleni összefogás nemzetközi mértékű, melyhez Magyarország is csatlakozott. 

Az éves szinten emittált SO2 a környezetstatisztikából ismert, 2004-ben 247,30 kt-át tett ki. 

KRITIKUS ÁRAM 

Az NKP II tartalmaz célkitűzéseket a SO2 emisszió mérséklésére, melynek mértéke az 1999 / 

2000 –es bázisévhez (594,66 kt) viszonyítva 16 %-os csökkentés 2010-ig (500 kt). A kritikus 

áram ennek megfelelően 500 kt.  
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Ahogy a tényleges kibocsátásból is látható ez az érték 2004-re már messzemenőkig teljesült. 

Komponens FAKT. 
[kt] Forrás FKRIT. 

[kt] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g SO2]

SO2 247,30 [KSH, 2006b] 500 [NKP II, 
2004] 0,99 

HIDROGÉN-KLORID 

A hidrogén-klorid (HCl) a SO2-höz hasonlóan szintén a savasodáshoz, mint környezeti 

problémához járul hozzá. Ennek megfelelően a HCl ökofaktora a SO2 ökofaktorához 

viszonyítva került kiszámításra, annak savasodás elősegítő potenciálja révén. A HCl 

savasodási potenciálja körülbelül 12 %-kal kisebb, mint a SO2-é [BUWAL, 1998]. Ennek 

megfelelően a HCl ökofaktora a SO2 ökofaktorának 88 %-a. 

Komponens FAKT. Forrás FKRIT. Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g HCL]

HCl - - - - 0,87 

HIDROGÉN-FLUORID 

A HCl-hoz hasonló a helyzet a hidrogén-fluorid (HF) esetében is, azzal a különbséggel, hogy 

a HF savasodási potenciálja közel 60 %-kal nagyobb, mint a SO2-é [BUWAL, 1998]. Ennek 

megfelelően a HF ökofaktora a SO2 ökofaktorának 160 %-a. 

Komponens FAKT. Forrás FKRIT. Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g HF]

HF - - - - 1,58 

AMMÓNIA 

Az ammónia (NH3) kibocsátás összetett környezeti hatásmechanizmussal rendelkezik. 

Egyrészt hozzájárul az ökoszisztémák savasodásához és a N-háztartás felborulásához, 

melynek hatására a biodiverzitás változik. Másrészt elősegíti a légkörben a kénsav 

képződését, ezáltal savas esőt okoz. 

AKTUÁLIS ÁRAM 

Az NH3 aktuális árama meglehetősen pontosan ismert a környezetstatisztikából, annak 

ellenére, hogy a különböző környezetstatisztikai évkönyvek eltérő értéket adnak meg. 2003-

ban a tényleges kibocsátás a [KSH, 2006a] szerint 12,1 kg/fő-t tett ki.  
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Ez a magyar népességgel (10.142.362 fő, 2003), [KSH, 2006b] beszorozva 122,72 kt-nak 

megfelelő mennyiséget jelent. Egy másik KSH tanulmány [KSH, 2007] ettől eltérő értéket ad, 

6,6 kg/fő-vel. Ez a gyakorlatban 66,94 kt éves kibocsátásnak felel meg. A két érték közül a 

második érték áll közelebb a valósághoz, már csak azért is, mert az NKP II-ben az 1999 / 

2000-es bázisévre 71 kt kibocsátás lett megadva, ily módon ez lett választva aktuális áramnak. 

KRITIKUS ÁRAM 

Az NH3 kibocsátás csökkentésére, található vállalás az NKP II-ben. Ez az 1990-es bázisévhez 

viszonyítva 27 %-os csökkenést ad meg, 2008-ig elérendő célként. Az 1990-es bázisévre 

vonatkoztatva szintén eltérő értékeket tartalmaznak a KSH kiadványok (19,8 kg / fő, [KSH, 

2006a], illetve 12,00 kg / fő [KSH, 2007]). A két érték közül – koherens módon az aktuális 

árammal kapcsolatos választással – a másodikat elfogadva, a célérték 8,76 kg / fő lesz, mely a 

népesség számával beszorozva 90,88 kt kibocsátást jelent. 

Az ammónia adott évben kibocsátható mennyiségéről a [7/2003. (V.16.) KVVM – GKM] is 

rendelkezik, mely országos összkibocsátási határértékként 90 kt/év mennyiséget határoz meg. 

A kritikus áramnak választott mennyiség az NKP II vállalása alapján, 90,88 kt. Ennek 

megfelelően az NH3 ökofaktorára az alábbi érték adódott: 
 

Komponens FAKT. 
[kt] Forrás FKRIT. 

[kt] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g NH3]

NH3 66,94 [KSH, 2007] 90,88 [NKP II, 
2004] 8,10 

ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLETEK 

Az illékony szerves vegyületek (VOC, illetve NMVOC = nem metán-tartalmú illékony 

szerves vegyületek) számos különböző komponens gyűjtőfogalma. Az ebbe a körbe tartozó 

vegyületek egy része nem veszélyes a környezetre, egy részük viszont rákkeltő. Az NMVOC-

ok, a NOX-kal együtt a foto-oxidánsok képződésének legfontosabb katalizátorai.   

AKTUÁLIS ÁRAM 

Az illékony szerves vegyületek éves kibocsátása a környezetstatisztikából ismert, 2004-es 

értéke 157,40 kt volt [KSH, 2006b]. Az aktuális áram ennek megfelelően: 157,40 kt. 

KRITIKUS ÁRAM 

Az NKP II hosszú távú célkitűzései között szerepel az VOC emisszió csökkentése. Ennek 

mértéke az 1999 / 2000-es bázisévhez (170,37 kt) képest 19,5 %-os csökkentés 2010-ig (137 

kt).  
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Az aktuális áram és a kritikus áram összevetéséből látható, hogy a tendencia csökkenő 

mértékű, tehát a célkitűzés teljesülése lehetséges.  

Komponens FAKT. 
[kt] Forrás FKRIT. 

[kt] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g VOC]

VOC 157,40 [KSH, 2006b] 137,00 [NKP II, 
2004] 8,39 

SZÁLLÓ POR (PM10) 

Az elsődlegesen a közlekedésből származó szállópor terhelés egyre nagyobb problémát jelent 

az Európai Unióban. A szállópor 10 μm-nél kisebb átmérőjű változata (PM10) a gégén 

keresztül egészen a tüdőig jut, felhalmozódva komoly egészségkárosodást okozva. Az ezen 

terheléssel összefüggésbe hozható megbetegedések számának emelkedése erőteljes 

környezetvédelmi intézkedéseket eredményezet az Európai Unión belül. Mivel nem állnak 

rendelkezésre kibocsátási adatok, illetve csak néhány mérési eredmény (mindössze 4 

mintavételi helyszín) a PM2,5-re, illetve az összes szilárdanyag kibocsátásra, ezért ökofaktor 

csak a PM10-re lett számolva.  

AKTUÁLIS ÁRAM 

A szálló por terhelés alakulása a [KSH, 2006b] kiadványból ismert, értéke 2004-re 

vonatkoztatva 90,7 kt. Ez az érték felhasználható aktuális áramként.  

KRITIKUS ÁRAM 

Mivel a szálló por-terhelésre külön környezetpolitikai célkitűzés egyelőre nem létezik, ezért a 

kritikus áram számítása az imissziós szabályozáson nyugszik. A PM10 légszennyezettségi 

határértékeiről a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet ad útmutatást. Ennek 

éves egészségügyi határértéke 40 μg/m3. Ahhoz, hogy az imissziós határértékből számítani 

lehessen a kritikus áramot ismerni kell a tényleges kibocsátások alakulását a határértékhez 

viszonyítva. Mivel az aktuális áram értéke 2004-re vonatkoztatva ismert, ezért a kritikus áram 

számításához is csak 2004-es értékek használhatók fel. Magyarországon ehhez segítséget az 

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőhálózatának mérési adatai 

nyújtanak. 2004-ben ez a kör 27 településen, 48 mérőállomást és 3 háttér állomást ölelt fel 

[OKTVF, 2005]. Az automata mérőhálózat PM10 24 órás méréseinek éves átlagait vizsgálva 

(39 mérési pont) és azok értékeiből átlagolva a PM10 szennyezettség mértéke az országban 

2004-ben 31,95 μg/m3 volt.  
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A mért értékek átlaga a határérték 79,88%-a, ennek megfelelően – elfogadván azt, hogy a 

határérték jelenti a még megengedhető maximális kibocsátást, azaz a kritikus áramot – az 

aktuális áram a kritikus áram 125%-a. Ebből a kritikus áramot számítva, arra 113,54 kt 

adódik. 

Komponens FAKT. 
[kt] Forrás FKRIT. 

[kt] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g PM10]

PM10 90,70 [KSH, 2006b] 113,54 
[14/2001 
(V.9.)]; 

[OKTVF, 
2005] 

7,04 

SZÉN-MONOXID 

A szén-monoxid (CO) színtelen, szagtalan gáz, mely a tökéletlen égés során keletkezik. A CO 

emisszió elsősorban az égetőművekből és a közlekedésből származik, egészségügyi hatásai 

komolyak. Az ökofaktorának kiszámításához alkalmazott módszertan analóg a PM10-nél 

alkalmazott módszerrel. 

AKTUÁLIS ÁRAM 

Magyarország éves CO kibocsátása ismert, a 2004-es évben 541,70 kt-át tett ki [KSH, 2006b].  

KRITIKUS ÁRAM 

A kritikus áram számítása a szálló porral analóg módon történt. A korábban citált a 14/2001. 

(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben a szén-monoxidra megadott éves egészségügyi 

határérték 3000 μg/m3. Az automata mérőhálózat 2004-es mérési adatainak átlagértéke 902,38 

μg/m3 [OKTVF, 2005]. Ez az érték a határérték 30,08%-a, melynek felhasználásával a 

kritikus áram 1800,90 kt-nak adódik.  

Komponens FAKT. 
[kt] Forrás FKRIT. 

[kt] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g CO]

CO 541,70 [KSH, 2006b] 1800,90 
[14/2001 
(V.9.)]; 

[OKTVF, 
2005]

0,17 

NEHÉZFÉMEK 

A levegőbe emittált nehézfémek az emittált anyag fajtájától függően számos környezeti 

problémát okozhatnak. A leggyakoribb hatások az élő szervezetekre gyakorolt egészségügyi 

hatások, melyek a vérképzési zavaroktól (Pb), a rákkeltő hatáson keresztül (Cd), a fejlődési 

rendellenességekig (Pb) és a termőképesség romlásáig (Pb, Cd, Hg) szóródnak.  
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AKTUÁLIS ÁRAM 

Az általuk okozott egészségügyi problémák miatt a levegőbe kibocsátott nehézfémek 

mennyiségének monitorozása kiemelten fontos. Ennek megfelelően a környezetstatisztikából 

elérhetőek az erre vonatkozó értékek. 2004-ben ólomból (Pb) 33,50 t, kadmiumból (Cd) 2,70 

t, cinkből (Zn) 83,40 t, higanyból (Hg) 3,80 t, arzénból (As) 6,2 t és nikkelből (Ni) 23,4 t 

került a légkörbe [KSH, 2006b].  

KRITIKUS ÁRAM 

Mivel a levegőbe emittált nehézfémek mennyiségére nem állnak rendelkezésre 

környezetpolitikai vállalások, ezért az ökofaktorok kiszámítása a mért értékek átlagának és a 

légszennyezettségi határértékek egymáshoz való viszonyításával történik.  

A 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerint az egyes nehézfémek 

határértékei a következők: 

Komponens Határérték 
[μg/m3] Forrás 

Pb 0,3 [KÖM-EÜM-
FVM, 2001] 

Cd 0,005 [KÖM-EÜM-
FVM, 2001] 

Zn 5,0 [mg/m3] [KÖM-EÜM-
FVM, 2001] 

Hg 1 [KÖM-EÜM-
FVM, 2001] 

As 0,01 [KÖM-EÜM-
FVM, 2001] 

Ni 0,025 [KÖM-EÜM-
FVM, 2001] 

Mivel a cink esetében a rendelet nem tartalmaz imissziós határértéket, csak 24 órás és 60 

perces tervezési irányértékeket, így ott az általános technológiai kibocsátási határérték lett 

figyelembe véve. 

Mérési eredmények a KvVM adatbázisában csak az arzénre (25 mérési pont), kadmiumra, 

nikkelre és ólomra (mindegyik esetében 24 mérési pont) állnak rendelkezésre, így ökofaktort 

csak ezen anyagok esetében lehetett számolni [KISS, 2007]. Az arzén 2004-es mért 

értékeinek átlaga 0,0016 μg/m3, mely a határérték 15,84%-a, kadmium esetén ez az érték 1,35 

ng/m3, mely 26,94%-a a határértéknek, nikkel esetében ez az érték 11,35%, 0,0028 μg/m3-

mal, míg az ólom esetében 23,38%, 0,07 μg/m3-rel.  
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Ezen értékekből az alábbi kritikus áramok adódtak: As: 39,14 t, Cd: 10,02 t, Ni: 206,17 t, Pb: 

143,30 t.  

Komponens FAKT. 
[t] Forrás FKRIT. 

[t] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g]

As 6,2 [KSH, 2006b] 39,14 [KÖM-EÜM-
FVM, 2001] 4.046 

Cd 2,7 [KSH, 2006b] 10,02 [KÖM-EÜM-
FVM, 2001] 26.885 

Ni 23,4 [KSH, 2006b] 206,17 [KÖM-EÜM-
FVM, 2001] 550 

Pb 33,5 [KSH, 2006b] 143,30 [KÖM-EÜM-
FVM, 2001] 1.631 

DIOXINOK ÉS FURÁNOK 

A dioxinok és furánok különösen veszélyesek az élő szervezetekre, a táplálékláncban 

felhalmozódva fejlődési rendellenességeket okoznak.  

AKTUÁLIS ÁRAM 

2003-ban a KSH adatai szerint 7,50 mg TEQ/fő dioxin/furán kibocsátás volt [KSH, 2006a]. A 

TEQ nem más, mint az ún. toxikus egyenértékűségi egyenérték (Toxic Equivalent 

Concentration), melynek segítségével fejezik ki a dioxinok körébe tartozó különböző 

vegyületek toxikusságát a legtoxikusabb 2,3,7,8 tetraklór-dibenzo-p-dioxinhoz (az ún. 

Seveso-méreg) képest. Ily módon jelen mutatóból az összes dioxin-vegyület kibocsátása 

számolható. A 2003-as népességi adatokat felhasználva, ily módon aktuális áramnak 0,076 

tonna adódott 2003-ban. 

KRITIKUS ÁRAM 

Szemben az ózonnal és a benzollal itt nem az aktuális, hanem a kritikus áram hiánya hiúsítja 

meg az ökofaktor kiszámítását. Magyarországon jelenleg nem állnak széles körben 

rendelkezésre mérési eredmények a dioxinokat illetően, méréseket általában csak a – 

egyébként határérték szabályozása alá eső – hulladékégetők végeznek. Ezek mérési 

eredményeinek felhasználása azonban nem ad teljes képet az egész országra jellemző 

viszonyokról, főképp azért sem, mert a hulladékégetőkből származó dioxin és furán 

kibocsátás az össz-kibocsátás elenyésző részét (mindössze 5,11%-át, 2000-ben, [DR. 

TAJTHY, 2007]) adja. Ily módon a hulladékégetők mérési eredményeiből következtetni az 

országos átlagos terhelésekre nem lenne helyes.  
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Környezetpolitikai vállalás sem létezik jelenleg Magyarországon a dioxinokra, furánokra, 

aminek oka az, hogy az ország kibocsátásai meglehetősen alacsonyak. Ily módon, jelenleg 

nincs lehetőség a dioxinok / furánok ökofaktorának kiszámolására sem a mérési eredmények 

kontra határértékek, sem pedig környezetpolitikai vállalások révén. Az egyetlen lehetséges 

mód, amivel az ökofaktorok számítása lehetővé válik, ha a jelenlegi állapot kerül, mint 

kívánatos és fenntartható állapot megjelölésre és ily módon a kritikus áram egyenlő lesz az 

aktuális árammal. Ez nyilvánvalóan leegyszerűsítése a helyzetnek, de ily módon mégis 

lehetővé válik az ökofaktor számítása. Az így kapott ökofaktor azonban nagyságrendileg más 

mértéket képvisel (13.146.181 ÖP/g dioxin/furán), mint a többi anyag esetében számolt 

ökofaktor és így az esetleges számítások torzításához vezetne. Ennek megfelelően az így 

képezett ökofaktor a számítások során erősen fenntartásokkal kezelendő. 

Komponens FAKT. 
[t] Forrás FKRIT. 

[t] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g]

Dioxin/furán 0,076 [KSH, 2006a] 0,076 - 13.146.181 

ÓZON 

Az ózon a légkör felsőbb részeiben nagy mértékben hozzájárul a földi élet fennmaradásához, 

az alacsonyabb légrétegekben azonban erősen káros hatású. A megengedettnél magasabb 

talajközeli ózonkoncentráció légúti irritációt, gyulladást okozhat. Az ózon másodlagos 

termékei (Pl.: peroxi-acetil-nitrát) rákkeltők. A magas ózonkoncentráció – erős oxidáló jellege 

miatt – károsan hat a növényekre is, csökkenti azok fotoszintetizáló képességét. 

Az ózon ökofaktorának kibocsátása nem lehetséges, mivel nem ismert az aktuális árama, ily 

módon hiába ismert, hogy a 2004-es éves átlag alapján számolt emisszió a határérték 51,77%-

a, az aktuális áram ismerete hiányában a kritikus áram nem számítható. Mihelyst az ózon-

kibocsátás aktuális árama ismert lesz, a fentebb is használt metódussal az ökofaktor minden 

további nélkül számítható. 

BENZOL 

A levegőbe elsősorban a belsőégésű motorok kipufogógázaiból, illetve egyéb, égetési 

folyamatokból kerülhet benzol. A benzol a szervezet lipidekben gazdag szöveteiben 

halmozódik fel, extrém magas koncentrációja vérképzőszervi elváltozásokat, fehérvérűséget, 

nyirokszervi daganatokat okozhat. 
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Ökofaktorának kiszámítása jelenleg szintén nem lehetséges, hiszen nem áll rendelkezésre 

információ az aktuális áramra vonatkozóan, csak a mérési eredmények és a határérték 

kapcsolatára (12,90%-a a határértéknek) [OKTVF, 2005].  
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FELSZÍNI VÍZBE TÖRTÉNŐ EMISSZIÓK 

A felszíni vizekbe történő emissziók közül ökofaktor az alábbi komponensekhez lettek 

számolva: 

– kémiai oxigén-igény, 
– foszfor, 
– összes N, 
– ammónium-ion, nitrát, 
– nehézfémek, 
– összes-Mn, összes-Fe 
– AOX. 

A kiválasztott komponensek átfogó képet adnak a legfontosabb felszíni vizet terhelő 

emissziókról. 

