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MOTTÓ

Amit nem tudunk megmérni, azon 
nem tudunk javítani!
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Az előadás szerkezete

• Bevezetés

• Általános tapasztalat az auditokon/a téma időszerűsége

• Elemzések a KIR-ben,  hatáselemzés jelentősége

• Egy példa a hatáselemzésre

• Hatáselemzés életciklus szemlélettel

• A szabvány elvárása

• Az életciklus elemzés bemutatása

• Az LCA megközelítés

• Egy módszer bemutatása
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Bevezetés: Eddigi tapasztalat 
1. Auditok

• Piacvezető kereskedelmi vállalat

• Munkaerő közvetítő

• Optikai vállalkozás

• Nyomda

• Dohánygyár

• Húsüzem

• Piacvezető takarmány előállító

• Közétkeztetés, 

• Építőipar, belső építészet, bútorgyártás

• Szállítmányozás

• Erőmű

• Vízmű, szennyvíztisztító

• Csomagolóanyag gyártás

• Informatika

• Hulladék gyűjtés kezelés, újrahasznosítás

4. Szabványváltozás tréningek, belső auditori tanfolyamok

2.     Felkészített és tanúsított cégek 

Építőipari  és bútorgyártó cégek, épületgépészet

Városüzemeltetés, távhő szolgáltatás

Élelmiszeripar

Mezőgazdaság

Faipar

Logisztika

Kereskedelem

Informatika

Hulladékkezelés

3. Folyamatos jelenlét

Városüzemeltetés

Vasalat áru gyár 

Bútorüzem, 

Autóipari beszállító

Környezetvédelmi vállalkozás

Mezőgazdaság
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Bevezetés II.
MIT  (T)AKAR  A KIR?

ALAPVETÉS

- Alapvető cél a környezetvédelem segítése és a szennyeződés olyan mértékű megelőzése, amely 
egyensúlyban van a társadalmi-gazdasági szükségletekkel.

- A jól kiépített rendszer azonban anyagi és presztízs előnyöket hoz a bevezetőjének. 

- Lásd szabvány Bekezdés, 0.2. bekezdése. A rendszer céljai. 

- Mi a kiindulás? 

- Mérjük meg, tevékenységünk környezeti hatását.

A tevékenységünk hatásainak csökkentése. 

Mi kell ehhez? 

=  Jó hatáselemzés. És jó rangsor pl. Pareto elv alapján.

Amit nem mérünk meg, azon nem tudunk javítani! 

AZ EU környezeti elvei között ott van a „ „Mérhetőség elve” ( a termékeket össze lehessen hasonlítani)
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Általános tapasztalat az auditokról

• A cégek felkészültek voltak.

• Különösen jól ment a szervezet környezetének felmérése, a lényeges érdekelt 
felek, és a lényeges igényeik meghatározása.

• A dokumentum rendszerek kialakítása jónak mondható.

• A KIR esetében az életciklus szemlélet alkalmazása nehezen volt tetten érhető. A 
hatáselemzés eddig sem volt a cégek erőssége, az továbbra is fejlesztendő.

• A folyamatelvűség meglepően jól szerepelt.

• A teljesítmény értékelésekkel sem voltak komoly gondok.

• Talán a legtöbb gond a kockázatelemzésekkel volt.
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Milyen elemzéseket kér a KIR? 

Az érdekelt felek elvárásait mi veszélyezteti. /6.1.1§/

Kockázatelemzés valamely típusa

Lehet brainstorming, SWOT,

FMEA

HACCP stb.

Kockázat elemzés vészhelyzetekre /Haváriákra/
Mely környezeti tényező jelenhet meg extrém módon

Utána ezt feldolgozzák hatáselemzéssel

Kiterjedhet a kockázatelemzés a működésbiztonságra

Környezeti tényezők hatáselemzése /6.1.2.§/

Továbbra is hangsúlyos a normál működés, és a nem normál működés, valamint 

a múltbeli. A Pozitív hatásokra is gondoljunk!
A szervezetnek meg kell határoznia, megalapozott kritériumok alkalmazásával, azokat a tényezőket, 

melyeknek jelentős hatásuk van, vagy lehet a környezetre. Azaz a jelentős tényezőket.
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Mit jelent esetünkben a környezeti hatáselemzés? 

