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Zöld gazdaság kialakítása

A bevezetőbe szánt gondolatok közül 
elsőnek azt említem meg, hogy egy ilyen nagy 
nemzetközi projektben több  alprojekt, illetve 
feladat létezik, amelyeknek együttesen kell a 
fő célokat szolgálni. Ehhez azonban szükség 
lenne a helyzetfeltáró és háttértanulmányokra. 
Mivel a mi részprojektünk az egyik magyar fél 
megbízásából a környezeti design támogatási 
rendszereiről szól, értelemszerűen vannak más 
projektelemekkel kapcsolatai, esetleg „átfedé-
sei”. Pl. az egyik fogalmat, az ökológiai láb-
nyomatot mi csak megemlítjük, de mások 
majd bővebben kifejtik.

Munkánk nem teljesen épül helyzetfeltáró 
és háttértanulmányokra. A magyar és a szlovén 
gazdasági- társadalmi rendszer és a hozzá kap-
csolódó oktatási rendszer különbözik a szer-
kezetben, volumenben és az elvekben.

Különböznek a gazdasági szektor szereplői, 
azok fajtái is. A kis és középvállalkozások 
mindkét országban markánsan jelen van-
nak ugyan, sőt szerepük mindkét országban 
egyre nő, azonban a tevékenységük rendsze-
re jelentősen eltérő.

Ugyan ez mondható el az oktatási rend-
szerre is. A szakképzés és a felsőoktatás in-
tézményhálózata, típusai különbséget mutat-
nak. Különbség van e rendszerek irányítása, 
finanszírozása és a gazdaság szereplőihez 
fűződő viszonya között. Magyarországon bár 
eddig is a német modell volt az uralkodó a 
szakképzésben, most megerősödik az u.n. 
duális modell, növekvő szerepet kapott a 
kamara. Csökkent a szakiskolai (korábban 
szakmunkásképző iskolai) oktatás időtartama, 

nőtt a vállalti gyakorlat súlya szerepe. Min-
dez azt( is) jelzi felénk, hogy nem szabad 
csupán a gazdaság és annak tudományos tá-
mogatását jelentő közgazdaságtudományi és 
környezetvédelmi aspektusokra leszűkíteni a 
mondandónkat.  Legalább egy fejezet erejé-
ig érinteni kell a gazdaság és az oktatás kap-
csolatát, olyan példákat és modelleket em-
lítve, amelyek jól mutatják elsősorban a ma 
még lehetőségeket, hogy a szakképzés tanu-
lóit és a felsőoktatás hallgatóit be kell vonni 
a környezeti innovációt, a fenntarthatóságot 
szolgáló vállalati környezetvédelmi tevékeny-
ségekbe. Itt támaszkodhatunk a külföldi jó 
példákra elsősorban Németországból. 

1.1 Problémafelvetés, területi 
        léptékek

A problémafelvetés is többszintű és 
rétegű. Egyfelől a globáls szint jelenik meg 
a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés 
általános és ismert célkitűzésein, másfelől 
a regionális és a helyi szintek feladatai ad-
ják a konkrét problémákat. Ezekből is követ-
kezik, hogy a helyi, regionális (esetünkben 
a határon átnyúló, transz regionális) dimen-
ziók mentén vetődnek fel a gazdaság zöld-
dé tételének feladatai. Ezen belül is jól 
körvonalazódik a kis és középvállalkozások 
környezetvédelemhez fűződő viszonyának 
problémája. Érdemes ezt most itt nagyító alá 
venni, és minden mélyebb elemzés és hivat-
kozás nélkül leírni a következőket.

1   A problémafelvetés és a projektcélok 
     kapcsolata
    (Dr. Lükő István: Bevezető)
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A kis- és középvállalatok (KKV) nehezeb-
ben tudnak eleget tenni a környezetvédel-
mi előírásoknak, mint a nagyobb vállalatok. 
Általában véve, minél kisebb a vállalat, an-
nál nehezebben teszik meg. Gyakran a KKV-
k nincsenek tudatában a környezetvédelmi 
kötelességeiknek, de arról sem vesznek tu-
domást, hogy milyen hasznai származnak 
a „zöld tudatosságból”, hiszen új piaci 
lehetőségeket és költségek megtakarítását is 
magában rejti.

A problémahelyzet és a területi léptékek 
a vállalat szintjén is előtérbe hozzák az Eu-
rópai Unió állásfoglalásait, határozatait. Az 
EU fontosnak tartja nem csak a környezet-
védelem kérdést általában, hanem azokra a 
kommunikációs láncolatokra is ügyel, ame-
lyek többek között a Környezeti menedzs-
ment rendszer (Environmental Management 
System) financiális vonatkozásait is közvetíti.
(1) Kiemelem most a környezetvédelmi poli-
tikákat és azok jogi hátterét. Azon belül is 
egy környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszer bevezetéséről szóló rendeletet, az 
EMAS-t., amelyről részletesen is lesz szó eb-
ben a munkában.

Az Európai Unió EMAS rendeletét (Eco-
Management and Audit Scheme – környezet-
védelmi vezetési és hitelesítési rendszer) 
1993-ban fogadták el, majd 2001-ben átdol-
gozták. A rendszer célja, hogy arra ösztö-
nözze a vállalatokat és más szervezeteket, 
hogy önkéntes alapon módszeres és jól-szer-
vezett lépéseket tegyenek környezeti telje-
sítményük javítása érdekében. Miután egy 
független harmadik fél, a környezetvédelmi 
hitelesítő igazolja, hogy a vállalat megfelel 
az összes követelménynek, az bekerülhet 
az EMAS nyilvántartásba, és használhatja az 
EMAS logót, mint a környezetvédelmi szem-
pontból biztonságos szállítók és partnerek 
jelölését (2) 

1.2 Projektcélok

A projekt írói alaposan utána jártak, hogy 
a Szlovénia- Magyarország- Ausztria- Horvát-
ország közös EU-s projektjei nem érintették 
a Zöld gazdaság kialakításának komplex és 
az ECO-design-re fókuszáló aspektusát, ezért 
reális és hiányt pótló projektet készítettek, 
amelynek általános célkitűzéseit érdemes 
idézni.(3)

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a 
“Fenntartható fejlődés” mint elsődleges 
feladat céljainak eléréséhez a környezeti 
menedzsment terén a fenntartható és kie-
gyensúlyozott regionális és helyi fejlődésért. 
A projekt célja, hogy felgyorsítsa a további 
lehetőségek kialakulását és aktiválja a humán 
tokét az együttműködési területen a vállaltok 
közötti tudás és tapasztalatok megosztásával, 
felsőoktatási intézmények, fejlesztési szer-
vezetek, a regionális támogatási szervezetek, 
politikai szervezetek és más érdekelt helyi, 
regionális és nemzeti szintű szervezetekkel 
való együttműködéssel a versenyképesség 
növelésének érdekében a határon túli régiók-
ban a nemzetközi mércéknek megfelelően. 
A közös információs és oktató öko-központ 
célja újjáéleszteni a célcsoportokban az in-
formációs és kommunikációs technológiák 
iránti érdeklődést, valamint serkenteni az 
együttműködésen alapuló tanulást és közös 
fejlődést a környezetvédelem innováció terü-
letén valamint környezetbarát termékek fej-
lesztését, ami növelné az emberi potenciált 
és új álláslehetőségeket nyújt. Környezet-
barát termékek, gyártásmódszerek és szolgál-
tatások fejlesztése közvetlen kihatással van a 
természeti források kihasználásának mini-
malizálására, a hulladék mennyiségre és a 
környezetbe való kibocsájtások csökkenté-
sére valamint hatékonyabb energia haszná-
latra, ami következetesen hozzájárul a ter-
melési költségek csökkentéséhez, kisebb 
környezetre való hatással és ezáltal védi az 
ökoszisztémát és a biológiai sokféleséget. 
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A projekt célja szakmai, tudományos, in-
formációs, oktatási és egyéb kapcsolatok lé-
tesítése a közös fejlődés és a fenntartható 
termelési módszerek használata terén vala-
mint a gazdasági együttműködés serken-
tése és ebből adódó gyorsabb fejlődés az 
érintett régiókban. A KKV-k potenciáljának 
növekedése a környezetvédelmi manage-
ment terén felgyorsítja majd a környezet-
védelmi innovációt és biztosítja termékeik 
és szolgáltatásaik minőségét a fenntartható 
fejlődés iránymutatóival összhangban. A pro-
jekt partnerek kutatási és innovációs kapaci-
tásai modern információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásán alapul, melyek a 
tudás tovább adását szolgálják az ökoterve-
zés eszközeiről és koncepcióiról melyek ser-
kentik az innovációt, a környezetbarát ter-
mékek és szolgáltatások közös fejlesztését és 
ezáltal fokozzák a cégek fejlődését és a gaz-
dasági növekedés a határ menti térségben. 

1.3 A mi részcélunk és feladatai 

Részben a Projekt fő és generális céljai és 
a mi részcéljaink is megjelennek a fent már 
hivatkozott dokumentumban, amely rész-
célként is felfogható.(4)

A javasolt projekt célja a határon átnyúló 
üzleti tevékenységek erősítésével, amelyek 
a határon átnyúló együttműködés és üzleti 
potenciál megvalósításán alapulnak, javíta-
ni a kis- és közép nagy vállalatok képessé-
gét a környezetbarát termékek, folyamatok 
és szolgáltatások újítására. A projekt határon 
túli partnerei segítségével felállításra kerül 
az ECO-HUB információs és képzési gócpont, 
amely a kis- és közép nagy vállalatok, a tudás 
intézményeinek, a munkanélküli szakembe-
rek és más célcsoportok hálózatát fogja ered-
ményezni. Az ECO-HUB platform célja a kis- 
és közép nagy vállaltok részére a fejlesztési 
aktivitásokba az öko-hozzáállás és öko-esz-
közök bevezetéséhez szükséges közigazgatási 

és szakmai személyzet és más célcsoportok 
képesítése azzal a céllal, hogy a környezet-
védelem szempontjából előreláthassák a 
követelményeket és változásokat, tudást és 
információt szerezzenek a környezetbarát 
termékek és szolgáltatások fejlesztésének új 
metódusainak és módjainak elkészítéséhez 
és kísérletezéséhez. Az ECO-HUB platform a 
környezeti menedzsmenttel, az öko-dizájn 
eszközeivel, szolgáltatásokkal (e-képzés), moti-
vációs továbbképzésekkel és intenzív képzések-
kel kapcsolatos szakmai, fejlesztési, tanácsa-
dói és képzési támogatással a kis- és közép 
nagy vállalatokat innovációkra, fejlesztésre és 
zöld termékek árusítására fogja motiválni és 
buzdítani. A javasolt ECO-HUB projekt célja, 
hogy a szlovén-magyar határ mindkét olda-
láról a fejlesztőtechnológusok, a kutatók, a 
fejlesztők és a szakemberek egy dinamikus 
és sikeres közösségét hozza létre, amely a 
rendszeres és egyszerűsített információ- és 
tapasztalatcserével fellendítené a közös pro-
jekteket, közös öko-termékek márkájának fej-
lesztését és a határokon átnyúló ügyvezetést. 
A projekt célja továbbá a régió munkanélküli 
szakembereinek integrációja, akiket intenzív 
képzésekbe kapcsolunk be, és akik ez által kis 
és közép nagy vállaltokkal kerülnek kapcso-
latba, megismerik a technológiai kihívásiakat 
valamint az öko-dizájn képzéssel javítanak 
képzettségükön és az álláskereséssel vagy sa-
ját vállalat alapításával kapcsolatos tapaszta-
lataikon. Figyelmet fordítunk az információs 
társadalom szolgáltatásaihoz való hozzáfé-
rés támogatására. A káderfejlesztés érdeké-
ben kifejlesztésre kerül az e-képzés, amely 
a tudásátadással és a jó gyakorlat bemuta-
tásával hozzájárul az e-bekapcsolódáshoz 
és az élethossziglani tanuláshoz valamint a 
digitalizáláshoz. A kifejlesztett közös képzé-
si anyagok a jövő foglalkozásai (pl. környezeti 
menedzsment tanácsadó kis és közép nagy 
vállalatokban) új képzési programjainak alap-
jául szolgálhatnak vagy bővíthetik a már 
létezőket.
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 A vastagítással kiemelt részekből kitűnnek 
a következők: 

 A tananyagot és a projektet „felhasz-
náló” célcsoportok (fejlesztő technoló-
gusok, mérnökök, technikusok köz-
igazgatási szakemberek, vállalkozók, 
tanácsadók)

 Az ECO-HUB egy képzési és információs 
„gócpont”, amely motivál zöld termé-
kek árusítására, kis és középvállatokat 
innovációra és fejlesztésre.

 A határon átnyúló együttműködésen 
és üzleti potenciálon alapul a projekt.

A célokból eredő feladatainkat a Megbízó 
a következőképpen foglalta össze: 

A feladat tartalma:
1) Oktatási anyag a Zöld gazdaság 
     kialakításához címmel: 
 a. Terjedelem: 80-100 oldalas, A/4
 b. magyar nyelvű  
2) Módszertani segédlet a Zöld gazdaság 

kialakításához 4 db módszertani kép-
zéshez szükséges feladatsor: 

 a. 4 különböző típusú anyag kidolgozá-
sa a fent említett oktatási anyaghoz, 

az alább megadott típusok közül:   
   i. gyakorlat

    ii. számolási feladat
  iii. feleletkiválasztós teszt
  iv. best practice bemutatása. 

b. A kidolgozott feladatsorokat ma-
gyar és szlovén nyelven készítik el. 

c. Terjedelem: a feladatsorokból álló 
dokumentáció a korszerű pedagógi-
ai gyakorlatnak megfelelő optimális, 
maximum 120 oldal terjedelemben 
készüljön el. 

1.4 Szemléletek, aspektusok

Rendszerszemlélet
Ennek keretében a rész- egész- környezet 

kapcsolatrendszerének elvi hátterét, a visz-
szacsatolás, a szabályozás és vezérlés alap-
elvét általánosságban érintjük. Ugyanakkor a 
környezetgazdálkodási folyamatokra vonatko-
zóan összevetjük az ökológiai és az ökonómia 
rendszerek sajátosságait az alábbiak szerint.(5) 

1.sz. ábra: Az ökológia és az ökonómia jellemzői (Forrás: Dr. Kiss Tibor)
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Az integrált megközelítés 

Ebben az aspektusban a gazdasági (környe-
zetgazdálkodási), társadalmi, műszakitechnikai 
aspektusok mellett az emberi erőforrás, az 
oktatás és a képzés aspektusait is szeretnénk 
megjeleníteni, amelyek a munkánk 9. fejeze-
tében olvasható.

Az integrált megközelítések egy másik faj-
tájában a koordináció kap domináns szerepet. 
Az u.n. koordinátor interface szervezetek a 
mérés, a beavatkozás, a szabályozás, és az 
elemzés körfolyamatában a kereslet – kínálat 
piaci önszabályozását végzik a nemzetállam 
és az unió közötti szabályozásai, és döntésho-
zatalai mellett. Ezt mutatja az alábbi ábra.(6) 

2.sz.ábra: Koordinációs modell (Forrás: Dr. Kiss Tibor)

A zöld gazdaság motivációs kérdései Pszi-
chológiai és gazdasági aspektusok együttesét 
jelenti. Megjelenik benne a fogyasztó közösségi 
szükséglete és a környezetgazdálkodás kapcso-
lata. 

A hatékony városüzemeltetés elemei és 
a foglalkoztatás, valamint az uniós pályázati 
lehetőségek rendszere is látható. Bár ez nem 

a kis és középvállalkozások világához kap-
csolódik, de az egyes részprojektekbe, fela-
datokba bevonhatók ők is. A következő ábra 
szemlélteti ezt az aspektust, amely átfogóan 
mutatja be a szinergiákat egy konkrét meg-
valósult projekt elemeire (közösségi szükség-
leteire) utalva. (7)
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3.sz. ábra: A környezetgazdálkodás és a közösségi szükségletek kapcsolat (F.: K.T.)

1.5  Irodalmi források az 
       1. fejezethez

1, COMMISSION OF THE EUROPEAN COM-
MUNITIES(2007): Small, clean and com-
petitive A programme to help small and 
medium-sized enterprises comply with 
environmental legislation Brüssels, 

2, Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, 
Gregor Steffenhagen Fraunhofer (2008): 
Bevezetés az Öko-Design Stratégiáiba – 
Miért, mit és hogyan? IZM, Berlin, Német-
ország

3, Program cezmejnega sodelovanja Slove-
nija-Madžarska 2007-2013

   Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló 
Együttmuködési Program 2007-2013

4, Program cezmejnega sodelovanja Slove-
nija-Madžarska 2007-2013

   Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló 
Együttmuködési Program 2007-2013

5, Dr. Kiss Tibor PTE PMMK Környezetmér-
nöki tanszék (2008): Fenntarthatóság 
mérnöki szemmel Jövőkereső országos 
konferencia 5. szlajd

6, Dr. Kiss Tibor PTE PMMK Környezetmér-
nöki tanszék (2008): Fenntarthatóság 
mérnöki szemmel Jövőkereső országos 
konferencia 12. szlajd

7, Dr. Kiss Tibor PTE PMMK Környezetmér-
nöki tanszék (2008): Fenntarthatóság 
mérnöki szemmel Jövőkereső országos 
konferencia 21. Szlajd

Szinergiák a környezetgazdálkodás és a közösségi szükségletek piaca között

Környezetgazdálkodás

EU Koheziós Alap

Magyar Állami
Támogatás

Önkormányzati
önerő (10 %)

Igénybevett
lerakóterületek
csökkentése

Környezeti
kockázatok
csökkentése

EU kötelezetségek

Komplex hulladékkezelési
          infrastruktúra

Specifikus hulladékkezelési
eljárások

Foglalkoztatás

Népesség-
megtartás

Kimenet = Bemenet

Hulladékból
származtatott
tüzelőanyag:

 könnyű frakció
biogáz

biodizel
bioetanol

Komposzt

Energetikai ültetvény

      Energia-import-
függőség csökkentése

Zárt szén körfolyamat

Közösségi szükségletek

Hatékony
városüzemeltetés

Megfizethető
díjak

Speciális
égetőmű

Gáztisztító,
palackozó üzem

Gázüzemű
fűtőüzem

Biomassza
erőmű

Villamosenergia-ellátás

Távhő-ellátás

Gáz-ellátás

Ivóvíz ellátás

Tömegközlekedés

Cementgyári együttégetés

Szilárd és folyékony
települési hulladékkezelés

Pályázati lehetőségek
Strukturális Alap Kohéziós AlapOM (K+F)
 Regionális pályázatok, területfejlesztési,

kistérségi támogatások
Fejlesztési Pólus program
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2   Alapfogalmak és kapcsolataik  
      (dr. Lükő István)

2.1 Bevezetés

Ez a fejezet megalapozza mindkét doku-
mentumunk valamennyi fejezetét elsősorban 
az alapfogalmak rövid magyarázatával és a 
köztük lévő kapcsolat feltárásával. Ez a kap-
csolatrendszer leginkább fogalmi láncolatokat 
jelent, amelyeket terjedelmi okokból is korlá-
toznunk kell. Mindez a környezetvédelemben 
különösen fontos és mindent átható rend-
szerszemléletet igényel. A Zöld gazdaság, mint 
a fenntarthatóság gyakorlati megvalósítója a 
környezeti politika és jog rendszerén keresz-
tül biztosítja az innováció, az ipari termelés és 
szolgáltatás támogatását, illetve annak esz-
közrendszerét. Az alapfogalmak és kapcso-
lataik megvilágítása jól szolgája a magasabb 
össztársadalmi célok, valamint a jelen projekt 
céljainak a megvalósulását is. 