KÉMIAI OXIGÉN-IGÉNY 

A kémiai oxigén-igény (KOI) nem más, mint a térfogategységnyi víz által fogyasztott oxigén, 

vagyis a vízben lévő anyagok redukálóképességének mértéke. Mivel értéke arányos a vízben 

lévő szerves anyagok mennyiségével, ezért a vízterhelés egyik mérvadó indikátora.  

AKTUÁLIS ÁRAM 

A felszíni víztestek részben pontszerűen, részben pedig diffúz módon szennyeződhetnek 

szerves anyagokkal. Ennek megfelelően a KOI terhelés is felosztható pontszerű, illetve diffúz 

terhelésekre. Ezek mértéke a Víz Keretirányelv kapcsán született nemzeti jelentésből 

[KVVM, 2005] ismert. A pontszerű szennyezés mértéke a 2003. évre vonatkozóan 123 

ktonna/év, míg a diffúz terhelés mértéke 20,5 ktonna/év, vagyis összesen 143,5 ktonna/év. 

KRITIKUS ÁRAM 

Kifejezetten a KOI-ra vonatkozó imissziós szabályozás nem létezik. Helyette létezik azonban 

szabályozás a szennyvizeknek a befogadóba való közvetlen bevezetésére. A KOI határértékei 

a befogadóba történő közvetlen bevezetés esetén a különböző vízminőségvédelmi területi 

kategóriák szerint változnak 50 mg/l (Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói), 100 mg/l 

(egyéb védett területek befogadói), 75 mg/l (időszakos vízfolyás befogadó), illetve 150 mg/l 

(általános védettségi kategória befogadói) értékekben [28/2004. (XII. 25.)]. Mivel ezek a 

határértékek a befogadóba történő közvetlen bevezetést szabályozzák, ezért – elméletileg – a 

felszíni vízben maximálisan megengedhető mennyiséget jelentik. Ily módon ezen határértékek 

– a BUWAL-rendszer szempontjából – tekinthetők imissziós határértéknek.  
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A kritikus áram számítása a határértéknek a Magyarországra belépő éves átlagos 

vízhozammal való megszorzása révén történik. A négy területi kategóriából – az 

elővigyázatosság elvét figyelembe véve – a legszigorúbb (50 mg/l) került kiválasztásra. A 

Magyarországra belépő éves vízhozamra két különböző érték áll rendelkezésre. Az egyik 

érték [OKTVF, 2007]1 szerint a Magyarországra belépő folyóvizek éves átlagos vízhozama 

114 millió m3/év. Ennek megfelelően a kritikus áramra 5.700 tonna/év adódott. Az ökofaktor 

értéke ebből számolva: 4.416,74 ÖP/g KOI. Az érték nagysága kritikus áram viszonylagos 

alacsony voltának köszönhető, melynek oka a befolyó vízhozam valószínű alábecslése.  

A befolyó vízfolyások átlagos vízhozamára a másik adat a KSH egyik kiadványában található 

[KSH, 2006b] és a 2003-as év vonatkozásában 83.461,29 millió m3 tesz ki. Ez az érték nagy 

valószínűséggel közelebb áll a valósághoz. A nagyobb értékkel számolva a KOI kritikus 

áramára 4.173.065 tonna adódik, melyből az ökofaktor 0,0082 ÖP/g KOI lett.  

Mivel mind a két vízhozam-adat verifikálásra került, ezért a továbbiakban mind a kettő 

vízhozammal ki lesznek számolva az ökofaktorok. Mindezek mellett azonban a tényleges 

számításokhoz a második, azaz magasabb vízhozammal számított ökofaktor az ajánlott.  

Komponens FAKT. 
[t] Forrás FKRIT. 

[t] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g KOI]

KOI I. 143.500 [KVVM, 
2005] 5.700 

[28/2004 
(XII.25.)], 

[OKTVF, 2007] 
4.416 

KOI II. 143.500 [KVVM, 
2005] 4.173.065 [KSH, 

2006b] 0,0082 

FOSZFOR 

A foszfor (P) jelenléte a felszíni vizekben a tápanyagháztartás megváltozását okozza, mely – 

bizonyos koncentráció felett – az algák növekedését gátolja. Az ökofaktor számítása a P 

esetében a KOI-hoz hasonlóan történik, azaz a tényleges áram a környezetstatisztikából 

ismert, míg a kritikus áram az imissziós határérték és a vízhozam szorzataként számítható.  

AKTUÁLIS ÁRAM 

A pontszerű és diffúz foszfor-terhelés mértéke ismert. A terhelés mértéke összesítve 6.900 

tonna/év (3.900 tonna/év pontszerű és 3.000 tonna/év diffúz terhelés) a 2003-as évre 

vonatkoztatva [KVVM, 2005].  

                                                      
1 Az érték az OKTVF és a KvVM munkatársai által is megerősítést nyert [GARACSI, 2007]. 
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KRITIKUS ÁRAM 

A befogadóba történő közvetlen bevezetés határértékei az összes-P esetében a következők 

[28/2004. (XII. 25.)]: 1. kategória: 0,7 mg/l, 2. kategória: 5 mg/l, 3. kategória: 5 mg/l, 4. 

kategória: 10 mg/l. A KOI-nál alkalmazott eljárással analóg módon itt is a legszigorúbb 

határérték lett a számításhoz kiválasztva. A számításhoz ebben az esetben is a két különböző 

vízhozam-érték lett felhasználva. Az alacsonyabb vízhozammal a kritikus áram 79,8 t-nak, 

míg a magasabbal 58.423 tonnának adódik. Az ezen értékekből számolt ökofaktorok: 

1.083.536 és 2,02.  

Komponens FAKT. 
[t] Forrás FKRIT. 

[t] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g P]

P I. 6.900 [KVVM, 
2005] 79,8 

[28/2004 
(XII.25.)], 

[OKTVF, 2007] 
1.083.535 

P II. 6.900 [KVVM, 
2005] 58.423 

[KSH, 2006b], 
[28/2004, 
KvVM]

2,02 

ÖSSZES-NITROGÉN 

Az összes-nitrogén terhelés a felszíni vizekben eutrofizációhoz vezet bizonyos koncentráció 

felett. Ellenőrzése és szabályozása a vízminőség-védelem egyik kiemelt feladata. Az 

ökofaktor számítása analóg a korábbiakkal. 

AKTUÁLIS ÁRAM 

Az összes-nitrogén (összes-N) 2003. évi bevitelének mértéke 44.800 tonna/év. Az érték 

szintén pontszerű (24.800 tonna/év) és diffúz (20.000 tonna/év) terhelésekből tevődik össze 

[KVVM, 2005]. 

KRITIKUS ÁRAM 

Az összes-nitrogén befogadóba történő közvetlen bevezetésének határértékei a következők 

[28/2004. (XII. 25.)]: 1. kategória: 20 mg/l, 2. kategória: 35 mg/l, 3. kategória: 25 mg/l, 4. 

kategória: 55 mg/l. Imissziós határértéknek 20 mg/l lett választva. Ezt az értéket beszorozva 

az éves vízhozammal egyrészt 2.280 tonna, másrészt pedig 1.669.226 tonna éves kritikus 

áram adódik. Az ebből számolt ökofaktor mértéke 8.618,04 és 0,02 ÖP/g összes-N.  

Komponens FAKT. 
[t] Forrás FKRIT. 

[t] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g N]

Összes-N I. 44.800 [KVVM, 
2005] 2.280 

[28/2004 
(XII.25.)], 

[OKTVF, 2007] 
8.618 

Összes-N II. 44.800 [KVVM, 
2005] 1.669.226 

[KSH, 2006b], 
[28/2004, 
KvVM]

0,02 
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AMMÓNIUM-ION (NH4+) ÉS NITRÁT (NO3-) 

Az ammónium-ion és a nitrát ökofaktorának számítása az összes-N-ből került levezetésre 

[BUWAL, 1997]. Ennek megfelelően az ammónium-ion ökofaktora az összes-N 

ökofaktorának 78,26%-a, míg a nitráté 23,19%-a. Az ammónium-ion és a nitrát esetében az 

ökofaktor csak a magasabb vízhozammal számított összes-N ÖF-ból került kiszámításra. 

Komponens FAKT. Forrás FKRIT. Forrás Ökofaktor 

NH4
+ Az összes-N ökofaktorából 0,013 

NO3
- Az összes-N ökofaktorából 0,0037 

NEHÉZFÉMEK 

A nehézfémek mérgező hatásúak, az élő szervezetekben feldúsulnak és növekedési 

rendellenességeket és anyagcsere-zavarokat okozhatnak. További probléma velük 

kapcsolatban, hogy a táplálékláncon keresztül magasabb fogyasztókig is eljutnak és 

felhalmozódnak. A vizsgált nehézfémek a következők mangán (Mn), arzén (As), cink (Zn), 

higany (Hg), kadmium (Cd), króm (Cr), nikkel (Ni), ólom (Pb), réz (Cu), illetve vas (Fe).  

AKTUÁLIS ÁRAM 

A KOI, P és összes-N aktuális áramainak számításától eltérően a nehézfémekre vonatkozóan 

nem állnak rendelkezésre környezetstatisztikai adatok. Ezért az aktuális áram számítása az 

egyes komponensek esetében a mért értékeken alapszik. Magyarországon a felszíni vizekben 

számos mérőponton vesznek mintákat különböző komponensekre. Ezek mérési eredményei a 

felszíni vizek átlagos terheltségét reprezentálják. Az éves terhelés mértékének számítása 

ezekből a mintákból a következő módon történhet: a mérési eredmények átlaga az átlagos 

terheltségi szintet jelenti, ezt az értéket beszorozva az éves átlagos vízhozammal adódik az 

éves szintű átlagos terhelés, azaz az aktuális áram. Nyilvánvalóan ez a megközelítés 

némiképp „csal”, hiszen csak a folyóvizeket veszi figyelembe (az állóvizek ily módon nem 

jellemezhetők), de mégis jó megközelítését adja a terhelésnek. Az összes-mangán esetében az 

elemzésbe bevont 216 vízmintából az átlagos terhelés 0,050 mg/l-nek, összes arzén (84 minta) 

esetében 2,642 mg/l-nek, összes cink (189 minta) esetében 24,413 mg/l-nek, összes higany 

kapcsán (183 minta) 0,108 mg/l-nek adódott.  
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Az összes kadmium vizsgálatba bevont mintáinak száma 185, átlagos értéke 0,231 mg/l, az 

összes króm (185 minta) esetében ez az érték 1,327 mg/l, az összes nikkelnél (185 minta) 

1,489 mg/l, az összes ólomnál (185 minta) 1,425, az összes réz esetében (185 minta) 5,123 

mg/l, az összes vasnál (216 minta) ez az érték 0,081 mg/l [TÓVÍZI – LÁSZLÓ, 2007]. Mind 

a két vízhozammal számolva az értékeket az alábbi aktuális áramok adódtak:  

Komponens Mérések mediánja 
[mg/l] Forrás FAKT. 

[t] 
5,726 

összes-Mn 0,050 [TÓVÍZI – LÁSZLÓ, 
2007] 4.192,384 

301,150 
összes-As 2,642 [TÓVÍZI – LÁSZLÓ, 

2007] 220.476,9 

2.738,048 
összes-Zn 24,413 [TÓVÍZI – LÁSZLÓ, 

2007] 2.037.515 

12,266 
összes-Hg 0,108 [TÓVÍZI – LÁSZLÓ, 

2007] 8.980,070 

26,343 
összes-Cd 0,231 [TÓVÍZI – LÁSZLÓ, 

2007] 19.286,330 

151,220 
összes-Cr 1,327 [TÓVÍZI – LÁSZLÓ, 

2007] 110.710,3 

169,706 
összes-Ni 1,489 [TÓVÍZI – LÁSZLÓ, 

2007] 124.244,500 

162,435 
összes-Pb 1,425 [TÓVÍZI – LÁSZLÓ, 

2007] 118.921,100 

584,050 
összes-Cu 5,123 [TÓVÍZI – LÁSZLÓ, 

2007] 427.592,500 

9,215 
összes-Fe 0,081 [TÓVÍZI – LÁSZLÓ, 

2007] 6.746,454 

KRITIKUS ÁRAM 

A kritikus áram számítása a KOI, P, összes-N számításának megfelelően történt (imissziós 

határérték x vízhozam). A számításhoz használt imissziós határértékek a [28/2004. (XII. 25.)]-

ben fellelhető közvetlen bevezetésre vonatkozó határértékek közül a legszigorúbbak. 
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Komponens 
Határérték  
1. kategória 

[mg/l] 

Határérték  
2. kategória 

[mg/l] 

Határérték  
3. kategória 

[mg/l] 

Határérték  
4. kategória 

[mg/l] 
Forrás 

Választott 
imissziós 

határérték 
[mg/l]

összes-Mn 2 2 2 5 [28/2004 
(XII.25.)] 2 

összes-As 0,1 0,1 * 0,5 [28/2004 
(XII.25.)] 0,1 

összes-Zn 1 1 * 5 [28/2004 
(XII.25.)] 1 

összes-Hg 0,001 0,001 * 0,01 [28/2004 
(XII.25.)] 0,001 

összes-Cd 0,005 0,005 * 0,05 [28/2004 
(XII.25.)] 0,005 

összes-Cr 0,2 0,2 * 1 [28/2004 
(XII.25.)] 0,2 

összes-Ni 0,5 0,5 * 1 [28/2004 
(XII.25.)] 0,5 

összes-Pb 0,05 0,05 * 0,2 [28/2004 
(XII.25.)] 0,05 

összes-Cu 0,5 0,5 * 2 [28/2004 
(XII.25.)] 0,5 

összes-Fe 10 10 10 20 [28/2004 
(XII.25.)] 10 

A választott imissziós határértékeket beszorozva az éves vízhozammal az alábbi kritikus 

áramok adódtak:  

Komponens Választott imissziós határérték Vízhozam 
[millió m3]

FKRIT. 
[t] 

114 228összes-Mn 2 
83.461,29 166.922

114 11,4összes-As 0,1 
83.461,29 8.346

114 114összes-Zn 1 
83.461,29 83.461

114 0,114összes-Hg 0,001 
83.461,29 83,461

114 0,57összes-Cd 0,005 
83.461,29 417,307

114 22,8összes-Cr 0,2 
83.461,29 16.692

114 57 összes-Ni 0,5 
83.461,29 41.730

114 5,7összes-Pb 0,05 
83.461,29 4.173

114 57 összes-Cu 0,5 
83.461,29 41.730

114 1.140összes-Fe 10 
83.461,29 834.612
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Az ezen értékekből számolt ökofaktorok pedig a következőknek adódnak: 

Komponens FAKT.  
[t] 

FKRIT. 
[t]

Ökofaktor 
[ÖP/g]

összes-Mn I. 5,726  228,000 110 

összes-MnII. 4.192 166.922 0,151 

összes-As I. 301,150 11,400 2.317.251 

összes-As II. 220.476 8.346 3.165 

összes-Zn I. 2.738 114 214.146 

összes-Zn II. 2.037.515 83.461 293 

összes-Hg I. 12,266 0,114 943.821.302 

összes-Hg II. 8.980 83,461 1.289.168 

összes-Cd I. 26,343 0,57 81.081.081 

összes-Cd II. 19.286 417,307 110.749 

összes-Cr I. 151,220 22,8 290.896 

összes-Cr II. 110.710 16.692 397 

összes-Ni I. 169,706 57 52.233 

összes-Ni II. 124.244 41.730 71 

összes-Pb I. 162,435 5,7 4.999.526 

összes-Pb II. 118.920 4.173 6.829 

összes-Cu I. 584,050 57 179.763 

összes-Cu II. 427.592 41.730 246 

összes-Fe I. 9,215 1.140 7 

összes-Fe II. 6.746,454 834.612 0,01 
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ADSZORBEÁLHATÓ SZERVES KÖTÉSŰ HALOGÉNEK  

Az adszorbeálható szerves kötésű halogének gyűjtőfogalom, mely a szerves kötésű halogének 

csoportját takarja. Az AOX vegyületek mérgezőek, hatásuk azonban eltérő, minél inkább 

klórozottak, annál mérgezőbbek.   

AKTUÁLIS ÁRAM 

Az aktuális áram meghatározása a nehézfémekhez hasonlóan történik, azaz a mért értékek 

átlaga és a vízhozam szorzatából. AOX-mérések kapcsán a 2004-es évre vonatkoztatva 16 

minta állt rendelkezésre. Ezen mérések átlaga 14,406 mg/l-es terhelési értéket mutatott. Ebből 

az éves aktuális áram 1.642 és 1.202.364 tonnának adódott. 

 KRITIKUS ÁRAM 

A kritikus áram meghatározása az imissziós határértékek segítségével történik. A 28/2004. 

(XII.25.) KvVM rendelet nem tartalmaz külön határértéket az egyes területi vízvédelmi 

kategóriák szerinti közvetlen bevezetésre, csak a befogadóba való közvetlen bevezetés esetén, 

a hatóság által megállapítható egyedi határértékek legkisebb és legnagyobb értékeire utalást. 

A kritikus áram számításához használt imissziós határérték ezen minimum és maximum érték 

közül – az elővigyázatosság elvét szem előtt tartva – az alacsonyabb, azaz 0,1 mg/l. Az ebből 

számított kritikus áram 11,4 tonna/év, illetve 8.346 tonna/év.  

Az ökofaktor értéke ebből kifolyólag 12.637.061, illetve 17.261 lehet. 

Komponens FAKT.  
[t] Forrás FKRIT. 

[t] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/g AOX]

AOX I. 1.642 [TÓVÍZI – 
LÁSZLÓ, 2007] 11,4 

[28/2004 
(XII.25.)], 

[OKTVF, 2007] 
12.637.061 

AOX II. 1.202.364 [TÓVÍZI – 
LÁSZLÓ, 2007] 8.346 

[KSH, 2006b], 
[28/2004, 
(XII.25.)] 

17.261 
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FELSZÍN ALATTI VÍZBE TÖRTÉNŐ EMISSZIÓK, TALAJTERHELÉS 

A felszín alatti vizek, illetve a talaj terhelése komplex kérdéskör. Komplexitása ered egyrészt 

abból, hogy nem csak pontszerű- és diffúz szennyezések értelmezhetők vele kapcsolatban, 

hanem az egyes szennyezőanyagok levegőből való kiülepedése is hatással van rá. További 

nehezítő tényező, hogy a szennyezőanyagok a talajban akkumulálódnak, így egy adott mérés 

eredményei nem csak a pillanatnyi állapotot, hanem az azt megelőző jó pár év terheléseit is 

tükrözik. Ebből kifolyólag a felszín alatti víz és talaj esetében meglehetősen nehéz az aktuális 

terhelés hatásainak értékelése. A legfontosabb talajszennyező a mezőgazdaság.  

Az értékelésbe bevont anyagok köre a következő: 

– nitrát-terhelés, 
– nehézfémek általi terhelés, 
– növényvédőszer általi terhelés. 