• Nem összekeverendő a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelettel, a rendelet által 
meghatározott eljárásokkal, engedélyeztetési 
dokumentációkkal, kiadható engedélyekkel. 

• Ez a környezetvédelmi engedélyeztetésről szól.

Mit jelent  a környezeti hatáselemzés? 

Méréssel, vagy becsléssel meghatározott érték a környezet akár kedvezőtlen, akár kedvező 
változása tekintetében. Ez a változás teljes egészében vagy részben egy szervezet  
környezeti tényezőitől származik. 
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http://www.kornyezeti-hatasvizsgalat.hu/jogszabaly
http://www.kornyezeti-hatasvizsgalat.hu/eljarasok
http://www.kornyezeti-hatasvizsgalat.hu/dokumentaciok
http://www.kornyezeti-hatasvizsgalat.hu/engedelyek


Mit jelent esetünkben a környezeti hatáselemzés életciklus 
szemlélettel I. ? 

• A környezeti tényezők meghatározásakor a szervezet átgondolja az 
életciklus-szemléletet. 

• Ez nem igényel egy részletes életciklus-felmérést; 

• Egy szervezetnek nem kell számba vennie minden egyes terméket, 
alkatrészt vagy nyersanyagot, hogy meghatározza és értékelje azok 
környezeti tényezőit. 

• A tevékenységeket, termékeket és szolgáltatásokat lehet csoportosítani 
vagy kategorizálni, ha vannak közös jellemzőik. 

• Vannak tényezők, melyeknél úgy tűnhet, felesleges az életciklus szemlélet. Pl. villamos 
energia. De lehet alternatívákat számolni. Beruházás napelemre? Vagy áttérni gázra. Stb.
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Egy példa a megfelelő hatáselemzésre
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Értékelés:

0

1-5

6-10

Egyéb jelentős 

Jellemzés Előírás tény adatok pont* tény adatok pont* tény adatok pont*

1. Érdekeltek panasza

2. Jogi NC

3. Nem ismert hatás

2000. évi LXXII. tv. és a 1993. évi  

XCIII tv. a munkavédelemről

284/2007.(X.29.) Korm. Rend. A 

környezeti zaj és rezgés elleni 

védelemről

0

27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM 

rend.a környezeti zaj-, és 

rezgésterhelési határértékekről

4.

Az üzemeltetés során 

felhasznált elektromos 

energia. JELENTŐS 

2007. évi LXXXVI. tv. a villamos 

energiáról (M.: 2009. évi CIX. tv.) 

(VIII. fej.)

Az elektromos teljesítmény az 

energetikai dokumentáció szerinti,                                               

tényleges energiafogyasztás mért.

178
Folyamatos számlaellenőrzés. 

Éves költségelemzés.
1

A fajlagos fogyasztás 

rendszeres elemzése,.Az 

energiafogyasztók 

karbantartása, 

10 0 1780

11.

A telep zöld felületeinek 

karbantartása a mikroklíma 

javítása érdekében. Pozitív 

hatás

A telep rendezett, a növényzet 

gondozott.
15 Rendszeres ellenőrzés. 1

Rendszeres gondozás, saját 

erővel.
10 150

13
Felhasznált papír, 

JELENTŐS 
Erdőírtás, ipari szennyezés 630 felhasználás kontroll 1 takarékosság, FSC 7 0 4410

14

Felhasznált festék és 

vegyianyag

JELENTŐS 

2000. évi XXV. Törvény a kémiai 

biztonságról,
felhasznált mennyiség 27 felhasználás kontroll 2 kipárolgás, gyártás 11 0 594

Környezeti hatásregiszter 2017- (2018.)NYOMDA

jelentős vagy nagy mennyiség

A hatás súlyossága, mentesítés módja, környezet mérhető károsítása 

a felső határ 1200 pont

súlyos, vagy visszafordíthatatlan hatás, idegen géppel és/vagy 100.000 Ft felett  

mentesíthető

saját géppel vagy 100.000 Ft-ig

A mentesítés módjaA felderíthetőség módja

sor-

szám

Környezeti tényezők és hatáspárok A hatás mennyisége

saját műszeres vizsgálat, mindig van 

érintett  csoport
közepes mennyiség

A nyomdagépek zaj és rezgés 

hatása.

