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Környezeti problémák
•

Környezeti problémák
–

•

Globális, regionális, lokális

Gazdasági szektor szerepe
– Ipar, vállalati szféra
• beavatkozás (vállalati folyamatok)
• viszonylagosan egyszerűen
szabályozható
• szabályozás sikere: pontos I/O
adatok

2011.05.24.

•

Környezetirányítási rendszerek
Polgár András
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Kutatási cél
Teljesítményértékelési rendszerek kialakítása:
• tevékenység negatív és pozitív hatásain alapul

Minta-eljárás és eszközkészlet kifejlesztése:
• környezeti teljesítményt leginkább befolyásoló
valós aktivitásokat jelző változókat azonosít
• a változókhoz jól illeszthető
indikátorokat/indexeket jelenít meg
• ezáltal azonosítani tudja a fejlesztési
intézkedésekhez tartozó fejlődési célterületeket

2011.05.24.

Polgár András
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Anyag és módszer
A kutatást a hazai ISO 14001 szabvány szerinti KIR-t
alkalmazó vállalatok között végeztük kérdőíves
módszerrel.
A felmérés adatbázisát a következő módszerekkel
vizsgáltuk:
1.
2.

3.

2011.05.24.

exploratív helyzetértékelés és tanúsítói kontroll
(gyakoriságelemzés)
vállalati környezeti teljesítményt befolyásoló változók
azonosítása és elemzése
változókhoz illeszthető, szakmai alapon képzett
környezeti teljesítmény indexek kialakítása
a minta többváltozós statisztikai kiértékelése:
vállalati környezeti teljesítményt befolyásoló faktorok
kialakítása főkomponens analízis segítségével
Polgár András
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Probléma felvetése
•
•

MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány környezeti
teljesítmény - felvizezett – fogalma
A szervezet által okozott környezeti terhelés
csökkentését közvetlenül nem követeli meg a
szabvány!

Tervezés – Plan

2011.05.24.

Polgár
András
Forrás:
Bailey,
1999
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1. Helyzetértékelés
Gyakoriságelemzés

Vizsgálatok
• Kérdőíves felmérés
• ISO 14001 alkalmazó vállalatok
• Az eredmények alapján elemeztük a vállalatok:

2011.05.24.

– általános környezetmenedzsmentjének színvonalát
és motivációit
– a környezeti hatásértékelés során alkalmazott
módszertanok jellemzőit és gyakoriságukat
– a KIR szerepét a környezeti elemek állapotának
befolyásolásában
– a KIR alkalmazással és a környezetvédelmi
célkitűzésekkel kapcsolatos kérdéseket és
megvalósulási hatékonyságukat
– a KIR működtetésével kapcsolatos vállalati
erőfeszítéseket
– vállalati környezeti teljesítményt kimutathatóan
Polgár András
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befolyásoló paramétereket

Alapsokaság – minta - kontroll
Vállalati sokaság

Vállalati minta

Kontroll tanúsítói
minta

KÖVET-KIR Nyilvántartás, Kérdőíves felmérés, Polgár
2008. január
A. (2009-2010)

Vezető hazai tanúsító
szervezetek (16 db)
Kérdőíves felmérés, Polgár
A. (2009)

1.153 db ISO 14001
tanúsítás

10 db

114 db

Működő, valódi új
Átlagos válaszadás:
vállalkozások száma
89,48%
létszám-kategóriák szerint
(2008): 20-250 fő
alkalmazott:
15.453 db (KSH)

Átlagos válaszadás:
95, 12%

Részarány: 7,46%

Részarány: 9,89%

Részarány: 62,50%

930
db működő vállalati
2011.05.24.
honlap

91 db hazai
központ
Polgár András
6600 db telephely

1606 db összes kiadott
KIR tanúsítvány
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Kérdőívek felépítése
A. Vállalati kérdőív
(102 kérdés)

B. Tanúsítói kérdőív (kontroll)
(92 kérdés)

I. Környezetmenedzsment rendszerrel
kapcsolatos kérdések (10 fő kérdés és 11
alkérdés)

I. Tanúsított szervezetek
környezetirányításának színvonalára
vonatkozó kérdések (10 fő kérdés és 46
alkérdés)

II. Környezeti hatások értékelésével
kapcsolatos kérdések (14 fő kérdés és 12
alkérdés)

II. Környezeti hatások kezelésére
vonatkozó kérdések a szervezetek
környezetirányítási rendszereiben (11 fő
kérdés és 29 alkérdés)

III. Környezetvédelmi célkitűzésekkel és III. KIR tanúsítványok alakulására
intézkedésekkel kapcsolatos kérdések (10 vonatkozó kérdések (7 fő kérdés és 8
fő kérdés és 39 alkérdés)
alkérdés)
IV. Általános adatok (11 fő kérdés)
2011.05.24.

Polgár András
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A minta reprezentativitása

2011.05.24.

Polgár András
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Kontroll tanúsítói minta

2011.05.24.

Polgár András
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Eredmények

Motivációk

2011.05.24.