2.2  A környezetmenedzsment
        fogalmi láncolata

A környezetgazdaságtan gazdag tudomá-
nyához tartozó környezeti menedzsment 
mint rész tudomány az eszközrendszerében 
és a módszereiben differenciálódik. Szorosan 
kapcsolódik az életciklus elemzéshez és az 
eco-disegnhez a fenntarthatóság és a zöld, 
valamint a kék gazdaság fogalma.  

2.2.1 Környezetmenedzsment 

Elsősorban a vállalatok menedzselését bizto-
sító környezetirányítási rendszer, amely offen-
zív és deffenzív módon alakítja a környezeti 

terhelést a környezeti kommunikációt. (1) 
A környezetmenedzsment lehet:

 Ofenziv:
 -  környezeti terhelés folyamatos
                csökkentése
 - a szigorodó környezeti 
                követelmények túlteljesítése
 - pozitív környezeti kommunikáció

 Deffenziv:
 - környezetet terhelő magatartás
 - a szigorodó környezeti normák
                követése
 - negatív környezeti kommunikáció

2.2.2 A Környezetközpontú Irányítási
          Rendszer és eszközei (KIR)

Amint a kifejezésből is adódik a KIR rend-
szerbe foglalja a vállalt környezettel kapcso-
latos tevékenységét. Ez a rendszer egy sor 
konkrét lépésből álló tevékenység, amely-
nek a segítségével tervezheti, szervezheti és 
irányíthatja a környezet megóvásával kap-
csolatos feladatait. A rendszer fő célja a vál-
lalt környezetének megóvása a környezeti 
teljesítményének folyamatos javítása által. 
Ezzel ez az irányítási rendszer beépül a vál-
laltok irányítási rendszerébe. (2)

Célszerű a környezetmenedzsment esz-
közeit összefoglalóan csoportosítani, amelyek 
egyúttal a mi tanulmányunk lényegi területeire 
is, vagyis a gazdasági és a menedzsment esz-
közök rendszerére is rámutatnak. 

Ezt az összefoglalást az alábbiakban tömö-
rítette össze Dr. Tamáska László (3)
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 technikai eszközök (TÉ, TT, LCA, KTT ...);
 menedzsment eszközök (ISO 1400X, EMAS, 
KÁÉ, környezeti számvitel, benchmarking, 
...);
 gazdasági eszközök (adók, megállapodá-
sok ...);

 egyéb eszközök (NGO-k, oktatás-nevelés ...).

A technikai eszközök rövidítései a követ-
kezőket jelentik: TÉ= Technológiai értékelés, 
TT= Tisztább termelés, LCA (Life Cycle 
Assesment)=Életciklus elemzés, KTT= Öko-
tervezés- Környezettudatos Tervezés.

A KIR eszközei közé tartoznak a szab-
ványok. Ezekre épül fel a környezetköz-
pontú irányítás, mindenek előtt az ISO 
9100 minőségirányítási szabvány PDCA (Plan 
=tervezés, Do=végrehajtás, Check=ellen-őrzés, 
Act=javítás) A további szabványok: ISO 14001, 
vagy az EMAS (Environmental Manage-
ment and Audit Schema). Az u.n.  Környezet-
védelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer 
(EMAS) amelynek főbb elemei: teljesítmény 
(a környezetpolitikai célok felülvizsgálata, a 
tevékenységek megváltoztatására), hitelesség 
(harmadik fél általi hitelesítés, független audi-
torral), átláthatóság (a környezeti nyilatkozat 
informálja a nyilvánosságot).

A KIR másik „eszközrendszere” a tisztább   
termelés. Ez olyan eszközöket és intézke-
déseket foglal magába, amellyel a vállalat 
csökkentheti a hulladék és a szennyező anyag 
kibocsátását, anyag és energia felhasználását 
elsősorban azzal, hogy felkutatja a szennyezés 
okát és annak forrásánál avatkozik be. Felmé-
ri továbbá az újrahasználat és újrahaszno-
sítás lehetőségét. Ezzel egy láncolat kelet-
kezik, amelynek sorrendje: megelőzés> 
újrahasználat> újrahasznosítás> ártalmat-
lanítás. Ezen sorrendi láncolatot számos 
eszközzel valósíthatja meg a vállalat, amely-

ek közül kiemelem a gondos bánásmódot, 
az ökomérleget és az életciklus elemzést.  
Az alábbiakban ez utóbbiról szeretnénk rész-
letesebben írni. 

2.2.3  Életciklus elemzés

A „bölcsőtől a sírig” szoktuk mondani, 
vagyis a nyersanyagtól a termelésen/gyár-
táson át a használatig, illetve a hulladékig. 
Ennek a szemléletnek a lényegét mutatja az 
alábbi ábra.

Mindezek alapján értelmezhetőek az 
elemzés fázisai/keretrendszere az alábbi-
ak szerint:

4.sz. ábra: Az életciklus elemzés filozófiája 
(Forrás. Dr. Tamáska)

5.sz. ábra: Az életciklus elemzés keretrendszere 
(Forrás. Dr. Tamáska)

Az életciklus-elemzés keretrendszere

Cél és tárgy
meghatározása

(ISO 14041)

Leltár
elemzés

(ISO 14041)

Hatás
elemzés

(ISO 14041)

Értelmezés,
Interpretáció

(ISO 14043)

Alapanyag
gyártás Gyártás Termék-

használat

Természeti környezet

  Nyersanyagok                 Emissziók                  Hulladékok
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Láthatjuk, hogy az egyes részekhez konk-
rét szabvány is hozzá van rendelve, amely 
alapján a konkrét vállalt konkrét termékének 
a ciklus elemzése elvégezhető.

Az LCA (Life Cycle Assesment) szintjei le-
hetnek:

Bottom up: termékre, vállaltra és folya-
matra vonatkozó elemzések

Top-down: az egész gazdaságra vonat-
kozó anyag és energiamérlegek (input-out-
put modellek).

 
Az adatbázisok közül kiemelendő a válla-

latok adatbázisa, amelyek ma még sokszor 
hiányosak. Vannak u.n. közcélú adatbázisok, 
valamint a tanácsadás, szakértés, a kutatás-
fejlesztés miatt az egyetemek, kutatóköz-
pontok is rendelkeznek környezeti tényezők 
adataival. 

2.2.4  ECO-design

Az öko-design alapvető elképzelése, hogy 
tökéletesített terméktervezéssel lecsökkent-
sék egy adott termék teljes életciklusa alatt 
fellépő környezeti hatásokat. Ehhez kap-
csolódóan két elemi kulcskérdés adódik: 
Miért időszerű téma „a környezet”, és miért 
számít különösen a vállalatoknak? Illetve, Mi-
lyen filozófia áll – példának okáért – az Euró-
pai Unió törvényhozási döntései mögött? (5)

Az oko-design filozófiai alapvetései után a 
fogalmi definíció következzen:

Az öko-design a környezetvédelmi szem-
pontok integrációja a tervezés fázisában, fi-
gyelembe véve a termék egész életciklusát 
a nyersanyagok beszerzésétől a hulladék-
kezelésig. (6) Szorosan kapcsolódik a foga-
lomhoz az életciklus elemzés, amelyről az 
előzőekben már írtunk.

Mivel az Öko-design az üzleti siker kérdése 
is, a zöld termékek stratégiájával összefüggő 

üzleti haszon felfedezése lehet az első lé-
pés egy még hatékonyabb stratégia kifej-
lesztése felé, ennél fogva a kiút a passzív 
megközelítésből.

A környezettudatosság a kreativitáshoz és 
az innovációkhoz kapcsolódik. Követhetjük 
az előírásokat és megfelelhetünk nekik, ami 
igen pozitív hozzáállás, de ugyanakkor ez a 
bürokrácia mértékét is növeli, kevés hozzá-
adott értékkel. 

Az elmúlt években az Európai Unió a 
környezetvédelmi törvényhozásban számos 
folyamatot előrelendített, különösképpen 
azokat, amelyek az elektromos- és villamos 
ipart érintették. 

A legfontosabb termékekhez kötődő poli-
tikák és törvénykezések a következők:

  IPP – Integrált Termékre vonatkozó Poli-
tika (Inegrated Product Policy)

  EuP – Energiát fogyasztó Termékek Kör-
nyzetközpontú tervezési elvei (Eco-de-
sign of Energy-using Products Directive)

 WEEE – Elhasznált Villamos- és Elek-
tronikai Eszközökre vonatkozó Direktíva 
(Waste Electrical And Electronical Equip-
ment Directive)

 RoHS – Bizonyos Veszélyes Anyagok 
Használatának tiltására vonatkozó Di-
rektíva (Restriction of the Use of Certain 
Hazardous Substances Directive)

Ezen a ponton térünk ki a környezet-
védelmi menedzsment rendszerek és az 
öko-design kapcsolódási pontjaira

Az európai EMAS (környezetvédelmi 
menedzsment és audit rendszer – environ-
mental management and audit scheme) 
vagy az ISO 14001 szerint a környezetvédelmi 
menedzsment rendszerek hagyományosan 
a tisztább gyártási mértékekre helyezik a 
hangsúlyt, ugyanakkor vannak átfedések az 
öko-design-nal is. A jövőben egy környezet-
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védelmi menedzsment rendszer megfelelő 
kiindulási pont lehet a termékekkel kapcso-
latos öko-design elkezdéséhez.

A „6RE” („6 Újra”) filozófia ösztönözhet 
a termékek optimalizálására és újratervezé-
sére(6):

A „6 RE” („6 Újra”) filozófiája (Referencia: 
az UNEP útmutatója az LCM-hez)
1. Re-think (átgondolni) a termékek és a 

funkciójuk, pl. a terméket hatékonyab-
ban is lehet használni 

2. Re-duce (csökkenteni) energia és anyag-
fogyasztás mértékének csökkentése a 
termék életciklusa folyamán

3. Re-place (helyettesíteni) a káros anyago-
kat környezetbarát alternatívákkal kell he-
lyettesíteni

4. Re-cycle (újra feldolgozni) Az anyagok 
olyan megválasztása, hogy azok újra fel-
dolgozhatóak legyenek, valamint a ter-
mékek olyan módon történő felépítése, 
hogy az újrafeldolgozáshoz könnyebben 
szétszerelhetőek legyenek. 

5. Re-use (újra felhasználni) A termék oly 
módon történő megtervezése, hogy an-
nak részei újra felhasználhatóak legyenek.

6. Re-pair (helyreállítani) A terméket köny-
nyen javíthatóvá kell tenni, hogy minél 
később kerüljön sor a kicserélésére.

2.2.5  Zöld gazdaság

Mindazon gazdasági tevékenység, amely-
ben a fenntarthatóság elveinek érvényesíté-
sével a környezet további károsítása nélkül 
valósítja meg a termelést és a hulladék-
gazdálkodást. Ma már beszélünk kék gaz-
daságról is, amely felfogható egy termé-
szetvezérelt innováció alapú gazdaság és 
társadalom (7). Nem abszolutizálva a kék gaz-
daságot az innováció magasabb fokon való-
sul itt meg az ökoszisztémák működésére 
alapozó fejlesztések során. Érdemes azért a 
zöld és a kék gazdaságot összehasonlítani az 
alábbiak szerint. (8) 

6.sz. ábra A zöld és a kék gazdaság jellemzői 
(Forrás: www.akekgazdasag.hu, www.ktk.pte.hu)

Aggodó civilek

Megőrzés és túlélés

Lezárt ciklusok
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Megújuló

Szükséglet-vezérelt

Sziget innovációk

Támogatandó

Múlandó divat

Szűkösség

Pro-aktiv profik

Kreatív újjáépítés

Körfolyamatok

Természet

Fenntartható

Adottság-vezérlet

Innovációs rendszerek

Versenyképes

Stabil jövő

Bőség

Zöldből a kék felé
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A zöld gazdaságot szolgálja a Barnamezős 
beruházás: Meglévő vagy felhagyott ipar-  
területek, vagy korábban beépített és jelen-
leg is beépíthető területek újrahasznosítása. 

2.2.6  Ökológia 

A biológia szakirányaként induló foga-
lom jelentésének lényege, hogy az élő-
lények(benne az ember) tevékenységét és 
azok környezetének kölcsönhatását vizs-
gálja az ökológia mint tudomány. Az ökoló-
giai szemlélet fontos innováció hordozó és 
környezettudatosságot alakító. Az előző fe-
jezetben láthattuk az ökológiai rendszerek 
jellemzőit (ez egy jól funkcionáló önszabá-
lyozó rendszer, van visszacsatolás, a biológi-
ai sokféleséget megőrzi a gyors reagálással, 
minimális energiafelhasználásra törekszik, 
nincs túltermelés). Az ökoszisztémák a 
kék gazdaságnál kerülnek a középpontba 
a kreatív újjáépítés és a körfolyamatokban 
való gondolkodás révén. 

2.2.7  Fenntarthatóság

A fogalom lényege, hogy az életünket 
úgy kell alakítani, hogy a fogyasztási igé-
nyek kielégítése minél kisebb környezeti 
káros hatással járjon, hogy ezt a továb-
bi generációk számára is tudjuk biztosíta-
ni. A környezetkímélő technológiák alkal-
mazásával a termelést, a hozzá kapcsolódó 
egyéb alrendszereknél a fogyasztást, és 
egyéb tevékenység rendszert tesszük fenn-
tarthatóvá. A termelés fenntarthatóság-
nak való megfelelése akkor biztosítható, 
ha a tevékenység minden fázisa megfelel 
a fenntarthatóság szempontjainak, így a 
fenntarthatóság szempontjait szem előtt kell 
tartani a termék tervezésében, a kivitelezése-
kor (telepítés, létesítés, építés, szolgáltatásfej-
lesztés stb. vagy képzés, intézmenyfejlesztés, 
minősítés, szolgáltatás, egyéb fejlesztés) a 
termék-szolgáltatás eredményeinek fenntar-

tásában (működtetés), illetve a tevékenység 
felhagyásakor. 

2.2.8 Innováció 

A különböző társadalmi szinteken (globális, 
regionális, helyi, vállalati stb.) megvalósuló 
pozitív változtatás, amelynek a környezet-
re gyakorolt hatása is kimutatható. Szoros 
kapcsolat van az innováció és a kreativitás. 
A környezet megóvása, a fenntarthatóság 
megvalósításában elengedhetetlen szerepe 
van és egy „társadalmi méretű motivációs 
bázist” hordoz magában.

Ezen általános megközelítésen túl a mi 
munkánk szempontjából leginkább az Öko di-
zajn –al hozható összefüggésbe az innováció. 
A környezet védelmének hagyományos meg-
közelítése a szennyezés megelőzésében vagy 
a hulladékkezelésben nyilvánul meg, de ezek 
a stratégiák csak a potenciális környezeti ha-
tások elkerülésére vagy azok minimalizá-
lására koncentrálnak, figyelmen kívül hagyva 
a terméktervezést. Az öko-design egyik üzleti 
haszna, hogy a terméket egy új nézőpontból 
közelíti meg. Az ökológiai hátteret figyelembe 
vevő terméktervezés új, igen innovatív kon-
cepciókhoz vezethet.

A terméktervezésre koncentráló eco-de-
sign ennél a szemléletnél továbblép. Az 
öko-design az érdeklődés középpontjába a 
lánc egy megelőző szakaszát helyezi: a ter-
mék fejlesztési folyamatát. Ennek a filozó-
fia elve, hogy a “tervezéskor küszöböljük ki 
a termékből és a gyártási folyamatból eredő 
környezeti hatásokat”.

Létezik-e egy jó receptkönyv az öko-de-
sign-hoz? Sajnos nem, minthogy az öko-de-
sign a kreativitásról és az innovációról is szól. 
Azonban az ISO/TR 14062, 2002 útmutatót 
ad az ökodesign termékfejlesztési folyama-
tába való beintegrálásához.
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3  Környezetpolitika és jog 
     (Dr. Pánovics Attila)

3.1 Zöld politika   

3.1.1 Bevezetés

A környezeti problémák egyik alapvető sa-
játossága, hogy igen változatos és összetett 
módon jelentkeznek, és a rájuk adott válaszok 
is szükségképpen sokfélék és bonyolultak. A 
környezeti politika és jog esetén különösen 
nehéz megtalálni azt a kényes egyensúlyt, 
amely biztosítja a hatékony döntéshozatalt a 
helyi (lokális), regionális, nemzeti (állami) és 
ez fölötti szintek között.

3.1.2  Környezeti politika és jog

A hatékony környezetvédelmi tevékenység 
alapja minden esetben a jól átgondolt, rész-
letes környezetpolitika, minden más tevékeny-
ség csak ezzel összhangban, ennek végre-
hajtása érdekében történhet. A környezeti 
politika (vagy röviden környezetpolitika) szo-
rosan összefügg a környezeti szabályozás kér-
désével, hiszen a jogszabályoknak kiemelt    
szerepük van a környezeti politika céljainak az 
elérésében. A környezeti politika célja tágabb 
értelemben a fenntartható fejlődés elérése, 
szűkebb értelemben a környezet védelme, 
ezen belül azoknak a feladatoknak a felsoro-
lása, amelyek rövid, közép- és hosszú távon 
szükségesek a cél eléréséhez, az alapelvek 
és prioritások meghatározása, a környezeti  
kockázatok csökkentése, a környezeti állapot 
(és az elérendő célállapot) vizsgálata.

