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Ajánlás
A környezetmenedzsment feladata rendkívül összetett, hiszen mindazon tevékenységeket felöleli,

amelyek révén egy szervezet környezetre gyakorolt hatása változik, javul a környezeti teljesítmény,
azaz csökkenek a káros környezeti hatások. Egy olyan integrált tevékenységről van szó, amely segíti
a vállalat vezetését a környezetvédelmi célok, elvárások megvalósításában. A szakirodalomban, hazai
és nemzetközi szinten is széles kínálattal találkozunk környezetmenedzsment témakörében mind
könyvek (Kerekes-Kindler, 1997; Tóth 1999, Engel-Tóth, 2001; Kerekes-Szlávik, 2003; Starkey, 1998;
Barrow, 1999;..)  mind folyóirat cikkek vonatkozásában, ahol az utóbbi időben pedig egyre több
felelős  vállalattal  összefüggő írás jelent  meg.  Felmerül  tehát  a  kérdés az olvasóban,  milyen új
dolgokkal találkozhat az ember, ami a korábbi művekben nem volt jelen, vagy milyen új aspektusból
kerül megvilágításra a témakör.

A környezeti  hatásokkal  való foglalkozás a 90-es évek elejétől  vált  egyre inkább érdeklődési
területté  európai  és  amerikai  nagyvállalatok  körében.  Sőt  számos  ország  és  cég  saját
környezetmenedzsment rendszert alakított ki, melyek közül a brit BS 7750 (1992) jelzésű szabvány
volt az első említésre érdemes, amely a KIR követelményeit összefoglalta,  és megadta annak a
lehetőségét, hogy egy külső féltől is megszerezhesse a tanúsítványt. Erre épült később az ISO 14001
szabvány is, sőt az EMAS 1993-as direktívában is megtalálhatók elemei. Természetesen az évek
során a hatékony környezeti menedzsmentet segítő jó gyakorlatok, és az ide vonatkozó módszertani
útmutatók is napvilágot láttak. Többek között megjelentek a tisztább termelésre vonatkozó, szektor
specifikus  útmutatók,  a  hulladék  minimalizálását  segítő  megoldások,  a  tanúsított  rendszerek
bevezetését  támogató,  szabványt  vagy  direktívát  értelmező  segédanyagok  is.  A
környezetmenedzsment eszköztára gazdag, és a szabványon vagy jogszabályon kívül számos egyéb
technika, módszer segíti a vállalat vagy szervezet környezetre gyakorolt hatásának értékelését és
csökkentését,  az  egyszerű  környezeti  SWOT analízistől  kezdve  az  ökotérképezésen  keresztül  a
környezeti teljesítmény szabványos értékeléséig, beleértve az életciklus – elemzés, a hatásértékelés
többcélú felhasználását a környezeti menedzsmentrendszer PDCA modelljében (ökocímke, ökodizájn,
környezeti teljesítmény javítás stb.), vagy az egyszerűsített EMAS EASY módszert. Vagyis, amikor
környezetmenedzsmentre  gondolunk,  nem  feltétlenül  a  tanúsított  szervezeti  formákra  kell
koncentrálnunk.  Berényi  László  könyvében  sem  arról  van  szó,  hogy  csak  a  KIR  rendszerek
bevezetésének lépéseit tárná elénk, hanem a szervezeti rezilienciára látunk benne jó ajánlásokat.

A  könyv  a  környezetmenedzsmenttel  kapcsolatos  fontos  tudnivalókat  egy  felelős  vállalati
magatartás  szempontjából  vizsgálja.  A  környezet  és  gazdaság  kapcsolatára  jellemző  gondolati
fejlődés kronológiáját követve 6 fejezet után jut el a fenntartható vállalati filozófiáig. Az első fejezet
gyakorlatilag végig vezeti az olvasót azokon a kérdéseken, amiről a későbbi fejezetek szólnak. Így a
további  fejezetek  érintenek  környezetpolitikai  és  környezetgazdaságtani  kérdéseket,  környezeti
marketing területeket – mint értéklánchoz és fogyasztói attitűdökhöz kapcsolódó problémák – tárgyal
környezeti  etikai  kérdéseket,  foglalkozik  teljesítményértékeléssel,  GRI-vel,  tanúsított  KIR
rendszerekkel.  Egy  teljes  fejezetet  szentel  az  egyéni  és  szervezeti  környezettudatosság
fejlesztésének, végül a 8. fejezetben annak kapcsolatát veszi számba a környezetmenedzsmenttel.

A könyv érdeme, hogy a szerző saját kutatási eredményeire nagymértékben épít. Mindazoknak
ajánlom,  akik  a  vállalatok  számára  alkalmazható  környezetmenedzsment  eszközök  gyakorlati
alkalmazását meg kívánják valósítani.

Miskolc, 2014. június 25.