A nyomdagépek  épületben vannak 

elhelyezve,                                                     

Külső panasz nem érkezett az előző 

évben.

Mérés történt a beltéri zaj 

nagyságára.                                          

Saját dolgozói ellenőrzés.                      

Szükség esetén mérés.   

14

A hatás  mennyisége
A felderíthetőség módja, vagy 

kitettség/ hatásviselő 1-5 ig

elenyésző, mérhetetlen

idegen műszeres vizsgálat, van 

érintett  csoport, ebben lehet 

kiemelten érzékeny hatásviselő. 

odafigyelés nélkül, nincs érzékeny 

csoport

10- végtelen

3.

jelentéktelen hatás, nincs szükség mentesítésre

Szükség esetén egyéni 

védőeszköz alkalmazása. 
33683

Ö ssz. 

pont

    kis mennyiség 
érzékszervi ellenőrzés, elemzés, lehet 

érintett
kis hatás, gépi eszköz nélkül vagy 10.000 Ft alatt  



Mit jelent esetünkben a környezeti hatáselemzés életciklus 
szemlélettel  II.?

• Nincs egyetlen vagy szabvány módszer a jelentős környezeti tényezők meghatározására, azonban az 
alkalmazott módszer és a kritériumok biztosítsanak ellentmondásmentes eredményeket. 

• A szervezet állapítja meg a kritériumokat jelentős környezeti tényezői meghatározásához. 

• A környezeti kritériumok az elsődleges és minimumkritériumok a  környezeti tényezők 
felméréséhez. A kritériumok kapcsolódhatnak a környezeti tényezőhöz (például típus, nagyság, 
gyakoriság) vagy a környezeti hatáshoz (például mérték, súlyosság, időtartam, kitettség). 

• Más kritériumok is használhatók. Egy környezeti tényező nem biztos, hogy jelentős, ha csak 
környezeti kritériumokat fontolnak meg. 

• Elérhetik vagy meghaladhatják azonban a küszöbértéket a jelentőség meghatározásakor, ha más 
kritériumokat is 

• megfontolnak. Ezek a kritériumok tartalmazhatnak szervezeti tényezőket, mint pl. jogszabály, 
érdekelt fél panasza.
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KIR auditok hatáselemzési problémái
• Hibák

• Saját szabályozásukat nem ismerik, nem tartják be

• Gyakran nincs benne az alapanyag  (Kimaradnak tényezők)

• Nem volt benne eddig a késztermék

• A skála nem tükrözi a valós mértékeket

• Kockázatként kezelik a hatásokat

• Hatást nem okozó tulajdonságokat magasztalnak Pl. mi a belső megítélése a hatásnak

• Haváriákat nem veszik be az elemzésekbe

• Kimaradtak az érdekelt felek igényei

• A szorzandókat összeadják

• Nincs figyelembe véve a hatáskategória

• Nincs egyenértékre hozva a hatás

• Nincs figyelembe véve a hatás viselő

• Az esetleges módosító tényező elmarad. Pl. kitettség, behatásidő

• Nem ismerik, vagy értik, hogy mit kell tenni az életciklus szemlélettel
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Példatár/Hatáselemzés számítás.xlsx


Mit kér a KIR szabvány? I.

• 0.2 § Bevezetés 

• Legyen lehetősége a cégnek a fenntartható 
fejlődéshez azáltal, hogy a termékeket és 
szolgáltatásokat tervezik, gyártják, elosztják, 
felhasználják és megsemmisítik az életciklus 
szemlélet segítségével.(9.o)
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Mit kér a KIR szabvány? II.

• 1.§ Alkalmazási terület. 