Bár a nemzetközi jogot gyakran éri az a vád, 
hogy valójában nem is jog vagy csupán „ál-
lamközi jog”, az Európai Unióban és az egyes 
országok szintjén is a „jog uralma” (rule of 

law) jelenti a működés alapját, ezért – jogál-
lami keretek között – a jognak elsődleges sze-
repe van a gazdasági-társadalmi életviszo-
nyok alakításában. Nem kizárólagos tehát a 
jogi eszközök alkalmazása – hiszen más ma-
gatartási szabályok (erkölcs, illem, stb.) is be-
folyásolják a magatartásunkat –, de az igény-
bevételük elengedhetetlen.

A környezeti politika klasszikus dilemmája, 
hogy hogyan lehet (illetve lehet-e) úgy csök-
kenteni a környezet terhelését, és közben 
megőrizni a minőségét, hogy ezzel párhu-
zamosan az emberek életminősége javul-
jon. Kibékíthetetlennek tűnő ellentét feszül 
azonban a gazdaság és a népesség folya-
matos növekedése, valamint a környezeti 
rendszerek között, ezért a gazdaság és a 
társadalom növekedését már most valami-
lyen módon korlátozni kellene. Az előbbi 
a fogyasztás csökkentését igényelné, ami 
elképzelhetetlennek látszik egy fogyasz-
tói társadalomban, utóbbi problémát pedig 
egyelőre nem illik a nemzetközi kapcsolatok 
szintjén felvetni. A fogyasztás radikális csök-
kentése valódi megoldást jelenthetne rövid 
távon is a környezeti válságra, de ennek sem 
a fejlett, sem a fejlődő országokban nincs tá-
mogatottsága, ezért gyakorlatilag csak a tisz-
tább termeléssel és fogyasztással kapcsola-
tos elképzelések tudnak teret hódítani.

A környezetpolitikák többféle csoportosí-
tása lehetséges. Egyrészt különbséget lehet 
tenni:

 “reaktiv” (követő jellegű) és  
 “proaktiv” (megelőző) környezetpolitika

      között. 
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Utóbbi jelenti a „csővégi” (ún. end of pipe-) 
eljárások és additív megoldások háttérbe szoru-
lását, a tiszta termékek és technológiák elter-
jedését, amelyek kevesebb energia- és nyers-
anyag-felhasználással járnak, illetve kevesebb 
hulladékot termelnek. 

Emellett a környezeti politikák alábbi cso-
portosítása is ismert: 

1. Gyógyító környezetpolitika
A környezetpolitika ebben az esetben 

„tűzoltó”-jellegű, azaz a már bekövetkezett 
károsodásokat igyekszik enyhíteni, ebből 
következően nem jelent valódi megoldást a 
környezeti problémák esetén. Az általa alkal-
mazott eszközök közé tartozik például az épü-
letek rekonstrukciója, a felhagyott ipari terü-
letek rekultivációja, a megromlott egészségi 
állapotú személyek gyógyítása, segélyezése.

2. Hatásorientált környezetpolitika 
Ez a típus a környezet minőségén (az ún. 

immissziós állapoton) kíván javítani, pél-
dául az illegális hulladék-lerakók felszámo-
lása, zajgátló falak vagy -védőövezetek kije-
lölése révén. 

3. Forrásorientált környezetpolitika
Ebben az esetben a cél a kibocsátá-

sok csökkentése, melynek tipikus eszkö-
zei a „csővégi” megoldások (pl. tisztító-, 
szűrőberendezések) alkalmazása. Igen elter-
jedt ezeknek az eszközöknek az alkalmazá-
sa, amelyek nagy szennyezés-kibocsátó 
létesítmények esetén igen hatékony lehet-
nek, hiszen jelentős kibocsátás-csökkentést 
képesek elérni viszonylag alacsony költségű 
beruházásokkal.

4. Szerkezetváltó környezetpolitika
A környezetpolitika célja a társadalom áta-

lakítása mikro- és makroszinten egyaránt. 
Tipikus eszköze a környezeti nevelés, a 
környezettudatosság növelését szolgáló, szem-
léletformáló eszközök.  

3.1.3  Környezeti szabályozás

A környezeti jog a XX. század közepétől 
megjelent, azóta dinamikusan fejlődő szabá-
lyozási terület, amelynek sajátosak a céljai, 
alapelvei és az eszközei. Különlegessége, hogy 
nehezen tud beilleszkedni a hagyományos, jog-
ági struktúrába, ezért a többi jogágon „kereszt-
be fekvő” jogterületnek tekinthető, amely töb-
bé-kevésbé kapcsolódik valamennyi egyéb 
szabályozási területhez, illetve megjelenik a 
hagyományos nemzetközi, az európai uniós és 
az egyes országok belső, nemzeti jogában is. 
Néhány évtized alatt olyan sajátos szabályozá-
si területté nőtte ki magát, amely különleges, 
csak rá jellemző alapelvekkel, önálló szabá-
lyozási tárggyal, és egyre több önálló eszköz-
zel (környezeti hatásvizsgálat – KHV, integrált 
szennyezés-megelőzés és -ellenőrzés – IPPC 
(más fordításban: egységes környezethaszná-
lati engedélyezés – EKHE), környezetbarát/
környezetkímélő termékmegjelölések/védje-
gyek – ökocímkék, emisszió-kereskedelem, 
vállalatirányítási rendszerek – KIR, stb.) ren-
delkezik. 

A nemzetközi (környezetvédelmi) jog sza-
bályainak az alkalmazása elsősorban az ál-
lamok feladata, kikényszerítési mechanizmu-
sa nem létezik, vagy nagyon gyenge, ezért a 
végrehajtása, kikényszeríthetősége is rend-
kívül korlátozott. Ezért kiemelkedő fontosságú 
a lassan kontinensnyi méretű Európai Unió, 
amelynek a környezetvédelmi szabályozása a 
világon az egyik legfejlettebbnek mondható, 
és többféle eszközzel is rendelkezik a jogsza-
bályok végrehajtásának kikényszerítésére.

Az EU-ban a környezeti politika és szabályo-
zás az 1970-es évek elejétől kezdve alakult 
ki, és a mai napig folyamatosan fejlődik. Az 
Európai Unió története világosan mutatja, 
hogy miként jutott el egy eredetileg szinte 
tisztán gazdasági céllal létrehozott nemzet-
közi szervezet (amely a mai napig a nemzeti 
piacok fúziójára, az egységes piacra épül) 
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annak felismeréséig, hogy a környezeti érde-
kek figyelmen kívül hagyása az integráció 
továbbfejlődésének a gátjává válhat. Ennek 
ellenére a jogszabályok érvényesülése, gya-
korlati alkalmazása az uniós politikák között 
évről-évre a leggyengébbnek mondható.

3.1.4  Környezetjogi alapelvek

A környezetjogi alapelvek irányt mutatnak 
a jogalkotó számára, és segítséget nyújtanak a 
jogalkalmazóknak a jogalkotói szándék fel-
tárásához vitás helyzetekben. Olyan sajátos 
elvekről van szó, amelyek vagy csak a környe-
zetjogi szabályozásra jellemzőek, vagy innen 
kerültek át más szabályozási területekre. 
Az alapelvek körét illetően még nincs teljes 
egyetértés, azonban miután áthatják a 
környezeti szabályozás egészét, segítséget 
jelenthetnek a konkrét ügyekben a helyes 
válaszok megtalálásához, tehát mindenkép-
pen bírnak jogi relevanciával.

a) Integráció
Az integráció elvének megfelelően a környe-

zetvédelmi követelményeket érvényesíteni 
kell az állam más irányú feladatai ellátása 
során is, így a környezetvédelem már nem  
kiszolgáló tevékenység, hanem beépülnek a 
szempontjai a döntéshozatal minden szintjén 
a különböző döntések előkészítésébe.

b) Megelőzés
A megelőzés (prevenció) az egyik legfon-

tosabb elv a környezetvédelemben, a gyakor-
lati érvényesítése azonban rendkívül nehéz. A 
tapasztalatok szerint ugyanakkor az utólagos 
megoldások mindig sokkal drágábbak, mint az 
előzetes intézkedések, a szennyezés forrásánál 
történő fellépés.  

c) Elővigyázatosság
Az elővigyázatosság elve szorosan kap-

csolódik a megelőzés alapelvéhez, annál 
azonban egy lépéssel előrébb jar, hiszen 
akkor is megköveteli a lehetséges káros 
környezeti hatásokat megelőző intézke-

déseket, ha a tudományos bizonyosság nem 
állapítható meg.

d) Tervezés
A beavatkozások összetettsége, jelentős 

költségigénye, illetve a rendelkezésre álló for-
rások szűkössége miatt van szükség környezet-
védelmi stratégiák, tervek, programok, kon-
cepciók, stb. készítésére, illetve a prioritások 
meghatározására. 

e) Együttműködés
A társadalmi/közösségi részvétel elve 

kiterjesztően értelmezve magában foglalja 
a társadalom minden egyes rétegét, annak 
egyéneit és képviselőit. Rajtuk kívül a gazdasá-
gi élet szereplőit és azok képviselőit, valamint 
az állami szerveket és a közöttük fennálló kap-
csolatrendszert fogja át az együttműködés 
elve, melynek a társadalmi részvétel csupán 
egyik, de nélkülözhetetlen eleme.

f) Szennyező fizet/Felelősség elve 
A „szennyező fizet”-elv (Polluter Pays Prin-

ciple – PPP) szintén „klasszikus” mondható, 
gyakorlati alkalmazása azonban rendkívüli 
nehézségekkel jár például azért, mert a szeny-
nyezés költségét az üzleti szervezetek rend-
szerint megpróbálják áthárítani a fogyasz-
tókra, beleépítve a növekvő költségeket a 
termékek, szolgáltatások árába. 

3.1.5 Irodalom

1. Bándi Gyula: Környezetjog, Szent István 
Társulat, 2011 

      Egységes piac a 21. századi Európa számára, 
Európai Bizottság, COM(2007) 724 végle-
ges.

2. Fodor László: Integratív környezetjog az 
Európai Unióban és Magyarországon, 
Založba Bíbor, Miskolc, 2000.

3. Láng István (főszerk.): Környezetvédelem 
lexikon I-II., Založba Akademia, 2007 

    Rakonczai János: Globális környezeti 
    kihívásaink, Universitas Szeged, 2008. 
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3.2  A helyhatóságok szerepe 

3.2.1  Bevezetés

A polgárok életminősége, a döntések át-
láthatósága, nem utolsósorban a helyi erő-
források és a helyi tudás felhasználása szem-
pontjából alapvető fontosságú kérdés, hogy 
a helyi önkormányzatok milyen szempontok 
alapján, milyen érdekek mentén, illetve milyen 
döntéshozatali eljárások keretében hozzák a 
döntéseiket. A helyi sajátosságok és szükség-
letek figyelembe vételével az önkormányza-
tok nagy számban alkotnak jogszabályokat 
(rendezési tervek, helyi építési szabályzatok, 
közszolgáltatások, forgalomszervezés, stb. sza-
bályozása), amelyeket közvetlenül érintik az 
életviszonyokat és alapvetően befolyásolják a 
környezet állapotát is. A rövid távú – gyakran 
kényszer szülte – beruházási döntések, fej-
lesztési prioritások sajnos gyakran felülírják a 
környezeti szempontokat, különösen a jelen-
legihez hasonló, forráshiányos időkben.

3.2.2  Környezeti igazgatás

Az integráció elve alapján elméletileg  va-
lamennyi állami szerv (köztársasági elnök, 
Országgyűlés, Kormány, helyi önkormány-
zatok, rendes bíróságok, Alkotmánybíróság, 
országgyűlési biztosok, stb.) köteles a tevé-
kenységei során érvényesíteni a környezeti 
szempontokat. A Parlamentre, mint jogal-
kotó hatalomra különösen fontos szerep 
hárul ezen a téren. A Kormányon belül pedig 
a környezetvédelemért felelős tárca (jelen-
leg a Vidékfejlesztési Minisztérium) felel 
elsődlegesen az állam környezetvédelmi fe-
ladatainak a végrehajtásáért.

Az integráció elve alapján a környezet-
védelmi követelményeket – különösen a 
fenntartható fejlődés előmozdítására tekin-
tettel – be kell illeszteni az egyéb politikák 
és tevékenységek (mezőgazdaság, kereske-

delempolitika, iparpolitika, energiagazdál-
kodás, közlekedés, stb.) meghatározásába és 
végrehajtásába. A gyakorlatban azonban mé-
gis az látszik, hogy a környezeti érdekek ha-
tékonyabban képesek érvényesülni, ha az 
intézményrendszeren belül működnek kife-
jezetten a környezeti szempontok képvise-
letére hivatott szervek (elsősorban önálló 
környezetvédelmi minisztérium), ami több 
költségvetési forrást biztosít az ágazatban 
érdekelt, egyéb társadalmi szereplőknek (pl. 
környezet- és természetvédő társadalmi szer-
vezeteknek) is.

Magyarországon a környezetvédelmi igaz-
gatás feladatait a jogszabályok rendelkezései 
alapján a következő szervek látják el:

  A miniszter irányítása alatt álló hivatali 
      szervezet,

  A területi környezetvédelmi hatóságok
      (felügyelőségek), illetőleg más 
       államigazgatási szervek,

  A települési önkormányzat és szervei, 
  A jegyző.

A környezetvédelmi igazgatást végző szervek 
között kiemelt szerepet látnak el a hatósá-
gi jogkörrel (közhatalmú jogosítványokkal) 
is rendelkező szervek. Hatóságok tehát azok 
a közigazgatási szervek, amelyek közhatalmi 
jogkört gyakorolva hatáskörük, illetékességi 
kereteik között hatalmi jellegű egyedi aktu-
sokat (pl. engedélyeket) bocsáthatnak ki.

A hatóságok a hatósági jogköreik gyakor-
lása során az ügyfelekre hoznak kötelezést 
tartalmazó, jogot megállapító döntéseket, 
amellyel lényegében az állami közhatalmat 
testesítik meg. A döntéseik meghozatala után 
az abban foglaltak végrehajtását is ellenőrzik 
és szükség esetén joghátrány (szankció) kilá-
tásba helyezésével gondoskodnak az állami 
akarat teljesítéséről.
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Magyarországon 2005. január 1-jén jöt-
tek létre az ún. „egységes zöldhatóságok” 
(környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelőségek), amelyek kizárólag 
környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi első fokú hatósági és szakhatósá-
gi feladatokat, és az azok megalapozásához 
szükséges tevékenységeket látnak el. Elkülö-
nült tehát a közhatalmi (hatósági), illetőleg 
az egyéb állami közfeladatokat ellátó szervek 
rendszere, és megszűnt az egymás eljárásai-
ban való szakhatósági közreműködés.

Környezetvédelmi hatósági feladatot ter-
mészetesen nem csak a felügyelőségek és a 
Főfelügyelőség, hanem a jegyzők is ellátnak, 
környezetvédelmi ügyekben a hatáskör gya-
korlója ugyanis nem az önkormányzat, ha-
nem a jegyző. Az önkormányzatoknál működő 
környezetvédelmi hatósági szervezet tehát 
valójában a jegyzők általános közigazgatási 
hatáskörének a környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízgazdálkodási részét való-
sítja meg.

A települési önkormányzatoknak a kör-
nyezet védelme érdekében, a nemzeti kör-
nyezetvédelmi programban foglalt célokkal, 
feladatokkal és az adott település rendezé-
si tervével összhangban kell kidolgozniuk 
az illetékességi területükre önálló települé-
si környezetvédelmi programokat, melyeket 
rendszeresen felül kell vizsgálni. Ezeknek a 
programoknak legalább az alábbi területeken 
kell meghatározniuk a szükséges feladatokat:

 a települési (városi) környezet tisztasága;
 csapadékvíz-elvezetés;
 kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, 
-elvezetés, -tisztítás;

 kommunális hulladékkezelés;
 a lakossági és közszolgáltatási (vendég-
látás, település-üzemeltetés, kiskereske-
delem) eredetű zaj-, rezgés- és légszeny-
nyezés elleni védelem;

 helyi közlekedésszervezés;

 ivóvízellátás;
 energiagazdálkodás;
 zöldterület-gazdálkodás;
 rendkívüli környezeti kockázatok elhárítá-
sa és a környezetkárosodás csökkentése.

Az önkormányzatok gazdasági programjainak 
kell meghatározniuk azokat a célkitűzéseket 
és feladatokat, amelyek az önkormányzat 
kötelezően nyújtandó, illetve önként vállalt 
feladatainak a biztosítását és fejlesztését szol-
gálják, figyelembe véve a helyi (társadalmi, 
környezeti, stb.) adottságokat. A gazdasági 
programoknak tartalmazniuk kell a település 
fejlesztési elképzeléseit, a munkahelyterem-
tés feltételeit, az adópolitikai célkitűzéseket, 
valamint a közszolgáltatások biztosítására, 
javítására vonatkozó megoldásokat. A gaz-
dasági programoknak összhangban kell állni-
uk a környezetvédelmi programokkal, a ma-
gasabb szintű fejlesztési koncepciókkal, és 
figyelembe kell venniük az önkormányzat pénz-
ügyi lehetőségeit.

Amennyiben egy önkormányzat esetében 
a költségvetés nincs egyensúlyban (vagyis a 
működési kiadások jelentősen meghaladják 
a bevételeket), az önkormányzat a költség-
vetési egyensúly megteremtése érdekében 
több intézkedést is tehet:

 értékesíti az önkormányzati tulajdonú in-
gatlanokat;

 átszervezi a tulajdonában lévő gazdasági 
társaságokat;

 csökkenti a működési költségeket (például 
a hatékonyság növelésével, átszervezés-
sel, stb.);

 növeli a bevételeket (például beruházások 
ösztönzésével, munkahelyteremtéssel, pá-
lyázati források bevonásával, stb.).

Meg kell erősíteni a helyi és regionális 
önkormányzatok szerepét, nemcsak a hagyo-
mányos szolgáltatásnyújtói szerepüket, ha-
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nem hogy proaktív együttműködés révén új 
üzleti tevékenységeket tehessenek lehetővé. 
A munkahelyek megőrzése és új munkahe-
lyek teremtése érdekében az önkormányza-
toknak alapvető érdeke a helyi gazdálkodó 
szervezetek, vállalkozások támogatása és 
védelme, a vállalkozásokkal történő szoros 
együttműködés.

Az önkormányzatok a tőkebefektető, 
munkahelyteremtő és -bővítő vállalkozások 
számára olyan kedvező feltételeket dol-
gozhatnak ki, amelyek segítik a vállalkozások 
betelepülését, illetve megakadályozzák az 
elvándorlást: 

 
  ipari parkok létrehozása; 
  gazdasági tevékenységekre alkalmas te-
rületek kijelölése (településrendezés és 
-fejlesztés);

  üzleti infrastrukturális környezet (iroda, 
telephely, stb.);

  tanácsadó tevékenységek (például pá- 
      lyázati segítségnyújtás);

  beruházások feltételekhez kötése (pél-
dául helyiek foglalkoztatása, helyi be-    
szállítók alkalmazása), stb.