NITRÁT  

A talajvízben megjelenő nitrát az élő szervezetbe bekerülve rákkeltő hatást vált ki, továbbá a 

felszíni vizekbe kerülve hozzájárul azok N-terheléséhez. 

AKTUÁLIS ÁRAM 

Magyarországon 2004-ben a mezőgazdasági talajok nitrogénfeleslege 1 kg/ha volt. Ez az 

érték 82,6 kg/ha nitrogén-inputból és 81,8 kg/ha outputból tevődik össze. [KSH, 2007]. A 

2004-ben mezőgazdasági területként nyilvántartott földterület értéke 5.863,8 ezer ha, [KSH, 

2006b]. A rendelkezésre álló értékekből 484.350 tonna N-input, 479.659 tonna N-output és 

5.864 tonna N-felesleg adódik. Mivel a KSH számítási metódusa alapján az input a 

műtrágyából, szerves trágyából, biológiai megkötésből, vetőmagból és légköri ülepedésből 

származik, az output pedig betakarítással elvont nitrogén mennyiségéből, ezért a kettő 

különbsége, azaz a nitrogén-többlet az, ami környezetvédelmi problémákat okozhat, vagyis az 

választható aktuális áramnak. Az 5.864 tonna N-bevitel 25.870 tonna nitrátnak felel meg, azaz 

az aktuális áram 25.870 tonnának adódik.  

KRITIKUS ÁRAM 

A nitrát-terhelés kritikus árama a felszíni vizekbe emittált nehézfémek számítási metódusával 

analóg, azaz a mérési eredményeket veti össze a határértékekkel és abból számolja a kritikus 

áramot. Magyarország kiterjedt monitoring rendszert működtet a talaj- és a talajvíz minőségi 

értékeinek folyamatos monitorozására.  
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Ez a kiterjedt monitoring rendszer – a talajvíz esetében – több ezer mintavételi pontot jelent. 

A mintavételi pontok többségén végeznek nitrát-méréseket. Az így befolyt mérési adatokból 

azonban nem lehet a magyarországi átlagos terheltségre következtetni, hiszen a mérési adatok 

nagyon erőteljesen függnek attól, hogy a mintavételi pont környékén milyen terület, milyen 

műveléssel helyezkedik el (Pl.: egy a közelben lévő állattartó telep erősen torzítja a mérési 

eredményeket) [BARTÓKNÉ, 2007]. A 2008-as évtől kezdődően – köszönhetően a Víz-

keretirányelv – előírásainak Magyarország is rendszeres jelentést készít a kijelölt víztestek 

terhelésére vonatkozóan. Az ebben szereplő adatok már jóval nagyobb pontossággal meg 

fogják közelíteni az átlagos terhelést. Az adatok gyűjtése és kiértékelése azonban csak 2008-

ra történik meg. Addig a nitrát esetében csak lokális (adott szituációra vonatkozó) 

ökofaktorok számolhatók ki, melyek egy bizonyos művelésű terület mérési eredményeit 

viszonyítják a határértékekhez. Nyilvánvaló, hogy ez a megközelítés (lokális mérési 

adatokból következtetni az országos terhelésre) erősen leegyszerűsíti és torzítja a helyzetet, 

azonban jelenleg nem áll rendelkezésre más lehetőség az ökofaktor számításához. További 

leegyszerűsítése a helyzetnek, hogy az aktuális áram (nitrogén-többlet) esetében a 

számításhoz azzal a feltételezéssel lett élve, hogy a többlet teljes egészében a talajvízbe jut.  

A számításhoz felhasznált lokális mérési adatok az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 

talajvíz-monitoring rendszeréből származnak és a 2004-es évre vonatkoznak (az aktuális áram 

miatt). Az AHM 11 talajvíz-figyelő monitoring kutat üzemeltet, melyből évi négyszeri 

alkalommal vetet mintát. Az ily módon vett 44 db nitrát-ion mérési eredmény átlaga 21,87 

mg/l-nek adódott. Az AHM elhelyezkedése szerinti C2-es határérték 120 mg/l [10/2000. 

(VI.2.)]. A mért értékek átlaga 18,23%-a a határértéknek, vagyis az aktuális áram ennek 

megfelelően a kritikus áram szintén 18,23%-a. Kiszámolva mindezt a kritikus áram 141.915 

tonnának adódott. Az ebből számolt ökofaktor a következőképp adódott. 

Komponens FAKT.  
[t] Forrás FKRIT. 

[t] Forrás 
Ökofaktor 

[ÖP/mg 
nitrát-ion

Nitrát-ion 25.870 [KSH, 2007] 141.915 
[10/2000 

(VI.2.)], [AHM, 
2007b] 

0,0013 

Az így kapott eredmény azonban – köszönhetően egyrészt az egyszerűsítő feltételezésnek, 

másrészt pedig a lokális mérési eredmények felszámolásának – nagyon torzított és csak agy 

bizonyos szituációt próbál jellemezni, a tényleges érték helyett sokkal inkább a számítási 

metódus bemutatása volt a célja. Ily módon ez az ökofaktor, amíg pontosabb adatokkal nem 

kerül aktualizálásra, csak bizonyos esetben és csak nagyon körültekintően használható. 
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NEHÉZFÉMEK  

A nehézfémek a talajba, illetve a talajvízbe kerülve elsősorban a növények növekedését és 

termőképességét befolyásolják, továbbá felhalmozódva a táplálékláncban a magasabb rendű 

szervezetekben mérgezésekhez vezethetnek. 

AKTUÁLIS ÁRAM 

A nehézfémek aktuális árama a levegőből történő diffúz kiülepedésből, illetve a különböző 

trágyákból (elsősorban komposzt, illetve szennyvíziszap) származó közvetlen bevitelből 

tevődik össze. Az aktuális áram számszerűsítése meglehetősen nehézkes a nehézfémek esetén, 

hiszen nem lehet pontosan tudni a kihelyezett, sem pedig a kiülepedett mennyiséget. 

Magyarországon rendszeresen mérik a talaj, illetve a talajvíz nehézfém-tartalmát. Ezen 

mérések eredményéből azonban nem lehet következtetni a tényleges áramra, csak a 

határértékhez való viszonyra. 

KRITIKUS ÁRAM 

Az aktuális áram számszerűsítésének nehézségeihez hasonlóan a kritikus áram 

számszerűsítése is nehézségeket okoz, köszönhetően annak, mivel egyértelmű tömegáram 

jellegű vállalás nem áll rendelkezésre a nehézfémek talajban való megjelenésére. Imissziós 

határértékek vannak mind a talajra, mind pedig a talajvízre (10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-

FVM-KHVM együttes rendelet), ezeket azonban, az aktuális áram ismeretének hiányában 

nem lehet felhasználni a kritikus áram számításához. A talajban megjelenő nehézfémek és 

félfémek ökofaktorának számításához a svájci és az osztrák számításokban is alkalmazott 

modellt lehet felhasználni. Ennek megfelelően azzal a megszorítással lehet élni, hogy a 

levegőből kiülepedő mennyiség képezi az összes terhelést, azaz az aktuális áramot, vagyis a 

levegőbe emittált nehézfémek ökofaktorát egyenlővé lehet tenni a talajban megjelenő 

nehézfémek ökofaktorával. Azon nehézfémek és félfémek esetében, ahol nincs megfelelő 

„levegős” ökofaktor, a számítás azok imissziós határértéke alapján történik. A referencia-

anyagnak, melynek határértékéhez a többi határértéket viszonyítani lehet, az ólom lett 

választva. A 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben szereplő öt 

kategória határértékei közül minden esetben a legszigorúbbak lettek választva, az 

elővigyázatosság elvének megfelelően. Természetesen lehetőség van más határértékek 

választására is, ily módon biztosítva a számolásban a regionalitást. Ezek a választott 

határértékek lettek az ólom határértékéhez viszonyítva és az így képzett arányszám 

segítségével az ökofaktorok kiszámolva.  
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A kapott ökofaktorok a következőképp alakultak: 

 Komponens Választott határérték 
[mg/kg] 

Határérték az Pb 
határértékének %-ában 

Ökofaktor 
[ÖP/g]

Cr-összes 30 120% 1.958 

Cr-VI. 1 4% 65 

Co 15 60% 979 

Ni A levegőbe emittált Ni ökofaktorával egyenlővé téve 551 

Cu 30 120% 1.958 

Zn 100 400% 6.526 

As A levegőbe emittált As ökofaktorával egyenlővé téve 4.047 

Se 0,8 3% 52 

Mo 3 12% 196 

Cd A levegőbe emittált Cd ökofaktorával egyenlővé téve 26.886 

Sn 5 20% 326 

Ba 150 600% 9.788 

Hg 0,15 1% 10 

Pb A levegőbe emittált Pb ökofaktorával egyenlővé téve 1.631 

Ag 0,3 1% 20 

Az így képzett ökofaktorok olyan esetekben használhatók, amikor pontosan lehet tudni a 

talajba történő tényleges nehézfém-, vagy félfém-bevitelt, azaz az aktuális áramot. 

A talajban megjelenő nehézfémek ökofaktorainak számításához alkalmazott modell 

nyilvánvalóan nagyon leegyszerűsíti a helyzetet és torzítja a tényleges áramok kapcsán 

jelentkező terheléseket, ám – az aktuális és a kritikus áram ismeretének hiányában – mégis 

elégséges közelítését adja a talaj nehézfémekkel való terhelésének. 

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK 

A mezőgazdasági területekre kihelyezett növényvédőszerek bemosódnak a talajba, talajvízbe, 

illetve a felszíni vizekbe és vízminőség-védelmi problémákhoz vezethetnek. 

AKTUÁLIS ÁRAM 

A magyar környezetstatisztikában rendszeresen gyűjtik a mezőgazdasági területekre 

kihelyezett, illetve pontosabban a növényvédőszer-értékesítés éves alakulását.  
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Mivel számtalan növényvédőszer kapható, ezért a publikált mutatószám összegzett, kg aktív 

hatóanyagra vonatkoztatott. Ennek megfelelően 2004-ben 1,70 kg aktív hatóanyag/ha lett 

kihelyezve [KSH, 2006a]. 2004-ben a mezőgazdasági területek nagysága 5.863,8 ezer ha volt 

[KSH, 2006b]. Ezen értékkel felszorozva a növényvédőszer-értékesítés mérőszámát, 

kihelyezett mennyiségnek 9.968 tonna aktív hatóanyag adódik. Ez a növényvédőszer-

felhasználás 2004-es aktuális árama. 

KRITIKUS ÁRAM 

A kritikus áram számításának alapelve a növényvédőszerek esetében hasonló, mint a nitrát-

terhelés, vagy a felszíni vízbe jutó nehézfémszennyezők esetében, azaz az imissziós mérési 

eredményeket viszonyítja az elérhető határértékekhez. A növényvédőszer-maradványokra 

vonatkozó imissziós határértékek a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes 

rendeletből elérhetők. Nagyobb probléma azonban a mérési eredmények kérdésköre. 

Növényvédőszer-maradványokra méréseket – a mérések magas költségvonzata miatt – 

általában csak kérésre, eseti jelleggel végeznek, illetve rendszeres monitoring csak a 

vízkivételi műveknél fordul elő. Mivel a növényvédőszer-mérések eredményei – hasonlóan a 

nitrát-mérésekhez – jelentősen függnek a mintavétel helyétől (milyen terület van a mintavételi 

hely közelében), ezért nagyon nehéz az ilyen mérési eredményekből az országos átlagos 

terheltségre következtetni [BARTÓKNÉ, 2007]. Kedvezőbb lesz a helyzet jövőre, amikor a 

Víz-Keretirányelv kapcsán a kijelölt víztestekkel kapcsolatban részletes információkat kell 

leadni az Európai Unió felé az ország terheltségére vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos 

monitoring-rendszer kiépült, az első mérési eredmények 2007-ben születnek. Az eredmények 

kiértékelése azonban csak jövőre történik meg. Addig, amíg ezek az adatok nem állnak 

rendelkezésre a növényvédőszer-maradványokkal kapcsolatos ökofaktor kiszámítása nem 

lehetséges. 

Komponens FAKT.  
[t] Forrás FKRIT. 

[t] Forrás 
Ökofaktor 

[ÖP/g 
növényvédőszer]

Növényvédőszer 9.968 [KSH, 2006a]; 
[KSH, 2006b] - - - 
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HULLADÉKOK 

A hulladékok kérdésköre az egyik legjelentősebb környezeti problématerület, melynek 

szabályozása mélységében kidolgozott. Minden termelő vállalat, szolgáltató szervezet termel 

hulladékot, ily módon értelmezhető nála a környezeti teljesítmény ezen vetülete. A 

hulladékoknak számtalan vállfaja létezik, a BUWAL-módszer esetében azonban csak az 

alábbi frakciók kerülnek számszerűsítésre: 

– ipari nem veszélyes hulladék, 
– települési szilárd hulladék, 
– csomagolóanyag-hulladék, 
– biológiailag lebomló szerves hulladék, 
– veszélyes hulladék, 
– közepes aktivitású radioaktív hulladék, 
– magas aktivitású radioaktív hulladék. 

Ezen öt kategória esetében az ökofaktor kiszámításának alapja a termelt mennyiség és az 

ezzel kapcsolatos csökkentési vállalások értékeinek összevetése, ily módon a rendszer nem 

veszi figyelembe azt, hogy melyik hulladék milyen hulladékutat jár be (azaz, hogy 

újrahasznosításra, ártalmatlanításra, vagy éppen lerakásra kerül-e). Nyilvánvaló, hogy például 

egy égetés és egy anyagában történő újrahasznosítás környezeti hatásai eltérőek, ezek 

azonban ezen faktorokkal nem számszerűsíthetők. Lehetőség van a BUWAL-módszerrel ezen 

hatások számszerűsítésére is, a hulladékkezelés különböző transzferfunkcióinak rendszerbe 

történő bevonásával1.  

IPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉK  

Az ipari nem veszélyes hulladékok, vagy más néven termelési hulladékok köre azon 

hulladékfrakciókat öleli fel, melyek a feldolgozóiparban, a kereskedelemben, szolgáltatásban 

keletkeznek és nem jelentenek veszélyt a környezetre. Ebbe a körbe tartoznak többek között, a 

legnagyobb mennyiséget kitevő erőművi, kohászati salakok, bányászati meddők, a 

csomagolóanyag-hulladék, papírhulladék, stb. A nem veszélyes hulladékok jelentős részét 

lerakják (60%, 2000) és csak kisebb részét (29%, 2000) hasznosítják újjá, 11%-át (2000) 

égetik [OHT, 2002]. 

                                                      
1 Egy példával megvilágítva mindezt: ha egy veszélyes hulladék égetésre kerül, fel lehet mérni a veszélyes hulladékégető technológia 

környezeti hatásait (emissziók a levegőbe, vízbe, talajra, addicionális hulladék keletkezése, stb.). Ezen anyagáramok megfeleltethetők a  
BUWAL-módszer egyes ökofaktorainak (Pl.: légnemű emissziók, emissziók a felszíni vizekbe, stb.), ily módon kapva pontos képet az 
egyes terhelések környezeti hatásairól. Vagyis ebben az esetben nem a veszélyes hulladékra vonatkozó „összesített ökofaktor” kerül 
használatra, hanem specifikusan az egyes emissziókhoz tartozó ökofaktorok. Az alkalmazható eljárások (összesített ökofaktor, vagy 
szétbontott elemzés) közötti választás mindig az adott vállalat szakembereinek döntése, hogy milyen pontosan szeretnék környezeti 
teljesítményüket megismerni. 



 

324 

MELLÉKLETEK 

AKTUÁLIS ÁRAM 

Magyarországon pontos statisztikát vezetnek a keletkező hulladékokról, legyenek azok akár 

nem veszélyesek, akár veszélyesek, akár lakossági, akár ipari eredetűek. A begyűjtött adatok a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium gondozásában működő Hulladékgazdálkodási 

Információs Rendszerből (HIR) lehívhatók. A HIR-rendszerben az ipari nem veszélyes 

hulladékok kapcsán 2005-re is állnak rendelkezésre adatok, mivel azonban a települési szilárd 

hulladékok kapcsán csak 2004-ig, ezért az egységes adatháttér végett az ipari nem veszélyes 

hulladékok esetében is a vonatkoztatási évnek 2004 lett választva. Ennek megfelelően 2004-

ben Magyarországon 34.384 kt ipari nem veszélyes hulladék képződött [HIR, 2007]. Mivel 

azonban a kritikus áram meghatározása az ipari nem veszélyes hulladék lerakásra kerülő 

mennyisége alapján lett számolva, ezért aktuális áramként is ezt kell számszerűsíteni. A 

lerakásra kerülő nem veszélyes hulladék esetén némiképp ellentmondó adatok állnak 

rendelkezésre. Az OHT adatai szerint 2000-ben a keletkező hulladéknak 60%-a került 

lerakásra. Ez a 2000-es keletkezési adatokat figyelembe véve 12.900 kt-nak adódik. 

Aktuálisabb adatokat (2004-eseket) keresve a HIR-rendszerből az alábbi értékek adódtak. 

Keletkező összes nem veszélyes hulladék mennyisége: 42.542 kt, összes hasznosított nem 

veszélyes hulladék mennyisége: 2.575 kt. A kettőt kivonva egymásból lerakásra 39.967 kt 

kerül (a kivonás azért lehetséges így, mert a hasznosításba beletartozik az energetikai 

hasznosítás is). Ebből az értékből levonva a 2004-ben lerakott települési szilárd hulladék 

mennyiségét (3.904 kt, [KVVM, 2006]) lerakott nem veszélyes ipari hulladéknak 36.063 kt 

érték adódik, ami nyilvánvalóan lehetetlen, mivel az összes keletkezett nem veszélyes ipari 

hulladék mennyisége mindössze 34.384 kt. Az ellentmondás oka lehet az is, hogy a HIR-

rendszerben hasznosítottnak megadott adatok bejelentett mennyiségek, tehát nem feltétlenül 

reprezentálják a valós mennyiségeket. Mindezekből kifolyólag aktuális áramnak a 2000-es 

értéket, azaz 12.900 kt kell választani. 

KRITIKUS ÁRAM 

Az ipari nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos ökofaktor kiszámításához használható 

kritikus áram számszerűsítéséhez kétféle megközelítés használható. Mind a kettőhöz a 

hulladékgazdálkodás 2003 – 2008 közötti céljait, feladatait tartalmazó Országos 

Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) nyújt segítséget. Az OHT a termelési hulladékok kapcsán 

kétfajta vállalást tartalmaz.  
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Az egyik szerint a cél az egységnyi GDP-re eső hulladékmennyiség csökkentése, méghozzá 

az 1998-as bázisról (273 kg/1000 USD GDP), 2008-ra minimum az EU átlag-szintjére 

(OECD-átlag: 88 kg/1000 USD GDP) [OHT, 2002]. Ez a gyakorlatban 67,77%-os 

csökkentést jelentene. Mivel jelenleg még nem ismert a vállalási időszak végén (2008) elért 

GDP szintje, ezért durva közelítésképpen a 2006-os már ismert GDP szintje lett a számításhoz 

használva, egyszerűsítő feltételezésképpen elfogadva, hogy a GDP szintje nem emelkedik 

tovább. Magyarország GDP-je 2006-ban 112.899 millió USD volt [WORLD BANK, 2007]. 

