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A fenntartható fejlődés definíciója: társadalmi haladás - méltányos életkörülmények,  szociális jólét – 

 elérése, megtartása a környezeti feltételek megőrzése EGYÜTT gazdasági fejlődés az egymást követő nemzedékek 

 megfelelő életminőséghez való  egyenlő jogának biztosításával  

 

Kapcsolódó fogalmak: 

 

Integrált környezetvédelem 

 

Megelőzés 

 

Óvatosság, előrelátás 

 

Klímaváltozás – klímahatékonyság 

 

Bölcsőtől a sírig – bölcsőtől a bölcsőig szemlélet 

 

 

 



Megelőzés-prevenció 
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Csővégi megoldások:  
 minden olyan beavatkozás, amely utólagosan próbálja a környezet terhelését csökkenteni 

 pl. leválasztók, mosók, zajvédő fal, szennyvíztisztító 

 

 

Megelőzés: 
 

 beavatkozás a keletkezésnél (vagy előtte????) 

pl. technológiánál, az anyagok, termék kiválasztásánál, tervezésekor 

 hulladék keletkezés megelőzése 

 kevesebb vízfelhasználás 

energiahatékonyság 

 

 

Integrált szemlélet: a társadalom és a gazdaság minden szintjén mindenki 

elvégzi azt, ami az ő saját feladata 

 



Tisztább termelés 
 

2012.03.06. 
HITA-KSZGYSZ ESMI környeztvédelmi 

szolgáltatások fémipar számára 

A technológiai folyamatok összessége – technológia központúság 

(környezetirányítási és minőségbiztosítási rendszerek) 

 

Input és output optimalizálás 

 anyag 

 energia 

 

Kibocsátási határértékek 

 

Előírások a technika és a technológiai folyamatok egészére 

 

  BAT    B est  A vailable T echnique = legjobb elérhető technika (tudomány legújabb hozzáférhető 

     szintje) 

 

  BAT   NEEC   N ot   E xceeding   E xcessive     C osts  =  csak annyi BAT, ami nem okoz megterhelő 

                       költségeket 

 

  IPPC   I ntegrated P ollution P revention and C ontrol  = integrált megelőzés és ellenőrzés 
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Az elemzések fejlődése 
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Tisztább termékek 
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Központban a termék – teljes életút 

(termékminősítési rendszerek) 

 

Technológia+technika+termék 

 

Nyersanyag, energia, hulladék 

 

Hasznosság, használhatóság, tartósság, javíthatóság 

 

Hulladékképző tulajdonságok 

 

Újrahasználat 

 

Újrahasznosítás 



8 

Az LCA alkalmazása 
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Anyagtakarékosság-anyaghatékonyság 
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Input- fenntarthatóság: Korlátosan rendelkezésre álló erőforrások versus 

megújulók 

 

 nyersanyagok 

 segédanyagok 

VÍZ, ENERGIA 

 stb. 

 

Output 

 

 termék 

 melléktermék 

 hulladék: földbe, vízbe, levegőbe 

 

Helyettesítés: futó programok pl. a vegyi anyagok helyettesítése területén 

DE: A SZÜKSÉGES ÓVATOSSÁGGAL 



Energiatakarékosság-energiahatékonyság 
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Input- fenntarthatóság: Korlátosan rendelkezésre álló erőforrások versus 

megújulók 

 

Az energiára ugyanaz vonatkozik mint az anyagokra 

 

A termék előállítási költségei csökkenthetők 

 

Egyszerre szolgálom a környezeti és a saját érdeket 

 

Nem csak a saját üzemre kell gondolni, hanem az energia 

 előállítás teljes folyamatára (honnan származik az energia, pl. villamos energia) 

 

Megtérülés számítása 

 

Energia csökkentés, energiahatékonyság 



*A napenergia és a bioetanol esetében a megoszlás értéke 0% 
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Az energiatermelési technológiák megoszlása 

Magyarországon* 
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A magyar energia rendszer sajátosságai 

 A villamosenergia termelés és fogyasztás hosszú távon nem 
fenntartható 

  

 Ennek okai elsősorban: 
 az energiafüggőség 

 túl nagy fosszilis hányad (szintén energiafüggőség) 

 jelentős környezeti hatás elsősorban a globális klímaváltozásra 
gyakorolt hatások miatt 

 túl nagy energiaintenzitás 

 

 Stratégiai érdek a legköltséghatékonyabb és egyben a 
legkisebb környezeti hatással járó megoldás 
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Audit-checklist 
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Tervezés: 
 

Megoldások 

 

Intézkedési terv, felelősök 

 

Finanszírozási terv, határidők 

 

Termék tervezés: LCA 

 

Környezetvédelmi teljesítmény 

értékelése 

 

Fenntarthatósági jelentés 

 

Klímahatékonysági jelentés 
 

 

 

 

 

Problématérkép: 
 

Energiafelhasználás 

 

Anyagfelhasználás, anyagáramok 

 

Kibocsátások 

 

Van-e KIR 

 

Van-e termékminősítés, ökocímke, stb. 

 



Összegzés-zöldgazdaság 
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Beavatkozási sarokpontok: 

  

Energia előállítási források és módok 

Megtakarítások (nyersanyagok, energia, víz, hulladékok) 

Foglalkoztatás 

  

Stratégiai célok: 

 

Fő cél a természeti ciklusokat másolva és modellezve a helyi gazdaságok fejlesztése, a foglalkoztatás olyan egyidejű 

   növelése mellett, ami a profitszerzés helyett a hangsúlyt a fenntartható szükséglet kielégítésére helyezi; 

 

A fenntartható fejlődési (cselekvési) stratégia beágyazása a döntésekbe, és így a gazdaságpolitikába. 

 

A cél eléréséhez szükséges eszközök: 

 

az adórendszer és a támogatáspolitika megváltoztatása („zöldítése”), úgy, hogy nem szabad olyan növekedést támogatni,  

   ami a társadalmi igazságtalanságot újra termeli (azaz ami a fenntarthatóság ellen hat); 

az erőforrásokhoz való igazságos hozzáférés; 

új agrárium és a vidékfejlesztés, a birtokpolitika megváltoztatása, az élelmiszergazdaság fenntartható fejlesztése; 

megújuló energia program, amely egyben „zöldíti” is a gazdaságot; 

a fentiekhez kapcsolódó hazai, helyi kis- és középvállalkozások termelési és munkahely teremtési célú támogatása, 

   hitelezése;  

a fentiekhez kapcsolódó, az anyag- és energiaszegény gazdaságba való K+F és innováció, amely új szerkezetet fog 

 kialakítani. 

  

A  fenti beavatkozások hatására, a konkrét gazdasági haszon mellett, javulhatna a befektetési környezet,  valamint hazánk

versenyképessége, a kívánatos regionális szinten. 

 



 

 

Köszönöm a figyelmet! 
 

 

További információ:  

 

Őri István vezérigazgató 

ori.istvan@greenflow.hu 

 

GREENFLOW CORPORATION Zrt. 

1082 Budapest, Futó u. 47-53. 

Telefon: +36-1-336-1356 

Telefax: +36-1-430-6695 

www.greenflow.hu 
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