Az önkormányzatok – összhangban az 
uniós szabályokkal – a helyi gazdasági tevé-
kenységek végzéséhez pénzügyi ösztönzőket 
is biztosíthatnak (helyi befektetési alap fel-  
állítása, helyi adókedvezmények, helyi pénz-
helyettesítő eszközök, stb.), illetve közvetlenül 
is szerepet vállalhatnak a helyi gazdaság meg-
erősítésében (önkormányzati cégek létre-
hozása, önkormányzati beruházások megvaló-
sítása).

A fejlődés megalapozásához határozott 
irányítói, tulajdonosi vagy fenntartói dön-
tésekre van szükség, azonban ma már elér-
hetők és alkalmazhatók azok az eljárások, 
technológiák és megoldások, amelyek a tele-
pülések igazgatásában, az infrastrukturális és 

kereskedelmi hálózatok fenntartásában, ipari 
és közszolgáltató vállalatok üzemeltetésében, 
közintézmények működtetésében a hatékony-
ság növelését biztosítják, és amelyek segít- 
ségével belátható időn belül látványos ered-
ményeket lehet elérni.

A nagyobb önkormányzatoknak általában 
több lehetőségük van a problémák megol- 
dására, a helyi gazdaság fejlesztésére, vagy 
akár a felesleges kiadások elkerülésével meg-
takarítások elérésére, a településüzemeltetési 
és -fenntartási költségek csökkentésére, és ez-
zel egyidőben a környezeti állapot javítására. 
Nagyobb települések esetén van általában 
lehetőség a befektetés támogatására vonat-
kozó politika kidolgozására, illetve a városüze-
meltetés céljainak a meghatározására.

Hatékonyság szempontjából az önkormány-
zatok számára is egyre fontosabb, hogy kie-
melt figyelmet fordítsanak azokra a területekre, 
amelyek egyszerre szolgálják a klímavédelem, a 
vidékfejlesztés, a munkahelyteremtés, energia-
biztonság, élelmiszerbiztonság, stb. céljait. 
A jól átgondolt fejlesztések egyszerre több 
célkitűzés eléréséhez is hozzájárulhatnak, 
például a közösségi közlekedésben használt 
buszok lecserélése környezetkímélőkre nem 
csak az utasok komfortérzetét javítja, hanem 
a levegő minőségét is, továbbá hozzájárul az 
éghajlatvédelmi célok eléréséhez. 

A K+F+I tevékenység előmozdításának 
hatékony eszközei lehetnek az egyetemi 
együttműködések, és az olyan inkubátorházak 
létrehozásának ösztönzése, melyekben in-
novatív vállalkozások számára biztosítanak 
lehetőséget. Ezért különösen szerencsések 
azok a települések, ahol élenjáró szervezetek 
K+F+I műhelyei, illetve kiválósági központ-
jai működnek. Komoly innovációk bújhatnak 
meg egyetemi kutató műhelyekben, az e-
gyetemek továbbá egyedülálló tudásbázist 
teremthetnek a megfelelő szakemberek hely-
ben történő kiválasztásához. 
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3.3  A környezeti jog szerepe a
        KKV-k támogatási rendszerében

3.3.1  Bevezetés

A környezeti állapot folyamatos romlása az 
elmúlt évtizedekben újabb és újabb alapvető 
követelményeket támasztott a környezeti jog-
gal szemben. A választott eszközök és intéz-
kedések ahhoz sem voltak eddig elegendők, 
hogy megállítsák a negatív tendenciát, pláne 
kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy javítsanak 
a környezet állapotán. Ezért a hagyományos 
szabályozási módszer mellett szükségszerűen 
megjelent a gazdasági módszer (gazdasági 
eszközök alkalmazása), majd végül az ún. ön-
szabályozás (önkéntes eszközök alkalmazása).

3.3.2  Szabályozási követelmények

A hatékony környezeti szabályozásnak alap-
vetően a következő követelményeknek kell 
megfelelnie: 

 javuljon, de legalább ne romoljon a kör-
nyezet állapota;

 ellenőrizni és mérni kell a vállalkozások 
tevékenységének környezeti hatásait;

 szankciókat kell kidolgozni a normákat 
nem teljesítőkkel szemben;

 a szankciókat oly módon kell megha-
tározni, hogy ösztönözzék a gazdálkodókat 
korszerűbb beruházásokra (innovációra), 
technológia- és termékváltásra;

 adott környezetminőséget a lehető leg-
kisebb társadalmi ráfordítással kell elérni;

 a szabályozásnak figyelembe kell vennie, 
hogy a piac sehol sem tökéletes (az ál-
lami beavatkozások, monopóliumok be-
folyásolják), és a környezetvédelmi sza-
bályozásnak illeszkednie kell a gazdaság 
egyéb területein működő szabályozó 
mechanizmusokhoz,

 politikailag elfogadható legyen (mind a 
környezeti norma, mind a be nem tartók 
szankcionálása tekintetében);

 rugalmas legyen (azaz többféle eszközt is 
alkalmazni kell);

 áttekinthető legyen (a túl bonyolult sza-
bályozás megnehezíti a végrehajtást);

 képezzen forrásokat egyes környezeti fe-
ladatok ellátására;

 orientálja a gazdasági élet szereplőit.

A különböző szabályozási módszerek a 
környezeti jogban egymást kiegészítik, idő-
rendben a gazdasági és az önszabályozá-
si módszer később alakult ki, mint a hagyo-
mányosnak tekinthető, közvetlen (direkt) 
szabályozás. Az önkéntes eszközök meg-
jelenése valójában úgy is felfogható, mint 
a hagyományos és a gazdasági szabályozási 
módszer kudarca.

A szabályozás legkorábban kialakult mód-
szerénél figyelhető meg leginkább az állam 
közhatalmi jellege. A hagyományos szabá-
lyozás alapvetően jogszabályokkal operál; 
tipikus eszközei a különböző határértékek, 
engedélyek és bírságok. A hagyományos    
szabályozás legnagyobb hiányossága, hogy 
nem ösztönzi a környezethasználókat az 
előírtaknál szigorúbb követelmények teljesí-

3.2.3 Irodalom

1, Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
véleménye – Fenntartható gazdaság létre-
hozása fogyasztási modellünk megváltoz-
tatásával (Brüsszel, 2011.02.11.)

2, Helyi gazdaságfejlesztés – Ötletadó meg-
oldások, jó gyakorlatok, Területfejlesztési 
füzetek 2. NFM, NGM, VÁTI Nonprofit Kft., 
Budapest, 2010

3, Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan 
alapjai, Aula Kiadó, 2009 Önkormányza-
ti környezetvédelmi kézikönyv, Környezet-
védelmi kiskönyvtár 7. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 1999
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tésére, hanem bizonyos értelemben „jogot 
ad a szennyezésre”.

A gazdasági szabályozási módszer alap-
ját is jogszabályok jelentik, és a végrehaj-
tás során a hatóságok továbbra is jelen 
vannak, de a legfőbb cél kettős: egyrészt a 
környezethasználók ösztönzése, másrészt 
a környezet védelmében rejlő gazdasági 
előnyök kihasználása. A gazdasági szabá-
lyozás tipikus eszközei a különböző adók, dí-
jak, járulékok.

Az időben legkésőbb kialakult önsza-
bályozási módszerek akár a másik kettő 
kudarcára adott válaszként is felfoghatók. 
Az önszabályozás körébe tartozó eszközök 
alkalmazásával a szabályozás a gazdasá-
gi szervezetek menedzsmentjére, a vállalat 
vezetésére kíván hatni. Az alapját ebben az 
esetben is jogszabályokban fektetik le, és 
továbbra is az állami hatóságok ellenőrzik a 
hatékonyságát, de az alkalmazása teljes mér-
tékben önkéntes. Abban az esetben azon-
ban, ha a vállalkozás menedzsmentje úgy 
dönt, hogy igénybe veszi a jogilag szabályozott 
eszközöket, meg kell felelni az előírásoknak.

Tipikus eszközei a különböző vállalat-
irányítási rendszerek (szabványok/standar-
dok), gazdasági ágazatokon belüli etikai kó-
dexek, valamint a környezethasználók és a 
hatóságok között létrejött önkéntes megálla-
podások. Az önkéntes alapon alkalmazandó 
eszközök folyamatosan terjednek, de még 
messze nem érték el a bennük rejlő poten-
ciálokat.

A gazdasági szereplők szempontjából a 
legfontosabb kérdés a gazdaságstratégiai és 
a környezetvédelmi célok összehangolt meg-
valósítása. Mivel a KKV-k meghatározóak a 
munkahely-teremtés és -megőrzés terén, a 
különböző politikákat és stratégiákat a KKV-k 
igényeihez igazodva kell kialakítani.

A kutatás-fejlesztés és az innováció 
(K+F+I) – ideértve az öko-innovációt és a tár-
sadalmi innovációt is – a gazdaság jövőjét 
befolyásoló fő tényezők közé tartozik, ezért 
olyan gazdaságfejlesztési stratégiákra van 
szükség, amelyek képesek integrálni a ren-
delkezésre álló ágazati (például KKV-, logisz-
tikai vagy innovációs) stratégiákat. A K+F+I 
stratégia számos ponton elválaszthatatlanul 
kapcsolódik a tudománypolitikához is, bár 
a fókuszában elsődlegesen a hasznosítás-
orientált K+F, valamint a vállalkozások álta-
lánosabb innovációs tevékenysége áll.

Az Európai Unió 2010-ben új iparpolitika 
szükségességét hirdette meg ahhoz, hogy 
Európa versenyképes, tudásalapú, ökoha-
tékony gazdasággá alakulhasson át („EU-
RÓPA 2020: Az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája”). Ehhez a 
tagállamoknak eredményes humán (foglal-
koztatási, oktatási és szociális) politikát is 
folytatniuk kell, hogy csökkenjenek a kész-
ség-hiányok és minél több zöld munkahely 
jöjjön létre. Az új szolgáltatások, termékek 
és technológiák piacának kialakítása érdeké-
ben fejleszteni kell továbbá a közigazgatás 
működését, a közszolgáltatásokat, illetve elő 
kell mozdítani a zöld közbeszerzéseket. 

A sikeres K+F+I stratégia megvalósításának 
a szűken értelmezett szakpolitikákon túl-
mutató feltételei is vannak. Bár a horizontá-
lis stratégiák (például K+F, innováció, oktatás, 
foglalkoztatás, pénzügy) alapja minden eset-
ben és szükségszerűen a leginkább releváns 
ágazatok/szektorok (energia, mezőgazdaság, 
közlekedés, ipar, kereskedelem, turizmus, 
stb.) elemzése, és ehhez kapcsolódóan egy 
valóban hatékony cél- és eszközrendszer 
kidolgozása, beleértve a meglévő források ha-
tékony allokációját.

A nemzetközi tapasztalatok szerint a kuta-
tás-fejlesztés és innováció állami támogatá-
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sa, az ilyen tevékenységekbe történő állami 
beruházás számottevő multiplikátorhatással 
jár, és jelentős vállalati többlet-ráfordításokat 
generál. Az innovációs célkitűzésű programok 
különféle támogatási intézkedéseket jelent-
hetnek a K+F+I keretrendszerében, amelyeknek 
a környezeti teljesítmény javulásához is hozzá 
kell járulniuk:

  Anyagi ösztönzők:  
•  pályázat keretében elnyert, illetve   

egyedileg megítélt közvetlen támoga-
tások (visszatérítendő és vissza nem 
térítendő), 

• adó- és járulékkedvezmények, 
• munkahely-teremtési támogatások, 
• a beszállítói hálózat és a háttéripar fej-

lesztése, 
• képzési támogatások. 

  Nem anyagi jellegű támogatási formák:
• az adminisztrációs terhek (a bürokrácia) 

csökkentése, 
• a pályázati rendszer egyszerűsítése, 
• a képzési rendszer piaci igényekhez tör-

ténő igazítása, 
• a keresleti oldal érdekeltté tétele az 
   adott termék vagy szolgáltatás igény-

bevételére.

Az innovációs folyamat különböző típusú 
tudásokból és képességekből merít, amelyek 
gyakran több szereplő között oszlanak meg, 
ezért a szereplők együttműködésének ösz-
tönzése, elősegítése a tudás hasznosításának 
egyik fontos előfeltétele. A vállalkozásokkal 
folytatott együttműködés és partnerség javí-
tása a környezeti célkitűzések teljesítésében 
is stratégiai fontosságú kérdés.  

3.3.3   Irodalom

1, Az Európa 2020 stratégia kiemelt kez-
deményezése – Innovatív Unió, Európai 
Bizottság, SEC(2010) 1161

2, 2011. évi helyzetértékelés az „Innova-
tív Unió” megvalósításáról, Európai Bi-
zottság, COM(2011) 849 végleges

3, Bándi Gyula – Erdey György – Horváth Zsu-
zsanna – Pomázi István: Az Európai Unió 
környezetvédelmi szabályozása, Átdolgo-
zott kiadás, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Ki-
adó Kft., Budapest, 2004. 

4, Kerekes Sándor – Szlávik János: A környe-
zeti menedzsment közgazdasági eszközei, 
Környezetvédelmi kiskönyvtár 2., 

 KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Bu-
dapest, 2001. 
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4.1  ISO 14 001 és elemei, előírásai
        a környezeti tényezőkre és a 
        támogatások kapcsolata  

4.1.1  Bevezetés

A szabványok (standardok) olyan önkéntes 
dokumentumok, amelyek jelenlegi vagy jövő-
beni termékek, gyártási folyamatok, szolgál-
tatások vagy módszerek által betartandó 
(műszaki vagy minőségi) előírásokat határoz-
nak meg.    

4.1.2  A szabványosítás és 
           szabványok szerepe

A szabványosítás az ipar, a hatóságok és 
más érdekelt felek közötti együttműködés 
keretében jönnek létre, többnyire a vállala-
tok kezdeményezésre. A szabványok ismételt 
vagy folyamatos alkalmazás céljára jóváha-
gyott műszaki előírások, amelynek betartása 
nem kötelező. Egy adott területen kialakult 
legjobb gyakorlatokat összegzik, ezért a szab-
ványok mindig a kidolgozásukban résztvevők 
által elért konszenzusok eredményének 
tekinthető. Kidolgozásuk általában éveket 
vesz igénybe.

A szabványosítás különböző kérdésekre ter-
jedhet ki a kompatibilitás érdekében (például 
egy bizonyos termék különböző fokozata-
inak vagy méreteinek szabványosítására, vagy 
műszaki előírások meghatározására). A szab-
ványoknak különösen azokban az ágazatok-
ban kell lépést tartaniuk a gyors technológiai 
fejlődéssel, ahol rövid termék-, élet- és fej-
lesztési ciklusok a jellemzőek.

A szabványoknak a termékek és szolgál-
tatások teljes életciklusa során a lehető leg-
nagyobb mértékben figyelembe kell venniük 
a környezeti hatásokat. Az eltérő, egymásnak 
gyakran ellentmondó nemzeti szabványok 
korlátozhatják a nemzeti piacok működését, 
továbbá műszaki vagy kereskedelmi aka-
dályt hozhatnak létre a szállítói láncban, ha 
a nemzeti szabványt a protekcionizmus esz-
közeként alkalmazzák.

A szabványok fajtái:
  nemzetközi szabvány (valamely nemzet-

közi szabványügyi testület által elfoga-
dott);

  európai szabvány (valamely európai szab-
ványügyi testület által elfogadott);

 nemzeti szabvány (nemzeti szabványügyi 
testület által elfogadott).

    Nemzetközi szabványügyi testületek: 
   Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO),
 Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 

(IEC),
  Nemzetközi Távközlési Unió (ITU).

A szabványok bevezetésének előnyei:
   költségek csökkenése (pl. a vállalatok nem 

kell állandóan igazolniuk az alapvető jog-
szabályi követelményeknek való meg-
felelést), 

 a keresleti és kínálati oldal közötti in-
formációs aszimmetria csökkenése,

 új és jobb termékek vagy piacok fejlődé-
sének ösztönzése,

 jobb ellátási feltételek elősegítése.

 

4  EU és nemzeti standardok, 
    szabványok mint eszközök 
    (Dr. Pánovics Attila)
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4.1.3  Az ISO 14001 szabvány 

A környezetközpontú irányítási rendszerek 
a környezeti jog szabályozási módszerei közül 
az önkéntes szabályozás eszközei közé tar-
toznak, mely a hagyományos (direkt) és a gaz-
dasági szabályozási módszer kiegészítéseként 
fogható fel. Az irányítási rendszerek többfélék 
lehetnek, például minőségirányítási rend-
szert, pénzügyi irányítási rendszerek vagy 
környezetközpontú irányítási rendszerek. 
Utóbbiak a gazdasági tevékenység környezet-
terhelésének a csökkentését szolgálják egy-
egy adott szervezetnél.

A környezetközpontú vállalatirányítási rend-
szer a vállalat általános irányítási rendszerének 
a része, amely tartalmazza a környezeti politika 
kidolgozására, megvalósítására, fenntartására 
és felülvizsgálatára vonatkozó feladat- és ha-
tásköröket, gyakorlati eljárásokat és folyama-
tokat, tervezési és ellenőrzési tevékenységeket, 
valamint a szükséges erőforrásokat. Amennyi-
ben a vállalat számára a tevékenysége miatt 
egyszerre több szempont figyelembe vétele 
szükséges, úgy kiépíthet ún. integrált irányítá-
si rendszert, amely tartalmazhatja a meglévő 
irányítási rendszerek tetszőleges kombinációját. 
Az irányítási rendszerek esetén lehetőség van 
tanúsításra is. 

Az ISO 14000 szabványcsoport tartalmaz-
za a környezetközpontú irányítási rendsze-
rek (vagy más néven környezetmenedzs-
ment rendszerek) alapvető és tanúsítható 
követelményeit, lehetővé téve a környezeti 
teljesítmény folyamatos javítását. A szab-
ványsorozat részei, az egyedi szabványok ha-
tározzák meg együttesen a környezettudatos 
menedzsment vállalatoknál alkalmazandó 
irányelveit.

Az ISO 14001 szabvány („Környezetköz-
pontú irányítási rendszerek. Követelmények 
és alkalmazási irányelvek”) alkalmazása 

nem kötelező, de bizonyos területeken (pél-
dául közbeszerzés) egyre inkább kötelező 
elvárásként jelenik meg, azaz az önkéntes 
eszközök egy része fokozatosan kötelező 
előírássá válik.