Ez a nemzetközi szabvány mérettől, típustól és jellegtől 
függetlenül bármely szervezetre alkalmazható, valamint 
tevékenységeinek, 

termékeinek és szolgáltatásainak azokra a környezeti tényezőire 
vonatkozik, amelyeket a szervezet úgy határoz meg, hogy 
felügyelet alatt tudja tartani vagy befolyásolni tudja az életciklus 
szemlélet átgondolásával. Ez a nemzetközi szabvány nem 
fogalmaz meg konkrét kritériumokat a környezeti 
teljesítménnyel kapcsolatban. 
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Mit kér a KIR szabvány? III.

• 3.3.3.§ életciklus

Egy termék (vagy szolgáltatás) -rendszer egymást követő és egymáshoz kapcsolódó 
szakaszai, a nyersanyagbeszerzéstől vagy a természetes forrásokból történő 
kinyeréstől a végleges ártalmatlanításig. 

1. megjegyzés: Az életciklus szakaszai tartalmazzák a 

nyersanyagbeszerzést, a tervezést, a termék-előállítást, a 

szállítást/kiszállítást, a felhasználást, az életciklusvégi kezelést 

és a végleges ártalmatlanítást.  

Forrás: ISO 14044:2006 3.1. szakasz
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Mit kér a KIR szabvány? IV.

• 6.1.2. Környezeti tényezők 

A szervezetnek a környezetközpontú irányítási rendszer 
meghatározott alkalmazási területén belül meg kell 
határoznia tevékenységeinek, termékeinek és 
szolgáltatásainak azon környezeti tényezőit, amelyeket 
felügyelete alatt tud tartani és amelyeket befolyásolni tud, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó környezeti hatásokat az 
életciklus-szemlélet átgondolásával. 

A jelentős környezeti tényezőt meg kell határozni!
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Mit kér a KIR szabvány? V.

• 8. Működés 

• 8.1. Működéstervezés és –felügyelet

Az életciklus-szemlélettel összhangban a szervezetnek: 

a)   felügyeleti tevékenységeket kell kialakítania, alkalmas módon, annak biztosítására, hogy a környezeti 
követelménye(i)vel megfelelően foglalkozzanak a termék vagy szolgáltatás tervezési és fejlesztési 
folyamatában, átgondolva az életciklus minden egyes szakaszát; 

b)   a termékek és szolgáltatások beszerzésére környezeti követelmény(eke)t kell meghatároznia, ahogy 
megfelelő; 

c)   kommunikálnia kell lényeges környezeti követelménye(i)t a külső szolgáltatók felé, a vállalkozókat is 
beleértve; 

d)   át kell gondolnia az információnyújtás szükségességét termékei és szolgáltatásai szállításával vagy 
kiszállításával, felhasználásával, életciklusvégi kezelésével és végleges ártalmatlanításával kapcsolatos 
lehetséges jelentős környezeti hatásokról.  
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Mit kér a KIR szabvány? VI.

• Visszatérve a hatáselemzéshez

• „A” mellékletben

A környezeti tényezők meghatározásakor a szervezet átgondolja az életciklus-
szemléletet. Ez nem igényel egy részletes életciklus-felmérést; elegendő azoknak az 
életciklusszakaszoknak az alapos átgondolása, amelyeket a szervezet felügyelete alatt 
tarthat vagy befolyásolhat. Egy termék (vagy szolgáltatás) jellemző életciklus 
szakaszai magukba foglalják a nyersanyag beszerzést, a tervezést, az előállítást, a 
szállítást/kiszállítást, a felhasználást, az életciklusvégi kezelést és a végleges 
ártalmatlanítást. 

Az alkalmazható életciklus szakaszok a tevékenységtől, a terméktől vagy a 
szolgáltatástól függően különbözőek lesznek. 
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Életciklus elemzés bemutatása

Az alapelveket és módszertant 
az ISO 

14040-43 nemzetközi 
szabványsorozat 

rögzíti.
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Az LCA megközelítés I.
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Forrás:      TE-FOOD is a farm-to-table fresh food traceability

Az egész gyártási ill. ellátási lánc áttekintése



Az LCA megközelítés II.
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A hatáselemzés jó esetben a 3. lépéssel foglalkozott. 