 



Prof. Dr. Tóthné Dr. Szita Klára

egyetemi tanár

lektor



Bevezetés
Környezetmenedzsment,  környezetközpontú  irányítás,  fenntartható  vállalatirányítás,  felelős

vállaltirányítás,  másért  vállalkozók  –  hosszan  lehetne  még  sorolni  azokat  a  fogalmakat  és
megközelítéseket, amelyek a XX. század második felétől a szervezetek környezetükkel kapcsolatos
viszonyának  újragondolását  fedik  le.  Az  egyes  fogalmak  mögött  részben  eltérő  filozófiát  és
módszertant találhatunk, azonban mindegyik a szervezeti működés újragondolását célozza meg a
természeti  és  társadalmi  környezet  érdekeinek  fokozott  figyelembe  vételével.  A
környezetmenedzsment kifejezést szervezeti-szervezési szempontból a legátfogóbbnak tartom, ami
keretet  ad  a  vezetés  tevékenységének  a  környezeti,  társadalmi  és  gazdasági  érdekek  közötti
optimalizálásához, ezért azt használom, amennyiben a szakmaiság nem követel meg mást.

A  környezettel  való  foglalkozás  minden  szervezet  életében  jelen  van.  A  minőségügy  és  a
marketing  például  egyaránt  a  fogyasztó  (vevő)  középpontba  helyezésével  foglalkozik,  a  vevői
elvárásoknak való megfelelésen keresztül célozzák meg a hatásosság és a sikeresség fokozását, a
stratégiai  menedzsment  pedig  az  üzleti  környezethez  való  alkalmazkodás  problémáira  keres
megoldásokat. A környezetmenedzsment a szervezet szélesebb környezetével foglalkozik, tehát nem
csak a fogyasztónak akar megfelelni, hanem a társadalom számára hasznosan működni, illetve a
természeti  és  épített  környezetet  a  lehető  legnagyobb  mértékben  megóvni.  Egy  szervezetnek
azonban  az  alapvető  feladatára  kell  koncentrálni  (egy  üzleti  vállalkozásnak  szükségleteket
kielégíteni nyereségszerzés mellett), így érdekes kérdés, hogy milyen egyéb érdekeket és milyen
mértékben érvényesítsenek a működésükben.

A  környezetmenedzsmenttel  lehet  élni,  és  lehet  vele  visszaélni  is,  azaz  megtéveszteni  a
partnereket. Az elvesztett vevői és társadalmi bizalom azonban a tapasztalatok alapján csak nehezen
(drágán), sokszor pedig már sehogyan sem szerezhető már vissza.

A könyv célja,  hogy áttekintést  adjon a  környezetmenedzsment  fejlődéséről,  módszereiről  és
eszközeiről, amire építve a szervezetek kidolgozhatják saját megoldásukat. Mindezt a menedzsment
szempontjából teszi, az egyes témák válogatása és kifejtésének mélysége ennek megfelelő. A könyv
az  egyes  módszereknél  érinti  a  gazdasági  és  pénzügyi  aspektusokat,  azonban  nem foglalkozik
kifejezetten a környezetvédelmi tevékenységek pénzügyi hatásaihoz kötődő (beruházás-értékelési,
költségszámítási)  értékelési  megoldásokkal,  azok  más  munkáimban  és  az  idézett  forrásokban
elérhetők.

A  környezetmenedzsment  eszközei  változatosak  lehetnek:  minden  olyan  kezdeményezés  és
intézkedés ide sorolható, ami a fenntartható fejlődés irányba mozdítja a szervezet működését. A
könyvet  módszertani  útmutatónak  szánom,  a  szövegben  jelzett  hivatkozások  mentén  további
részleteknek nézhet utána az Olvasó. Ajánlom munkámat a felsőoktatásban hallgatóknak és gyakorló
vezetők számára is, akik szeretnék áttekinteni a környezetmenedzsment lehetőségeinek alapjait.

A szerző



1. A környezeti gondolkodás fejlődése
1.1 Változások az ember és környezetének viszonyában

Az  ember  és  környezete  közötti  kapcsolat  változásai  ún.  globális  problémák  formájában
mutatkoznak meg. Rakonczai (2003) a globális problémákat két csoportba sorolja:

Természeti problémák:

üvegházhatás – globális felmelegedés és éghajlatváltozás,

fajok sokszínűségének (ún. biodiverzitás) megőrzése,

vizek és vízi élővilág megőrzése,

kártevők és kezelésükre alkalmazott kemikáliák hatásai,

fosszilis energiahordozók kimerülése és alternatív energiaforrások,

energiaszerkezeti kérdések.

Társadalmi problémák:

túlnépesedés és népességeloszlás egyenlőtlensége,

élelmezés és ivóvíz-ellátás megoldása,

betegségek, járványok kezelése,

béke és biztonság, továbbá a kapcsolódó fegyverkezés kezelése.

A  problémák  hátterében  a  népesség  és  a  fogyasztás  növekedése,  az  urbanizáció
eredményeképpen a fogyasztási szokások átrendeződése, a gyorsuló életmód, a kemikáliák fokozott
használata és számos más tényező együttesen áll. A problémák fő forrása az, hogy a természet
használatának üteme nagyobb mértékben növekszik, mint annak megújulási képessége.