Elvi felépítése és alkalmazása nagyban 
hasonlít a széles körben ismert ISO 9001 
minőségirányítási rendszer szabványára, mely-
nek lényege, hogy egy független tanúsító ál-
tali auditálást követően a tanúsító kiállít az 
adott szervezetre nézve egy tanúsítványt, 
amivel igazolja, hogy a működése megfelel az 
ISO 9001 szerint kialakított minőségirányítási 
rendszer követelményeinek.

Az ISO 14001 nem ír elő újabb környezet-
védelmi követelményeket, hanem igazolja, 
hogy a szervezet:

 
 önkéntesen, saját elhatározásából megfe-
lelő környezetközpontú irányítási rend- 
szert működtet;
 környezetvédelmi teljesítményét folyama-
tosan ellenőrzi, értékeli, javítja és doku-
mentálja;
 a kiépített rendszerét független szervezet 
által tanúsíttatni kívánja.

 
Az ISO 14001 egy zárt hatásláncú, ismétlődő 

körfolyamatra, az ún. „PDCA-ciklusra” épül:

1. Tervezés (Plan)
A probléma felvázolása és a vonatkozó in-

formációk megjelölése, prioritások felállítása 
és stratégia alkotása (a célok és a célok eléré-
séhez szükséges tevékenységek meghatározá-
sa).

2. Megvalósítás (Do)
A stratégiában foglalt feladatok megvalósí-

tása, információk összegyűjtése és elemzése. 
A beavatkozás nem közvetlenül a tevékeny-
séget érinti, hanem mindig közvetett módon, 
a tervezésen keresztül valósul meg.
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3. Ellenőrzés (Check)
A stratégia alapján bevezetett változta-

tások hatékonyságának vizsgálata, a működés 
nyomon követése és ellenőrzése, összevetése 
a jogszabályi és egyéb követelményekkel, va-
lamint jelentéstétel az eredményekről.

4. Intézkedés (Act)
Az ellenőrzés eredménye alapján újabb 

intézkedések meghozatala, ami zárja és egy-
ben újraindítja a folyamatot. 

A PDCA elvileg bármilyen tevékenységre, 
folyamatra, rendszerre, koncepcióra, elgon-
dolásra vonatkoztatható modell, ami lehetővé 
teszi a folyamatos és sikeres fejlesztést. Emi-
att kompatibilisnek tekinthető az ISO 14001 
szabványban foglalt „folyamatközpontú meg-
közelítéssel” is.

Az ISO 14001 szerinti rendszer kiépítésé-
nek alapelemei:

 környezeti politika (környezeti állapot-
felmérés, nyilvánosság, stb.);

  tervezés (környezeti tényezők, jogi köve-
telmények, stb.);

 bevezetés és működtetés (felelősség, 
képzés, dokumentáció, stb.);

 ellenőrzés és helyesbítő tevékenységek 
(mérés, auditálás, stb.);

 vezetőségi átvizsgálás (környezeti politi-
ka áttekintése, hatékonyság értékelése, 
stb.).

Az ISO 14000 sorozat többi szabványa 
részletesen foglalkozik a környezetközpontú 
irányítás egyes elemeivel, például:

 ISO 14020 – Környezeti címkék és nyilat-
kozatok; 
 ISO 14030 – Környezeti hatás értékelése; 
 ISO 14040 – Életciklus-értékelés;
 ISO 14060 – Útmutató környezeti szem-
pontok figyelembevételéhez a termék- 
szabványokban.

Korábban a 14000-es szabványsorozat-
hoz tartozott a környezeti auditálás alapel-
veit tartalmazó ISO 14010-es szabványcso-
port, azonban ezeket az ISO 9001 és az ISO 
14001 szabványok harmonizálási törekvései 
miatt hatályon kívül helyezték, és helyette 
kiadták az ISO 19011:2002 szabványt, mely 
innentől az auditálás egységes szabványának 
tekinthető. 

4.1.4  Irodalom

1. Bulla Miklós: Környezetközpontú Irányítási 
Rendszerek áttekintő (KÉZIKÖNYV), 2004 
(http://www.sze.hu/~bulla/KIR2.doc).

2. Krämer, Ludwig: Az Európai Unió környe-
zeti joga, Budapest-Pécs, Dialóg Campus 
Kiadó, 2012

3. Kósi Kálmán – Valkó László (szerk.): Környe-
zetmenedzsment, Typotex Kiadó, Buda-
pest, 2006

 4.2  Az EMAS elemei és 
        támogatással kapcsolatos 
        vonzatai

4.2.1 Bevezetés

Az EMAS az Európai Unió környezetvédel-
mi vezetési és hitelesítési rendszere (Euro-
pean Eco-Management and Audit Scheme), 
amely magában foglalja az ISO 14001 szabvány 
követelményeit, valamint a felülvizsgálatra és 
ellenőrzésre, az alkalmazottak bevonására, a 
környezeti teljesítmény folyamatos fejleszté-
sére, valamint a nyilvánossággal és az alkal-
mazottakkal való kommunikációra vonatkozó 
további elemeket is. 

4.2.2  Az európai szabványosítás

A szabványok és a szabványosítás az Euró-
pai Unióban különösen hatékony szabályozási 
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eszközként jelennek meg, bár a szabványosí-
tás gazdasági haszna lényeges különbségeket 
mutat az egyes uniós tagállamok között. Az 
európai integráció alapja a mai napig az egy-
séges piac, a szabványok pedig elsősorban a 
határokon átnyúló ügyletek esetében növelik 
a kereskedelmet.

Az európai harmonizált szabványok biz-
tosítják, hogy a termékek megfeleljenek az 
uniós jogszabályokban megállapított alap-
vető követelményeknek. A szabványokat,   
szabványosítást szabályozási eszközeként 
használják többek között a termékek egy-
séges piacának működése, a hálózatok és 
rendszerek (különösen az IKT területén) 
interoperabilitásának, a magas szintű fo-
gyasztó- és környezetvédelem, valamint a 
nagyobb innováció és társadalmi befogadás 
biztosítása érdekében. 

Európai szabványügyi testületek:

 CEN (Európai Szabványügyi Bizottság);
 CENELEC (Európai Elektrotechnikai Szab-
ványügyi Bizottság);
 ETSI (Európai Távközlési Szabványügyi In-
tézet).

4.2.3 Az EMAS-rendszer 

Az EMAS az Európai Unió akkreditált, hite-
lesített környezetközpontú irányítási rend-
szere, amely segíti a benne részt vevő szer-
vezeteket abban, hogy a környezeti hatások 
csökkentésével és a források hatékonyabb 
felhasználásával optimalizálják a termelési fo-
lyamataikat. Alapvetően önkéntes jellegű esz-
köz, amely a környezetvédelmi szempontokat 
a szervezet kollektív értékrendszerébe integ-
rálja, ezáltal csökkenti a költségeket, javítja a 
környezet állapotát és a vállalat arculatát. 

Az EMAS-rendszert az Európai Közösség 
1993-ban hozta létre (1836/93/EK rendelet; 

EMAS I.). A rendeleti forma kiválasztása mu-
tatja, hogy az Unióban egységes szabályok 
vonatkoznak az EMAS-ra, annak ellenére, 
hogy a vállalatok szabadon dönthetnek a 
rendszer bevezetéséről.

Az EMAS I. eredetileg az ipari és termelő 
szektorban működő szervezetek egyes te-
lephelyeire terjedt ki. A 2001-ben felül-
vizsgált rendszer (az Európai Parlament 
és Tanács 761/2001/EK rendelete; EMAS 
II.) már a több tagállamban telephellyel 
rendelkezőkre is kiterjedt, az EMAS III. (1221 
/2009/EK rendelet) pedig már az EU-n kívüli 
szervezetek esetén is alkalmazható. Az ISO 
szabványrendszerrel ellentétben, amely a vi-
lág valamennyi szervezete számára nyitott, az 
EMAS-t továbbra is elsődlegesen az EU-ban, 
illetve az Európai Gazdasági Térségben (EEA/
EGT) telephellyel rendelkező szervezetek 
használják.

Szervezetek azzal a feltétellel vehetnek 
részt az EMAS-rendszerben, ha környezet-
védelmi politikát dolgoznak ki, környezet-
védelmi állapotfelmérést végeznek (ami 
a szervezet tevékenységeivel, termékeivel 
és szolgáltatásaival kapcsolatos környezeti 
tényezők, környezeti hatások és a szervezet 
környezeti teljesítményének kezdeti át-
fogó elemzését jelenti), környezetközpon-
tú irányítási rendszert hoznak létre, belső 
környezetvédelmi ellenőrzést tartanak, il-
letve környezetvédelmi nyilatkozatot adnak 
ki. Egy adott tagállam szervezeteinek a nyil-
vántartásba vételi kérelmüket a tagállam ille-
tékes hatóságához kell benyújtaniuk.

A környezetvédelmi nyilatkozat a nyil-
vánosság és egyéb érdekelt felek számára 
nyújtott átfogó tájékoztatás egy szervezettel 
kapcsolatban a szervezet környezeti prog-
ramjáról és célkitűzéseiről, felépítéséről és 
tevékenységeiről, környezeti politikájáról 
és környezetvédelmi vezetési rendszeréről, 
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tevékenységének környezeti hatásairól, va-
lamint környezeti teljesítményéről és a jogi 
előírásoknak való megfeleléséről. A nyilatko-
zatot rendszeresen frissíteni kell, illetve a nyil-
vánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, 
tájékoztatva a közvéleményt és más érde-
kelt feleket a vonatkozó környezetvédelmi 
jogi előírásoknak való megfelelésről, illetve 
a szervezet környezeti teljesítményéről (szer- 
vezet vezetésének környezeti tényezőkkel 
kapcsolatos, mérhető eredményeiről). 

A környezetvédelmi nyilatkozat független 
környezetvédelmi hitelesítő általi hitelesíté-
sét és érvényesítését követően a szervezet 
kérelmezheti nyilvántartásba vételét az ille-
tékes nemzeti testületnél. A hitelesítés egy 
környezetvédelmi hitelesítő által végzett 
értékelési eljárást jelent, amely bizonyítja, 
hogy a szervezet környezeti állapotfelmé-
rése, környezeti politikája, környezetvédel-
mi vezetési rendszere és környezetvédel-
mi ellenőrzési eljárásai és végrehajtása 
összhangban állnak az uniós előírásokkal. 
A nyilvántartás fenntartásához a szervezet-
nek rendszeresen jelentést kell készítenie 
környezetvédelmi teljesítményének javu-
lásáról, és tanúsítania kell, hogy az meg-
felel a környezettel kapcsolatos hatályos jogi 
követelményeknek. 

Az EMAS-rendszerben történő részvétel 
garantálja a külső partnerek és a nemzeti 
hatóságok számára, hogy az adott szervezet 
valamennyi vonatkozó környezetvédelmi 
előírást betartja, és folyamatosan javítja a 
környezetvédelmi teljesítményét. Az össze-
hasonlíthatóság érdekében a környezeti 
teljesítmény javulására vonatkozó jelentés-
nek a kulcsfontosságú területekre összpon-
tosító általános, ágazatspecifikus mutatókon 
kell alapulnia.

A Bizottság ágazati referenciadokumentu-
mokat dolgoz ki a környezetgazdálkodás leg-

jobb gyakorlatáról, amelynek a felhasználása 
a szervezetek számára önkéntes, a hitelesítők 
azonban kötelesek felhasználni a tevékeny-
ségük során.

Bár a rendszer bevetésének és kiépítésének 
pénzügyi költségei jelentősek, általánosság-
ban bizonyítható, hogy az átfogó környezet-
gazdálkodás bizonyíthatóan jobban működik, 
a pénzügyi és nem pénzügyi előnyök és költ-
ségek összehasonlítása alapján a rendszer ál-
talában sikeresnek tekinthető. 

Az EMAS továbbra is az ISO 14001 szab-
vány követelményei szerint megvalósuló 
környezetvédelmi vezetési rendszeren alap-
szik. Az EMAS elterjedését akadályozó legfon-
tosabb tényezők:

 magas költségek,
 gyenge vezetői elkötelezettség,
 túlzott adminisztratív terhek.

A 2009-ben bevezetett szabályozás cél-
ja a rendszer megerősítése, a hatékonyság 
növelése, illetve vonzóbbá tétele volt a szer-
vezetek számára (például az EMAS-ban való 
részvétel nyilvánosságának növelésén keresz-
tül). A tagállamoknak az EMAS-t (vagy más 
egyenértékű környezetvédelmi vezetési rend-
szert) figyelembe kell venni: 

 a közbeszerzési szakpolitikáikban, 
 a vállalkozási- és szolgáltatási szerződések 

teljesítési feltételeinek a meghatározá-
sánál. 

Az EMAS és az ISO14001 szabvány követel-
ményei közötti főbb eltérések:  

 Előzetes átvilágítás: az EMAS megköveteli 
a hitelesítés előtt álló szervezet előzetes 
környezeti átvilágítását, míg az ISO 14001 
nem. 

  Nyilvánosság: az EMAS megköveteli, hogy 
a vállalati környezeti politika, a környezeti 
program, a környezetvédelmi vezeté-
si rendszer és a környezeti teljesítmény-
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re vonatkozó számszerűsített adatok 
nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek a 
környezeti nyilatkozat részeként, míg az 
ISO14001 csak a környezeti politika nyil-
vánosságát követeli meg. 

 Ellenőrzés: az EMAS rendelet előírja a 
környezeti nyilatkozat érvényesítésének 
időintervallumait, az ISO 14401 nem. 

   Szerződő partnerek és beszállítók: az EMAS 
rendelet előírja a közvetett környezeti ha-
tások, így a beszállítók tevékenységé-
nek számbavételét is, illetve törekedni 
kell arra, hogy a szerződéses partnerek is 
megfeleljenek a szervezet környezeti poli-
tikájának. Az ISO14001 csak a szerződő 
vállalkozásokkal és szállítókkal történő 
kommunikációt követeli meg. 

 Elkötelezettségek és követelmények: az 
EMAS megköveteli a környezetvédelmi 
jogszabályoknak való megfelelést, míg 
az ISO 14001 megelégszik az arra való 
törekvés szándékáról szóló nyilatkozattal.

A 1221/2009/EK rendelet (EMAS III.) által 
bevezetett reform legfontosabb elemei:

 a jogi megfelelése követelményének erő-
sítése a rendszer hitelességének javítása 
érdekében,
 a KKV-k adminisztrációs és pénzügyi ter-
heinek csökkentése a hitelesítési és nyilván-
tartásba vételi eljárások gyakoriságának 
csökkentésével,
 a több telephellyel rendelkező szervezetek 
adminisztrációs és pénzügyi terhei csök-
kentése egy egyesített nyilvántartásba vé-
teli eljárás bevezetésével,
 az EU-n kívüli szervezetek bátorítása az 
EMAS megszerzésére a „globális EMAS” 
bevezetésével,
 az összehasonlíthatóság érdekében kör-
nyezetvédelmi alapmutatók és az ágazati 
referencia dokumentumok bevezetése,
 tagországi információ-szolgáltatás beveze-
tése az EMAS megvalósításának megköny-
nyítésére,

 az EMAS ismertségének javítása,
 egyetlen EMAS logó bevezetése.

 4.2.4  Irodalom

1. Csutora Mária – Kerekes Sándor: A környe-
zetbarát vállaltirányítás eszközei, KJK-
KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Buda-
pest, 2004. 

2. Bándi Gyula – Erdey György – Horváth Zsu-
zsanna – Pomázi István: Az Európai Unió 
környezetvédelmi szabályozása, Átdolgo-
zott kiadás, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Ki-
adó Kft., Budapest, 2004. 

3. Krämer, Ludwig: Az Európai Unió környezeti 
joga, Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 
2012.

4.3 További ISO szabványok a
        környezeti teljesítményre 
       (14 030, 14 060)

4.3.1  ISO 14030 – Környezeti 
           hatás értékelése 
   (Szabvány: ISO 14031:2001 
           Környezetközpontú irányítás. 
           A környezeti teljesítmény 
           értékelése)  

A vállalatok környezeti teljesítményének 
értékelését számos módszer alapján el lehet 
végezni. Ezek közül az egyik legegyszerűbb 
és leggyorsabban terjedő az ISO 14031 szab-
vány alapján történő környezeti teljesítmény-
értékelés (Environmental performance evalu-
ation – EPE). Az ISO 14031 szabvány alapján 
történő környezeti teljesítmény-értékelés 
elsősorban azoknál a vállalatoknál ajánlott, 
ahol működő környezetközpontú irányítá-
si rendszer van, vagy tervezik annak beve-    
zetését. A szabvány tehát a környezetköz-
pontú irányítási rendszerrel nem rendelkező 
cégek is alkalmazhatják, és megfelelő alapot 
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jelenthet egy ilyen rendszer bevezetéséhez. 
Emellett használható a kezdeti környezeti ál-
lapotfelmérés eszközeként, vagy például 
anyagmérleg készítésére is.

Az ISO 14031 szabvány egy viszony-
lag egyszerű és rugalmasan alkalmazható, 
megfelelő mennyiségű és minőségű mérő-
számmal történő, kiegyensúlyozott környe-
zeti teljesítmény-értékelést tesz lehetővé. 
Célja az vállalatirányítási rendszer fejlesztése 
és folyamatos javítása (a hatékonyabb és pro-
fesszionálisabb irányítás) számszerűsíthető 
formában, azaz objektív mérőszámok alap-
ján. Bevezetése pedig – hasonlóan az ISO 
14000 szabványcsoport többi eleméhez 
– az adott vállalat menedzsmentjén, an-
nak elkötelezettségén, illetve a vállalatnál 
meglévő erőforrásokon múlik.  

A környezeti teljesítmény a vállalat te-
vékenysége során a környezetre és emberi 
egészségre gyakorolt hatásokból és az ezek 
csökkentésére tett intézkedésekből tevődik 
össze. Az ISO 14031 megfogalmazásában 
a környezeti teljesítmény a környezeti té-
nyezők irányításának, kézbentartásának ered-
ményét jelenti az adott szervezetnél.

Az ISO 14031 szabvány a következő mérő-
számokat (indikátorokat) sorolja fel:

 Működési teljesítmény mérőszámok (in-
put/output anyag és energia, infrastruk-
túra és szállítás/közlekedés);
 Irányítási (vezetési) teljesítmény mérő-
számok (a rendszer egészét és a funk-
cionális területeket tekintve);
 Környezeti állapot mérőszámok (levegő, 
víz, talaj, stb.).