Forrás: 

http://vallalkozas.hulladekboltermek.hu/zold_vallalat/

eletciklus_elemzes/



Ahogy a nagykönyvben meg van írva ?
Pl. Egy kompakt mosópor és a fő mosási folyamatok életciklus elemzése
Mire, és milyen mértékben hat a mosópor a környezetre.
Látható, hogy egyáltalán nem a gyártás a meghatározó.  
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Amit nem mérünk, azon nem tudunk javítani
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Népszerű a Carbon lábnyom

De vajon valóban ez a 

legjobb indikátor? 



LCA alkalmazási lehetőségei
(Life Cycle Assessment) 

Gazdaságos termék, vagy folyamat kiválasztása 
/Életciklus költségelemzés/ Összehasonlítások (LCC)

Környezeti hatás nagyságának meghatározása

Társadalmi LCA /Fenntarthatósági elemzések/

Öko címkézés

Ökológiai lábnyom

Carbon lábnyom

Víz lábnyom
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PÉLDÁK AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS MÓDSZEREIRE

CML - hatáskategóriák

• a leideni egyetem által kifejlesztett módszer

• hatás-orientált osztályozást jelent

• a termékhez kötődő emissziókat és egyéb környezeti hatásokat hatáskategóriákba vagy környezeti 
problémákhoz sorolja

eco-indicator 99 

• kár-orientált megközelítésre épül

• három területet vizsgálnak: az emberi egészség károsodását, az ökoszisztéma minőségének romlását és az 
erőforrások kimerülését

Szoftveres (GaBi 6)

Rendelkezésre állnak adatbázisok, ahonnan az összehasonlítási értékeket meg lehet keresni.

Főleg az ökolábnyom használható
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Nincs egységes módszer!

Szabvány idézet: 

„A szervetek tanúsítsanak rugalmasságot, hogy megfelelően alkalmazzák az életcikluselemzést”
De lehet alkalmazni az  MSZ ISO 14031:2013 szabványt a környezeti teljesítményértékelésről. 

Hatáselemzési módszer kiválasztása.

1. Anyagmérleg alapú /Hátránya, hogy csak a normál napi tevékenységet veszi alapul /

2. Termék alapú,: pontos, /Hátránya, hogy csak a normál napi termelési tevékenységet veszi alapul, nagyon 

munkaigényes /

3. Termék alapú, életciklus elemzéssel kombinált, még pontosabb /Hátránya, hogy nagyon munkaigényes /

4. Anyagmérleg alapú, Életciklus szemlélettel kombinált. Előnye, mindegy, hogy a tényező mely terméknél, vagy 

folyamatnál keletkezik, a lényeg, hogy az LCA fizikai határokat vizsgáljuk, és az összes normál hatás figyelembe van 

véve. 

A lényeg az, hogy bármely módszer alkalmazzuk is, a módszertant, az elemeket, pontosan fogalmazzuk meg. Később 

ezt alkalmazzuk következetesen.

Ismétlésként bárki végzi is el a hatáselemzést, mindig ugyanazt az eredményt kell hogy kapja!

AZ ÉLETCIKLUS- és HATÁSELEMZÉS MÓDSZEREI  
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A KIR rendszer a környezeti hatáselemzésre, és a környezeti veszélyelemzésre alapul.

Ezért nagyon fontos, hogy a módszertan, a funkció elemek pontosan legyenek leírva.

Egyéni módszer példa: Hatáskategóriák rangsorolása. 

Felsoroltunk 15 lehetséges nemkívánatos hatást. (1. táblázat) Általában elsődlegest, vagy másodlagost. 

A hatás kategóriákat hozzá rendeltük a nem kívánatos hatásokhoz. 

Így a rangsor pontszámai alapján 2. táblázatban összeadtuk a hatáskategória pontértékét. Ezzel megkaptuk a 

hatáskategória környezetre gyakorolt súlyát. Ez természetesen szubjektív, de ha minden évben ezt használjuk, akkor jól 

mérhető a KIR teljesítmény. 