A kutatók egyetértenek abban, hogy a társadalmi problémák vezettek a környezeti problémákhoz,
azonban  figyelembe  kell  venni  azt,  hogy  a  természeti  problémák  is  gerjeszthetnek  társadalmi
feszültségeket (például vízhiány egy területen).

 

Az ember természeti környezettel való kapcsolatának alakulása a történelem során többször új
fordulatot vett:



Tűz felfedezése: a tűz felfedezése és megszelídítése alapvetően változtatta meg az ember és
környezete közötti viszonyt. A tűz használata beavatkozás a légköri viszonyokba, azonban a korabeli
terhelés nem lépte túl a természet asszimilációs képességeinek határát. Villámcsapások, vulkáni
kitörések  nyomán  a  tűz  korábban  is  létezett,  fontosabb,  hogy  tudatos  alkalmazása  civilizációs
hatásokkal bírt. A tűz körül kialakuló háztartások, családok, majd települések civilizációvá formálták
a természet egy kitüntetett elemét: az embert.

Nagy földrajzi felfedezések: a felfedezések áttörést jelentettek a távoli erőforrások, természeti
kincsek és  áruk eléréséhez,  így  a  lokális  korlátokat  átlépve (korabeli  viszonyok mellett)  szinte
végtelen  forrásokat  jelentettek.  A  távoli  fűszerek  és  műtárgyak  viszonylag  gyors  elérése
megváltoztatta az addigi szokásokat. A felfedezések további – nem kedvező hatása –, hogy nem
csupán a javak, hanem a betegségek is elterjedtek. A burgonyával jár a krumplibogár, az akácfa
kiszorított más, őshonos fajokat, stb.

Ipari  forradalom:  az  ipari  forradalmak kora  szintén  jelentős  beavatkozás  volt  a  természet
egyensúlyába. A széntermelés fokozása, a kohászat és a vasgyártás elterjedése, illetve általában a
nyersanyagok kiaknázásának robbanásszerű növekedése a XVIII. században elsősorban egészségügyi
problémákként jelentkeztek (akkor még nem merült fel, hogy a globális erőforráskészletek végesek).
Egyéb  komoly  társadalmi  problémák  megjelenése  is  erre  a  korszakra  tehető:  a  munka-  és
életkörülmények tömeges romlása, ami elsősorban a munkaerő kizsákmányolására vezethető vissza.

Vegyi- és atomkísérleti balestek:  a vegyi-  és atomkísérletek,  különösen pedig a balesetek
hatásai több évtizedre éreztetik hatásukat. Az atomenergia tisztaságát tekintve az egyik legjobb mai
tudásunk  szerint,  ám csak  az  erőmű üzemszerű  működése  esetén.  A  hulladékok  és  balesetek
(haváriák) kezelése egyelőre megoldatlan. A XX. század vegyipari katasztrófái rávilágítottak arra,
hogy az  emberiség a  Föld  erőforrásaival  nem rendelkezhet  végtelenül  és  szabadon,  legalábbis
büntetlenül nem.

Termékek túlcsomagolása és a hulladéktermelés fokozódása: a hulladékok keletkezése és
kezelése napjaink súlyos problémája. A hulladékok mennyiségi növekedése és minőségi összetételük
változása (nehezen lebomló anyagok arányának növekedése) azon túl, hogy közvetlen hatással van a
Föld  entrópiájára,  gazdasági  és  egészségügyi  vonatkozásban  is  jelentős  hatással  bír  a
társadalmi-gazdasági  viszonyokra.

Információs  társadalom:  nem  szabad  megfeledkezni  az  információs  társadalommá  válás
hatásairól. Minden előnye mellett a számítógépek használata és az Internet is megtermeli a maga
„hulladékát”.  Az  egyre  nagyobb  tárhely-igénynek  közvetlen  természeti  hatásai  is  vannak  a
tárolóeszközök gyártása kapcsán; a spam-levelek, a vírusok stb.,  illetve a nehezen ellenőrizhető
információs tartalmak ettől is fontosabb új kihívások elé állítják a társadalmat.

 

1.2 A nemzetközi gondolkodás fejlődése: fenntartható fejlődés
A környezet  megóvásával  való  foglalkozás  felértékelődését  a  XX.  század  közepére  tehetjük.

Carlson „Néma Tavasz” című könyve 1962-ben jelent meg először. Az írónő olyan világba vezeti el az
olvasót, amelyben tavasszal nem szólalnak meg a madarak. Néhány évvel később Building kétféle
utat mutat be: a cowboy- és az űrhajós-gazdaságot (idézi Brundtland, 1988). Ha kimerülnek a legelők,
a  cowboy  tovább  áll,  új  lehetőséget  keres.  Világunk  azonban  nem  végtelen,  a  Földről  nem
tüntethetjük el a szemetet. Az űrhajós – felülről nézve a Földet – annak zárt egységét látja, így a
problémák megelőzésében gondolkodik hátrahagyásuk helyett.