A szabvány legfőbb előnye tehát, hogy a 
keretében alkalmazott mérőszámok nem 
csak a fizikai működés teljesítményére (a 
környezetre nehezedő nyomásra) összpon-
tosítanak, hanem a környezet állapotára és 

az irányítási teljesítményre is. Utóbbiak cél-
ja, hogy csökkentsék a működés következté-
ben előállt környezetterhelés-növekedést. 
Az ISO 14031 tehát szigorúbb az ISO 14001-
nél, hiszen nem csak az irányítási rendszer 
folyamatos javítását követeli meg, hanem 
a szervezet által okozott környezetterhelés   
tényleges csökkentését is. Ez az ún. “pres-
sure – state – response” (terhelés – állapot-
változás – intézkedés) modell. 

Természetesen csak olyan adatok gyűj-
tésének van értelme a környezeti teljesít-
mény-értékelés keretében, amelyek tény-
legesen hozzá tudnak járulni a környezeti 
teljesítmény javításához. A környezeti telje-
sítménymérésre alkalmas adatokat a leg- 
több vállalat használ, de ezek csak ritkán áll-
nak össze olyan rendszerré, ami lehetővé teszi 
a környezeti teljesítmény hatékony javítását.

A környezeti teljesítmény értékelésének 
folyamata: 

 tervezés (a meglévő mérőszámok össze-
gyűjtése és újak alkotása);

 végrehajtás (a mérőszámként használha-
tó, vagy azok kiszámításához szükséges 
adatok elemzése és átalakítása és az in-
formáció értékelése);

 a környezeti teljesítmény felülvizsgálata 
és javítása.

A szabvány egyik gyengeségének azt tartják, 
hogy megelégszik a tevékenység meglévő 
formában történő, környezetvédelmi szem-
pontból minél hatékonyabb végrehajtásával. 
Másrészt nincs tekintettel a magasabb szintű 
(pl. országos szinten meghatározott) muta-
tókra, tehát az adott vállalatnak nem az át-
fogóbb adatok lebontása alapján kell megha-
tároznia a jövőbeni teljesítményét. 
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4.3.2  ISO 14060 
(Szabvány: ISO 14060 – Útmutató 
környezeti tényezők figyelembevételéhez 
a termékszabványokban)

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 
által kidolgozott szabványok jelentős része 
technikai jellegű, és vonatkozik a termékek 
technikai részleteire is (megjegyzendő, hogy a 
gyakorlatban már nem minden esetben lehet 
egyértelműen megkülönböztetni a termék- 
szabványokat a szolgáltatásokra vonatkozó      
szabványoktól, mivel számos termékszabvány-
nak van szolgáltatási eleme, a szolgáltatásokra 
vonatkozó szabványok pedig közben több eset-
ben részben termékekhez is kapcsolódnak). 
A szabványoknak történő megfelelés egy-
ben vélelmezi a termék biztonságosságának 
egy bizonyos – legalább az alapvető jogsza-
bályi követelményeknek megfelelő – szintjét. 
Mivel a harmonizált szabványok alkalmazása 
önkéntes alapú, a gyártó más olyan műszaki 
megoldásokat is alkalmazhat, amely igazolja, 
hogy a terméke megfelel az alapvető köve-
telményeknek. 

Megfigyelhető, hogy a környezeti szempon-
tok fontos és egyre növekvő szerepet játszanak 
nem csak a termékszabványok megállapítása 
során, hanem a termékek dizájnjának kialakítá-
sa és a termékfejlesztés során is. Mivel a termé-
kek előbb-utóbb hulladékká válnak, alapvető 
fontosságú, hogy a termékszabványokban és 
műszaki követelményrendszerekben a hulla-
dékgazdálkodási szempontokat is figyelembe 
vevő paraméterek kerüljenek meghatározás-
ra a másodnyersanyagok, illetve a hulladékból 
készült termékek piacának fejlesztése érdeké-
ben.

Az ISO 14060 szabvány valójában csak egy 
útmutató, aminek köszönhetően az előírásai 
könnyebben lépést tudnak tartani az egyre 
gyorsabb termékfejlesztési ciklusokkal. Az 
Útmutató elsődlegesen a termékszabványok 
(tehát más szabványok) készítői számára 
készült, a munkájuk megkönnyítése érdeké-
ben. 

Az ISO 14060 szabvány céljai:
 A termékszabványok előírásai, illetve az 
adott termék környezeti jellemzői és ha-
tásai közötti viszony felvázolása;

 Segítségnyújtás a termékszabványok elő-
írásainak kidolgozásához vagy felülvizs-
gálatához a potenciálisan kedvezőtlen 
környezeti hatások csökkentése érdeké-
ben, a termék teljes életciklusának kü- 
lönböző szakaszaiban;

 Annak hangsúlyozása, hogy a környezeti 
szempontok figyelembevétele a termék-
szabványokban egy komplex folyamat, 
ami megköveteli az egymással versengő 
prioritások egyensúlyba hozását;

 Javaslattétel az életciklus-szemlélet fi- 
gyelembe vételére a szabványosítani 
tervezett termékek környezetvédelmi 
előírásainak meghatározása során;

 A releváns szektorok útmutatóiban a kör-
nyezeti szempontok termékszabványok-
ban történő megjelenítésének elősegítése, 
összhangban az Útmutató alapelveivel és 
megközelítéseivel.

Az ISO 14060 Útmutató a környezeti irányí-
tása három stratégiai kérdésére koncentrál: 

 erőforrások megőrzése,
 szennyezés megelőzése,
 ökodizájn.

4.3.3  Irodalom

1. Torma András: Környezetmenedzsment 
rendszerek, Pannon Egyetem - Környezet-
mérnöki Intézet, 2011 

 (http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/
tamop425/0021_Kornyezetmenedzsm-
ent_rendszerek /ch01s02.html). 

2. Tóth Gergely: Vállalatok környezeti telje-
sítményének étékelése – A környezeti 
teljesítmény-értékelés elméleti gyökerei, 
alkalmazási lehetőségei, terjedése, hasz-
nai és korlátai, Doktori (Ph.D.) értekezés, 
BKÁE, Budapest, 2002 (http://phd.lib.uni-
corvinus.hu/221/1/toth_gergely.pdf).
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5  Az R&D üzlet közösségi támogatása
    (Dr. Pánovics Attila)

5.1 Közvetlen támogatások

5.1.1  Bevezetés

Az ökoinnováció (környezet-orientált in-
nováció) esetén az új ismeretek a szakem-
berekig már sok esetben eljutnak, azonban 
a szolgáltatásokban, technológiákban és a 
termékekben csak ritkán hasznosulnak, azaz 
az innovációs lánc zárása általában továbbra 
is hiányzik. Az ökoinnovációk eredményei 
így viszonylag lassan jutnak a piacra (kivéve 
a megújuló energiaforrások felhasználását 
az uniós energia- és éghajlat-politika ered-
ményeként). Az innovatív vállalkozásoknak 
egyébként is számos akadállyal kell szem-
benézniük, a kifejezetten ökoinnovációval 
foglalkozó vállalkozások esetében azonban 
ezek rendszerint még súlyosabbak.

A környezeti iparágakra jellemző a nagy-
számú kis- és középvállalkozás (KKV) jelenlé-
te, melyek a teljes foglalkoztatás körülbelül 
felét biztosítják. Ezért a közpolitikáknak és 
a kapcsolódó intézkedéseknek kedvezőbb 
körülményeket kell teremteniük az ökoin-
nováció számára. A nagyvállalatok rendsze-
rint közvetlen állami támogatások nélkül is 
folyamatosan fejlesztik a termékeiket, illetve 
rendelkeznek az ehhez szükséges fejlesztési 
forrásokkal. 

5.1.2  K+F+I források 

Általánosságban megállapítható, hogy az 
EU-ban a vállalkozások K+F+I tevékenysége 
országokon belül is nagy eltéréseket mutat a 

gazdasági szektorok, a vállalkozások mérete, 
illetve a vállalkozások tulajdonosi szerkezete 
szerint. A gazdasági válság következménye-
ként a szűkülő nemzeti K+F+I források mel-
lett egyre fontosabbá váltak az uniós finan-
szírozási lehetőségek. A KKV-k esetében a 
gazdasági válság miatt a források felhaszná-
lása szempontjából kockázatosabb beavat-
kozások szerepének relatív háttérbe szorulá-
sa figyelhető meg, illetve továbbra is jellemző 
az üzleties típusú, befektetés- és megtérü-
lés orientált gondolkodásmód, amely jobban 
preferálja az alacsony kockázatú projekteket.

Az Eurobarometer 315. sz. gyorsfelmé-
rése megmutatta, hogy a vállalatok sze-
rint az ökoinnováció gyorsabb elterjedésé-
nek és fejlődésének útjában álló akadályok 
elsősorban a következők:

 Bizonytalan piaci kereslet,
 A beruházás megtérülésének 

      bizonytalansága,
 A vállalkozás tőkehiányos helyzete.
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7.sz. ábra: Az ökoinnováció gyorsabb elterjedésének és fejlődésének útjában álló akadályok a vállalatok 
nézőpontjából

Ami az ökoinnováció elterjedését és 
fejlődését felgyorsító, motiváló tényezőket 
illeti, a következők szerepeltek az első he-  
lyeken:  

  Az energiaárak várható emelkedése,
  A jelenlegi magas energia- és 

      nyersanyagárak.

Emellett fontos szempontként jelentek még 
meg a jó üzleti partnerek, a piaci részesedés 
megőrzése/növelése, valamint a tudáshoz 
(külső információkhoz, szakismeretekhez) va-
ló hozzáférés.



41

8. sz. ábra: Motiváló tényezők, amelyek felgyorsíthatják az ökoinnováció elterjedését és fejlődését

Az Európa2020 stratégiai program végre-
hajtása keretében az uniós tagállamok több- 
sége foglalkozik a kutatási és innovációs 
keretfeltételek javításával, illetve a kutatás 
és az innováció – elsősorban K+F adóügyi 
ösztönzőkkel történő – jobb pénzügyi támo-
gatásának megteremtésével, valamint az in-
novatív kkv-k különböző formákban történő 
támogatásával, a kockázati tőkét is beleértve. 
Az Európai Unió közvetlenül vagy nemzeti (re-
gionális) szinten kezelt programokon keresz-
tül biztosít különböző (anyagi és nem anyagi 
jellegű) támogatásokat a KKV-k számára; ezek 
az európai uniós források is közfinanszírozású 
támogatásnak minősülnek. 

A támogatások jelentősen ösztönözhetik 
K+F beruházások megvalósítását, ha a vállal-

kozás ezzel:
 növelni tudja a ráfordításait, és/vagy
 gyorsítani tudja a beruházás ütemtervét.

A 2007–2013 közötti időszakra szóló több- 
éves pénzügyi keret részeként az Európai 
Bizottság támogatja az ökoinnovatív tech-
nológiákkal kapcsolatos kutatási és demon-
strációs projekteket, valamint a technológiák 
piacra jutását.  Az e programokkal megvaló-
suló szinergia keretében a tagállamok és ré-
giók is igénybe vehetnek kohéziós politikai 
támogatásokat az ökoinnováció további al-
kalmazásához és terjesztéséhez.

A támogatási programok négy kategóriá-
ba sorolhatók: 
1. Tematikus támogatási lehetőségek (hozzá-
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adott értéket jelentő és több országra 
kiterjedő projektekhez, illetve konkrét 
célokhoz kötődnek, például kutatás, kép-
zés, környezetvédelem);

2. Strukturális alapok (az Európai Regionális 
Fejlesztesi Alap – ERFA és az Európai Szo-
ciális Alap – ESZA);

3. Pénzügyi eszközök (többnyire csak köz-
vetetten érhetők el, például az Európai 
Beruházási Alaptól megszerezhető for-
rások);

4. Támogatás a KKV-k nemzetközivé tételére 
(általában közvetítő szervezeteknek, álla-
mi hatóságoknak biztosított források). 

1. A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékeny-
ségek tematikus finanszírozási lehetőségei:

 LIFE+ (környezet- és természetvédelem);
 A hetedik kutatási és technológiafejlesz-
tési keretprogram (FP7, 2007-2013) kü- 
lönböző alprogramjai:

 • „Együttműködés”” (32,3 milliárd 
euró a KKV-k kutatási projektek-
ben való részvétele érdekében);

 • „Ötletek” (7,5 milliárd euró);
 • „Emberek” (4,7 milliárd euró ipari 

vállalatok és egyetemek közötti 
partnerségekkel kapcsolatban);

 • „Kapacitások” (1,3 milliárd euró 
kifejezetten a KKV-k innovációs 
képességének erősítésére, illetve 
az új, technológia-alapú termékek 
és piacok kialakításához); 

  A versenyképességi és innovációs keret-
program (CIP, 2007-2013) két programja:

       • a vállalkozási és innovációs program 
(EIP), melynek célja az innováció 
feltételeinek javítása (legjobb gya-
korlatok tagállamok közötti cseréje, 
klaszterek, innovációmenedzsment, 
stb.);

        •  az IKT-politika támogatása (elektro-
nikus hálózatok és szolgáltatások, 
digitális technológiák, stb.);

  Eurostars (kifejezetten kisvállalkozások 
igényeire szabott támogatás a nemzet-
közi projektekben való részvétel segí-
tése érdekében). 

2. Strukturális alapok 

Ezek jelentik a KKV-k támogatása szem-
pontjából a legjelentősebb finanszírozá-
si eszközöket (különösen az ERFA forrá-
sai). Céljuk a régiók fejlődésében mutatkozó 
egyenlőtlenségek csökkentésének segítése, 
valamint a gazdasági és társadalmi kohézió 
előmozdítása az Európai Unión belül. A ked-
vezményezettek általában közvetlen hozzájáru-
lást kapnak a projektjeik megvalósításához, 
melyek kiválasztása és kezelése nemzeti (re-
gionális) szinten történik.

Az ERFA a tevékenységek széles körét társ-
finanszírozza: 

 Vállalkozói szellem, innováció és verseny-
képesség (innovatív technológiák és irányí-
tási rendszerek, információs és kommu-
nikációs technológiák, ökoinnováció, stb.);

 A KKV-k regionális és helyi környezetének 
fejlesztése (tőke biztosítása a kezdeti és a 
növekedési szakaszban, üzleti infrastruk-
túra biztosítása, támogatási szolgáltatások, 
üzleti együttműködés, stb.);

 Interregionális és határokon átnyúló együtt-
működés;

 Emberi erőforrások fejlesztése (ESZA-finan-
szírozás mellett).

Az ESZA támogatja alapvetően a munkavál-
lalók és a vállalkozások alkalmazkodóképes-
ségének növelését, a foglalkoztatáshoz tör-
ténő hozzáférés és a munkaerőpiacon való 
részvétel fokozását, a társadalmi beilleszke-
dés erősítését, a hátrányos helyzetű szemé-
lyek elhelyezkedését a munkaerőpiacon, il-
letve a partnerség erősítését.
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3. Pénzügyi eszközök:

 Gyorsan növekvő és innovatív KKV-k tá-
mogatása, KKV-garanciakeret, kapacitás-
építés a Versenyképességi és innovációs 
keretprogram (CIP) részeként;

 JEREMIE (innovatív finanszírozási formák, 
vállalkozásindítás, technológiaátadás, in-
novációs alapok, mikrohitel támogatása, 
stb.);

 JASMINE (mikrofinanszírozási intézmé-
nyek támogatása);

 Az Európai Beruházási Alap saját beruházá-
sai (kockázati tőke- és garanciaeszközök);

 Az Európai Beruházási Bank hitelkonstruk-
ciói;

 „Progress” mikrofinaszírozási eszköz (mik-
rohitelek kisvállalkozások és munkahe-
lyüket elveszített, saját vállalkozás beindí-
tását tervező emberek számára).

4. Támogatás a KKV-k nemzetközivé té-
telére (Szomszédsági beruházási eszköz, Ke-
leti partnerségi program, stb. keretében).   

A tervek szerint az Európai Bizottság 
2014-től (a következő többéves pénzügyi 
keret összefüggésében, beleértve a Horizont 
2020 programot és a kohéziós politikát is) 
megfelelő kezdeményezéseket fog elindítani 
annak érdekében, hogy:  

 a tagállamokkal és régiókkal együtt-
működve érvényesítse az ökoinnovációt 
a kohéziós politika 2014–2020-ra vonat-
kozó operatív programjaiban, különösen 
az intelligens szakosodást segítő regioná-
lis innovációs stratégiákon keresztül, 
amelyek előfeltételt képeznének;

 létrehozzon két innovatív pénzügyi esz-
közt: egy uniós kölcsön- és garanciaszolgál-
tatást, valamint egy tőkeinstrumentumot 
a kutatás és az innováció támogatására. Az 
elsőnek egy keresletközpontú és egy poli-
tika-központú eleme lesz, amely magában 
foglalja az ökoinnovációt is. A második az 

indulási és a növekedési szakaszra összpon-
tosít, és középpontjában ökoinnovációval 
kapcsolatos témák állnak. Mindkét eszköz 
ad hoc beruházási ösztönzőket nyújt, hogy 
elősegítse a magánfinanszírozás mozgósí-
tását az ökoinnováció területén;

 technikai segítségnyújtási rendszereket 
dolgozzon ki annak érdekében, hogy se-
gítse a kkv-kat és a pénzügyi szektort meg-
térülést ígérő projektek kidolgozásában, 
megbecsülje megtérülésüket, és kockázat- 
finanszírozással támogatott projekteket 
hajtson végre;

 a Horizont 2020 program meg fogja 
erősíteni az ökoinnováció szerepét, és 
többek között támogatni fogja az ökoin-
novációval foglalkozó kkv-kat piacra lé-
pésük kezdeti szakaszában.  

5.1.3   Irodalom

1. 315. sz. Eurobarométer gyorsfelmérés: Az 
európai vállalkozók ökoinnovációhoz való 
hozzáállása, 2011. március

 Az Európai Unió támogatási program-
jai KKV-k számára – Az európai KKV-k 
rendelkezésére álló főbb finanszírozá-
si lehetőségek áttekintése, Európai Bi-
zottság, 2012. január

 (http://ec.europa.eu/enterprise/news-
room/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7277)

2. Closing the Eco-Innovation Gap, An eco-
nomic opportunity for business, EIO An-
nual Report, Eco-Innovation Observatory 
(EIO), February 2012. 

3. Innováció a fenntartható jövőért – Az 
ökoinnovációs cselekvési terv (Eco-AP), 
Európai Bizottság, COM(2011) 899 vég-
leges, 2011.12.15.
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5.2  R&D adók

5.2.1 Bevezetés

A kutatás-fejlesztési és innovációs stra-
tégiák sikerességéhez elengedhetetlen, hogy 
a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer va-
lamennyi elemét érintsék, azaz olyan kör-
nyezetet kialakítsanak ki, amelyben a kuta-
tás-fejlesztéssel foglalkozó közintézmények 
és vállalatok, valamint az innovatív vállal-
kozások egyaránt fejlődni képesek. Ehhez 
forrásokra (elsősorban közvetlen támoga-
tásokra) szükség, mégis legalább ilyen fon-
tos az adókedvezmények rendszere, a verseny-
jogi szabályozás, az innováció intézményi 
környezete, vagy a felsőoktatási és az aka-
démiai kutatóhálózat. 