Ezt az értéket felhasználva a célzott 88 kg/1000 USD-hez kritikus áramnak 9.935 kt nem 

veszélyes ipari hulladék adódott. Az 1998-as kibocsátás a statisztikákból ismert, 2.099 kt-át 

tett ki [KSH, 2006a]. Mivel jelen számítás kapcsán nemhogy csökkenésről, hanem 

növekedésről van szó, ezért ez az érték nem használható kritikus áramként. Ha a számítás 

során a GDP változása nem kerül figyelembe vételre, hanem egyszerűen az 1998-as érték 

(2.099 kt) 67,77%-os csökkentése lesz alapul véve, az így adódó 676,51 kt már használható 

kritikus áramként. Ez a számítási módszer azonban némiképp leegyszerűsítése az eredeti 

vállalásnak. 

A másik lehetőség a kritikus áram kiszámítására szintén az OHT-ból nyerhető. 2000-ben a 

keletkező termelési hulladék mindössze 29%-a került hasznosításra. Ez a 2000-es adatokat 

(21.500 kt, [OHT, 2002]) figyelembe véve 6.235 kt hasznosításra kerülő termelési hulladékot 

jelent. Az OHT szerint a vállalási időszak végére el kell érni, hogy a hulladék mintegy fele 

hasznosításra kerüljön [OHT, 2002]. A tervezett mennyiségeket figyelembe véve 2008-ban 

(18.000 kt, [OHT, 2002]) 9.000 kt hasznosításra kerülő hulladékot jelentene. A kritikus áram 

számításához nem a hasznosításra kerülő mennyiség, hanem az azon kívül eső (lerakásra + 

égetésre) kerülő mennyiség szolgál. Ennek tervezett kritikus árama 2008 9.000 kt lesz (2000: 

15.265 kt). Ennek megfelelően a számításhoz használt két kritikus áram a következő: 676,51 

kt keletkező hulladék, vagy 9.000 kt lerakásra kerülő hulladék. Mivel a 676,51 kt keletkező 

hulladék az OHT tervezett mennyiségei alapján abszolút nem releváns, ezért kritikus 

áramként a 9.000 kt lett használva. 

Komponens FAKT.  
[kt] Forrás FKRIT. 

[kt] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/kg]

Ipari nem 
veszélyes 
hulladék 

12.900 [OHT, 2002] 9.000 [OHT, 2002] 159 
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TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK  

A települési szilárd hulladék javarészt nem veszélyes hulladék, csak elenyésző mértékben 

tartalmaz veszélyes összetevőket. A települési hulladéknak van még egy vállfaja is a 

települési folyékony hulladék (szennyvíz) jelen esetben azonban – mivel a szennyvíz a 

vízszennyező anyagokon keresztül értékelhető a BUWAL-módszerrel – csak a települési 

szilárd hulladék (TSZH) képezi az ökofaktor számításának tárgyát. 

AKTUÁLIS ÁRAM 

2004-ben a keletkező TSZH mennyisége 4.591 kt volt. Ennek 85%-a (3.904 kt) került 

lerakásra, 155 kt égetésre és 540 kt pedig anyagában történő hasznosításra (komposztálás, 

biológiai kezelés, szelektív gyűjtésből származó hulladékok hasznosítása) [KVVM, 2006]. A 

TSZH-ra vonatkozó célkitűzések elsősorban a hasznosításra vonatkoznak. Mivel a 

hasznosításba az égetés is beletartozik, ezért a teljes mennyiség – hasznosított mennyiség = 

lerakott mennyiség egyenlőség felállítható. Ennek megfelelően aktuális áramnak a lerakott 

mennyiség lett választva.   

KRITIKUS ÁRAM 

2006 év végére elkészült a települési szilárd hulladékgazdálkodás 2007 – 2016 között 

érvényes fejlesztési stratégiája. Ez a dokumentum összefoglaló módon tartalmazza a TSZH-

kal kapcsolatos vállalásokat és az azok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A TSZH-kal 

kapcsolatos legfontosabb vállalás, hogy 2009-ig el kell érni a keletkező mennyiség 40%-os , 

míg 2013-ig 50%-os hasznosítását (anyagában és termikusan) [KVVM, 2006]. Ily módon a 

lerakható mennyiség 2009-ben 60%-ot, 2013-ban 50%-ot tehet ki maximum. 2009-ben a 

TSZH keletkező mennyiségének tervezett értéke 4.950 kt [KVVM, 2006]. A fenti vállalást 

figyelembe véve a lerakható mennyiség 2.970 kt, ami jelen esetben a kritikus áramot jelenti, 

mivel 2013-ra nem állnak rendelkezésre tervezett mennyiségek.  

Komponens FAKT.  
[kt] Forrás FKRIT. 

[kt] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/kg]

Települési 
szilárd 

hulladék 
3.904 [KVVM, 

2006] 2.970 [KVVM, 
2006] 443 
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CSOMAGOLÓANYAG-HULLADÉK  

Csomagolóanyagok egyre jelentősebb mértékben keletkeznek Magyarországon is. Mivel 

javarészt könnyen és hatékonyan újrahasznosítható anyagokból állnak, ezért az Európai Unió 

is szorgalmazza újrahasznosításuk fokozását (94/62/EK, illetve 2004/12/EK irányelvek). 

AKTUÁLIS ÁRAM 

Magyarországon 2005-ben 835 kt csomagolási hulladék keletkezett. Ennek kevéssel több, 

mint fele (422 kt, 50,5%) hasznosításra került. Az újrahasznosított mennyiség jelentős része 

(393 kt) ráadásul anyagában hasznosult (ez az összmennyiség 47,1%-a), lerakásra 413 kt 

került [KVVM, 2006]. Aktuális áramnak az újrahasznosított mennyiség lett választva.  

KRITIKUS ÁRAM 

A [94/62/EK] irányelv előírásai szerint a tagállamoknak 2001-ben a csomagolási hulladék 

50%-át hasznosítaniuk kell, oly módon, hogy legalább 25%-ban anyagában hasznosuljon. 

Ezen belül is a papír, az üveg, a fém és a műanyag csomagolási anyagok anyagában történő 

hasznosítása egyaránt legalább 15% legyen. Magyarország ezen előírások kapcsán 2005 

végéig átmeneti mentességet kapott. A 2004/12/EK és a 2005/20/EK irányelvek a 

csomagolási hulladék 60%-os hasznosítását írják elő, úgy, hogy az anyagában történő 

újrahasznosítás legalább 55% legyen. A 2012-re vállalt teljesítéskor a keletkező csomagolási 

hulladék tervezett mennyisége nagyjából 1000 kt lesz [KVVM, 2006]. Ennek megfelelően 

hasznosításra 600 kt kell, hogy kerüljön, ezen belül is 550 kt anyagában történő 

újrahasznosításra. Vagyis a kritikus áram mértéke a fennmaradó lerakott hulladék 

mennyisége, azaz 400 kt.  

Komponens FAKT.  
[kt] Forrás FKRIT. 

[kt] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/kg]

Csomagolási 
hulladék 413 [KVVM, 

2006] 400 [KVVM, 
2006] 2.581 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ SZERVES ANYAG HULLADÉK 

A lerakott hulladék biológiailag lebomló részének arányát folyamatosan csökkenteni kell. 

Erről az 1999/31/EK irányelv rendelkezik, mely 2006, 2009 és 2016 évekre vonatkozóan 

tartalmaz vállalásokat, az 1995-ös szinthez képesti 25, 50, illetve 65%-os csökkentési 

arányban. 
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AKTUÁLIS ÁRAM 

2004-ben a keletkezett, összesen 4.591 kt TSZH 37,5 (szerves anyag) + 14,5% (papír) 

százaléka volt biológiailag lebomló. Ezen frakció mennyisége tehát 2004-ben 2.387 kt volt, 

ami az aktuális áramot adja. 

KRITIKUS ÁRAM 

Magyarországon 1995-ben 4.500 kt TSZH képződött, ennek 35%-a volt biohulladék (1.575 

kt) és 17%-a hulladék papír (765 kt) [KVVM, 2006]. Vagyis a biológiailag lebomló szerves 

anyag mennyisége összesen 2.340 kt volt. Az [1999/31/EK] által részletezett vállalásoknak 

megfelelően 2006-ban összesen 1.755 kt-át, 2009-ben 1.170 kt-át, míg 2016-ban mindössze 

819 kt biológiailag lebomló szerves anyagot lehet lerakni. A kritikus áram a „legszigorúbb” 

vállalás, azaz 819 kt.  

Komponens FAKT.  
[kt] Forrás FKRIT. 

[kt] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/kg]

Biológiailag 
lebomló 
szerves 

hulladék 
2.387 [KVVM, 

2006] 819 [KVVM, 
2006] 3.559 

VESZÉLYES HULLADÉK 

A veszélyes hulladékok kérdése kiemelt jelentőségű a hulladékok szegmensén belül, 

elsősorban azok környezetre veszélyes volta miatt. Éppen ezért mennyiségük csökkentése, 

illetve környezetbarátabb hulladékútjaik (inkább hasznosítás, égetés, mintsem lerakás) 

preferálása alapvető környezeti érdek.  

AKTUÁLIS ÁRAM 

2004-ben Magyarországon a HIR-rendszer adatbázisa alapján összesen 2.016 kt veszélyes 

hulladék keletkezett [HIR, 2007]. Ebből 354 kt (17,57%) került hasznosításra (égetés is 

beleértve), illetve 1.661 kt lerakásra (82,43%). Mivel a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

vállalás a hasznosítás növelésére vonatkozik, ezért aktuális áramnak a lerakott veszélyes 

hulladék mennyisége, azaz 1.661 kt lett választva.  

KRITIKUS ÁRAM 

Az OHT konkrét vállalást nem tartalmaz a veszélyes hulladék csökkentésére, mindössze azt 

mondja ki, hogy a tervezési időszak végére (2008) olyan kezelési eljárásokat kell biztosítani, 

melyek segítségével elérhető, hogy lerakásra a bázisévhez (2000) képest 20%-kal kevesebb 

kerüljön [OHT, 2002]. 2000-ben a lerakás aránya 74% volt a veszélyes hulladékok esetében. 
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Ennek megfelelően 2008-ban a lerakás aránya maximum 54% lehet. Az OHT-ban 2008-ra a 

veszélyes hulladékok tervezett mennyisége 4.100 kt. Ennek 54%-a, azaz a lerakásra kerülő 

kritikus áram 2.214 kt.  

Komponens FAKT.  
[kt] Forrás FKRIT. 

[kt] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/kg]

Veszélyes 
hulladék 1.661 [HIR,2007] 2.214 [OHT,2002] 339 

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK  

A Magyarországon keletkező radioaktív hulladékok döntő többsége a Paksi Atomerőmű Zrt. 

működése következtében áll elő, ezért az ökofaktor kiszámításánál csak ezek az áramok 

kerültek figyelembevételre. A radioaktív hulladékok alapvetően három csoportra oszthatók: 

kis és közepes aktivitású, nagy aktivitású hulladékokra, valamint igen nagy aktivitású kiégett 

fűtőelemekre. Ennek megfelelően ökofaktor is erre a három csoportra került kiszámításra. 

Magyarországon jelenleg nincs tároló kapacitás a radioaktív hulladékok tekintetében.  

AKTUÁLIS ÁRAM 

Az aktuális áram számszerűsítése során az éves mennyiségek kiszámítása a tervezett üzemidő 

alatt keletkező összesített hulladékmennyiség visszaosztásával történik. Mivel egy atomerőmű 

működése – legjobb esetben – tervezett módon zajlik, ezért ez a közelítés elfogadható. A 

Paksi atomerőmű tervezett üzemideje 30 év, ám történtek számítások ennek 50 évre történő 

meghosszabbítására is. A számolás során a 30 éves üzemidő lett figyelembe véve. 

A kis és közepes aktivitású üzemviteli radioaktív hulladékok további két csoportra oszthatók: 

folyékony, illetve szilárd fázisban lévőkre. A folyékony fázis a későbbiekben megszilárdításra 

kerül, ezért ennek kapcsán is lehet szilárd mennyiségekkel számolni [PAVLIK, 2007]. A 

folyékony fázisú hulladékok mennyisége 30 üzemév alatt: 7.200 m3 bepárló-sűrítmény, 400 

m3 radioaktív üzemviteli hulladék, illetve 200 m3 ioncserélő gyanta [PAVLIK, 2007]. A 

folyékony fázis megszilárdítás utáni mennyisége összesítve 30 év üzemidőre: 18.950 m3.  

A szilárd fázisként keletkező (Pl.: ruhák, csővezetékek, stb.) mennyisége a tervezett 30 éves 

üzemidőre 4.000 m3 [PAVLIK, 2007].  

Összesítve tehát a kis és közepes aktivitású üzemviteli radioaktív hulladék mennyisége 

(szilárd fázisban) 30 év üzemidőre 22.950 m3. Ebből az aktuális áram (azaz az éves szintű 

kibocsátás) 765 m3. 
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A jelenlegi magyar atomenergiával kapcsolatos szabályozás (96. évi CXVI. tv. ) szabályozása 

szerint hulladéknak csak a nagy aktivitású radioaktív rész számít, míg az igen nagy aktivitású 

kiégett fűtőelemek nem számítanak annak. Ennek ellenére a rendszer adaptálása során mind a 

két frakcióra került ökofaktor kiszámításra.  

A nagy aktivitású radioaktív hulladék jelenlegi (2007 január 1.) keletkezett mennyisége 67,3 

m3, ez éves szinten 5  m3-rel növekszik [BUDAY, 2007]. Az üzemidő lejártával keletkezik 

még további 247 m3 leszerelési hulladék, mely szintén nagy aktivitásúnak számít [BUDAY, 

2007]. Így a 30 éves üzemidő végén összesen 356 m3 nagy aktivitású radioaktív hulladék lesz. 

Ezen értékből az ökofaktor mértéke: 11,87 m3 / év.  

2007. január 1.-én 4.747 db kiégett üzemanyagkazetta található az átmeneti tárolónak számító 

KKÁT-ban (Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója), illetve 2003 db a Paksi Atomerőműben 

[BUDAY, 2007]. Ez a mennyiség a 30 éves üzemidő zárultáig további 4.385 db-bal fog 

bővülni [BUDAY, 2007]. Ez 1291,66 tonna uránt jelent [BUDAY, 2007]. Az ebből 

származtatott aktuális áram: 45,06 tonna urán /év.  

KRITIKUS ÁRAM 

A kritikus áram számítása során két módon lehet eljárni (analóg módon az eredeti svájci 

módszerrel): egyrészt mivel nem tervezik Paks kapacitásának növelését, ezért a kritikus áram 

egyenlő az aktuális árammal, hiszen ily módon a tervezett üzemidő végéig keletkező hulladék 

mennyisége adja a maximális értéket. Másrészt viszont, mivel Magyarországon nincs lerakó-

kapacitás, ezért minden egyes egységnyi keletkezett radioaktív hulladék már a kritikus 

áramon felülinek tekintendő, azaz a kritikus áram = 0. A két megközelítés közötti összhang 

megteremtése érdekében a kritikus áram a kettő átlaga azaz FKRIT. = ½ FAKT..  

A kis- és közepes aktivitású üzemviteli radioaktív hulladékok esetében ennek mértéke: 765 

m3/2 = 382,5 m3. 

A nagy aktivitású radioaktív hulladékoknál: 11,87 m3/2 = 5,94 m3. 

A kiégett fűtőelemek esetében pedig: 45,06 t/2 = 22,53 t. 
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Az aktuális és a kritikus áram segítségével számolt ökofaktorok a következők: 

Komponens FAKT.  
[m3], [t] Forrás FKRIT. 

[m3], [t] Forrás 
Ökofaktor 
[ÖP/m3], 

[ÖP/t] 
Kis- és 
közepes 

aktivitású 
765 m3 [PAVLIK, 

2007] 382,5 m3 saját számítás 5,23 109 

Nagy 
aktivitású 11,87 m3 [BUDAY, 

2007] 5,94 m3 saját számítás 3,36 1011 

Kiégett 
fűtőelemek 45,06 t [BUDAY, 

2007] 22,53 t saját számítás 8,88 1010 
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ERŐFORRÁSOK 

A környezeti terhek egyik nagyon jelentős szegmense az input-, azaz erőforrás-oldali terhelés. 

Az input-oldali terhelés hatásai többek között a különböző energiahordozók kapcsán fellépő 

hiány, illetve többek között a vízhiány is. A BUWAL-módszer elsősorban az output oldali 

terhelés értékelésére jó, hiszen a környezetpolitika legfontosabb szabályozási területe is a 

különböző kimenő terhelések szabályozása. Ennek megfelelően erőforrás-oldalról csak az 

alábbi kategóriákra lettek ökofaktorok kiszámolva: 

– nem megújuló energiaforrások-felhasználása, villamos-energia termelés, 
– primer energia-felhasználás 
– vízhasználat. 

NEM MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, VILLAMOSENERGIA TERMELÉS 

A nem megújuló energiaforrások felhasználása számos környezeti probléma okozója. Egyik 

oldalról hozzájárulnak a fosszilis bázisok kimerüléséhez, másrészt pedig emissziós oldalról is 

jelentősen terhelik a környezetet. Éppen ezért az ország teljes energiatermeléséből ez az a 

hányad, amely annak környezeti teljesítményét befolyásolja, ezért erre került ökofaktor 

kiszámításra.  

AKTUÁLIS ÁRAM 

2005-ben Magyarországon a hazai villamosenergia termelés összesen 35.744 GWh volt 

[KSH, 2006b]. Ehhez járult még hozzá 11.809 GWh villamosenergia import [KSH, 2006b]. 

Összesen tehát az éves, felhasználható mennyiség 47.350 GWh-t tett ki. Ebből levonva az 

atomerőművi villamosenergia termelést (13.834 GWh, [KSH,2006b]) megkapható a fosszilis 

és megújuló bázison előállított villamos energia mennyisége (33.516 GWh). 2005-ben a 

megújulókból előállított villamos energia mennyisége 1.823,20 GWh volt [HORVÁTH, 

2006]. Ebből kifolyólag a nem megújuló bázison nyugvó villamosenergia termelés 45.730 

GWh, illetve atomerőművi termelés nélkül 31.896 GWh volt.  