Az első, globális problémákkal átfogóan foglalkozó intézmény a Római Klub (1968) lett. Máig
nagy hatással bír a Meadows és társai által 1972-ben kiadott „A növekedés határai” című jelentés. A
„zéró növekedés”-i  elvük szerint a fogyasztás és termelés további növekedése nem fenntartható
erőforrásbeli és népesedési viszonyokhoz vezet. Ezt a felvetést értelemszerűen elutasították mind a
fejlett, mind a fejlődő gazdaságok, hiszen konzerválta volna az aktuális állapotot és a fejlettségbeli
különbözőségeket. Vitathatatlan előnye a zéró növekedés gondolatának, hogy rávilágít a globális
problémákkal való foglalkozás fontosságára.

 

A Római Klub jelentésének kiadási évében Stockholmban rendezték meg az első környezetvédelmi
világkonferenciát, „ENSZ Konferencia az Emberi Környezetről” címmel. A konferencián a fejlődő
országok igyekeztek tudatosítani, hogy az elmaradottság és szegénység okként és következményként
egyaránt  megjelennek  a  környezetkárosítással  kapcsolatban.  Nyilatkozatot  és  irányelveket
fogalmaztak  meg  az  emberi  környezet  és  életminőség  javításával  kapcsolatban,  továbbá
akcióprogramokat dolgoztak ki – többek között – a szennyezés-kezelés, tengerek elszennyeződésének
és a települések környezetvédelmének problémáinak kezelésére. A szervezeti intézkedések közül
kiemelendő, hogy itt alapozták meg az ENSZ Környezetvédelmi Programját (UNEP - United Nations
Environmental  Programme),  aminek  célja,  hogy  elősegítse  a  nemzeti  kormányok  megfelelő
környezetpolitikájának kialakítását.

 

Az európai integráció környezeti politikájának indulása szintén az 1970-es évek elejére tehető.
A Bizottság közleményben hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak gazdasági és társadalmi feladataik
között jelentős részt kell képviselnie a természet és az emberi környezet romlása elleni küzdelemnek.
Kiemelte  a  közös  piacra,  valamint  a  Közösségek  egészére  vonatkozó  jelentős  hatását  a
környezetvédelemnek, ami miatt annak integrációs szintű kezelése szükséges. A közlemény élénk
vitát váltott ki mind a tagállamok, mind a Közösség szintjén. A tagállamok képviselői 1972-ben,
párizsi  csúcskonferenciájukon  nyilatkozatot  adtak  ki,  ami  az  integráció  környezetpolitikájában
alapkőnek tekinthető.

Az  ellenzők azzal  érveltek,  hogy a  környezetvédelem az  országok ügye,  legfeljebb az  egyes
politikák  összehangolásáról  lehet  szó.  A  környezet  ügye  véleményük  szerint  erőket  von  el  a
gazdasági közösség megvalósítása elől. Egyes tagállamokban a nemzeti szuverenitás csökkenésének
lehetősége miatt alakultak ki viták. A támogatók a környezetvédelem magasabb szintre való emelése
mellett azt hozták fel, hogy a közös politika nélkül a gazdasági célok megvalósulása is kétségessé
válhat.

 

A környezetvédelem és a társadalomközpontú gondolkodás ma már szerves része az Európai Unió
alapelveinek,  joganyagának,  akcióprogramjainak  és  a  pályázati  forrásokhoz  való  hozzáférésnél
kulcstényezőként jelennek meg az ilyen irányú vállalások. A fenntarthatósággal nem önállóan kell
foglalkozni, hanem horizontális szemléletben beépíteni a szakterületi politikákba és a programokba.

 

A környezetvédelemmel és általában a globális problémák megoldásával kapcsolatos törekvések
zászlóján a fenntartható fejlődés fogalma szerepel. Az ENSZ 1983-ban hozta létre a Környezet és
Fejlődés Világbizottságot,  Brundtland norvég miniszterelnök asszony vezetésével „Közös jövőnk”
című jelentésüket a világ helyzetéről 1986-ban publikálták először. Ebben jelent meg a fenntartható



fejlődés (Sustainable Development) ma is használatos értelmezése, ami a zéró növekedés elmélete
után széles körben elfogadott koncepció és rendezőelv.

A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett
nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. A hangsúly a
jövőn van: a jövő generációk ugyanolyan jogokkal bírjanak a természeti javakkal kapcsolatban, mint
a jelen embere. A fenntartható fejlődés nem zárja ki a növekedést, így elfogadható és népszerű
alternatíva  lett  a  nemzetgazdaságok  és  a  szervezetek  számára  is.  A  „Közös  jövőnk”  jelentés
(Brundtland, 1988) alapján a fenntartható fejlődés lényeges elemei:

figyelem és gondoskodás az életközösségekről,

emberi életminőség javítása,

Föld eltartó-képességének és biológiai diverzitásának megőrzése,

nem megújuló erőforrások felhasználásának minimalizálása,

Föld eltartó-képessége által meghatározott kereteken belül való maradás,

emberi attitűdök és magatartások megváltoztatása,

lehetőség biztosítása a közösségeknek, hogy gondoskodhassanak saját környezetükről,

integrált fejlődés és természetvédelem nemzeti kereteinek biztosítása,

globális szövetség létrehozása.

