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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 időszakkutatásai 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- (intézmények), 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. 

A környezeti teljesítményértékelés eredményeinek kvalitatív jellegű elemzése, a környezet 
állapotára történő vonatkoztatása viszonylag fiatal kutatási területnek tekinthető intézményi 
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. E környezeti teljesítmény (fizikai- és szervezeti egyaránt) nyomon követése 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 intézmények 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 intézmény 
környezeti hatásai által a környezet állapotában okozott változások értékelésére. Jelenleg is 
léteznek természetesen már olyan módszerek, melyek alkalmasak e tényező vizsgálatára, ám 
intézményi szintű alkalmazásuk – részben bonyolultságuk miatt – nem jellemző. 

A intézményi 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 – intézmények 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. 

A környezeti teljesítmény pontos nyomon követéséhez szükséges az anyagok és energiák 
intézményen belüli áramainak feltérképezése és folyamatos monitorozása, mely folyamatok 
és áramok ismerete a minőségi információt nyújtó indikátorkészlet összeállításának 
elengedhetetlen feltétele. Éppen ezért egy intézményi 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Környezeti teljesítmény és teljesítményértékelés 



 

A környezeti teljesítmény fogalma, értelmezési lehetőségei 

 

Az MSZ EN ISO 14001:2005 szerint a környezeti teljesítmény: 

„Egy szervezet irányításának mérhető eredményei, a környezeti tényezők tekintetében.”(MSZ 
EN ISO 14001:2005, p. 12) 

Az MSZ EN ISO 14031:2002 megközelítése szerint pedig: 

„Egy szervezetnek a környezeti tényezők irányításával kapcsolatos eredményei.”(ISO 14031, 
2002, p. 7.) 

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.”( [ISO 14001, 2005], p. 12.), 

vagyis adott intézmény 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. Ugyanez a fogalom, vagyis a környezeti teljesítményértékelés az ISO 

14031:2002 nemzetközi szabvány meghatározása szerint: 

„Egy szervezetnek a környezeti tényezők irányításával kapcsolatos eredményei.” 

Látható, hogy a környezeti teljesítményértékelés egy folyamat és annak eredménye 
megnevezésére egyaránt szolgál. 

A környezeti teljesítményértékelés fogalma, értelmezési lehetőségei 

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.”( MSZ EN ISO 14031:2002, p. 7.) 

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, pontosabban a környezetvédelmi teljesítményértékelés a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 77. §-a értelmében: 
„Az érdekelt a 73-76. §-ok megfelelő alkalmazásával saját környezetvédelmi teljesítménye 
értékelésére (tevékenysége átvilágítására), tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának 
megismerésére felmérést végezhet (végeztethet) és - kérelmére - azt a felügyelőség 
jóváhagyja.” A törvény idézett 73-76 §-aiban a környezeti teljesítményértékelés 
megalapozásául szolgál az un. teljes körű felülvizsgálat, amelynek a következőkre kell ki 
terjednie(néhány jelen teljesítményértékelés szempontjából fontos terület kiemelve): 

„a) az alkalmazott technológiák ismertetésére, a berendezések műszaki állapotának, 
korszerűségének bemutatására;  

b) a tevékenység folytatása során okozott környezetterhelések és -igénybevételek adatokkal 
alátámasztott bemutatására;  

c) a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen az anyagforgalomra, a 
be- és kiszállításra, a hulladék- és szennyvízkezelésre;  

d) az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy környezeti katasztrófa miatt 
feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia meghatározására;  

e) a környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és 
tervezett intézkedések bemutatására;  

f) a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre.” 

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. 

 

A Vasasért Egyesület elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, 
ezért vállalta, hogy önkéntes környezeti teljesítményértékelést végez.  

A környezeti teljesítményértékelési jelentés a környezeti teljesítmény dokumentálása és 
trendjeinek értékelése. A környezeti teljesítmény a szervezet tevékenysége során a 
fenntarthatóságra, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások és azok 
csökkentésére tett intézkedések összessége, rendszerint mutatószámokkal kifejezve.  

A környezeti teljesítményértékelés 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. 

Az Egyesület környezeti teljesítményértékelési rendszerét a szabványnak megfelelően a 
következő lépéseken keresztül valósítja meg: 

A teljesítményértékelés tervezése 

A teljesítmény értékelése: 

adatgyűjtés 

adatelemzés 

értékelés 

kommunikáció. 

 

A teljesítményértékelés áttekintése, fejlesztése 

Alaposabban megfigyelve a fentebb vázolt lépéseket, sorrendjük megfeleltethető az irányítási 
rendszerek PDCA (Demming) ciklusa megfelelő elemeinek.  