Polgár András
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KIR alkalmazásával járó előny
Új belföldi és exportpiacok megszerzése,
megtartása, illetve bővítése
Hatósági kapcsolatok javulása
Negatív környezeti hatások csökkentése
Környezeti politika megfogalmazása
Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
Hulladék-keletkezés csökkenése
Környezetért viselt felelősségek egyértelmű
meghatározása
A vevők és a hatóságok pozitívabb megítélése
Beszállítói követelmények teljesítése
Környezetbiztos üzemeltetés feltételeinek
kialakulása (kockázatcsökkenés)
Rendszerszemlélet, munkaszervezés
Pályázati követelmények teljesítése
Anyag- és energiafelhasználás csökkenése
Hulladék-újrafelhasználás javulása
Szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése
Korszerű menedzsment rendszerek
alkalmazása
Felértékelődés a pénzintézeteknél és
biztosítóknál
A cég társadalmi, közösségi és piaci
2011.05.24.
megítélésének javulása

Tapasztalatok (tanúsítók)
Első tanúsításig (44%) és elméletben (33%)
Kezdettől fogva (50 %) és elméletben (40%)
Kezdettől fogva (60 %)
Kezdettől fogva (70 %)
Kezdettől fogva (70 %)
Kezdettől fogva (60 %)
Kezdettől fogva (50 %)
Kezdettől fogva (50 %)
Kezdettől fogva (56 %)
Kezdettől fogva (40 %) és első tanúsításig
(40%)
Kezdettől fogva (50 %) és első tanúsításig
(40%)
Kezdettől fogva (50 %) és első tanúsításig
(50%)
Többszöri KIR tanúsítások (50%) és kezdettől
fogva (40 %)
Többszöri KIR tanúsítások (40%) és kezdettől
fogva (30 %)
Többszöri KIR tanúsítások (50%)
Többszöri KIR tanúsítások (50%)
Elméletben (50%)
Elméletben (67%)
Polgár András

KIR
kiépítése

KIR
hosszú távú
működtetése
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2011.05.24.
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2. Vállalati teljesítményt
befolyásoló jellemzők
és
teljesítmény indexek

Vállalati környezeti teljesítmény
indexek
•

•
•

2011.05.24.

4 fő index képzése
–
Környezetvédelmi motiváció (MOTIV) – 15 kérdés
–
Környezeti teljesítmény (KT) – 6 kérdés
–
Környezeti hatásértékelés (KHÉ) – 15 kérdés
– Környezeti menedzsment (KMR) – 26 kérdés
+1 aggregált index
Teljes mintára (1,00-5,00):
– MOTIV
3,17 (közepes)
–
KT
3,49 (közepes)
–
KHÉ
3,09 (közepes)
–
KMR
3,05 (közepes)
–
Aggregált 3,20 (közepes)
Polgár András
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Jellemzők
Jellemző (változó)
KIR testreszabottsága
környezeti hatások felülvizsgálata
hatásregiszter használata
környezeti hatásokat azonosító és értékelő
eljárás továbbfejlesztése, ill. módosítása

Feltétel: „A” csoport
pontértékek: 1-2 szerint
nem válaszok szerint
nem válaszok szerint
nem válaszok szerint

Feltétel: „B” csoport
pontértékek: 4-5 szerint
igen válaszok szerint
igen válaszok szerint
igen válaszok szerint

KIR jövőbeli alkalmazásának fontossága
KIR működtetéséből adódó számszerűsíthető
előnyök jelentkezése
KIR célirányossága
környezeti teljesítményértékelő rendszer
alkalmazása
megelőző szemlélet a szervezet anyag és
energia elvonásokra/kibocsátásokra
vonatkozó dokumentált eljárásaiban
csővégi szemlélet a szervezet anyag és
energia elvonásokra/kibocsátásokra
vonatkozó dokumentált eljárásaiban
első KIR tanúsítás ideje

nem válaszok szerint
nem válaszok szerint

igen válaszok szerint
igen válaszok szerint

pontértékek: 1-3 szerint
nem válaszok szerint

pontértékek: 4-5 szerint
igen válaszok szerint

pontértékek: 1-3 szerint

pontértékek: 4-5 szerint

pontértékek: 1-2 szerint

pontértékek: 4-5 szerint

1996-2002 válaszok szerint

2003-2010 válaszok szerint

adatok kiterjedése a szervezet anyag- és
pontértékek: 1-2 szerint
energiamérlegében azon hatásokra, amelyekre
a szervezet elvárható befolyással tud lenni

pontértékek: 4-5 szerint

környezetvédelmi
célú megbízás
2011.05.24.
vállalati központ

igen válaszok szerint
19
külföldi válaszok szerint

nem válaszok
Polgár
András szerint
hazai válaszok szerint

Hisztogram elemzés
Testreszabottság

Szórás: 0,49
Átlag: 2,55
Válaszok: 11
Aggregált index érték: 2,86

Szórás: 0,47
Átlag: 3,13
Válaszok: 92
Aggregált index érték: 3,26

Jellemzők befolyása
Jellemző

MOTIV
3
4
1
2

KT
2
1
3
1

KHÉ
0
3
4
3

KMR
1
2
2
4

Aggregált
teljes
teljes
teljes
teljes

2

1

3

4

teljes

adatok kiterjedése a szervezet anyag- és
energiamérlegében azon hatásokra, amelyekre a
szervezet elvárható befolyással tud lenni