Ez táblázatba rendezve a környezeti tényezők mennyisége alapján a környezeti hatás nagyságát is figyelembe véve 

megkapjuk a szorzatukból a tényező hatás nagyságát. Ezt bázispont étékben fejezhetjük ki. Így nominálisan kapunk egy 

számot, mely a vállalat nyers környezeti hatása. Ebből lehet képezni fajlagos mutatókat. 1 t termékre vetített bázispont, 

vagy energia, vagy CO2 egyenérték, stb.

AZ ÉLETCIKLUS- és HATÁSELEMZÉS MÓDSZEREI 2. 
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LCA Bemutatása 

• Néha végzünk LCA elemzést mi is a hétköznapokban

• Pl. Milyen autót vegyek?

• Ára

• Fenntartás /adók, kiegészítők, gumi, pályamatrica, parkolás/

• Fogyasztás

• Szerviz költség

• Amortizáció

• Értékesítés /tartja az árát/
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Egy teljesen szubjektív 

módszer 

Csak  elgondolkodtatás 

szándékkal!
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Rangsorba állítom a hatáskategóriákat, majd figyelembe veszem a tényezők hatáskategória 
pontértékét. A kettőt összeszorzom, és már kész is, az eredmény. 

Értékelem a jelentős tényezőim, és intézkedéseket hozok azok hatásának 
csökkentésére. 

Megmérem, vagy megbecsülöm a normál működésben a tényező nagyságát, jelentőségét

Meghatározom a hatás viselőket lokálisan, regionálisan, globálisan.

KIR Tényezők meghatározása

Kiválasztás, melyik tényezőt tudom 
kontrollálni

Meghatározom a Tényező-hatás 
párokat

Egy lehetséges folyamat a KIR hatáselemzésre

AZ ÉLETCIKLUS- és HATÁSELEMZÉS egy lehetséges MÓDSZERE 2. 



Hatáskategórián belül megvan 
az összehasonlítási alap

De ide sorolhatnánk a területfoglalást, a zaj és a szag szennyezést, a fény szennyezést, stb. 
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Hatáskategórián belül megvan az összehasonlítási alap

• Pl. CO2 egyenérték.

• De mi van a hatáskategóriák közti rangsorral?  

Ki mondja meg, hogy mennyit károsít 100 kg CO2 és mennyit károsít ehhez 
képest az ökotoxicitás diklór benzol 100 kg –ja? Vagy éppen az Ózont 
lebontó CFC-11?
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Nemkívánatos hatás - fontossági sorrend hatáskategória 

kapcsolódás 

hatás nagyság 

1. Népvándorlás az élelmiszer és vízhiány miatt 1, 2, 3, 5, 6, 8 15

2. Elfogy a víz 1, 14

3. Elfogy az élelem 1, 2, 3, 13

4. Mérgezővé válik a víz 2, 5, 6, 12

5. Mérgezővé válik a levegő 1, 4, 5, 6, 11

6. Mérgezővé váljlik az élelem 5, 6, 10

7. Az élőhelyünket, földjeinket elveszítjük 1, 2, 3, 5, 6, 10 9

8. Leégjünk a napon 8, 8

9. Elfogyjanak a fosszilis energiahordozók 9 7

10. Elfogyjanak a nem megújuló alapanyagok 7 6

11. Kipusztulnak fajok 1, 2, 3, 5, 6, 5

12. Csúnya természeti környezet 1, 2, 3, 6 4

13. Romló épített környezet 2, 4, 3

14. Fényszennyezés 12 2

15. Zaj és szag szennyezés 11 1

Mit szeretnénk elkerülni? / humán megközelítés/ 1. sz. táblázat

AZ ÉLETCIKLUS- és HATÁSELEMZÉS MÓDSZEREI 3. 
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Hatáskategória ( a tényezők miben tesznek 

kárt)

db Pontok az okozat 

szerint

Pontérték Egyenérték

1. Klímaváltozás (GWP) 7 15, 14, 13, 11, 9, 5, 4 71 Kg CO2

2. Savasodás (AP) 7 15, 12, 11, 10, 9, 5, 4 66 Kg SO2

3. Eutrofizáció (EP) 5 15, 13, 9, 5, 4 46 Kg Foszfát

4. Fotokémiai oxidáció-nyári szmog 

(POCP)