A teljesítményértékelés tervezése 

Három, elsősorban a teljesítményindikátorokat megalapozó adatok gyűjtését és tartalmát 
jellemző dimenzió mentén szükséges eldönteni, megtervezni a teljesítményértékelést, a 
szervezet tevékenysége, nagysága, típusa és szükségletei figyelembevételével. Különös 
figyelmet kell fordítani az összehasonlíthatóság különböző fajtáinak követelményeire. Így 
fontos az időbeli, a telephelyek között, a saját célkitűzésekkel, az előírásokkal illetve 
szabványokkal és más hasonló szervezetekkel történő összehasonlíthatóság biztosítása. 

A területi-szervezeti kiterjedés tekintetében figyelembe kell venni az Egyesület, mint a  
KoBeKo Művelődési Központ fenntartójának, továbbá az együttműködő szervezeteinek 

szerteágazó tevékenységi körét, nagyszámú és alapvetően eltérő folyamatait. Emiatt a 
telephelyi szintű adatgyűjtés célszerű. A telephelyi szint mellett szóló további érv az lehet, 
hogy az Európai Unióban használatos jelenlegi legfejlettebb környezeti menedzsment 
rendszer (EMAS) ugyancsak telephely-orientált, ami – későbbi időpontban – megkönnyítheti 
bevezetését. 

A környezeti indikátorok által közvetített információk abszolútak, relatívak, 
normalizáltak/indexáltak, mennyiségiek, összesítettek vagy súlyozottak lehetnek. Az 

összesítés és a súlyozás során tekintettel kell lenni az ellenőrizhetőségre, következetességre, 
összeegyeztethetőségre.  

Az abszolút típusú adatok egyszerűsége jelen esetben döntő érv. A tartalmasabb és a 
hosszabb időtávú összehasonlíthatóság tekintetében kétségtelen előnyökkel bíró (és ezért 
elterjedtebb) relatív adattípus használata a közös vonatkoztatási alap hiányában 
kivitelezhetetlen.  



A szervezet vezetése felelős a szervezet erőfeszítéseinek azon kulcstényezőiért, melyek 
befolyásolják a környezeti teljesítményt. Ez magában foglalja a politikák és programok 
bevezetését, az elvárásoknak és igényeknek való megfelelést, a pénzügyi teljesítményt, és a 
közösségi viszonyokat. A szervezet szándékaitól és jelentős környezeti tényezőitől függően 
eldöntheti, hogy melyeket választja vagy hagyja figyelmen kívül a környezeti teljesítmény 
indikátorok közül. A természetes egységben kifejezett adatok környezeti kapcsolatai 
közvetlenebbek és ezért közérthetőek, az értékelés továbbfejlesztése során ugyanakkor 
bármikor nyitva áll a lehetőség a meglévő adatok pénzbeli kifejezésére. Vagyis a naturáliákban 
kifejezett adatok és a jól-dokumentált pénzügyek révén fenntarthatósági intézkedések 
pénzügyi teljesítményét is számszerűsíteni lehet.  

A teljesítményértékelés áttekintése 

A teljesítményértékelés teljes folyamata egy 5 éves fejlesztési folyamatban alakul ki. Az évek 
során a teljesítményértékelés tartalma és kiterjedése növekszik (1. ábra). 

Az Egyesület teljesítményértékelési folyamatát rendszeres időközönként (12 hónaponként) 

felülvizsgálja a további fejlesztések lehetőségeinek feltárása érdekében. Ez a fajta áttekintés 
hozzájárul a szervezet vezetésének és működésének javulásához, valamint a környezet 
állapotának javulását is eredményezheti. 

1. ábra 

A fejlesztése magában foglalja: 

1   az adatok minőségének, megbízhatóságának és hozzáférhetőségének javítását; 

2   az elemzési és értékelési képességek javítását; 

3   még inkább használható környezeti indikátorok fejlesztését vagy azonosítását; 

4   a teljesítményértékelés értékének növelését; 

5   a teljesítményértékelés alkalmazási területének megváltoztatását. 

A felülvizsgálathoz a következő kérdések szolgálnak segítségül. 

A folyamat … 



1 megfelelő információkat szolgáltat a környezeti teljesítményben beálló változások 
 méréséhez? 

2 megfelelő és hasznos ismereteket nyújt az Egyesület vezetése számára? 

3 a tervek szerint lett megvalósítva? 

4 rendszeresen felhasználja a megfelelő adatforrásokat az adatok összegyűjtéséhez? 

5 hatékonyan elemzi és értékeli az összegyűjtött adatokat? 