 

A fenntartható fejlődésnek három pillérét lehet elkülöníteni:

természeti pillér: a természeti környezet állapotának megőrzése,

társadalmi pillér: a társadalmi problémák megoldása, a civilizáció fenntartása,

gazdasági pillér: a finanszírozás megoldása és az érdekek fenntartása.

 

A természeti  pillér a természeti  környezet állapotának megóvásával  foglalkozik,  a társadalmi
pedig  a  civilizációk  egyensúlyának  megteremtésével  és  fenntartásával.  A  gazdasági  pillér
megfogalmazása arra világít rá, hogy a másik két pillér céljai nem érhetők el, ha nem gondoskodnak
annak finanszírozásáról. Például a természeti károk helyreállítása kapcsán csábító lehet az eredeti



állapot teljes helyreállítása, azonban ez olyan kiadásokkal járhat, ami más, fontos(abb) feladatok elől
vesz el erőket. Az első két pillérrel való foglalkozás elvi határa a gazdasági megfizethetőség és
megtérülés.

Lényegében a fenntartható fejlődés elve azt mondja ki, hogy a cselekvési stratégiáinkat olyan
módon gondoljuk újra, amely teret ad a fenti három pillér érdekeinek egyaránt. A kulcstényezőket
szintén a „Közös jövőnk” jelentés tartalmazza (Brundtland, 1988):

növekedés újjáélesztése,

növekedés minőségének megváltoztatása,

munka, táplálék, energia, víz, egészségügyi alapszükségletek kielégítése,

elviselhető népességszint biztosítása,

erőforrásalapok megőrzése és fejlesztése,

technológiai és gazdálkodási kockázatok megváltoztatása,

környezeti és gazdasági érdekek összehangolása.

A fenntartható fejlődés nem valósul meg automatikusan, az egyének, szervezetek és államok aktív
szerepvállalása szükséges hozzá. Nehéz a jövő generációk igényeit és a technológiai fejlődés ütemét
előjelezni,  továbbá  a  megvalósult  cselekmények  komplex  természeti  és  társadalmi  hatásait
feltérképezni.  A  fenntartható  fejlődés  mindenki  ügye,  azonban  mindenki  máshogy  tud  és  akar
hozzájárulni annak megvalósításához. A környezetmenedzsment felfogható úgy, mint a szervezet
fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásának koordinációja.

1.3 Az értékteremtés újragondolása: fogyasztói és szolgáltatói
társadalom

A  globális  problémák  hátterében  a  gazdasági  növekedés  kényszere  áll.  Az  ún.  fogyasztói
társadalmat indokolatlan túlfogyasztás (és túlcsomagolás) és az erőforrások pazarlása jellemzi, ami
ugyan  fokozza  a  gazdaság  teljesítményét,  azonban  felemészti  az  erőforrásokat  és  a  Föld
hulladék-asszimilációs képességét. Belz (2006) három szándékos tényezőre vezeti vissza a helyzetet:

mesterségesen  korlátozott  termék-élettartam,  az  anyagok  és  technológiák  olyan

megválasztása  révén,  amelyek  előre  meghatározott  ideig  képesek  rendeltetésszerűen

működni,

pszichológiai avulás, ami az egyének és csoportok versengésének eredményeképpen a



még  műszakilag  megfelelő  termékek  esetén  is  gerjeszti  azok  lecserélését,  új  darabok

vásárlását,

technológiai avulás, ami elsősorban az egymáshoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások

aszimmetrikus fejlesztésében jelenik meg (például egy számítógép esetén az újabb szoftver

csak újabb hardveren fut).

Megoldást  a  szolgáltatói  társadalom  megvalósítása  jelent.  Ennek  lényege,  hogy  újra  kell
gondolni  a  szükségleteket  és  a  piaci  viszonyokat  egyaránt:  a  fogyasztóknak  valójában  nem a
termékekre,  azok  birtoklására  van  szüksége,  hanem  az  általuk  nyújtott  szolgáltatásokra.  A
szolgáltatói gazdaság lényege/pillérei:

a  felhasználási  lehetőségek kiterjesztése  termékek  szintjén,  vagy  együttműködés  a

fogyasztók  között,  termékek  és  szolgáltatások  közös  használata,  ezzel  anyag-  és

energiatakarékosság  elérése,

szoros együttműködés a fogyasztók és termelők között, így pontosabban megismerhetők a

szükségletek,

dematerializáció és miniatürizáció, az anyagfelhasználás és ezzel a hulladékkeletkezés

mérséklése,

virtuális  megoldások  használata,  ami  egyszerre  gyorsítja  a  kommunikációt  (segít  a

fogyasztókat  információhoz  juttatni  minden  területen  és  kérdésben)  és  csökkenti  az

anyagfelhasználást  (például  nem kell  használati  utasításokat  nyomtatni,  azok  elérhetők

elektronikusan).

A  szolgáltatói  társadalom  tehát  ésszerű  megtakarításokra  épít,  folyamatosan  keresi  az
anyagtakarékosság  lehetőségeit,  amivel  csökkenti  a  hulladékok  keletkezését  és  gazdasági
megtakarításokat is elér. Hosszú távon a költségek csökkenése az árak csökkenésével is jár, rövid
távon  azonban  nem  szabad  megfeledkezni  a  kutatás-fejlesztés  költségek  és  az  új  megoldások
beruházásainak megtérüléséről sem.