1

3

4

2

teljes

környezeti hatások felülvizsgálata

0

2

1

0

részben

környezeti hatásokat azonosító és értékelő eljárás
továbbfejlesztése, ill. módosítása

2

0

1

0

részben

1

0

0

0

részben

0

0

0

1

részben

0

0

0

1

részben

1
Polgár András0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

részben
nem22
nem

KIR testreszabottsága
hatásregiszter használata
KIR jövőbeli alkalmazásának fontossága
KIR célirányossága
környezeti teljesítményértékelő rendszer alkalmazása

KIR működtetéséből adódó számszerűsíthető előnyök
jelentkezése
megelőző szemlélet a szervezet anyag és energia
elvonásokra/kibocsátásokra vonatkozó dokumentált
eljárásaiban
csővégi szemlélet a szervezet anyag és energia
elvonásokra/kibocsátásokra vonatkozó dokumentált
eljárásaiban
környezetvédelmi célú megbízás
első KIR tanúsítás ideje
2011.05.24.
vállalati központ

3. Faktorelemzés

Faktorelemzés
• Célja:
– a KIR hatékonyságát befolyásoló változók
közötti főbb összefüggések
– a teljesítményt befolyásoló főbb faktorok
meghatározása
• Változók: KIR alkalmazó vállalatok
környezetvédelmi motivációi (5 db); KIR
alkalmazás holisztikus változói (3 db);
környezeti hatások felülvizsgálatának okai (4
db); környezeti adatok elemzése (2 db);
környezeti célok jellemzői (5 db); KIR
működtetése (3 db); környezetvédelmi
2011.05.24.
24
eljárások (5 db)Polgár András

Faktorelemzés
Komponens
3

1

Változó

I.6 Célirányosság
III.7.7 Megelőzés
III.3.2 Célkitűzések megvalósulási
hatékonysága a többszöri KIR tanúsítások
esetén
II.5.5 Szabályozók, jogszabályi és
szabványi követelmények változása
II.5.4 Új technológia, termék bevezetése
II.5.3 Környezeti folyamatok ismereti
szintje
II.5.2 Belső audit során feltárt ok
I.1.6 Üzleti partnerek követelménye
III.4.5 Környezeti hatásokból eredő
veszélyek
III.4.3 Szervezet környezeti stratégiája
III.5.7 Felelősségi körök tisztázottsága,
jogosultságok
I.7 KIR jövőbeli alkalmazása
III.5.5 Technológiai és folyamatleírások
részletessége
2011.05.24.

2
4
Környezeti
Külső
Adekvát
Proaktivitási
hatások
motivációs célok
faktor
felülvizsgálati
faktor
faktora
faktora
0,695
0,670

5

6

KIR
eljárási
faktor

Belső
audit
faktor

0,501
0,662
0,605
0,592
0,540

-0,526
-0,530
0,598
0,553
0,542

0,502

-0,513
0,509

Polgár András

A főkomponens súlyok „A” mátrixa
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Faktorok
•

A felmérésben szereplő szervezeteknél alkalmazott KIR
hatékonyságát – a felmérés kérdéseire adott válaszok
alapján – hat dimenzió mentén különíthetjük el
karakterisztikusan egymástól:
Közös főkomponensek (+)

•
1.

2.

3.
4.

•
2011.05.24.

Proaktivitási faktor (célirányosság, megelőzés, hosszú távú
működtetés során megvalósuló célkitűzések, jövőbeli alkalmazás)
Környezeti hatások felülvizsgálati faktora (szabályozók,
jogszabályi és szabványi követelmények változása; új technológia
és termék bevezetése; környezeti folyamatok ismereti szintje;
belső audit során feltárt ok)
Adekvát célok faktora (környezeti hatásokból eredő veszélyek,
szervezet környezeti stratégiája)
KIR eljárási faktor (felelősségi körök tisztázottsága,
jogosultságok, technológiai és folyamatleírások részletessége, az
előzőekkel negatív kapcsolatban jövőbeli alkalmazás)

Specifikus mutatók (-)
1.
2.

Külső motivációs faktor (üzleti partnerek követelménye)
Polgár András
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Belső audit faktor (belső audit során feltárt ok)

Összegzés

Összegzés
•

Mérnöki szemlélet:
javulás a környezet elemek állapotában
=
KIR fizikai környezeti teljesítmény javítása

•

Elvégeztük a hazai KIR alkalmazó szervezetek több
szempontú helyzetértékelését

•

Elemeztük:
–
vállalati teljesítményt befolyásoló jellemzők és
változók befolyását
–
KIR hatékonyságát jellemző faktorokat
KIR fejlesztési pontok

2011.05.24.

Polgár András
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Köszönöm a figyelmet!

Polgár András, adjunktus
NYME-EMK, Környezet- és Földtudományi
Intézet, Környezetvédelmi Intézeti Tanszék
e-mail: apolgar@emk.nyme.hu
tel.: 99/518-633