2 11, 3 14 Kg Etilén

5. Humántoxicitás (HTP) 6 15, 12, 11, 10, 9, 5 62 Kg DCB 

/diklórbenzol/

6. Ökotoxicitás (ETP) 7 15, 12, 11, 10, 9, 5, 4 67 Kg DCB

7. Meg nem újuló nyersanyagok 1 6 6 Kg SB egyenérték 

Antimon mol 122

8. Ózonréteg károsodása (ODP) 2 15, 8 23 Kg CFC-11 /Freon 

11 ( Fluor-

triklórmetán)/

9. Nem megújuló energia  (PEI) 1 7 7 MJ

10. Területfoglalás 1 9 9 Km2

11. Zaj és szag szennyezés 1 1 1 dB

12. Fény szennyezés 1 2 2 Lumen

AZ ÉLETCIKLUS- és HATÁSELEMZÉS MÓDSZEREI 4. 

Hatáskategóriák környezetkárosító hatása / 2. sz. táblázat
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Látható, hogy a klímaváltozásnál 7 nemkívánatos hatás jelentkezik. 

Ezeknek a pontjait begyűjtöttem a kategóriához, és máris összeadható a pont. Így kaptam 71-et.

Ha például 2016-ban a szervezet kibocsátott 1.000.000 kg CO2-t, akkor ezt beszorzom 71-gyel, és 

megkapom a 71 milliót. 

Ez egy bázispont. A többi hatáskategória értékét is hozzáadom, és kész is a cég éves KIR bázispont 

értéke, amely egy nominális érték. 

Ebből lehet készíteni fajlagos mutatót. Pl. termelt termék tonnáját mennyi hatás terheli.

bázispont/ t. 

Így a termék súlyra eső hatás nagyságát kapom meg. 

Vagy nézhetem úgy is, hogy Pl. 1 t termékre jutó CO2 kibocsátás, vagy 1000 Ft árbevételre jutó 

energiafelhasználás, stb.

AZ ÉLETCIKLUS- és HATÁSELEMZÉS MÓDSZEREI 5. 

Hatáskategória

előfordulá

s

Pontok Pontérté

k

Egyenérték

1. Klímaváltozás (GWP) 7 15, 14, 13, 11, 9, 

5, 4

71 Kg CO2

1. Savasodás (AP) 7 15, 12, 11, 10, 9, 

5, 4

66 Kg SO2

2018.11.08. Magyar Minőséghét. 2018.11.06-07 XXVII. Előadó Nagy János Mikromentor Bt.                                                       38/                                                                      36



Netes segítség
• Öko lábnyom. MAGYAR NYELVŰ SZÁMLÁLÓK

• Az ökológiai lábnyom mérésére nagyon sok számítási eljárás létezik. Ezek közül 
Eric Krause torontói szakember számítási módszere elérhető, amely a 
KÖVET Egyesületnél magyar nyelven az interneten is elérhető.

• Az LCA hatásértékelő módszerek esetén mindenképp előny, hogy a kidolgozott pontszámok esetén 
tudományos háttér áll rendelkezésre, nemcsak az értékelő szakember pillanatnyi megérzése.

• Az Eco-indicator 99 manuális hatásértékelő módszer anyagait (károrientált hatásértékelő módszer).

• A 39. oldaltól kezdődik a pontrendszer: 
https://www.presustainability.com/download/EI99_Manual.pdf

• A pontszámításra készítettek már szoftvert, amivel könnyebb: 
http://ecoit.software.informer.com/1.4/

• károrientált és problémaorientált módszer pl. ReCiPe: http://www.lcia-recipe.net/

• Szoftveres alkalmazásra a GaBi 6.0 Professional amiben szó szerint minden módszertan benne van.
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http://www.kothalo.hu/labnyom/
https://www.pre-sustainability.com/download/EI99_Manual.pdf
http://eco-it.software.informer.com/1.4/
http://www.lcia-recipe.net/


Köszönöm a figyelmet!

2018.11.08. Magyar Minőséghét. 2018.11.06-07 XXVII. Előadó Nagy János Mikromentor Bt.                                                       38/                                                                      38