A fogyasztói  és  a  szolgáltatói  gondolkodás  középpontjában egyaránt  az  értékteremtés  áll.  A
fogyasztói gondolkodás azonban szigorúan a közvetlen fogyasztói értékre koncentrál, vagyis az ő
hasznosságérzetét akarja fokozni (más szemszögből nézve olyan terméket és szolgáltatást kínál a
fogyasztóknak, amiért hajlandóak fizetni). A szolgáltatói gondolkodás a társadalmi hasznosságot, a
természet megóvását is figyelembe veszi, továbbá hosszú távú hatásokkal is számol.



Az alábbi ábra bemutatja, hogy a gyártás-elosztás-használat-hulladéklerakás folyamatait milyen
lépésekkel  kiegészítve  lehet  hozzájárulni  a  fenti  koncepcióhoz.  Az  I.  modell  a  használat  utáni
használatra hívja  fel  a  figyelmet  (egy egyszerű példa a  használt  autó),  így a  termékek tovább
„hasznosak” a fogyasztók számára és kitolható hulladékká válásuk időpontja.

 

Az értéklánc kiterjesztése és átalakítása körré (forrás: Csutora-Kerekes, 2004)

A II. modell tovább megy, új fogalmakat vezet be. Az újraelosztás feladata, hogy a fogyasztók által
használni  már  nem  kívánt  termékeket  összegyűjtse  és  eljuttassa  azon  szervezetekhez,  akik
alapanyagként tudják kezelni. Az újraelosztás nem csak a gyűjtés és szállítás fizikai mozzanatait fedi
le, hanem a termékek azonosításával és az elosztás megszervezetésével kapcsolatos minden egyéb
(szervezési, információs stb.) tevékenységet is.

Az újragyártás lényege, hogy a terméket elhasználódása után visszaveszik, majd alkatrészeit és
részegységeit új termékekben használják fel. Ilyenek például a Xerox „Green Line” márkajelzésű
termékei.

Az újrahasználat a hasznosítás sajátos módja, ami a gazdasági körforgásban tartja az anyagokat.
A terméket vagy alkatrészeit, összetevőit visszanyerik, majd azokat akár más termékek gyártásához
használják fel. Ide tartoznak az „újrapapírok”, vagy elhasznált háztartási eszközök dekorációs célú
felhasználása.



Hosszú távon az jelent megoldást, ha az értékláncot értékkörré sikerül alakítani, vagyis a fenti
folyamatokat  sikerül  zárttá  tenni,  az  anyagok  nem  kerülnek  lerakásra,  hanem  folyamatosan
bevonhatók az értékteremtésbe.

1.4 Környezetvédelmi alapelvek
A környezetvédelem problémáinak előtérbe kerülésével nemzetközi szinten fogalmazódtak meg

azok az alapelvek, amelyek mentén haladva javíthatunk az ember és a környezet közötti kapcsolaton.
Az alapelvek az idők folyamán természetesen változtak, újak jelentek meg közöttük. A helyreállítás
és a megelőzés közötti prioritás felcserélődött, a fenntartható fejlődés elve pedig később jelent meg
és vált általánosan elfogadottá.

Minden környezetvédelmi ENSZ konferencia,  EGK/EU környezeti  akcióprogram és jogszabály
saját  alapelvekkel  rendelkezik.  Tételes  áttekintésük  könyvtárnyi  irodalmat  tölt  meg,  viszont
környezetmenedzsmenttel  kapcsolatban  néhány  alapelv  általános  érvényűnek  bizonyult,  amit  a
környezetmenedzsment eszközeinek bevezetésekor vagy értékelésekor közvetlenül is hasznosítani
lehet (Kerekes és Kindler, 1997 alapján):

Megelőző  védelem:  mindenféle  környezettel  kapcsolatos  tevékenység  kiindulási  alapja.  A
környezetkárosítás kiváltó okainak megszüntetésére kell fókuszálni, azok utólagos kezelése helyett.

Környezeti szempontok integrálása: a környezet használatát és az abból adódó hatásokat nem
az egyes környezeti elemekre elkülönülten, hanem a környezetre, mint rendszerre vonatkozóan kell
értékelni. Az átfogó szabályozás mellett a hatékony megoldáshoz a környezeti érdekeket integrálni
kell a szakterületi szabályozásba. Ezt a megoldást Fodor (2000) a környezeti jog integrativitásának
nevezi.

Szennyező  fizet  elv:  a  szennyező  fizet  elv  (PPP  –  Polluter  Pays  Principle)  az  externáliák
kezelésére vonatkozó környezetgazdasági koncepció alapelvi megjelenítése, OECD ajánlás alapján.
Lényege, hogy a környezeti károk megakadályozásának és megszüntetésének költségeit a szennyező
köteles vállalni.  A szennyező és felhasználó fizet elv (PUPP – Polluter and User Pays Principle)
szerint a kötelezettségvállalásban a fogyasztónak is részt kell vennie (Csák, 2011).