A KKV-knak különösen nagy szerepet 
kell játszaniuk új technológiák és megol-  
dások kidolgozásában, valamint azok alkal-
mazásában. A K+F beruházások támogatása 
esetén az adórendszeren belül is ösztönözni 
kell a vállalkozásokat ilyen beruházások meg-
valósítására. 

5.2.2 Támogatási rendszerek  

Az Európai Unió átlagosan a GDP 1,9%-
át költi kutatás-fejlesztésre, 2020-ra pedig 
3%-os célérték elérését tűzte ki, ezért az 
úgynevezett Horizont 2020 programra – a 
jelenleg futó, 7. Keretprogramhoz képest – 
nagyságrenddel több forrást kíván fordítani 
ilyen irányú tevékenységekre.  Emellett je-
lentős különbség figyelhető meg az EU köz-
ponti országai, valamint a kelet-közép- és a 
dél-európai régió országai között. 

A KKV-k támogatási rendszerével kapcso-
latban az első és legfontosabb kritérium a 
stabil, kiszámítható és innovációbarát gaz-
dasági és szabályozási környezet, mint külső 
tényező. A stabil jogszabályi környezeten túl 

a makrogazdasági környezetet, a tőkepiac 
működése (különösen a kockázatvállalá-
si hajlandósága és az innovációra való nyi-
tottsága), a közigazgatás működése, valamint 
a közbeszerzési gyakorlat is alapvetően be-
folyásolja az innovációs tevékenységet, szá-
mos egyéb (külső és belső) tényező mellett. 

Az állami támogatásokra vonatkozó uniós 
szabályok miatt az állam csak a piaci ver- 
senyt nem torzító módon támogathatja a vál-
lalkozások K+F (és technológiai innovációs) 
tevékenységét, és törekednie kell arra, hogy a 
közfinanszírozás mellett a magánbefektetőket 
is ösztönözze a kisebb cégekbe történő befek-
tetésekre.

Míg a környezeti politika ún. megosz-
tott hatáskörbe tartozó terület az Európai 
Unióban, addig az adózás terén továbbra is 
alapvetően a tagállamok kezében maradt 
meg a döntéshozatali kompetencia. A tagál-
lami forgalmi adók, jövedéki adók és köz-
vetett adók egyéb formáira vonatkozó jog-
szabályok harmonizációjára is csak olyan 
mértékben van lehetőség, ami a belső piac 
létrehozásához, működéséhez, és a ver- 
seny torzulásának elkerüléséhez szükséges. 
A nemzeti szintű adózási szabályok ezen 
felül nem lehetnek más tagállamok termékei-           
vel szemben közvetlenül vagy közvetve disz-
kriminatívak, illetve a tagállamok nem vet-
nek ki más tagállamok termékeire olyan 
természetű belső adót, amely más termékek 
közvetett védelmét szolgálhatja.

Annak ellenére, hogy az adózási politi-
ka alapvetően tagállami jogkör maradt az 
EU-ban továbbra is, kulcsfontosságú, hogy 
az adózás és árképzés jobban tükrözze a 
környezeti költségeket és előnyöket. Emel-
lett az adózás terén el kell kerülni azt is, hogy 
a fenntarthatóság és a működőképesség je-
gyében tovább növekedjen a fiskális verseny 
a tagállamok között.
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Direkt és indirekt eszközök

Az innovációs folyamat egyik gyakori szűk 
keresztmetszete a finanszírozás hiánya. Fő-
ként a KKV-k tőkeszegények, amely lehetet-
lenné teszi az alkalmazott K+F tevékenységet. 
Emellett általában kevesebb ismeretük is van 
a finanszírozás formáiról, amelyek egyéb-
ként is gyakran nehezen hozzáférhetőek a 
számukra. Az állam feladata nem az egyes 
ágazatokba történő beruházás, hanem sok-
kal inkább az ehhez szükséges kedvező üzleti 
és szabályozási környezet megteremtése.

Az állam részéről támogatás nyújtható: 
 a K+F+I projektek előkészítéséhez és 
megvalósításához;

 a projektekkel kapcsolatos szervező, köz-
vetítő, tanácsadó és hálózatépítő tevékeny- 
séghez;

 a nemzetközi együttműködés keretében 
folytatott K+F+I tevékenységekhez.

A közfinanszírozású támogatással meg-
valósuló projektek esetén a pályázati kiírás-
ban kell meghatározni a támogatásban 
részesíthetők körét, figyelembe véve a 
nemzetközi és EU-s követelményeket is. Azo-
nos típusú projektek esetében egységes pénz- 
ügyi tervezési, felhasználási és elszámolási 
szabályokat kell alkalmazni. 

Az állam többféle módon nyújthat támo-
gatásokat a K+F+I területet ösztönző gaz-
dasági szabályozási rendszer keretein belül 
(különös tekintettel az uniós kötelezett-
ségekre):

 vissza nem térítendő támogatások (pél-
dául eszközbeszerzés), beruházási támo-
gatások (például ingatlan vásárlása);
 közvetlen termelési (piaci) támogatás;
 kedvezményes hitelkonstrukciók (például 
kedvezményes kamatozású hitelek nyúj-
tása a kereskedelmi banki módszerekkel 
nem, vagy nem a kívánt mértékben finan-

szírozott KKV-k fejlesztése érdekében);
 kamattámogatás (például nemzetközi 
vagy uniós forrásból támogatott projek-
tek esetén);
 tőkejuttatás, kockázati tőke (például a 
korai, illetve növekedési életszakaszban 
lévő innovatív KKV-k forráshoz juttatása 
kockázati tőkealapok segítségével);
 garancia (például KKV-k hiteleihez garan-
cia nyújtása);
 tájékoztatási és promóciós tevékeny-
ségekhez nyújtott támogatás; 
 képzéshez nyújtott állami támogatás; 
 tanácsadói hálózatok kialakításának tá-
mogatása;
 adó- és járulékkedvezmények, stb.

A K+F+I célú állami támogatások jellemzően 
vissza nem térítendő jellegűek, és a K+F 
tevékenység átfogó jellege miatt gyakran 
nincsenek összehangolva, egymástól füg-      
getlenül állnak rendelkezésre. A jogszabályok 
által biztosított adó- és járulékkedvezmé-
nyek (például társasági adó kedvezmény, 
innovációs járulék kedvezmény, iparűzési 
adó kedvezménye, különadó-kedvezmény) 
ehhez képest ún. indirekt eszközök, tehát 
közvetetten támogatják a K+F+I tevékeny-
ségeket. Ettől függetlenül igen jelentős lehet 
a finanszírozás terén betöltött szerepük, és 
nemzetközi összevetésben is számottevőek 
lehetnek, bár gyakran nem érik el a tudás-
intenzív, de alacsonyabb nyereséget produ-
káló, fiatal innovatív KKV-kat. 

Az adóalapból ténylegesen levont összeg 
ösztönző hatása természetesen a minden-
kori adókulcs függvénye. A kedvezmé-
nyek igénybe vétele azonban akkor is csök-
ken, ha a vállalkozások túlzottan tartanak az 
adóhatóság szigorától. 

A direkt támogatásokhoz képest a köz-
vetett, adó- vagy járulékkedvezmény for-
májában nyújtott támogatások számos      
előnnyel rendelkeznek:  
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 kevésbé torzítják a piaci folyamatokat 
(ezért nem sértik az uniós szabályokat),
 kisebb adminisztrációs terhet jelentenek,
 átláthatóak,
 az adózó számára tervezhetőek,
 csökkentik a közvetlen K+F költségeket.

Az adókedvezmények igénybevételének 
növekedését, illetve a „kreatív könyvelési” 
technikák csökkenését okozhatja, ha egy 
központi hatóság a vállalkozások kérésére 
minősíti az egyes tevékenységek K+F jellegét. 
Elsősorban annak meghatározásával, hogy 
egy tevékenység saját tevékenységi körben 
végzett K+F tevékenységnek minősül-e, il-
letve hogy mik az alapkutatási, alkalmazott 
kutatási és kísérleti fejlesztési arányok egy 
adott projekten belül (a K+F tevékenység 
magában foglalja az alapkutatást, az alkal-
mazott kutatást és a kísérleti fejlesztést is). 
A minősítő szerv által K+F tevékenységnek 
minősített projektet más hatóságnak is          
ilyennek kell tekintenie.

A szabályozásnak jogi szempontból tisz-
táznia kell a kutatás-fejlesztési tevékeny-
ségek fogalmát, növelve a jogbiztonságot, 
az adókedvezményt igénybe venni kívánó 
vállalkozások számára. A hazai szabályozás 
értelmében:

  Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti mun-
ka, amelyet elsősorban a jelenségek 
vagy megfigyelhető tények hátterével 
kapcsolatos új ismeretek megszerzésé-
nek érdekében folytatnak, anélkül, hogy 
kilátásba helyeznék azok gyakorlati al-
kalmazását vagy felhasználását;

 Alkalmazott kutatás: tervezett kutatás 
vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új 
ismeretek és szakértelem megszerzése új 
termékek, eljárások vagy szolgáltatások 
kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, 
eljárások vagy szolgáltatások jelentős 
mértékű fejlesztésének elősegítéséhez;

 Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudomá-
nyos, technológiai, üzleti és egyéb, vonat-
kozó ismeretek és szakértelem meg-
szerzése, összesítése, megosztása és 
felhasználása új, módosított vagy javított 
termékek, eljárások vagy szolgáltatások 
terveinek és szabályainak létrehozása 
vagy megtervezése céljából.

 Magyarországon egyébként az innovációs 
járulék új szabályozása becsukta a koráb-
bi kiskapukat, és ezzel egy zárt finanszírozási 
rendszer jött létre, hiszen valamennyi közép- 
és nagyvállalat innovációs járulék fizetésére 
kötelezetté vált, és ezek a befizetések képezik 
az ún. Kutatási, Technológiai és Innovációs 
Alap forrásait, amelyeket – pályázati alapon – 
a kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglal-
kozó vállalatok és intézmények vehetnek  
igénybe. 

5.2.3  Irodalom

1. Environmental tax reform in Europe: op-
portunities for eco-innovation, European 
Environment Agency, EEA Technical re-
port, No 17/2011

2. Javaslat a „Horizont 2020” kutatási és in-
novációs keretprogram (2014–2020) vég-
rehajtását szolgáló egyedi program létre-
hozására, Európai Bizottság, COM (2011) 
811 végleges, 2011.11.30.

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0809:FIN:h
u:PDF)

3. Új Széchenyi Terv, 5. Tudomány – Inno-
váció

 (http://ujszechenyiterv.gov.hu/
download/b/11/00000/005_Tudomany-
Innovacio.pdf)
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6  Az eco-design és innováció 
     támogatásának alapjai 
     (Dr. Lükő István)

6.1.  Racionális politika

6.1.1 Bevezetés 

Már a 20. század elején voltak olyan 
törekvések, amelyek azt célozták, hogy 
az egyes termékekhez és építészeti kon-
strukciókhoz minél kevesebb  anyagot hasz-
náljanak fel. A 70-es években kezdődött a 
termékfejlesztésben az a folyamat, amikor 
a környezetvédelemmel kapcsolatos prob-
lémák is bekerültek a termékfejlesztéssel 
foglalkozó vállalatok látókörébe. Ebben az 
időszakban döbbent rá a közvélemény  töb-
bek között Meadows et al.: „A növekedés 
határai c. könyvének hatására, hogy a ren-
delkezésünkre álló erőforrások a Földön 
végesek és  a növekedés és a fogyasztás nem 
folytatható korlátlanul. A vállalatok számára 
is intő jelként szolgált az olajválságok  soroza-
ta, az egyes nyersanyagok és félkésztermékek 
árának hullámzása, bizonyos nyersanyagok 
szűkössége, illetve elérhetőségének nehéz-
ségei. (A modern energetikai és elektronikai 
berendezésekhez szükséges ritka földfémek 
nagy részét Kína területén bányásszák, a kínai 
kormány évente álla-pítja meg az exportkvó-
tákat ezekre a nyersanyagokra.)  Az ökodizájn 
(eco-design), fenntartható termékfejlesz-
tés, fenntartható dizájn, kifejezések egy olyan 
törekvést takarnak, amelynek során a ter-
mékfejlesztés kezdeti fázisaiban is figyelembe 
kell venni az ökológiai vonatkozásokat a ter-
mék ötletétől a gyártáson, csomagoláson át 
az értékesítésig és a termék életciklusa végén 
a lehető legteljesebb újrahasznosításig.

Az ökodizájn hozzájárulhat a 21. század 
legnagyobb kihívásainak megoldásához is. 
A 21. század első évtizede azt mutatta meg, 

hogy az egész társadalmi, gazdasági rend-
szerünk válságban van. Ez a válság ugyan a 
pénzügyi rendszer válságaként indult, de 
ma már tudjuk, hogy kiterjed a teljes gaz-
daságra, alapjaiban rendíti meg a társada-
lom által fontosnak tartott értékeket, s sú- 
lyos kihívások elé állít mindenkit. 

6.1.2 A társadalom

A társadalom számára ezek a kihívások 
azt jelentik, hogy alkalmazkodni kell az egyre 
hektikusabban változó természeti környe-
zethez, az új technológiákhoz, illetve a glo-
balizációhoz. A globalizáció az egyes társadal-
mak számára versenyhelyzetet jelent mind 
gazdasági, mind kulturális téren, hiszen az 
egyes országok már nem csak  szomszédaik-
kal, hanem az egész világgal versenyeznek a 
saját gazdasági önállóságuk, saját identitásuk 
és jól képzett munkaerejük megtartásáért. 
Ugyanakkor a globalizáció és az infokom-
munikációs technológiák lehetővé teszik 
azt is, hogy az egyes társadalmi csoportok 
és az egyes emberek az országokat és konti-
nenseket átívelő hálózatok tagjai legyenek, s 
ezeket a kapcsolatokat és az így szerzett in-
formációkat felhasználják mind a gazdasági, 
mind a kutatási tevékenységükben.  

6.1.3 A politikusok

A politikusok legfontosabb feladata az 
lenne, hogy reagáljanak a társadalom előtt 
álló kihívásokra, készítsék fel a társadalmat 
és a gazdaságot a klímaváltozással járó fe-
nyegetésekre, amelyek között a legfontosab-
bak a következők az IPCC 2011-es tematikus 
jelentése alapján (IPCC 2011):
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  az éghajlat változása súlyosan befolyásol-
ja a vízgazdálkodási rendszereket, vagyis 
valószínűleg csökken a rendelkezésre 
álló, hasznosítható vízkészlet, 

 az aszály által sújtott területek nagysága 
minden bizonnyal növekszik, 

 a mezőgazdasági termelést negatívan be-
folyásolja a változó, szélsőséges időjárás, 
ez növeli az éhezés kockázatát és növeli 
az élelmiszer árakat,  

 a természeti katasztrófák gyakoriságának 
növekedése minden gazdasági szektor-
ra kihat és növeli a gazdasági szereplők 
költségeit,

  a  partvidékek valószínűleg ki lesznek téve 
olyan fokozódó kockázatoknak, mint a 
tengerparti területek eróziója, tengerár, 
illetve a tengerszint emelkedése; egyes 
sűrűn lakott és alacsonyan fekvő terü-
letek különösen veszélyeztetettek, mint 
pld. az ázsiai és afrikai óriásdeltákban 
fekvő területek és a kis szigetek, de a 
nagyobb tengerszint emelkedés már     
olyan európai és amerikai városokat is fe-
nyegethet, mint London vagy New York. 

6.1.4  A gazdaságpolitika 

A gazdaságpolitikának olyan szabályo-
zó rendszereket kell kialakítaniuk, amelyek 
megerősítik a társadalmat és a vállalatokat 
abban, hogy helyt tudjanak állni a nemzetközi 
és globális versenyben. Ez egy nehéz feladat, 
hiszen a tömegtermékeket előállító országok, 
mint Kína, az alacsony árban megtestesülő 
versenyelőnyüket az alulfizetett munkaerő 
mellett annak köszönhetik, hogy nagyon 
alacsony szintű környezetvédelmi előírások 
vonatkoznak az ott termelő gyárakra és sok-
szor még ezeket az előírásokat sem tartják be. 
Az európai gazdaságpolitika előtt álló kihívás 
azt jelenti, hogy úgy kell megőrizni az európai 
vállalatok versenyképességét, hogy közben 
ne növeljék, sőt csökkentsék a környezet ter-
helését, s óvják meg az ökoszisztémát. Erre 
egyetlen út az innováció támogatása és a ter-
mékek és folyamatok „zöldítése”.  

 

6.1.5  A vállalatok

A vállalatoknak mindennapi tevékenységük 
során sok kihívással kell szembenézniük. 
Nagyon sok területen az autógyártástól a 
használati cikkek gyártásán át az élelmi- 
szerekig látszólag telítettek a piacok, kínála-
ti piac van a legtöbb iparágban. A termékek 
uniformizálódnak, egyre nehezebb újabb 
márkákkal betörni egy-egy piacra. A kínála-
ti piac csökkenti a profitabilitást, erős költ-
ségcsökkentési, racionalizálási törekvéseket 
lehet érzékelni. Az ilyen piacok kiszolgálása 
a termelők, beszállítók számára nem jelent 
biztonságot, hiszen nagyon sok potenciális 
beszállító versenyez nem csak az adott ország-
ban, hanem az egész világon egy-egy piaci szeg-
mensért. Az energia árának és az alapanyagok 
árának a növekedését nagyon nehéz az árak-
ban érvényesíteni. A szabályozási környezet 
pedig sok esetben a helyi és európai környezet-
védelmi előírások szigorodása miatt drágábbá 
teszi a termelést a kevésbé fejlett környezet-
védelemmel rendelkező országok gyártóinak 
árszínvonalánál. Egy ilyen helyzetben megnő a 
hozzáadott érték jelentősége, amellyel el lehet 
kerülni a versenyt és a régi, versenyre épülő 
piacok helyett új piaci szegmenseket lehet te-
remteni. Ez a váltás csak akkor sikerülhet, ha a 
vállalat az innováció útjára lépve növeli a ter-
mék előállításakor a hozzá-adott értéket. 