KRITIKUS ÁRAM 

Magyarországnak számos vállalása van az energiatermeléssel kapcsolatban. Ide sorolható 

többek között az 1107/1999. (X.8.) Korm. határozat, mely a 2010-ig alkalmazandó 

energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiáról rendelkezik.  
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Ennek vállalásai többek között a következők [1107/1999. (X. 8.)]: 

– a GDP átlagos, 5%-os növekedési ütemét figyelembe véve 2010-ig a gazdaság 
összenergia-igényének évi 3,5%-os mérséklése, 

– 2010-re mintegy 75 PJ/év hőértékű energiahordozó megtakarítása, vagy hazai 
megújuló energiahordozókkal történő kiváltása, 

– a megújuló energiahordozók felhasználását 2010-ig évi 50 PJ/évre kell növelni. 

Szintén energiapolitikai vállalásokat tartalmaz a 2001/77/EK EU direktíva, illetve a 

2233/2004. (IX. 22.) Korm. határozat. Ezen dokumentumok szerint 2010-ig az országos 

villamosenergia bruttó összfogyasztás (termelés + import) 2010-es értékének 3,6%-át hazai 

megújuló forrásokból kell előállítani [2233/2004. (IX. 22.)].  

A villamosenergia termeléssel kapcsolatos ökofaktor számításához ezen második vállalás 

használható. A 2010-es villamosenergia összfogyasztás 44.910 GWh-ra várható [DR. GIBER 

et al., 2005]. Ennek – a vállalás szerinti – 3,6%-a 1.617 GWh-nak adódik. Mivel a BUWAL-

módszerben elsősorban azon környezetvédelmi célkitűzéseknek van értelmük, melyek 

valamilyen csökkentést fogalmaznak meg, ezért jelen esetben nem a megújulókból, hanem a 

fosszilis bázison előállított hányad lesz a kritikus áram. Ennek értéke pedig – a 2010-es 

forgatókönyvet figyelembe véve – 43.293 GWh.  

Mivel [DR. GIBER et al., 2005] szerint ezen vállalás teljesítésével automatikusan teljesülnek 

az 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat megújulókra vonatkozó vállalásai, ezért csak ezen 

vállalás mentén került ökofaktor kiszámításra. 

Komponens FAKT.  
[GWh] Forrás FKRIT. 

[GWh] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/MWh]

Villamosenergia 
termelés 45.730 

[KSH, 
2006b], 

[HORVÁTH, 
2006] 

43.293 
[DR. GIBER 
et al., 2005], 
[2233/2004. 

(IX. 22.)] 
24.399 

PRIMER ENERGIA-FELHASZNÁLÁS 

Az ország primer energia-felhasználása megmutatja az összenergia-felhasználláshoz 

alkalmazott energiaforrásokat és azok szerkezetét.  

AKTUÁLIS ÁRAM 

Magyarország primer energia-felhasználása 2003-ban 1.092 PJ volt [KSH, 2006b]. Ebből 

37,1 PJ volt a megújuló energiaforrásokból előállított és felhasznált energia [DR. GIBER et 

al., 2005].  
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Ehhez hozzászámítva a hulladékégetésből származó energiát, a megújulók mennyiségére 38,6 

PJ adódik [DR. GIBER et al., 2005]. A megújuló erőforrások közé a hulladékégetést nem 

számítva a nem megújuló forrásokra 1.054 PJ adódik.  

KRITIKUS ÁRAM 

Az 1107/1999. (X.8.) Korm. határozat rendelkezései értelmében 2010-re a megújuló 

erőforrásokból előállított és felhasznált energia mértékét 50 PJ-ra kell növelni [1107/1999. 

(X. 8.)]. A prognózisok szerint Magyarország primer energia-felhasználása 2010-ben 1.150 PJ 

lesz [DR. GIBER et al., 2005]. Ebből az 50 PJ-t leszámítva, a nem megújuló mennyiségre 

1.100 PJ adódik, mely kritikus áramként alkalmazható. Ezen értékekből számolva az 1 MJ 

primer energia-felhasználás ökofaktora a következőnek adódik: 

Komponens FAKT.  
[PJ] Forrás FKRIT. 

[PJ] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/MWh]

Primer 
energia-

felhasználás 
1.054 

[KSH, 
2006b], [DR. 
GIBER et al., 

2005], 

1.100 
[1107/1999. 

(X. 8.)], [DR. 
GIBER et al., 

2005] 
0,87 

VÍZFELHASZNÁLÁS 

A víz a mindennapi emberek gondolataiban nem tartozik a szűkös erőforrások közé. Ez 

azonban így nem igaz. A világon számos olyan ország van, ahol a víz ténylegesen szűkös 

erőforrás, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása nem biztosított. Ebből is látható, hogy 

a víz, mint erőforrás szűkössége – jelenleg legalább is – tipikusan a regionális, nem pedig a 

globális környezeti problémák közé sorolandó. A vízhasználat ökológiai szűkösségének 

számbavételére a korábbi ’93-as és ’97-es BUWAL-módszer alapján nem volt lehetőség, az új 

BUWAL ’06 segítségével azonban igen. A számítás elve a 4.3 fejezetben bemutatásra került. 

Az ökofaktorok kiszámítása ezen elv alapján történt, mind a felszíni, mind pedig a felszín 

alatti megújuló vízkészletekre. 

AKTUÁLIS ÁRAM 

Az országos éves vízkivétel a [KVVM, 2005] tanulmányból ismert. Ennek értéke 2002-ben 

összesen 6.538 millió m3 volt. Ennek nagyjából 11 %-a (730 millió m3) a felszín alatti 

vízkészletből, míg a fennmaradó 89 % (5.808 millió m3) a felszíni vízkészletből került 

kivételre. Ezzel némiképp ellentmondó adatokat tartalmaz a KSH tanulmánya [KSH, 2006a], 

mely szerint 2002-ben az összes víztermelés 7.071 millió m3 volt (felszíni és felszín alatti 

egyaránt), míg kifejezetten felszín alatti 2.520 millió m3.  
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Ezzel ismételten ellenkező adatot nyújt a [KSH, 2007] kiadvány, mely szerint a 2002-es 

felszín alatti víz-kivétel mértéke 920 millió m3 volt. Mivel a [KSH, 2007] és a [KVVM, 2005] 

kiadványok értékei nagyjából koherensek egymással, ezért a [KSH, 2006a] felszín alatti víz 

értékei elvetésre kerültek. A minél aktuálisabb adatok érdekében 2003-as adatok kerültek 

felhasználásra, melyek a következők: felszíni + felszín alatti víztermelés: 7.040 millió m3 

[KSH, 2006a], víztermelés felszín alatti vizekből: 966 millió m3 [KSH, 2007] és ezekből 

víztermelés felszíni vizekből: 6.074 millió m3. 

KRITIKUS ÁRAM 

A kritikus áram számításához ismerni kell a magyarországi megújuló vízbázis nagyságát. Ez 

– a felszíni vizek esetében – 83.461 millió m3 [KSH, 2006b], míg a felszín alatti vizek 

esetében 6.752 millió m3 [KSH, 2007] volt 2003-ban. A kritikus áram – analóg módon a 

BUWAL ’06 logikájával – ennek 20 %-a, azaz 16.692 és 1.350 millió m3.  

Az aktuális áram és a kritikus áram összevetésével a számolt ökofaktorok 22-nek és 530-nak 

adódtak. 

Komponens FAKT.  
[millió m3] Forrás FKRIT. 

[millió m3] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/m3]

Vízhasználat 
– felszíni víz 6.074 

[KSH, 
2006a], 

[KSH, 2007] 
16.692 [KSH, 2006a] 22 

Vízhasználat 
– felszín 
alatti víz 

966 [KSH, 2007] 1.350 [KSH, 2007] 530 
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ZAJTERHELÉS 

A zajterhelés szinte az ország egész lakosságát érinti, hatása mégis lokális. Lokális hatása 

miatt nincs lehetőség országos szintű ökofaktor kiszámítására, hanem mindig csak az adott 

vizsgálati egységre jellemző érték megállapítására.  

AKTUÁLIS ÁRAM 

Mint ahogy korábban is említésre került a zajterhelés hatása lokális, ezért nincs lehetőség 

országos szintű ökofaktor kiszámítására. Ennek egyik oka pont az aktuális áramokban 

keresendő, nem lehet ugyanis az ország egészére egy egységes zajterhelési értéket számítani. 

Éppen ezért jelen számításban aktuális áramként az adott vizsgálati egység mérté értékei 

szerepelnek. A számításhoz az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. példája lett felhasználva. 

Az AHM telephelyének mind a négy „oldalán” méret zajt. Ezen mérési eredmények – nappal 

és éjszaka – 2006 vonatkozásában a következők [TORMA, 2007]: 

Komponens Dél Kelet Észak Nyugat 

dB (nappal) 65 52 45 50 

dB (éjszaka) NK1 50 54 NK 

Az elővigyázatosság elvéből kiindulva az ökofaktor számításához, aktuális áramként – mind a 

nappali, mind pedig az éjszakai méréseket figyelembe véve – a legmagasabb érték lett 

választva, azaz 65 és 54 dB. 

                                                      
1 NK = nem kimutatható, az alapzajtól nem elkülönülő zaj. 
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KRITIKUS ÁRAM 

A kritikus áram meghatározása némiképp egyértelműbb, a zajterhelési határértékekből 

történik.  

Ezek értékei a a különböző zajtól védendő területek esetében a következők [8/2002. (III.22.)]: 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre 
(dB) Sorsz. Zajtól védendő terület 

nappal 
6-22 óra 

éjjel 
22-6 óra 

1. 
Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi 
terület, védett természeti 
terület kijelölt része  

45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű)  50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), 
vegyes terület  55 45 

4. Gazdasági terület és 
különleges terület  60 50 

A Hatóságnak ezen rendelettől eltérő módon lehetősége van más határértékeket is 

megállapítani. Ez történt az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. esetében is, ahol a hatóság a 

következő határértékeket állapította meg: 

 Dél Kelet Észak Nyugat 

Határérték 
(nappal) 67 67 67 70 

Határérték 
(éjszaka) 67 67 67 70 

Mivel az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. egy ipari parkban helyezkedik el, ezért a védendő 

terület esetében a gazdasági terület és különleges terület kategóriába sorolandó, ezért az 

esetében kiszámolt ökofaktor is ilyen jellegű területre vonatkozik.  

Összevetve a nappali és éjszakai aktuális áramokat (mérések) a kritikus áramokkal 

(határértékek) az alábbi ökofaktorok adódtak: 

Komponens FAKT.  
[dB] Forrás FKRIT. 

[dB] Forrás Ökofaktor 
[ÖP/dB]

Zajterhelés 
– nappal 65 [TORMA, 

2007] 67 [8/2002. 
(III.22.)] 1,45 1010 

Zajterhelés 
– éjjel 54 [TORMA, 

2007] 67 [8/2002. 
(III.22.)] 1,2 1010 
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Az így kapott értékek azonban csak nagy elővigyázatossággal és jelentős megszorításokkal 

használhatók fel, mivel egyrészt csak egy adott szituációt jellemeznek, másrészt pedig mivel 

nagy értékük miatt jelentősen torzíthatják az eredményt. 
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10. MELLÉKLET    
 

AZ ADAPTÁLT MAGYAR ÖKOFAKTOROK 

Komponens Mértékegység FAKT.  FKRIT. 
Ökofaktor 

[ÖP/g] 
LÉGNEMŰ EMISSZIÓK 

ÜVEGHÁZGÁZOK 

CO2 t/év 60.267 80.810 0,01 
CH4 GWP alapján 23 0,23 
N2O GWP alapján 296 2,96 

CHF3 GWP alapján 12.000 120 
CH2F2 GWP alapján 550 5,50 
CH3F GWP alapján 97 0,97 

C5H2F10 GWP alapján 1.300 13 
C2HF5 GWP alapján 2.800 28 
C2H2F4 GWP alapján 1.000 10 
C2H2F4 GWP alapján 1.300 13 
C2H4F2 GWP alapján 140 1,40 
C2H3F3 GWP alapján 300 3 
C2H3F3 GWP alapján 3.800 38 
C3HF7 GWP alapján 2.900 29 
C3H2F6 GWP alapján 6.300 63 
C3H3F5 GWP alapján 560 5,60 

CF4 GWP alapján 5.700 57 
C2F6 GWP alapján 11.900 119 
C3F8 GWP alapján 8.600 86 
C4F10 GWP alapján 8.600 86 
c-C4F8 GWP alapján 10.000 100 
C5F12 GWP alapján 8.900 89 
C6F14 GWP alapján 9.000 90 

CHClF2 GWP alapján 1.700 17 
CHFClCF3 GWP alapján 620 6,20 
C2H3ClF2 GWP alapján 2.400 24 

SF6 GWP alapján 22.200 222 
ÓZONBONTÓ ANYAGOK 

CHF2Cl t/év 128,8 387 859 
CFCl3 ODP alapján 1 15.636 
CF2Cl2 ODP alapján 1 15.636 
C2F3Cl3 ODP alapján 0,8 12.509 
C2F4Cl2 ODP alapján 1 15.636 

C2F5Cl ODP alapján 0,6 9.382 
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Komponens Mértékegység FAKT.  FKRIT. 
Ökofaktor 

[ÖP/g] 
CF3Cl ODP alapján 1 15.636 
C2FCl5 ODP alapján 1 15.636 
C2F2Cl4 ODP alapján 1 15.636 
C3FCl7 ODP alapján 1 15.636 
C3F2Cl6 ODP alapján 1 15.636 
C3F3Cl5 ODP alapján 1 15.636 
C3F4Cl4 ODP alapján 1 15.636 
C3F5Cl3 ODP alapján 1 15.636 
C3F6Cl2 ODP alapján 1 15.636 
C3F7Cl ODP alapján 1 15.636 
CF2Br2 ODP alapján 1,25 19.545 

CF2ClBr ODP alapján 3 46.909 
CF3Br ODP alapján 10 156.362 

C2F4Br2 ODP alapján 6 93.817 
CCl4 ODP alapján 1,1 17.200 

C2H3Cl3 ODP alapján 0,1 1.564 
CH3Br ODP alapján 0,6 9.382 

CHFBr2 ODP alapján 1 15.636 
CHF2Br ODP alapján 0,74 11.571 
CH2FBr ODP alapján 0,73 11.414 
C2HFBr4 ODP alapján 0,8 12.509 
C2HF2Br3 ODP alapján 1,8 28.145 
C2HF3Br2 ODP alapján 1,6 25.018 
C2HF4Br ODP alapján 1,2 18.763 
C2H2FBr3 ODP alapján 1,1 17.200 
C2H2F2Br2 ODP alapján 1,5 23.454 
C2H2F3Br ODP alapján 1,6 25.018 
C2H3FBr2 ODP alapján 1,7 26.582 
C2H3F2Br ODP alapján 1,1 17.200 
C2H4FBr ODP alapján 0,1 1.564 
C3HFBr6 ODP alapján 1,5 23.454 
C3HF2Br5 ODP alapján 1,9 29.709 
C3HF3Br4 ODP alapján 1,8 28.145 
C3HF4Br3 ODP alapján 2,2 34.400 
C3HF5Br2 ODP alapján 2 31.272 
C3HF6Br ODP alapján 3,3 51.599 
C3H2FBr5 ODP alapján 1,9 29.709 

C3H2F2Br4 ODP alapján 2,1 32.836 
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Komponens Mértékegység FAKT.  FKRIT. 
Ökofaktor 

[ÖP/g] 
C3H2F3Br3 ODP alapján 5,6 87.563 
C3H2F4Br2 ODP alapján 7,5 117.272 
C3H2F5Br ODP alapján 1,4 21.891 
C3H3FBr4 ODP alapján 1,9 29.709 
C3H3F2Br3 ODP alapján 3,1 48.472 
C3H3F3Br2 ODP alapján 2,5 39.091 
C3H3F4Br ODP alapján 4,4 68.799 
C3H4FBr3 ODP alapján 0,3 4.691 
C3H4F2Br2 ODP alapján 1 15.636 
C3H4F3Br ODP alapján 0,8 12.509 
C3H5FBr2 ODP alapján 0,4 6.254 
C3H5F2Br ODP alapján 0,8 12.509 
C3H6FBr ODP alapján 0,7 10.945 
CHFCl2 ODP alapján 0,04 625 
CHF2Cl ODP alapján 0,055 860 
CH2FCl ODP alapján 0,02 313 
C2HFCl4 ODP alapján 0,04 625 
C2HF2Cl3 ODP alapján 0,08 1.251 
C2HF3Cl2 ODP alapján 0,02 313 
C2HF4Cl ODP alapján 0,022 344 
C2H2FCl3 ODP alapján 0,05 782 
C2H2F2Cl2 ODP alapján 0,05 782 
C2H2F3Cl ODP alapján 0,06 938 
C2H3FCl2 ODP alapján 0,07 1.095 
CH3CFCl2 ODP alapján 0,11 1.720 
C2H3F2Cl ODP alapján 0,07 1.095 
CH3CF2Cl ODP alapján 0,065 1.016 
C2H4FCl ODP alapján 0,005 78 
C3HFCl6 ODP alapján 0,07 1.095 
C3HF2Cl5 ODP alapján 0,09 1.407 
C3HF3Cl4 ODP alapján 0,08 1.251 
C3HF4Cl3 ODP alapján 0,09 1.407 
C3HF5Cl2 ODP alapján 0,07 1.095 

CF3CF2CHCl2 ODP alapján 0,025 391 
CF2ClCF2CHCIF ODP alapján 0,033 516 

C3HF6Cl ODP alapján 0,1 1.564 
C3H2FCl5 ODP alapján 0,09 1.407 
C3H2F2Cl4 ODP alapján 0,1 1.564 
C3H2F3Cl3 ODP alapján 0,23 3.596 
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Komponens Mértékegység FAKT.  FKRIT. 
Ökofaktor 

[ÖP/g] 
C3H2F4Cl2 ODP alapján 0,28 4.378 
C3H2F5Cl ODP alapján 0,52 8.131 
C3H3FCl4 ODP alapján 0,09 1.407 
C3H3F2Cl3 ODP alapján 0,13 2.033 
C3H3F3Cl2 ODP alapján 0,12 1.876 
C3H3F4Cl ODP alapján 0,14 2.189 
C3H4FCl3 ODP alapján 0,01 156 
C3H4F2Cl2 ODP alapján 0,04 625 
C3H4F3Cl ODP alapján 0,03 469 
C3H5FCl2 ODP alapján 0,02 313 
C3H5F2Cl ODP alapján 0,02 313 
C3H6FCl ODP alapján 0,03 469 
CH2ClBr ODP alapján 0,12 1.876 

NEHÉZFÉMEK 

As t/év 6,2 39,14 4.046 
Cd t/év 2,7 10,02 26.885 
Ni t/év 23,4 206,17 550 
Pb t/év 33,5 143,30 1.631 

EGYÉB LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK 
NOX t/év 180.700 198.000 4,61 

SO2 t/év 247.300 500.000 0,99 
HCl AP alapján 0,88 0,87 
HF AP alapján 1,6 1,58 
NH3 t/év 66.940 90.880 8,10 
VOC t/év 157.400 137.000 8,39 
PM10 t/év 90.700 113.540 7,04 
CO t/év 541.700 1.800.900 0,17 