Állami  felelősség-  és  kötelezettségvállalás:  az  államot  és  szerveit  –  ide  értve  a  helyi
önkormányzatokat  is  –  közvetlen  és  közvetett  felelősség  egyaránt  terheli  környezetvédelmi
kérdésekben.

Egyéni és kollektív részvétel:  az elv szerint a környezetvédelem ügyével minden rétegnek
(lakosságnak, vállalatoknak, egyéb szervezeteknek) tisztában kell lennie, és hozzá kell járulnia a
problémák  megoldásához.  Tulajdonképpen  ez  az  alapelv  teremti  meg  a  szervezeti
környezetmenedzsment  fejlesztésének  szükségességét  és  lehetőségét.

Fenntartható  fejlődés:  a  környezeti  érdekek  mellett  a  társadalmi  és  gazdasági  érdekek
beépítése a döntéshozatalba.

Tervszerű  környezetvédelem:  az  alapelv  írja  elő  a  nemzeti  környezetvédelmi  politikák  és
programok kidolgozását, melyek figyelembe vétele kötelező minden gazdasági, területfejlesztési és
környezetet érintő terv készítésénél. A környezetvédelem tervszerű alakítása az EU által priorált elv.
Lényege, hogy a tagállamok alakítsanak ki környezetpolitikai koncepciót, illetve ehhez kapcsolódóan
cselekvési programokat. A tagállamok jogalkotásában ugyanilyen tartalommal jelenik meg az elv.

Maximális védelem:  a  folyamatok hiányos ismerete miatt  a kedvezőtlen hatásokra úgy kell



felkészülni, hogy a megelőzés elve érvényesüljön. A védelem fokát a legkedvezőtlenebb alakuláshoz
viszonyítva kell kialakítani az elérhető legjobb technológiák (BAT – Best Available Technologies)
alkalmazásával.

Együttműködés: az állam és a társadalom között, a környezetvédelemmel kapcsolatos jogok és
kötelezettségek  akkor  érvényesíthetők,  ha  az  érintettek  egymás  érdekeire  tekintettel
tevékenykednek.

Nemzetközi  együttműködés:  az  együttműködés elvének nemzetközi  szintű érvényesítése is
szükséges a problémák globális jellege miatt.

Távlati gondolkodás: a természeti erőforrások ésszerű felhasználását kell megvalósítani.

Szubszidiaritás:  a környezeti döntések meghozatala előtt, a cselekvések optimális szintjének
kijelölése szükséges, azaz meg kell keresni azt a legalacsonyabb döntési pontot, ahol a problémát
hatékonyan lehet kezelni.

1.5 Műszaki aspektusok
A  környezetvédelem  nem  akkor  igazán  hatékony,  ha  a  felmerülő  problémák  megoldásával

foglalkozik, hanem ha azok megelőzésére, elkerülésére fókuszál. A hulladékminimalizálás ebből a
szempontból alapvető módszernek tekinthető, ami részben műszaki megoldásokat igényel, részben
pedig a viselkedésformák megváltoztatását.

Hulladéknak tekinthető minden anyag és energia (függetlenül halmazállapotától), ami az ember
mindennapi életéből, termelő, szolgáltató vagy fogyasztó tevékenységéből ered, és az adott műszaki,
gazdasági,  társadalmi feltételek között  tulajdonosa sem felhasználni,  sem értékesíteni  nem tud,
illetve  nem  kíván.  A  környezetre  ártalmatlan  elhelyezéséről  átmenetileg  vagy  véglegesen
gondoskodni  kell  (Szabó,  1999  alapján).

A  hulladékminimalizálás  nem azonos  a  hulladékkezeléssel.  Előbbi  azokat  a  tevékenységeket
foglalja össze, melyek az üzlet hatékonyságát növelik a termék-előállításhoz használt források jobb,
hatékonyabb felhasználásával. Magában foglalja a keletkező hulladékok mennyiségének csökkenését
és megszüntetését (elkerülését)  is.  Szita (2003) rámutat arra,  hogy az egész szervezetet érintő
kezdeményezésről és programról van szó, ami a tagok széles körű bevonását, továbbá hosszú távú,
stratégiai megközelítést kíván meg. Sikerre akkor lehet számítani, ha a hulladékminimalizálás a napi
munka és a szervezeti kultúra szerves részévé válik. Az elérhető előnyöket az USA Környezetvédelmi
Ügynöksége az alábbiakban foglalta össze:

hatékonyabb termelés,

gazdasági megtérülés,

vállalatról kialakult kép javulása,

termékek minőségének javulása,

környezeti felelősség bizonyítása.