 

Adatgyűjtés köre 

Az adatgyűjtés a Vasasért Egyesület létesítményeire terjed ki. Az adatgyűjtés részben direkt 
megkeresés és közvetlen válaszadással, illetve interneten beküldhető adatlapon másrészt 
pedig saját nyilvántartásból történt. 

 

Adatokat szolgáltatta 

Az adatokat a Vasasért Egyesület, mint a KoBeKo Művelődési Központ fenntartójaként  
alkalmazott gondnok, és pénzügyi vezető szolgáltatta. 

 



Adattartalom

Alkalmazottak száma 

Napi munkaórák száma 

2011. évi villamos-energia felhasználás, 
kWh (számlák alapján) 

Elektromos energia költsége 

2011. évi gáz-felhasználás m³(számlák 
alapján) 

Földgáz költsége 

Fajlagos földgáz felhasználás 

Fajlagos energia költség 

Fajlagos földgáz költsége 

2011. évi villamos-energia felhasználás, 
kWh (számlák alapján) 

Elektromos energia költsége 

2011. évi gáz-felhasználás m³(számlák 
alapján) 

Földgáz költsége 

Fajlagos földgáz felhasználás 

Fajlagos energia költség 

Fajlagos földgáz költsége 

Összes keletkezett hulladék 2011. évi 
összes mennyisége(mértékegysége 
(tonna)) 

Összes hulladék költség 

Fajlagos hulladék 

Fajlagos hulladék költség 

Összes víz felhasználás m3 

Elvezetett/elszállított szennyvíz 

Arány 

Fajlagos víz felhasználás 

Fajlagos elvezetett szennyvíz 

Gázfelhasználásból eredő fajlagos CO2 
kibocsátás 

Elektromos áram használatából eredő 
fajlagos CO2 kibocsátás 

Gépkocsi használatból eredő fajlagos CO2 
kibocsátás

EREDMÉNYEK: 

      2011. 2010. 2011./2010. javulás %   

  villany / kWh  452906 498652 0,908 9%   

  gáz / m³  259992 289406 0,8983 10%   

  víz / m³ *  12989 14132 0.9191 8%   

  nem-veszélyes hulladék       

  intézményi / m³ 208 235 0,88 12%   

       

Veszélyes hulladékokra nem érkezett információ. Ennek oka az, hogy az Egyesület 
Működési körében nem keletkezik veszélyes hulladék.  
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Hasonlóan nem érkezett adat a beérkezett panaszok vonatkozásában sem. 

 

Folyamatértékelés 

A jelen első teljesítményértékelés korlátozott körben és korlátozott tartalommal szolgáltatott 
adatokra épül. Fontos lépésként értékelhető, hogy kialakult az adatszolgáltatás rendszere, 

amelybe évente egyre több résztvevőt kell bevonni. Az adatszolgáltatás nem csak a tényszerű 
adatok központi bemutatását teszi lehetővé, hanem egyúttal az intézmények és vállalatok 
figyelmét is ráirányítja a fontos fenntarthatósági kérdésekre, növeli a résztvevők környezeti 
tudatosságát.  

Az adatok tartalmával kapcsolatos fogalmak folyamatosan tisztázódnak, ezáltal 
megbízhatóságuk is növekszik. Azonban, amennyiben bizonyos indikátorokkal kapcsolatosan 
rendszeresen tévedések vagy félreértések jelentkeznek, úgy megfontolandó a 
fenntarthatósággal és indikátoraival kapcsolatos képzések megtartása. 

A környezeti illetve fenntarthatósági panaszok hiánya valószínűleg nem jelenti az érdekeltek 
„teljes elégedettségét”, ezen a téren szükséges a lakosok véleményének jobb megismerése, és 
– az itt dokumentált eredményekkel együtt – a jövőben aktív kommunikációra kell törekedni. 

A korábban meghatározott ütemben bővíteni szükséges az értékelendő adatok körét és 
értékelni kell az adatgyűjtés és – értékelés hatékonyságát. Össze kell egyeztetni a település 
vezetésének környezeti illetve fenntarthatósági politikájával a teljesítményértékelés 
indikátorait. 

 

 

Összefoglalás 

 

A Művelődési Központ létesítményeinek energiafelhasználása az év folyamán elfogyasztott 
víz, gáz és szén-dioxid kibocsátás mennyiségében mérve, egyaránt javulást mutatott az előző 
évi fogyasztáshoz képest. A település intézményei környezettel, fenntarthatósággal 
kapcsolatosan panasztokkal nem éltek, hozzájuk a lakosságtól vagy más intézményektől 
panaszok nem érkeztek 2011. év folyamán. 