Dioxin/furán t/év 0,076 0,076 13.146.181 
Ózon t/év - - - 

Benzol t/év - - - 
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Komponens Mértékegység FAKT.  FKRIT. 
Ökofaktor 

[ÖP/g] 
FELSZÍNI VÍZBE TÖRTÉNŐ EMISSZIÓK 

KOI I. t/év 143.500 5.700 4.416 
KOI II. t/év 143.500 4.173.065 0,0082 

P I. t/év 6.900 79,8 1.083.535 
P II. t/év 6.900 58.423 2,02 

Összes-N I. t/év 44.800 2.280 8.618 
Összes-N II. t/év 44.800 1.669.226 0,02 

NH4
+ Összes-N-ből 0,7826 0,013 

NO3
- Összes-N-ből 0,2319 0,0037 

AOX I. t/év 1.642 11,4 12.637.061 
AOX II. t/év 1.202.364 8.346 17.261 

Összes-Fe I. t/év 9,215 1.140 7 
Összes-Fe II. t/év 6.746 834.612 0,01 

Nehézfémek 
összes-Mn I. t/év 5,726  228,000 110 
összes-MnII. t/év 4.192 166.922 0,151 
összes-As I. t/év 301,150 11,400 2.317.251 
összes-As II. t/év 220.476 8.346 3.165 
összes-Zn I. t/év 2.738 114 214.146 
összes-Zn II. t/év 2.037.515 83.461 293 
összes-Hg I. t/év 12,266 0,114 943.821.302 
összes-Hg II. t/év 8.980 83,461 1.289.168 
összes-Cd I. t/év 26,343 0,57 81.081.081 
összes-Cd II. t/év 19.286 417,307 110.749 
összes-Cr I. t/év 151,220 22,8 290.896 
összes-Cr II. t/év 110.710 16.692 397 
összes-Ni I. t/év 169,706 57 52.233 
összes-Ni II. t/év 124.244 41.730 71 
összes-Pb I. t/év 162,435 5,7 4.999.526 
összes-Pb II. t/év 118.92 4.173 6.829 
összes-Cu I. t/év 584,050 57 179.763 
összes-Cu II. t/év 427.592 41.730 246 
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Komponens Mértékegység FAKT.  FKRIT. 
Ökofaktor 

[ÖP/g] 
FELSZÍN ALATTI VÍZBE TÖRTÉNŐ EMISSZIÓK, TALAJTERHELÉS 

Nitrát t/év 25.870 141.915 0,0013 [ÖP/mg] 
Növényvédőszer t/év 9.968 - - 

Nehézfémek (talajban) 
Cr-összes Pb-ökofaktorához viszonyítva 1.958 

Cr-VI. Pb-ökofaktorához viszonyítva 65 
Co Pb-ökofaktorához viszonyítva 979 
Ni Levegőbe emittált Ni ökofaktorából 551 
Cu Pb-ökofaktorához viszonyítva 1.958 
Zn Pb-ökofaktorához viszonyítva 6.526 
As Levegőbe emittált As ökofaktorából 4.047 
Se Pb-ökofaktorához viszonyítva 52 
Mo Pb-ökofaktorához viszonyítva 196 
Cd Levegőbe emittált Cd ökofaktorából 26.886 
Sn Pb-ökofaktorához viszonyítva 326 
Ba Pb-ökofaktorához viszonyítva 9.788 
Hg Pb-ökofaktorához viszonyítva 10 
Pb Levegőbe emittált Pb ökofaktorából 1.631 
Ag Pb-ökofaktorához viszonyítva 20 

HULLADÉKOK 
Ipari nem veszélyes 

hulladék t/év 12.900.000 9.000.000 159 

Települési szilárd 
hulladék t/év 3.904.000 2.970.000 443 

Csomagolási 
hulladék t/év 413.000 400.000 2.581 

Biológiailag 
lebomló szerves 
anyag hulladék 

t/év 2.387.000 819.000 3.559 

Veszélyes hulladék t/év 1.661.000 2.214.000 339 

Kis- és közepes 
aktivitású 

radioaktív hulladék 
m3/év 765 382,5 5,23 109 

[ÖP/m3]  

Nagy aktivitású 
radioaktív hulladék m3/év 11,87 5,94 3,36 1011 

[ÖP/m3] 

Kiégett fűtőelemek t/év 45,06 22,53 8,88 1010  
[ÖP/t] 
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Komponens Mértékegység FAKT.  FKRIT. 
Ökofaktor 

[ÖP/g] 
ERŐFORRÁSOK 

Villamos energia GWh 45.730 43.293 24.399 
[ÖP/MWh]

Primer energia-
felhasználás 

PJ 1.054 1.100 0,87 
[ÖP/MJ]

Vízhasználat – 
felszíni víz 

Millió m3 6.074 16.692 22 [ÖP/m3] 

Vízhasználat – 
felszín alatti víz Millió m3 966 1.350 530 [ÖP/m3] 

ZAJTERHELÉS 
Zajterhelés nappal 

(AHM) dB 65 67 1,45 1010 
[ÖP/dB] 

Zajterhelés éjjel 
(AHM) dB 54 67 1,2 1010 

[ÖP/dB] 
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11. MELLÉKLET    
 

ÖKOFAKTOROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

(A magyar faktoroknál a vízterhelésnél csak az ajánlott faktorok kerültek szerepeltetésre. Az 

ökofaktorok mértékegysége egységesen [ÖP/g], ahol nem, ott az eltérő mértékegység jelzésre 

került.) 

Komponens Svájc ’97 Németország 
’00 Ausztria ’02 

Magyarország 
’04

LÉGNEMŰ EMISSZIÓK 
ÜVEGHÁZGÁZOK 

CO2 0,20 0,0000015 0,04 – 0,27 0,01 
CH4 4,00 0,42 1,10 0,23 
N2O 62,00 7,87 64,00 2,96 

CHF3 2.300 - 11.700 120 
CH2F2 130 - 650 5,50 
CH3F 30 - 150 0,97 

C5H2F10 260 - 1.300 13 
C2HF5 560 - 2.800 28 
C2H2F4 200 - 1.000 10 
C2H2F4 260 - 1.300 13 
C2H4F2 28 - 140 1,40 
C2H3F3 60 - 300 3 
C2H3F3 760 - 3.800 38 
C3HF7 580 - 2.900 29 
C3H2F6 1.300 - 6.300 63 
C3H3F5 110 - 560 5,60 

CF4 1.300 15.510,2 6.500 57 
C2F6 1.800 347.107,44 9.200 119 
C3F8 1.400 125.000 7.000 86 
C4F10 1.400 - 7.000 86 
c-C4F8 1.700 - 8.700 100 
C5F12 1.500 - 7.500 89 
C6F14 1.500 - 7.400 90 

CHCLF2 300 - - 17 
CHFCLCF3 94 - - 6,20 
C2H3CLF2 360 - - 24 

SF6 4.800 5.448,59 23.900 222 
ÓZONBONTÓ ANYAGOK 

CHF2Cl 300 - 459 859 
CFCl3 2.000 - 1.080 15.636 
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Komponens Svájc ’97 Németország 
’00 Ausztria ’02 

Magyarország 
’04

CF2Cl2 2.000 - 2.295 15.636 
C2F3Cl3 1.600 - 1.350 12.509 
C2F4Cl2 2.000 - 129,6 15.636 
C2F5Cl 1.200 - 2.511 9.382 
CF3Cl 2.000 - - 15.636 
C2FCl5 2.000 - - 15.636 
C2F2Cl4 2.000 - - 15.636 
C3FCl7 2.000 - - 15.636 
C3F2Cl6 2.000 - - 15.636 
C3F3Cl5 2.000 - - 15.636 
C3F4Cl4 2.000 - - 15.636 
C3F5Cl3 2.000 - - 15.636 
C3F6Cl2 2.000 - - 15.636 
C3F7Cl 2.000 - - 15.636 
CF2Br2 - - - 19.545 

CF2ClBr 6.000 - - 46.909 
CF3Br 20.000 - 1.512 156.362 

C2F4Br2 12.000 - - 93.817 
CCl4 2.200 - 378 17.200 

C2H3Cl3 200 - 29,7 1.564 
CH3Br 1.400 - - 9.382 

CHFBr2 - - - 15.636 
CHF2Br - - - 11.571 
CH2FBr - - - 11.414 
C2HFBr4 - - - 12.509 
C2HF2Br3 - - - 28.145 
C2HF3Br2 - - - 25.018 
C2HF4Br - - - 18.763 
C2H2FBr3 - - - 17.200 
C2H2F2Br2 - - - 23.454 
C2H2F3Br - - - 25.018 
C2H3FBr2 - - - 26.582 
C2H3F2Br - - - 17.200 
C2H4FBr - - - 1.564 
C3HFBr6 - - - 23.454 
C3HF2Br5 - - - 29.709 
C3HF3Br4 - - - 28.145 
C3HF4Br3 - - - 34.400 
C3HF5Br2 - - - 31.272 
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Komponens Svájc ’97 Németország 
’00 Ausztria ’02 

Magyarország 
’04

C3HF6Br - - - 51.599 
C3H2FBr5 - - - 29.709 
C3H2F2Br4 - - - 32.836 
C3H2F3Br3 - - - 87.563 
C3H2F4Br2 - - - 117.272 
C3H2F5Br - - - 21.891 
C3H3FBr4 - - - 29.709 
C3H3F2Br3 - - - 48.472 
C3H3F3Br2 - - - 39.091 
C3H3F4Br - - - 68.799 
C3H4FBr3 - - - 4.691 
C3H4F2Br2 - - - 15.636 
C3H4F3Br - - - 12.509 
C3H5FBr2 - - - 6.254 
C3H5F2Br - - - 12.509 
C3H6FBr - - - 10.945 
CHFCl2 - - - 625 
CHF2Cl 300 - 459 860 
CH2FCl - - - 313 
C2HFCl4 - - - 625 
C2HF2Cl3 - - - 1.251 
C2HF3Cl2 - - - 313 
C2HF4Cl - - - 344 
C2H2FCl3 - - - 782 
C2H2F2Cl2 - - - 782 
C2H2F3Cl - - - 938 
C2H3FCl2 360 - 170,1 1.095 
CH3CFCl2 - - - 1.720 
C2H3F2Cl - - 540 1.095 
CH3CF2Cl - - - 1.016 
C2H4FCl - - - 78 
C3HFCl6 - - - 1.095 
C3HF2Cl5 - - - 1.407 
C3HF3Cl4 - - - 1.251 
C3HF4Cl3 - - - 1.407 
C3HF5Cl2 - - - 1.095 

CF3CF2CHCl2 - - - 391 
CF2ClCF2CHCIF - - - 516 

C3HF6Cl - - - 1.564 
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Komponens Svájc ’97 Németország 
’00 Ausztria ’02 

Magyarország 
’04

C3H2FCl5 - - - 1.407 
C3H2F2Cl4 - - - 1.564 
C3H2F3Cl3 - - - 3.596 
C3H2F4Cl2 - - - 4.378 
C3H2F5Cl - - - 8.131 
C3H3FCl4 - - - 1.407 
C3H3F2Cl3 - - - 2.033 
C3H3F3Cl2 - - - 1.876 
C3H3F4Cl - - - 2.189 
C3H4FCl3 - - - 156 
C3H4F2Cl2 - - - 625 
C3H4F3Cl - - - 469 
C3H5FCl2 - - - 313 
C3H5F2Cl - - - 313 
C3H6FCl - - - 469 
CH2ClBr - - - 1.876 

NEHÉZFÉMEK 

As - - 2.062,5 4.046 
Cd 120.000,00 - 10.000,00 26.885 
Ni - - 900 550 
Pb 2.900 - 208 1.631 
Cr - - 6,5 - 
Cu - - 9,2 - 
Hg 120.000 - 9.000 - 
Zn 520 - 12,8 - 

EGYÉB LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK 
NOX 67,00 1,45 19,20 4,61 

SO2 53,00 2,94 23,70 0,99 
HCl 47,00 - 20,9 0,87 
HF 85,00 - 37,9 1,58 
NH3 63,00 1,98 12,4 8,10 
VOC 32,00 1,62 7,6 8,39 
TSP - - 22,6 - 

PM2,5 - - 18,9 - 
PM10 110,00 - 11,5 7,04 
CO - 0,21 - 0,17 

Dioxin/furán - - - 13.146.181 
Ózon - - - - 

Benzol - - - - 
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Komponens Svájc ’97 Németország 
’00 Ausztria ’02 

Magyarország 
’04

FELSZÍNI VÍZBE TÖRTÉNŐ EMISSZIÓK1 
  Hegy-

vidék 
Sík-

vidék  
KOI 6,00 0,0130 0,60 0,23 0,0082 
BOI5 - - 2,6  1,2 - 

P 2.000 0,0015 25,80 33,30 2,02 
Összes-N 69,00 0,0001 - - 0,02 

NH4
+ 54 0,0323 - - 0,013 

NO3
- 16 0,0257 0,06  0,08 0,0037 

NO2
- - - 107,5 34,7 - 

AOX 330,00 0,4072 329,2 92,6 17.261 
Összes-Fe - - 5,2 0,2 0,01 

NEHÉZFÉMEK 
összes-Mn - - 32,3  41,7 0,151 
összes-As - - 1.290,3 1.666,7 3.165 
összes-Zn 210 0,10 143,40 17,60 293 
összes-Hg 240.000 0,58 2,42*106 33.333 1.289.168 
összes-Cd 11.000 0,05 6,45*106 83.333 110.749 
összes-Cr 660 0,14 8.064,50 104,20 397 
összes-Ni 190 0,21 7.168,5 370,4 71 
összes-Pb 150 0,12 8.064,50 104,20 6.829 
összes-Cu 1.200 0,31 32.258,1 416,7 246 

 

                                                      
1 Az ausztriai rendszerben a felszíni vízre két kategória lett kialakítva, egy a hegyvidéki, egy pedig a síkvidéki vízfolyásokra. 
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Komponens Svájc ’97 Németország 
’00 Ausztria ’02 

Magyarország 
’04

FELSZÍN ALATTI VÍZBE TÖRTÉNŐ EMISSZIÓK, TALAJTERHELÉS 

Nitrát 27,00 - - 0,013 
[ÖP/mg] 

Növényvédőszer 800 - - - 
NEHÉZFÉMEK (TALAJBAN) 

Hg 120.000 - 9.000 10 
Zn 520 - 12,8 6.526 
Cd 120.000 - 10.000 26.886 
Pb 2.900 - 208,00 1.631 

Összes-Cr 1.300 - 6,5 1.958 
Cr-VI. - - - 65 

Cu 1.900 - 9,2 1.958 
Ni 1.900 - 900 551 
As - - 2.062,5 4.047 
Co 3.800 - - 979 
Th 96.000 - - - 
Mo 19.000 - - 196 
Se - - - 52 
Ón - - - 326 
Ba - - - 9.788 
Ag - - - 20 

HULLADÉKOK 
Ipari nem veszélyes 

hulladék - - 0,23 159 

Települési szilárd 
hulladék - - - 443 

Csomagolási 
hulladék - - - 2.581 

Biológiailag 
lebomló szerves 
anyag hulladék 

- - - 3.559 

Veszélyes hulladék - - 11,1 339 
Hulladék felszíni 

lerakóba 0,5 0,06 - - 

Hulladék föld alatti 
lerakóba 24 1,91 - - 

Kis- és közepes 
aktivitású 

radioaktív hulladék 
3.300 - - 5,23 109 

[ÖP/m3]  
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Komponens Svájc ’97 Németország 
’00 Ausztria ’02 

Magyarország 
’04

Nagy aktivitású 
radioaktív hulladék 46.000 - - 3,36 1011 

[ÖP/m3] 

Kiégett fűtőelemek - - - 8,88 1010  
[ÖP/t] 

ERŐFORRÁSOK 
Nem megújuló 

energiahordozók 1,0 - 2,41 0,87  
[ÖP/MJ]

Villamos energia - - 2,1 
[ÖP/KWh] 

24.399 
[ÖP/MWh] 

Vízhasználat – 
felszíni víz 

- - - 22 [ÖP/m3] 

Vízhasználat – 
felszín alatti víz 

- - - 530 [ÖP/m3] 

ZAJTERHELÉS 

Zajterhelés nappal  - 3,65 – 36.500 1,9 1010 – 2,5 
1010 

1,45 1010 
[ÖP/dB] 

Zajterhelés éjjel  - 3,65 – 36.500 2,45 1010 – 3,42 
1010 

1,2 1010 
[ÖP/dB] 
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12. MELLÉKLET    
 

ÖKOFAKTOROK – AHM – 2002  

Megnevezés Mértékegység Ökofaktor Forrás 
PRIMER-ENERGIA FELHASZNÁLÁS 
Energia-felhasználás MJ/ÖP 1 [BUWAL, 1998] 
LÉGNEMŰ EMISSZIÓK 
NO g/ÖP 1,45 [EDTINGER, 2002] 
SO2 g/ÖP 2,94 [EDTINGER, 2002] 
NMVOC g/ÖP 1,62 [EDTINGER, 2002] 
NH3 g/ÖP 1,98 [EDTINGER, 2002] 
HCL g/ÖP - [EDTINGER, 2002] 
HF g/ÖP - [EDTINGER, 2002] 
PM10 g/ÖP - [EDTINGER, 2002] 
CO2 g/ÖP 0,0000015 [EDTINGER, 2002] 
CH4 g/ÖP 0,42 [EDTINGER, 2002] 
N2O g/ÖP 7,87 [EDTINGER, 2002] 
R11-ekvivalens g/ÖP - [EDTINGER, 2002] 
Pb g/ÖP - [EDTINGER, 2002] 
Cd g/ÖP - [EDTINGER, 2002] 
Zn g/ÖP - [EDTINGER, 2002] 
Hg g/ÖP - [EDTINGER, 2002] 
CO  g/ÖP 0,21 [EDTINGER, 2002] 
PM g/ÖP 3,92 [EDTINGER, 2002] 
Korom g/ÖP - [EDTINGER, 2002] 
Benzol g/ÖP - [EDTINGER, 2002] 
H-FKW g/ÖP 8,14 [EDTINGER, 2002] 
CF4 g/ÖP 15510,2 [EDTINGER, 2002] 
C2F6 g/ÖP 347107,44 [EDTINGER, 2002] 
C3F8 g/ÖP 125000 [EDTINGER, 2002] 
SF6 g/ÖP 5448,59 [EDTINGER, 2002] 
SZENNYVÍZ 
KOI g/ÖP 0,0013 [EDTINGER, 2002] 
Zn g/ÖP 0,1033 [EDTINGER, 2002] 
Cu g/ÖP 0,3049 [EDTINGER, 2002] 
Cd g/ÖP 0,0495 [EDTINGER, 2002] 
Ni g/ÖP 0,2108 [EDTINGER, 2002] 
Pb g/ÖP 0,1215 [EDTINGER, 2002] 
Cr g/ÖP 0,1355 [EDTINGER, 2002] 
Hg g/ÖP 0,5832 [EDTINGER, 2002] 
P g/ÖP 0,0015 [EDTINGER, 2002] 
összes N g/ÖP 0,0001 [EDTINGER, 2002] 
NH4