Nem  lehet  általánosan  válaszolni  arra,  hogy  milyen  konkrét  tartalom  mentén  kell  a
hulladékminimalizálást megvalósítani. Például egy háztartás ezt valósítja meg, ha olyan termékeket
vásárol,  amelyek nincsenek túlcsomagolva,  vagy a munkatársak akkor,  ha közös autóval  járnak
dolgozni. Az irodai feladatoknál a levelek e-mailekkel való felváltása, a kétoldalas nyomtatás vagy az



ún. B lapok használata szintén ide tartoznak. A termelés területén a tevékenységtől függően kell
kialakítani az egyedi megoldásokat, amiben különböző eljárási szabványok és a jó gyakorlatok (BAT-
Best Available Techniques) megismerése és átvétele segítséget nyújt.

Műszaki  szempontból  a  fenntarthatóság,  különösen a környezetvédelem magasabb szintjének
megvalósításához – részben a hulladékminimalizálás filozófiájához kapcsolódóan – többféleképpen
hozzájárulhatnak a szervezetek:

a  technológiák  mögé  kapcsolt  szűrők,  ülepítők,  leválasztók  (ún.  additív  vagy  csővégi

környezetvédelem)  helyett  a  szervezet  kialakíthatja  a  rendszert  kisebb

energiafelhasználással  és  hulladékkeletkezéssel.  Ezek  a  megoldások  képezik  a  tisztább

termelés (integrált környezetvédelem) témakörét,

más  szervezetekkel  együttműködve,  közösen  alkothatnak  „zárt  rendszert”  a  képződő

melléktermékek és energiák hasznosítására (ipari ökológiai rendszerek),

újragondolhatja  irodai  aktivitását,  csökkentheti  például  a  papírfelhasználást  a

környezetbarát  iroda  eszközeivel,

egyéb módszerekkel támogatja környezetvédelmi aktivitását.

A  csővégi  megoldások  népszerűségüket  annak  köszönhetik,  hogy  a  meglévő  technológiai
rendszerekhez  illeszthetők.  Azok  alapvető  működését  meghagyják,  csak  összegyűjtik  vagy
konvertálják  a  káros  hatásokat.  Fő  jellemzői:

technológiába való beavatkozás nélkül, annak „végére” illeszthető,

nem kockáztatja a technológia-váltás miatti  környezetszennyezéseket (használaton kívüli

eszközök ártalmatlanítása és elhelyezése, balesetek és haváriák az átszervezések kapcsán

stb.),

általában olcsóbb és gyorsabban kivitelezhető, mint a tisztább termelés.

A  tisztább termelés  a  megelőzési  alapelv  érvényesítésének  eszköze,  a  problémák utólagos
kezelése helyett. A tisztább termelés a termelés teljes újragondolását jelenti, ide értve a kapcsolódó
beruházásokat és technológiai rendszereket is (Szita, 1999).

A  gondos  bánásmód  olyan  tisztább  termelési  megközelítés,  amely  mentén  a  szervezet
megtakarítási  lehetőségeket  azonosít  az  erőforrás-felhasználás  és  környezetszennyezés
csökkentésével (Nafti-Miller, 2000). A „józan észen” alapuló intézkedésekkel elérhető az anyag-,
energia-  és  vízfelhasználás  racionalizálása,  a  keletkező  hulladékok  mértékének  csökkentése,  az



újrahasznosítás, újrafelhasználás, továbbá a munkakörülmények javítása.

A  tisztább  termelés  irodai  működésre  való  kiterjesztése  a  környezetbarát  (zöld)  iroda
megvalósítása  (Antal-Vadovics,  2005).  A  környezetbarát  iroda  az  ügyviteli-  és  adminisztrációs
folyamatok  újragondolását  célozza  meg,  hogy  az  annak  során  keletkező  környezeti  hatásokat
mérsékelje, megszüntesse. Ide tartozik:

a papír alapú megoldások visszaszorítása a kommunikáció és adminisztráció területén,

a számítógépek helyes (embert kímélő) használata,

az iroda berendezésének és eszközeinek célszerű kialakítása.

Csővégi megoldás Tisztább termelés
Hulladékok és emissziók kezelése Hulladék- és emisszióforrások kezelése
Reaktív Proaktív
Többletköltséget eredményez Költségcsökkentést eredményezhet
Hulladékok és emissziók nem kerülnek
közvetlenül a környezetbe
Utólagos kezelés
Emisszió visszatartása

Hulladékok és emissziók keletkezésének
megakadályozása
Gyártás és anyagfelhasználás kockázatának
csökkentése

Környezetvédelem a terméket/technológiát
követi Környezetvédelem a fejlesztés szerves része

Környezeti problémák megoldása műszaki
úton

Környezeti problémák megoldása minden
érintett részleg részvételével

Környezetvédelem a felelős szakértők dolga Környezetvédelem mindenkit érint
Vásárolt szolgáltatás Vállalatspecifikus innováció
Növeli a vállalati eszköz- és
energiafelhasználást

Csökkenti a vállalati eszköz- és
energiafelhasználást

Növeli a komplexitást és kockázatot Csökkenti a kockázatot és átláthatóvá teszi a
vállalati működést

A környezetvédelem kimerül a törvényi
szabályozások teljesítésében A környezetvédelem állandó kihívás

Annak az időszaknak a paradigmáiból
származik, amikor a környezeti problémák
nem voltak napirenden

Gyártástechnológia a fenntartható fejlődés
szolgálatában