+ g/ÖP 0,0323 [EDTINGER, 2002] 
NO3

- g/ÖP 0,0257 [EDTINGER, 2002] 
AOX g/ÖP 0,4072 [EDTINGER, 2002] 
HULLADÉK 
felszíni depóniába g/ÖP 0,06 [EDTINGER, 2002] 
felszín alatti depóniába g/ÖP 1,91 [EDTINGER, 2002] 
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Megnevezés Mértékegység Ökofaktor Forrás 
ZAJ 
KÓRHÁZAK, SZANATÓRIUMOK, SZOCIÁLIS OTTHONOK – NAPPAL
>45 ÖP 365.000.000 [EDTINGER, 2002] 
40-45 ÖP 3.650.000 [EDTINGER, 2002] 
<40 ÖP 36.500 [EDTINGER, 2002] 
KIZÁRÓLAG LAKÓÖVEZET – NAPPAL
>50 ÖP 365.000.000 [EDTINGER, 2002] 
45-50 ÖP 3.650.000 [EDTINGER, 2002] 
<45 ÖP 36.500 [EDTINGER, 2002] 
LAKÓÖVEZET JELLEGŰ TERÜLET – NAPPAL
>55 ÖP 365.000.000 [EDTINGER, 2002] 
50-55 ÖP 3.650.000 [EDTINGER, 2002] 
<50 ÖP 36.500 [EDTINGER, 2002] 
VEGYES LAKÓ- ÉS IPARI JELLEGŰ TERÜLET – NAPPAL
>60 ÖP 365.000.000 [EDTINGER, 2002] 
55-60 ÖP 3.650.000 [EDTINGER, 2002] 
<55 ÖP 36.500 [EDTINGER, 2002] 
IPARI JELLEGŰ TERÜLET – NAPPAL  
>65 ÖP 365.000.000 [EDTINGER, 2002] 
60-65 ÖP 3.650.000 [EDTINGER, 2002] 
<60 ÖP 36.500 [EDTINGER, 2002] 
IPARI TERÜLET – NAPPAL  
>70 ÖP 365.000.000 [EDTINGER, 2002] 
65-70 ÖP 3.650.000 [EDTINGER, 2002] 
<65 ÖP 36.500 [EDTINGER, 2002] 
KÓRHÁZAK, SZANATÓRIUMOK, SZOCIÁLIS OTTHONOK – ÉJSZAKA
>35 ÖP 365.000.000 [EDTINGER, 2002] 
30-35 ÖP 3.650.000 [EDTINGER, 2002] 
<30 ÖP 36.500 [EDTINGER, 2002] 
KIZÁRÓLAG LAKÓÖVEZET – ÉJSZAKA
>35 ÖP 365.000.000 [EDTINGER, 2002] 
30-35 ÖP 3.650.000 [EDTINGER, 2002] 
<30 ÖP 36.500 [EDTINGER, 2002] 
LAKÓÖVEZET JELLEGŰ TERÜLET – ÉJSZAKA
>40 ÖP 365.000.000 [EDTINGER, 2002] 
35-40 ÖP 3.650.000 [EDTINGER, 2002] 
<35 ÖP 36.500 [EDTINGER, 2002] 
VEGYES LAKÓ- ÉS IPARI JELLEGŰ TERÜLET – ÉJSZAKA
>45 ÖP 365.000.000 [EDTINGER, 2002] 
40-45 ÖP 3.650.000 [EDTINGER, 2002] 
<40 ÖP 36.500 [EDTINGER, 2002] 
IPARI JELLEGŰ TERÜLET – ÉJSZAKA
>50 ÖP 365.000.000 [EDTINGER, 2002] 
45-50 ÖP 3.650.000 [EDTINGER, 2002] 
<45 ÖP 36.500 [EDTINGER, 2002] 
IPARI TERÜLET – ÉJSZAKA  
>70 ÖP 365.000.000 [EDTINGER, 2002] 
65-70 ÖP 3.650.000 [EDTINGER, 2002] 
<65 ÖP 36.500 [EDTINGER, 2002] 
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13. MELLÉKLET    
 

ADATBEVITELI FELÜLET – AHM  

Megnevezés Mértékegység Érték 
Vizsgált időszak   2006 

TERMELÉSI ADATOK 
  motor db 1.893.600
  jármű db 23.669
FIZIKAI KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK 
LÉGNEMŰ EMISSZIÓK (TECHNOLÓGIÁBÓL) 
  Nox t 49,992
  SO2 t 0,024
  NMVOC t 5,386
  PM10 t 1,897
  CO  t 74,037
  Izo-parafin CH t 2,765
  Pb t 0,000
VÍZTERHELÉS (VÍZ) 
  Ivóvíz m3 463.719
  Szennyvíz m3 266.475
VÍZTERHELÉS (SZENNYVÍZ) 
  KOI g/m3 438,750
  CCL4-extrakt g/m3 8,050
  pH   7,985
  Szulfát g/m3 124,225
  ANA-Detergens g/m3 1,160
  Pb mikrog/m3 30,000
  Hg mikrog/m3 1,750
  NH4

+ g/m3 82,550
ZAJ 

Dél dB 65
Kelet dB 52
Észak dB 45

Nappal 

Nyugat dB 50
Dél dB n.k.
Kelet dB 50
Észak dB 54

Éjszaka 

Nyugat dB n.k.
HULLADÉK 

égetésre t 898,35
újrahasznosításra (anyagában) t 1.214,69Veszélyes 

hulladék 
lerakásra t 11.077,28
égetésre t 7,20
újrahasznosításra (anyagában) t 24.625,01Termelési 

hulladék 
lerakásra t 1.001,13
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Megnevezés Mértékegység Érték 
Vizsgált időszak   2006 

ENERGIA 
  földgáz m3 715.461
  villamos energia MWh 220.964
  gőz és forróvíz MWh 71.954
  Benzin (Motorjáratás + TT + Fejlesztés) l 2.262.891
  Gázolaj (Motorjáratás + Fejlesztés) l 727.373
KÖZLEKEDÉS 

üzemnapok nap 300
figyelembe vett km km 10
járművek terheltsége % 50

Szállítási 
teljesítmény 

járművek száma db 47.620
benzin-felhasználás (szolgálati utak) l 602.148,00Szolgálati utak gázolaj-felhasználás (szolgálati utak) l 400.360,00

Üzemi vasút gázolaj-felhasználás (üzemi vasút) l 286.000
munkatársak száma személy 5.165
üzemnapok nap 300Munkatársi 

forgalom 
megtett napi szakasz km 10
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14. MELLÉKLET    
 

ALKALMAZOTT KOEFFICIENSEK LISTÁJA – AHM   

  MIBŐL MIBE FAKTOR FORRÁS 

VONATKOZÁSI ÉV 2001 
VILLAMOS ENERGIA 

villamos energia kWh MJ 3,6 [VSE1996 / SR 132] 
CO2  kWh g 648 [Gemis 3.0 / UBA 99]
CH4  kWh g 1,540 [Gemis 3.0 / UBA 99]
N2O  kWh g 0,030 [Gemis 3.0 / UBA 99]
NOX kWh g 0,930 [Gemis 3.0 / UBA 99]
SO2 kWh g 0,430 [Gemis 3.0 / UBA 99]
NMVOC (CH4 nélkül) kWh g 0,090 [Gemis 3.0 / UBA 99]

FÖLDGÁZ 
földgáz m3 kg 0,79 [UBA, 1995] 
földgáz kg MJ 50,42 [BUWAL, SR 132] 
földgáz kWh m3 10,07 [UBA, 1995] 
CO2  m3 g 1.879,35 [BUWAL, 1992] 
N2O  m3 g 2,379 [BUWAL, 1992] 
NOX m3 g 3,010 [BUWAL, 1992] 
SO2 m3 g 0,027 [BUWAL, 1992] 
NMVOC (CH4 nélkül) m3 g 0,380 [BUWAL, 1992] 

FŰTŐOLAJ 
fűtőolaj l kg 0,84 [RAVEL 1993] 
fűtőolaj kg MJ 46,4 [BUWAL, SR 132] 
fűtőolaj t kWh 11.900 [RAVEL 1993] 
CO2  kg g 3.136,5 [UBA1999, ifeu 1999]
N2O  kg g 0,638 [UBA1999, ifeu 1999]
NOX kg g 3,35 [UBA1999, ifeu 1999]
SO2 kg g 3,6 [UBA1999, ifeu 1999]
NMVOC (CH4 nélkül) kg g 0,42 [UBA1999, ifeu 1999]

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ – DIESEL  
Diesel-átszámolás l kg 0,84 [RAVEL 1993] 
Diesel-átszámolás kg MJ 46,4 [BUWAL, SR 132] 
Diesel-átszámolás t kWh 11.900 [RAVEL, 1993] 
CO2  kg g 3184 [BUWAL, SR 132] 
N2O  kg g - [BUWAL, SR 132] 
NOX kg g 41,9 [BUWAL, SR 132] 
SO2 kg g 3,352 [BUWAL, SR 132] 
NMVOC (CH4 nélkül) kg g 8,380 [BUWAL, SR 132] 
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  MIBŐL MIBE FAKTOR FORRÁS 

VONATKOZÁSI ÉV 2001 
SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ – OTTO 

Otto-átszámolás l kg 0,76 [RAVEL 1993] 
Otto-átszámolás kg MJ 43,543 [Gemis 3.0 / UBA 99]
Otto-átszámolás t kWh 11.900 [RAVEL 1993] 
CO2  MJ g 14,52 [Gemis 3.0 / UBA 99]
N2O  MJ g 0,0003 [Gemis 3.0 / UBA 99]
NOX MJ g 0,0382 [Gemis 3.0 / UBA 99]
SO2 MJ g 0,0421 [Gemis 3.0 / UBA 99]
NMVOC (CH4 nélkül) MJ g 0,1524 [Gemis 3.0 / UBA 99]

VASÚT 
Diesel-átszámolás l kg 0,840 [RAVEL, 1993] 
Diesel-átszámolás kg MJ 46,400 [BUWAL, SR 132] 
Diesel-átszámolás t kWh 11.900,000 [RAVEL, 1993] 
CO2  kg g 3175,000 [ÖI, 2000] 
N2O  kg g - [ÖI, 2000] 
NOX kg g 55,000 [ÖI, 2000] 
SO2 kg g 0,900 [ÖI, 2000] 
NMVOC (CH4 nélkül) kg g 5,880 [ÖI, 2000] 
CO  kg g 16,700 [ÖI, 2000] 
Korom kg g 2,560 [ÖI, 2000] 

BESZÁLLÍTÁSOK 
TGK. > 30T , 50%-OS TERHELÉS  

CO2  kg/TGK*km g 926,000 [UBA1999] 
NOX kg/TGK*km g 7,790 [UBA1999] 
SO2 kg/TGK*km g 0,175 [UBA1999] 
NMVOC kg/TGK*km g 0,740 [UBA1999] 
CO kg/TGK*km g 1,650 [UBA1999] 
Korom kg/TGK*km g 0,359 [UBA1999] 

TGK. 7,5T,  50%-OS TERHELÉS 
CO2  kg/TGK*km g 470,000 [UBA, 1999] 
NOX kg/TGK*km g 3,070 [UBA, 1999] 
SO2 kg/TGK*km g 0,080 [UBA, 1999] 
NMVOC kg/TGK*km g 1,090 [UBA, 1999] 
CO kg/TGK*km g 1,330 [UBA, 1999] 
Korom kg/TGK*km g 0,231 [UBA, 1999] 

SZENNYVÍZ 
SZENNYVÍZ CSÖKKENTÉSI FAKTORAI A TISZTÍTÓBAN 

AOX    0,5 [UBA, 1999] 
KOI    0,07 [UBA, 1999] 
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  MIBŐL MIBE FAKTOR FORRÁS 
VONATKOZÁSI ÉV 2001 
HULLADÉK (EMISSZIÓK A HULLADÉKÉGETÉSBŐL) 

CO2  t g 843.000 [UBA1999] 
N2O  t g 920 [UBA1999] 
SO2 t g 920 [UBA1999] 
HCl  t g 46 [UBA1999] 
HF t g 4,6 [UBA1999] 
Hg  t g 0,23 [UBA1999] 
Cd t g 0,23 [UBA1999] 
CO  t g 4,60 [UBA1999] 
Por t g 230,00 [UBA1999] 
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15. MELLÉKLET    
 

ÁTSZÁMÍTOTT INDIKÁTOROK – AHM   

  Mértékegység Érték 
LÉGNEMŰ EMISSZIÓK 
NOX 

Villamos energia g 205.496.498
Földgáz g 2.153.538
Diesel szgk. (szolgálati) g 14.091.071
Otto szgk. (szolgálati) g 761.200
Diesel szgk. (munkatársi) g 13.088.688
Otto szgk. (munkatársi) g 940.217
Diesel járatópadok g 25.600.620
Otto járatópadok g 2.860.612
Üzemi vasút g 13.213.200
Tehergépkocsi g 5.171.532

SO2 
Villamos energia g 95.014.510
Földgáz g 19.317
Diesel szgk. (szolgálati) g 1.127.286
Otto szgk. (szolgálati) g 838.914
Diesel szgk. (munkatársi) g 1.047.095
Otto szgk. (munkatársi) g 1.036.208
Diesel járatópadok g 2.048.050
Otto járatópadok g 3.152.664
Üzemi vasút g 216.216
Tehergépkocsi g 121.431
Hulladékégetés g 833.108

NMVOC 
Villamos energia g 19.886.758
Földgáz g 271.875
Diesel szgk. (szolgálati) g 2.818.214
Otto szgk. (szolgálati) g 3.036.828
Diesel szgk. (munkatársi) g 2.617.738
Otto szgk. (munkatársi) g 3.751.023
Diesel járatópadok g 5.120.124
Otto járatópadok g 11.412.493
Üzemi vasút g 1.412.611
Tehergépkocsi g 871.446

HCL 
Hulladékégetés g 41.655

HF 
Hulladékégetés g 4.166
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  Mértékegység Érték 
PM10 

Üzemi vasút g 615.014
Tehergépkocsi g 280.958
Diesel szgk. (szolgálati) g -
Diesel szgk. (munkatársi) g -
Diesel járatópadok g -
Hulladékégetés g 208.277
Technológiai emissziók g 1.896.776

CO2 
Villamos energia g 143.184.656.448
Földgáz g 1.344.601.630
Diesel szgk. (szolgálati) g 1.070.786.842
Otto szgk. (szolgálati) g 289.335.554
Diesel szgk. (munkatársi) g 994.615.373
Otto szgk. (munkatársi) g 357.380.930
Diesel járatópadok g 1.945.402.731
Otto járatópadok g 1.087.332.055
Üzemi vasút g 762.762.000
Tehergépkocsi g 664.775.200
Hulladékégetés g 763.380.336

CH4 
Villamos energia g 340.284.523
Üzemi vasút g -
Diesel járatópadok g -
Otto járatópadok g -

N2O 
Villamos energia g 6.628.919
Földgáz g 1.702.082
Diesel szgk. (szolgálati) g -
Otto szgk. (szolgálati) g 5.978
Diesel szgk. (munkatársi) g -
Otto szgk. (munkatársi) g 7.384
Diesel járatópadok g -
Otto járatópadok g 22.466
Üzemi vasút g -
Tehergépkocsi g -
Hulladékégetés g 833.108

Pb 
Technológiai emissziók g 0

Cd 
Hulladékégetés g 208

Hg 
Hulladékégetés g 208
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  Mértékegység Érték 
CO 

Diesel szgk. (szolgálati) g -
Otto szgk. (szolgálati) g -
Diesel szgk. (munkatársi) g -
Otto szgk. (munkatársi) g -
Diesel járatópadok g -
Otto járatópadok g -
Üzemi vasút g 4.012.008
Tehergépkocsi g 1.419.076
Hulladékégetés g 4.166

SZENNYVÍZ-EMISSZIÓK 
 KOI (dkr) g 116.915.906
 CCL4-extr g 2.145.124
 Szulfát g 33.102.857
 Pb g 8
 Hg g 0,47
 NH4

+ g 21.997.511
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16. MELLÉKLET    
 

ÖKOPONTOK KOMPONENS-SZINTŰ MEGOSZLÁSA – AHM   

 Komponens-áram Mértékegység Ökofaktor Ökopont 
LÉGNEMŰ EMISSZIÓK  
NOX 

Villamos energia 205.496.498 g 1,45 297.969.922
Földgáz 2.153.538 g 1,45 3.122.630
Diesel szgk. (szolgálati) 14.091.071 g 1,45 20.432.052
Otto szgk. (szolgálati) 761.200 g 1,45 1.103.739
Diesel szgk. (munkat.) 13.088.688 g 1,45 18.978.598
Otto szgk. (munkat.) 940.217 g 1,45 1.363.315
Diesel járatópadok 25.600.620 g 1,45 37.120.899
Otto járatópadok 2.860.612 g 1,45 4.147.887
Üzemi vasút 13.213.200 g 1,45 19.159.140
Tehergépkocsi 5.171.532 g 0,00000543 28,08

SO2 
Villamos energia 95.014.510 g 2,94 58.467.068
Földgáz 19.317 g 2,94 799.313
Diesel szgk. (szolgálati) 1.127.286 g 2,94 3.314.220
Otto szgk. (szolgálati) 838.914 g 2,94 2.466.406
Diesel szgk. (munkat.) 1.047.095 g 2,94 3.078.460
Otto szgk. (munkat.) 1.036.208 g 2,94 3.046.451
Diesel járatópadok 2.048.050 g 2,94 6.021.266
Otto járatópadok 3.152.664 g 2,94 9.268.832
Üzemi vasút 216.216 g 2,94 635.675
Tehergépkocsi 121.431 g 1,275E-07 0,02
Hulladékégetés 833.108 g 2,94 2.449.337

NMVOC 
Villamos energia 19.886.758 g 1,62 32.216.548
Földgáz 271.875 g 1,62 440.438
Diesel szgk. (szolgálati) 2.818.214 g 1,62 4.565.507
Otto szgk. (szolgálati) 3.036.828 g 1,62 4.919.661
Diesel szgk. (munkat.) 2.617.738 g 1,62 4.240.735
Otto szgk. (munkat.) 3.751.023 g 1,62 6.076.657
Diesel járatópadok 5.120.124 g 1,62 8.294.601
Otto járatópadok 11.412.493 g 1,62 18.488.239
Üzemi vasút 1.412.611 g 1,62 2.288.430
Tehergépkocsi 871.446 g 0,000000915 0,80

HCL 
Hulladékégetés 41.655 g -  - 

HF 
Hulladékégetés 4.166 g -  - 
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 Komponens-áram Mértékegység Ökofaktor Ökopont 
PM10 

Üzemi vasút 615.014 g 3,92 2.410.856
Tehergépkocsi 280.958 g 0,000000295 0,08
Diesel szgk. (szolgálati) - g 3,92 -
Diesel szgk. (munkat.) - g 3,92 -
Diesel járatópadok - g 3,92 -
Hulladékégetés 208.277 g 3,92 816.446
Technológiai emissziók 1.896.776 g 3,92 7.435.363

CO2 
Villamos energia 143.184.656.448 g 0,0000015 214.777
Földgáz 1.344.601.630 g 0,0000015 2.017
Diesel szgk. (szolgálati) 1.070.786.842 g 0,0000015 1.606
Otto szgk. (szolgálati) 289.335.554 g 0,0000015 434
Diesel szgk. (munkat.) 994.615.373 g 0,0000015 1.492
Otto szgk. (munkat.) 357.380.930 g 0,0000015 536
Diesel járatópadok 1.945.402.731 g 0,0000015 2.918
Otto járatópadok 1.087.332.055 g 0,0000015 1.631
Üzemi vasút 762.762.000 g 0,0000015 0,92
Tehergépkocsi 664.775.200 g 0,000698 464.013
Hulladékégetés 763.380.336 g 0,0000015 1.145

CH4 
Villamos energia 340.284.523 g 0,42 142.919.500
Üzemi vasút - g 0,42 -
Diesel járatópadok - g 0,42 -
Otto járatópadok - g 0,42 -

N2O 
Villamos energia 6.628.919 g 7,87 52.169.595
Földgáz 1.702.082 g 7,87 13.395.383
Diesel szgk. (szolgálati) - g 7,87 -
Otto szgk. (szolgálati) 5.978 g 7,87 47.047
Diesel szgk. (munkat.) - g 7,87 -
Otto szgk. (munkat.) 7.384 g 7,87 58.111
Diesel járatópadok - g 7,87 -
Otto járatópadok 22.466 g 7,87 176.804
Üzemi vasút - g 7,87 -
Tehergépkocsi - g 7,87 -
Hulladékégetés 833.108 g 7,87 6.556.559

Pb 
Technológiai emissziók 0 g 2,9 0

Cd 
Hulladékégetés 208 g 120 24.993

Hg 
Hulladékégetés 208 g 120 24.993
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 Komponens-áram Mértékegység Ökofaktor Ökopont 
CO 

Diesel szgk. (szolgálati)  - g 0,21 -
Otto szgk. (szolgálati)  - g 0,21 -
Diesel szgk. (munkat.)  - g 0,21 -
Otto szgk. (munkat.)  - g 0,21 -
Diesel járatópadok  - g 0,21 -
Otto járatópadok  - g 0,21 -
Üzemi vasút 4.012.008 g 0,21 842.522
Tehergépkocsi 1.419.076 g 0,00000149 2,11
Hulladékégetés 4.166 g 0,21 875

SZENNYVÍZ-EMISSZIÓK 
 KOI (dkr) 116.915.906 g 0,0013 151.991
 CCL4-extr 2.145.124 g -  - 
 Szulfát 33.102.857 g -  - 
 Pb 8 g 0,1215 0,97
 Hg 0,47 g 0,5832 0,27
 NH4+ 21.997.511 g 0,0323 710.520

ZAJ 
NAPPAL 

Dél 65 dB 36.500 36.500
Kelet 52 dB 36.500 36.500
Észak 45 dB 36.500 36.500
Nyugat 50 dB 36.500 36.500

ÉJSZAKA 
Dél n.k. dB 36.500 36.500
Kelet 50 dB 36.500 36.500
Észak 54 dB 36.500 36.500
Nyugat n.k. dB 36.500 36.500

HULLADÉK 
Lerakott hulladék 1.001.126.000 g 0,06 60.067.560
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17. MELLÉKLET     
 

ÖKOPONTOK KÖRNYEZETI ELEMEK SZERINTI MEGOSZLÁSA – AHM   

  Ökopont Összesen % 
ENERGIA 

Villamos energia 583.957.409   67,64 
Földgáz 17.759.780   2,06 
Benzin (próbaj. + TT + Fejlesztés) 32.083.393   3,72
Gázolaj (próbaj. + Fejlesztés) 51.439.684   5,96

ÖSSZESEN  685.240.266 79,38 
KÖZLEKEDÉS 

Diesel szgk. (szolgálati) 28.313.385   3,28 
Otto szgk. (szolgálati) 8.537.288   0,99 
Diesel szgk. (munkatárs) 26.299.285   3,05 
Otto szgk. (munkatárs) 10.545.070   1,22 
Üzemi vasút 25.336.624   2,93 
Tehergépkocsi 464.044   0,05 

ÖSSZESEN  99.495.696 11,53 
HULLADÉK 

Hulladékégetés 9.874.348   1,14 
Hulladék – lerakásra  60.067.560   6,96 

ÖSSZESEN 69.941.908 8,10 
VÍZ 

KOI (dkr) 151.991   0,018 
Pb 0,97   0,000 
Hg 0,27   0,000 
NH4

+ 710.520   0,082 
ÖSSZESEN  862.512 0,10 
ZAJ 

Nappal 
Dél 36.500   0,004 
Kelet 36.500   0,004 
Észak 36.500   0,004 
Nyugat 36.500   0,004 
Éjszaka  
Dél 36.500   0,004 
Kelet 36.500   0,004 
Észak 36.500   0,004 
Nyugat 36.500   0,004 

ÖSSZESEN  292.000 0,03 
LEVEGŐ 

PM10 7.435.363   0,861 
Pb 0   0,000 

ÖSSZESEN  7.435.363 0,86 
ÖSSZES-VÁLLALAT  863.267.745 100 
SPECIFIKUS ÉRTÉK  455,89 
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18. MELLÉKLET     
 

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐ, -HATÁS ELEMZÉS NORMÁLTÓL ELTÉRŐ ÜZEMÁLLAPOT ESETÉN – AHM   

LEHETSÉGES HATÁSOK (KÖRNYEZETI HATÁSOK) KIÉRTÉKELÉS SZABÁLYOZÁS 
OKTA-

TÁS/ 
CÉLOK 

SO
R

SZ
. 

CSOPORT KÖRNYEZETI TÉNYEZŐ TEVÉKENYSÉG/BERENDEZÉS

L
ev

eg
ő 
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al

aj
 

V
íz

 

Z
aj
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Jo
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g 

H
av

ár
ia

-
ve

sz
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y 

R
PN

 

FL MU TPM I O C 

1 VILLAMOS ENERGIA-
FELHASZNÁLÁS összes technológia x             x x 3 3 1 1 3 27     x   x x 

2 SŰRÍTETT LEVEGŐ 
FELHASZNÁLÁS összes technológia x             x x 3 3 1 1 3 27     x   x x 

3 E
N

E
R

G
IA

 

FÖLDGÁZFELHASZNÁLÁS hőkezelő x             x x 3 3 1 1 3 27           x 

4 
BELSŐ- ÉS KÜLSŐ 

KÖZLEKEDÉS 
LEVEGŐSZENNYEZÉSE  

ellátó- és hulladéklogisztika x x x       x   x 5 3 1 1 1 15             

5 
BELSŐ- ÉS KÜLSŐ 

KÖZLEKEDÉS 
ZAJSZENNYEZÉSE  

ellátó- és hulladéklogisztika       x     x   x 3 3 1 1 1 9             

6 SZOLGÁLATI UTAK 
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁSA összes technológia x x x x     x x x 7 3 1 1 2 42             

7 K
Ö

Z
L

E
K

E
D

É
S 

ÜZEMI VASÚT 
GÁZOLAJFOGYASZTÁSA ellátó- és hulladéklogisztika x x x x     x   x 6 3 1 1 2 36             

8 KOMMUNÁLIS HULLADÉK összes technológia   x     x         2 3 2 1 1 12      x x x 

9 TERMELÉSI HULLADÉK összes technológia   x     x         2 3 2 1 1 12       x x x 

10 VESZÉLYES HULLADÉK összes technológia   x x   x x x     5 3 2 1 3 90      x x x 

11 OLAJOS HORDÓK KIÜRÍTÉSE veszélyes hulladék kezelése   x x   x   x     4 1 1 2 3 24   x     x   

12 ISZAPOK 
FOLYADÉKMENTESÍTÉSE veszélyes hulladék kezelése   x x   x x x     5 1 1 2 3 30   x     x   

13 VESZÉLYES HULLADÉK 
KISZÁLLÍTÁSA veszélyes hulladék kezelése   x x   x x x   x 6 1 3 2 3 108 x x   x x   

14 
VESZÉLYES 

HULLADÉKOK/ANYAGOK 
ÜZEMEN BELÜLI 

S Á Í ÁSA

ellátó- és hulladéklogisztika   x x   x x x     5 1 2 2 3 60   x   x x x 

15 KÖZPONTI EMULZIÓELLÁTÓ 
KIÜRÍTÉSE veszélyes hulladék kezelése   x x   x x x   x 6 1 3 2 3 108   x     x   

16 KARBANTARTÁS veszélyes hulladék tároló 
(folyékony)

  x x   x x x     5 1 3 2 3 90   x x   x   

17 

H
U

L
L

A
D

É
K

 

KARBANTARTÁS veszélyes hulladék tároló 
(szilárd)

  x x   x   x     4 1 2 2 3 48   x x   x   
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LEHETSÉGES HATÁSOK (KÖRNYEZETI HATÁSOK) KIÉRTÉKELÉS SZABÁLYOZÁS 
OKTA-

TÁS/ 
CÉLOK 

SO
R

SZ
. 

CSOPORT KÖRNYEZETI TÉNYEZŐ TEVÉKENYSÉG/BERENDEZÉS
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FL MU TPM I O C 

18 TALAJVÍZ-SZENNYEZÉS összes technológia   x x     x x   x 5 3 3 2 2 180     x   x   

19 SZENNYVÍZ-KELETKEZÉS összes technológia   x x     x x   x 5 3 2 2 2 120     x   x   

20 KARBANTARTÁS/TISZTÍTÁS mosókabin   x x   x x x x   6 1 1 2 2 24     x x x   

21 KARBANTARTÁS logisztika mosóberendezései   x x   x x x   x 6 1 2 2 2 48   x x   x   

22 

V
ÍZ

 

KARBANTARTÁS üzemi vasút   x x   x   x     4 1 1 2 2 16             

23 BERENDEZÉSEK 
ZAJTERHELÉSE összes technológia       x     x   x 3 1 1 2 1 6             

24 Z
A

J 

PRÉSGÉPEK ZAJ- ÉS 
REZGÉSTERHELÉSE 

szerszámgyár       x     x   x 3 1 1 2 1 6             

25 OLAJ-/EMULZIÓKÖD mechanikus megmunkálás x x x       x   x 5 2 1 1 2 20     x   x   

26 POREMISSZIÓ mechanikus megmunkálás x           x   x 3 2 1 1 2 12     x   x   

27 KIPUFOGÓGÁZ-EMISSZIÓ próbajáratás x           x   x 3 2 1 2 2 24     x   x x 

28 

L
E

V
E

G
Ő

 

VOC-EMISSZÓ TT-utánfényezés, próbajáratás x   x       x   x 4 3 1 1 2 24     x   x   

29 KÖZPONTI EMULZIÓELLÁTÓ 
BETÖLTÉSE 

mechanikus megmunkálás 
(FM)

  x x   x x x x x 7 1 3 2 3 126   x x   x x 

30 MOSÓBERENDEZÉSEK 
FELTÖLTÉSE mechanikus megmunkálás   x x   x x x x   6 1 2 2 3 72   x x   x   

31 MOSÓBERENDEZÉSEK 
LEENGEDÉSE mechanikus megmunkálás   x x   x x x     5 1 2 2 3 60   x x   x   

32 VEGYI ANYAG 
MENEDZSMENT fluid-management működése   x x   x   x x   5 1 2 2 3 60     x x x   

33 MÉDIUMOK  BETÖLTÉSE motorszerelés, járműgyártás   x x   x   x     4 1 1 2 2 16   x x       

34 VESZÉLYES ANYAGOK 
BETÖLTÉSE/TÁROLÁSA föld alatti tartálypark   x x   x x x x x 7 1 3 2 3 126   x x   x   

35 KARBANTARTÁS olajraktár   x x   x x x x   6 1 3 2 3 108   x x   x   

36 OLAJ olajellátás   x x   x x x     5 1 2 2 3 60   x     x   

37 VESZÉLYES ANYAGOK 
TÁROLÁSA összes technológia   x x   x x x     5 1 3 2 3 90       x x x 

38 

V
E

G
Y

I A
N

Y
A

G
 

BERENDEZÉSEK 
KARBANTARTÁSA összes technológia               x   1 3 3 2 2 36     x   x   
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   19. MELLÉKLET  
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20. MELLÉKLET     
 

A V8-AS FORGATTYÚSHÁZ MECHANIKAI MEGMUNKÁLÁSÁNAK ELVI FOLYAMATÁBRÁJA 

MOTORGYÁRTÁS-MECHANIKUS 
MEGMUNKÁLÁS 

M
O
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tonna O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 tonna 
2006 

9 629,113 5 914,906 1 639,700 26,496 677,460 448,890 312,670 251,821 73,696 1,606 250,279 5,677 25,911 9 629,113 
Emulziós olaj I1 63,430 1,903 8,246  13,549  1,903    36,126  1,703 63,430 
Emulzió 
adalékanyagok I2 18,749 0,562 0,375  1,355   0,937   15,519   18,749 

Leppoló olaj I3 69,926 6,993  13,248  34,963 5,594      9,128 69,926 

Hűtő-köszürűolaj I4 535,482 187,419  3,974  214,193 10,710   1,606 107,096  10,484 535,482 
Hidraulika/    
Hajtómű-olaj I5 99,063 9,906  6,934    7,555   74,668   99,063 

Konzerválóolaj I6 11,602  1,160 2,339   0,580    0,060 5,392 2,070 11,602 
Impr. gyanta 
"Maldaner" I7 2,850 2,280          0,285 0,285 2,850 

Szűrőszövet I8 278,250      278,250       278,250 
Aluminium/Alu-
acél I9 380,055    380,055         380,055 

Öntvény/Acél-
öntvény I10 486,352    270,984 199,734 15,634       486,352 

Göngyöleg önsúly I11 234,364       234,364      234,364 

Zsíros fa 
csomagolás I12 73,696        73,696     73,696 

Tisztító szerek I13 112,061 84,046      8,965   16,809  2,241 112,061 

Vízfelhasználás I14 7 263,232 5 621,796 1 629,919  11,517         7 263,232 

Mindösszesen: 9 629,113 5 914,906 1 639,700 26,496 677,460 448,890 312,670 251,821 73,696 1,606 250,279 5,677 25,911 9 629,113 
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21. MELLÉKLET     
 

AZ AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. INPUT – OUTPUT MÉRLEGE A 2006-OS ÉVRE 
VONATKOZTATVA, /FORRÁS: [TORMA, 2007]/ 

INPUT 2004 2005 2006 Egység Változás ’05-’06 /%/ 
NYERSANYAGOK 
Alumínium / Alu.-
acél 128,67 161,78 380,06 t 134,92% 

Öntvény / Acél-
öntvény 658,99 665,54 486,35 t - 26,92% 

SEGÉDANYAGOK 
Emulziós olaj 219,10 184,62 64,15 t - 65,25% 
Hidraulika és 
kenőolaj 508,26 740,50 989,78 t 33,66% 

Motorolaj 6.390, 92 8.117,48 7.698,78 t - 5,16% 
Üzemanyag 2.357,79 2.517,32 2.990,26 m3 18,79% 
Tisztítószer 113, 81 160,22 175,10 t 9,29% 
Ragasztó 30,00 4,41 32,37 t 634,01% 
Glikol 284,90 171,07 170,18 t - 0,52% 
VÍZ 
Ivóvíz 413.834 393.706 463.719 m3 17,78% 
ENERGIA 
Villamos energia 212.000 215.040 220.964 MWh 2,75% 
Gőz és forróvíz 80.070 82.581 71.954 MWh - 12,87% 
Földgáz 647.137 680.714 715.461 m3 5,10% 
 

OUTPUT 2004 2005 2006 Egység Változás ’05-’06 /%/ 
ÁLTALÁNOS MÉRŐSZÁMOK 
Jármű 23.580 12.114 23.669 db 95,39% 
Motor 1.480.630 1.693.609 1.893.600 db 11,81% 
Hulladék 33.432,50 36.162,60 38.823,66 t 7,36% 
Szennyvíz 226.801 202.536 266.475 m3 31,57% 
LEVEGŐ 
NOx 22,76 30,19 49,99 t 65,58% 
SO2 24,63 18,59 - t - 
Por 0,54 1,38 1,90 t 37,68% 
CO 151,36 146,73 74,04 t - 49,54% 
CH4 12,62 - - t - 
Izo-paraffin CH - 12,25 2,77 t - 77,39% 
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IRODALOMJEGYZÉK

IRODALOMJEGYZÉK 

[1] [1996. CXVI.]: 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 

[2] [94/62/EK]: Az Európai Unió és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és 
a csomagolási hulladékról  

[3] [1999/31/EK]: A Tanács 1999. április 26.-ai 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról  

[4] [1107/1999. (X. 8.)]: 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat a 2010-ig terjedő energiatakarékossági és 
energiahatékonyság-növelési stratégiáról 

[5] [10/2000. (VI.2.)]: 10/2000. (VI. 2.) KöM – EüM – FVM – KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz 
és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről  

[6] [2037/2000/EK]: Az Európai Parlament és a Tanács 2037/2000/EK rendelete (2000. június 29.) az 
ózonréteget lebontó anyagokról  

[7] [14/2001. (V. 9.)]: 14/2001. (V.9.) KÖM – EÜM – FVM együttes rendelet a légszennyezettségi 
határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

[8] [2001/77/EK]: Az Európai Parlament és a Tanács 2001/77/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a belső 
villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról 

[9] [8/2002. (III. 22.)]: 8/2002. (III.22.) KÖM – EÜM együttes rendelete a zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 

[10] [7/2003. (V. 16.)]: 7/2003. (V.16.) KVVM – GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok 
összkibocsátási határértékeiről 

[11] [94/2003. (VII. 2.)]: 94/2003. (VII.2.) Korm. rend. az ózonréteget károsító anyagokról  

[12] [2004/12/EK]: Az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK irányelve (2004. február 11.) a 
csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról 

[13] [2233/2004. (IX. 22.)]: 2233/2004. (IX. 22.) Korm. határozat a bioüzemanyagok és egyéb megújuló 
üzemanyagok közlekedési célú felhasználására vonatkozó nemzeti célkitűzésekről 

[14] [28/2004 (XII. 25.)]: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

[15] [2005/20/EK]: Az Európai Parlament és a Tanács 2005/20/EK irányelve (2005, március 9.) a 
csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról 
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