Vállalati szinten a hozzáadott érték az a 
mutatószám, ami a vállalat tevékenysége 
során előálló értéknövelést jelenti egy ter-
mék vagy szolgáltatás esetében. Számvite-
lileg ez az adott termék értékesítéséből be-
folyó bevétel és a felhasznált anyagok és 
szolgáltatások ellenértékeként jelentkező 
kiadások különbözete.  A hozzáadott érték 
növelésének leghatékonyabb módja az in-
nováció. Az innováció azt jelenti, hogy valami 
újat hozunk létre. A gazdaság, a tudomány, a 
kultúra és a társadalom számára a folyama-
tos megújulás létkérdés. A gazdaság ma csak 
akkor lehet sikeres, az egyes vállalatok csak 
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akkor tudnak fennmaradni, ha a globális 
piacon folyamatos termék,- folyamat vagy 
szervezeti innováció segítségével tudják 
hosszú távra is biztosítani a sikert. 

6.1.6  Az innováció

Az innováció szót először Schumpeter írta 
le, aki az innováció alapeseteit a vállalatra, 
a termékekre illetve a piacokra vonatkoztat-
va a következőképpen különböztette meg 
(Schumpeter 1980): 

 a fogyasztók számára új termék beveze-
tése, ami azt jelenti, hogy egy adott pi-
acon már elterjedt termék új piacra való 
bevezetése is innovatív lehet. Ilyen le-
het például Magyarországon az észa-
ki országokban már sok helyen használt 
elektromos fűtőpanel, fűtőkábel és 
fűtőfilm a gázfűtés helyett; 

 olyan új termelési technológia beveze-
tése, ami az adott iparágban még is-
meretlen; ennek nem kell okvetlen új tu-
dományos felfedezésen alapulnia. Ilyen a 
szántás nélküli talajművelés, ami a gabo-
na- és kukoricatermesztésben nyer teret, 
s nem csak a talajt kíméli, hanem ener-
giát is megtakarít;

 a vállalat számára eddig ismeretlen, új 
piacok feltárása, ami sokszor negatív 
eredményhez vezet. Erre az egyik leg-
jobb példa a magyar Túró Rudi beveze-
tése Kínában, ahol nem ismerik a túrót, s 
nem is sikerült megkedveltetni a fogyasz-
tókkal ezt a terméket, így az ottani gyárat 
be is kellett zárni;

 azt új  piacok  feltárása a beszerzési piacra 
is vonatkozik, innovatív beszerzési források 
során a nyersanyagokat új piacokról vagy új 
forrásokból is be lehet szerezni, optimális 
esetben ez valamilyen újrahasznosított 
anyagot jelent. Az épületek bontásakor 
vagy utak feltörésekor jelentkezett építé-
si törmeléket egy erre kifejlesztett gép-
pel le lehet darálni és így az utak alap-
jához fel lehet ezt az anyagot felhasználni 
és nem kell lerakni a szemétlerakók-

ba, valamint kevesebb töltőanyagra van 
szükség, így jelentős költségcsökkentés is 
elérhető;  

 az innováció a szervezet szintjén is je-
lentkezhet, ha egy új üzleti modell alap-
ján hozunk létre gazdasági szerveze-
tet. Ilyen innovatív finanszírozásra sok 
példát találunk Ausztriában, ahol sorra 
szerelik fel a közösségi tulajdonú foto-
voltaikus naperőműveket, illetve építik 
ki a gazdák tulajdonában levő biomassza 
fűtőműveket a közintézmények és kisebb 
települések hővel és meleg vízzel való el-
látására; de ide tartozik a marketing-in-
nováció is, vagy új szervezési módszerek 
bevezetése is a vállalatirányításba. 

6.1.7 Az innováció és a vállalati stratégia

Az innováció és a vállalati stratégia kapcso-
lata során ki kell emelni azt az esetet, amikor 
az innováció beépül a vállalat hosszú távú stra-
tégiájába is. Ez azért nehéz, mert az innováció 
folyamatos bizonytalansággal jár, soha nem 
lehet tudni, hogy egy-egy lépés sikerre vezet, 
vagy nagy kiadásokat okoz, esetleg csődbe 
viszi a vállalatot. A nagyvállalatok számára 
könnyebb bizonyos innovációs tevékenységek 
finanszírozása, hiszen a szokásos üzletmenet 
biztosítja a vállalat fennmaradásához szük-
séges erőforrásokat és a „kreatív” ötleteket 
és a kreatív, magasan specializált nagy tudás-
sal rendelkező munkatársakat külön teamek-
be vagy akár divíziókba is lehet szervezni. A 
kisebb vállalatok az innováció területén sokkal 
flexibilisebbek, kreatívabbak, amit igazolnak a 
csúcstechnológiai innovációk terén elért sike-
reik. Ennek oka az, hogy nem fékezi őket a 
nagyvállalat tehetetlensége, bürokráciája, és 
hosszú döntési folyamatai, s ezért könnyeb-
ben ki tudják használni a piaci réseket. Ezek 
a cégek ugyanakkor sérülékenyebbek is, miu-
tán korlátozott erőforrásaik miatt számukra az 
innováció nagy veszélyekkel is járhat, hiszen 
általában csak egy ötletre épülnek, amit ha 
nem tudnak termékké fejleszteni, piacra vin-
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ni, vagy eladni egy a piaci bevezetés óriási 
költségeit felvállaló nagyobb cégnek, akkor 
megszűnnek. 

 
6.1.8 Az ökodizájn és a vállalati 
          termékfejlesztés

EAz ökodizájn és a vállalati termékfejlesztés 
összekapcsolásának egyik legfontosabb mód-

szere az életciklus vizsgálat, amelynek során 
kiszámolják, hogy egy termék előállítása, 
használata és megsemmisítése során meny-
nyi anyagot, nyersanyagot, mennyi energiát 
használnak és ez a folyamat mennyire terheli 
a környezetet. 

9. sz. ábra: Az életciklus-viszgálat sematikus ábrája 
(Forrás: Green Paper on Intergrated Product Policy. EU) 

Az életciklus vizsgálatok során az is kiderül, 
hogy mikor mennyi hulladék keletkezik. Vannak 
olyan törekvések, mint a „bölcsőtől a sírig” vagy 
a „bölcsőtől a bölcsőig” termékfejlesztő rend-
szerek, ahol a nyersanyagok kitermelésétől a 
termék hulladékként történő elhelyezéséig 
mindenre kiterjed a termékfejlesztők figyelme. 
Az életciklus vizsgálatot standardizálja az ISO 
14040: 2006-os  szabvány, s számos adat-
bázis és szoftver is segíti ezeket az elemzéseket 
(ECOINVEST, GaBi, Athena).

Az Európai Unió az Integrált termékfej-
lesztési politikában (IPP 2001) összegezte az 

Unió vállalatai számára a termék-életciklus-
ra kiterjedő tervezési elveket, amelyek nem 
csak a termékfejlesztés folyamatára térnek 
ki, hanem célul tűzik ki a fogyasztók informá-
lását, a hatóságok szerepét a keretfeltételek 
megteremtésében és az innovációra történő 
ösztönzésben.  

Az az üzleti modell, ami az innovációt és a 
hulladékok kiküszöbölését a legradikálisab-
ban kapcsolja össze, az a Günther Pauli által 
megfogalmazott kék gazdaság modellje (Pau-
li 2010). A kék gazdaság üzleti filozófiája az 
új technológiai felfedezésekre épülve valósít-
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ja meg az új termékek és új szervezeti, üzleti 
modellek kifejlesztését úgy, hogy közben a ter-
mészeti körfolyamatokat példának véve nem 
termel hulladékot, s arra törekszik, hogy min-
denki számára elérhető tegye a környezetbarát 
termékeket és megcáfolja azt a tételt, misze-
rint a zöld megoldások egyben drágák is.  

6.1.9  Irodalom

1,   IPCC (2011): Az Éghajlatváltozási Kormány-
közi Testület (IPCC) 2011. évi Tematikus 
Jelentése a szélsőséges éghajlati esemé-
nyek kockázatáról és kezeléséről 

 http://www.met.hu/doc/IPCC_jelentes/
ipcc_jelentes_2011.pdf

2,  IPP (2001): Green Paper on Intergrated 
Product Policy. 

 http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2001:0068:FIN:EN:PDF

3,   D.Meadows-J. Randers-D. Meadows (2005): 
A növekedés határai Kossuth Kiadó, 

4,   Pauli, G. (2010): Kék gazdaság. PTE KTK
5,   Schumpeter, J. (1980): A gazdasági fejlõdés 

elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest.

 

6.2  Példák a gyors növekedésű
        technológiai vállalkozások 
        pénzügyi támogatására 

6.2.1 Bevezetés  

Az új munkahelyek nagy részét a kicsi és/
vagy fiatal, dinamikusan fejlődő cégek hozzák 
létre. Ezeket a vállalatokat nevezzük gazel-
láknak. A gazellák gyakorisága számos OECD 
országban elsősorban a gyorsan fejlődő, 
tudás- és technológia-intenzív ágazatokban 
magas. Az ilyen vállalatok az átlagnál többet 
költenek kutatásra és fejlesztésre. 

A gazellák minden iparágban és régióban 
megtalálhatók. Az életkor, méret, bérszint 
és a pénzügyi háttér befolyásolja a gazellává 
válás valószínűségét, míg a területi elhelyez-
kedés és az iparág nem tűnik különösebben 
lényegesnek. A gazdaság számára a gazellák 
fontosak; a munkahelyteremtés mellett az is 
elmondható, hogy a gyorsan növekvő cégek 
sokat tesznek hozzá a gazdasági növekedés-
hez vagy a külpiaci teljesítményhez (Békés 
Gábor - Muraközy 2011).

6.2.2  A gyors növekedés fogalmi 
   rendszere, szereplők és 
           módszertani alapok

Finanszírozási nehézségek
A növekedés orientált KKV-k számára 

kulcskérdés, hogy időben hozzájussanak a  
megfelelő típusú finanszírozási forrásokhoz, 
ami azonban több problémába ütközhet: 

 Saját vagyonuk általában nem elég a fej-
lesztések megvalósításához, és további 
saját tőkét a tulajdonosok nem tudnak 
biztosítani,
 A hosszabb lejáratú banki hitel felvétele 
náluk korlátokba ütközik, mert:

 -  vagy nem jutnak hozzá (a bankok prefe-
renciái eltérőek),

 - vagy maguk a cégek nem vállalják azt 
a komoly fizetési terhet, amely a pro-
jekt beindulásáig a relatíve alacsony 
jövedelemtermelő képességük és az 
adósságszolgálati kötelezettség nagy-
ságrendbeli és időbeli eltérése miatt 
jelentkezik.

 A külső finanszírozás egyéb formái első-
sorban méretgazdaságossági okokból szá-
mukra nem jelentenek valós finanszírozási 
alternatívát (Dr.Pakucs - Dr.Papanek 2006).

A kockázati tőke
A kis- és közepes vállalatoknak nem egy-

szerűen forrásra van szükségük, hanem a 
fejlődésüket akadályozó egyéb problémákra 
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(üzleti kapcsolatok, vezetési ismeretek, meg-
felelő szakértelem hiánya) is megoldást 
keresnek. A kockázati tőkefinanszírozás - a 
befektetőktől és befektetéseiktől függően - a 
szükséges tőkén felüli előnyökhöz juttathatja 
a megfinanszírozott célcsoportot.

A kockázati tőkefinanszírozás a saját tőke 
növelését új tulajdonosok bevonásával teszi 
lehetővé. A kockázati tőke nem csak, és nem 
elsősorban a vállalatok életének korai és 
rendkívül kockázatos szakaszában, hanem a 
gyors fejlődés, terjeszkedés periódusában is 
megjelenik (Dr. Pakucs - Dr. Papanek 2006).

A kockázati tőkebefektetés jellemzői

 A befektetés célpontjában dinamikusan 
fejlődő, tőzsdén még nem jegyzett kkv-k 
állnak („private”)
 Részvételi tőkebefektetést jelent, a befek-
tető társtulajdonosi minőségben hozzájá-
rul az alaptőkéhez („equity”), de nem csak 
finanszírozói szerepe van, hanem legtöbb 
esetben (a cég fejlődését segítő célzattal) 
részt vesz a vállalat irányításában is.
 A kockázati tőkések nem az osztalékho-
zam maximalizálásában, hanem a vállalat  
gyors fejlődésében, értékének növekedé-
sében érdekelt.
 A tőkebefektetés időtávja általában 3-7 év. 
(A kockázati tőkebefektetők számára nem 
a hosszú távú tulajdonrész megszerzése a 
cél, hanem az üzletrész értékesítésekor re-
alizált hozamra, alapvetően tehát a vállala-
ti érték növelésére koncentrálnak.)
 A vállalat elhagyása nem tőkekivonás, ha-
nem a tőkerész értékesítése útján törté-
nik. A kilépés (exit) kulcsszerepet játszik a 
befektetés során, annak pontos feltételeit 
a befektetők már a megállapodás megkö-
tésekor lefektetik (Dr. Pakucs - Dr. Papanek 
2006).

A kockázati tőkebefektetés típusai 
A megkülönböztetés itt aszerint törté-

nik, hogy a vállalatok életciklusának mely 
szakaszában vesznek részt finanszírozóként. 

 A „magvető tőke”,  vagy magvető finan-
szírozás (seed capital) a vállalkozás legkoráb-
bi, általában még előkészítő fázisát támogatja. 
Az ötlet kifejlesztését, a kapcsolódó kutatá-
si fejlesztési tevékenységet és az üzleti terv 
megalapozását szolgáló gazdasági elemzések 
elvégzését finanszírozza. Kockázata elég ma-
gas, a finanszírozásért cserébe a kockázati 
tőkések opciót kapnak, mely jogot biztosít a 
létrejövő vállalkozásban való tulajdonosi része- 
sedéshez (mivel hogy e fázisban a cég jogilag 
még nem létezik).

Az indító tőke, vagy induló finanszírozás 
(start up financing) a vállalkozás beindí-
tásához, a termékek, szolgáltatások kifejlesz-
téséhez köthető. A befektető kockázata itt 
még mindig nagy, de ellentétben a magvető 
tőkével, a kockázati tőkebefektetés már tény- 
leges tulajdonosi részvételt jelent a vállal-
kozásban. 

A korai (növekedési) stádiumban történő 
tőkebefektetés (early stage capital) olyan, 
már működő, tipikusan kezdeti növekedési 
stádiumban lévő vállalatok finanszírozására 
szolgál, melyek kockázatosságuknál fogva 
bankhitelekhez jutnak hozzá, vagyis a koc-
kázati tőke a hiányzó bankhitel helyett van 
szükséges. A kockázati tőkebefektető az üzlet-
menetben való részvételével, szakértelmével 
hozzájárulhat a kockázat csökkentéséhez. 

A későbbi, gyors növekedési, terjeszke-
dési (later expansion). szakaszban - amikor 
az árbevétel növekedési üteme rohamosan 
nő, a korábbi tőkebefektetések már megté-
rülnek - elsősorban a likviditási problémák, és 
esetleg további fejlesztések miatt lehet szük-
ség tőkére. Ez a kockázati tőkeigény a bankhi-
tel mellett jelentkezik. A befektetés nagyobb 
összegű, és a korábbihoz képest kisebb koc-
kázatot hordoz.
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A további nagy növekedés (high growth) 
időszakban a kockázati tőke kilépése, kiszál-
lása (exit) valósulhat meg (Dr. Pakucs - Dr. 
Papanek 2006).

A kockázati tőkepiac szereplői
A keresleti oldalon: a már említett inno-

vatív, életképes, fejlődésük korai szakaszában 
vagy a gyors növekedés periódusában lévő, 
kis- és közepes vállalatok állnak, akiknek a 
fejlődését a számukra elérhető finanszírozá-
si források hiánya fékezi. A kínálati oldalon 
lévő szereplők és az általuk megvalósított 
befektetések szerint két részre, az intézmé-
nyesült, más néven formális, és az informális 
piacra osztható. 

Az intézményesült tőkepiac meghatározó 
szereplői  

  kockázati tőke társaságok/alapok, melyek 
pénzügyi közvetítőrendszeren keresztül 
forrásokat gyűjtenek különböző pénzü-
gyi intézményektől, biztosítóktól, nyug-
díjalapoktól és magánszemélyektől kife-
jezetten kockázati jellegű finanszírozási 
célzattal.  

Az informális kockázati tőkepiac kínála-
ti oldalán két jellegzetes befektetői csoport 
található:

 magányszemélyek, az üzleti angyalok 
(„business angels”) illetve

 olyan nagy vállalatok, akik stratégiai cél-
lal vesznek részt kockázati befektetésben 
(corporate venturing).

Mindkét csoport közvetlenül valósít meg 
kockázati jellegű finanszírozást (Dr.Pakucs - 
Dr.Papanek 2006).

Üzleti angyalok

Az üzleti angyalok sikeres üzleti múltra 
visszatekintő magánszemélyek, akik tőkét 
fektetnek be újonnan induló innovatív cégek-
be, személyes közreműködéssel, tanácsok-
kal, kapcsolatrendszerével segítve a cégve-

zetést. A kezdő vállalkozásoknak azért van 
óriási szüksége tőkeinjekcióra, mert bár koc-
kázati tőke bőven akad a piacon, az alapok 
egy bizonyos összeg alatti befektetésekkel 
nem szívesen foglalkoznak, jobban kedvelik 
a nagy cégfelvásárlásokat. A ~10 és 100 mil-
lió forint közötti befektethető magánvagyon-
nal rendelkező üzleti angyalok jól be tudnák 
tölteni ezt a rést (NOL 2007). 

A kezdő vállalkozások és az üzleti angyalok 
egymásra találása nem mindig egyszerű. Az 
adódó problémákra megoldást különféle üz-
letiangyal-hálózatok létrehozásában keresik 
világszerte. Magyarországon 2007-ben az 
INNOSTART által működtetett Üzleti Angyal 
Klub, ill. a Regionális Fejlesztési Társaságok 
bázisán alakult ki az Első Magyar Üzleti An-
gyal Hálózat. A hálózat célja, hogy hálózati el-
ven szerveződve, a magyar innovációs lánc és 
a kockázati finanszírozási oldal szereplőinek 
(kutatóintézetek, egyetemi K+F irodák, tech-
nológiai parkok, innovációs szervezetek, spe-
ciális finanszírozók, szolgáltatók) többségé-
vel együttműködve olyan bizalmi viszonyon 
alapuló, az ország összes régiójában elérhető 
szolgáltatásokat fejlesszen ki, melyek ered-
ménye: piacra bevezetett innovációk, sikeres 
és versenyképes technológiai vállalkozások és 
elégedett befektetők (INNOSTART 2007). 

6.2.3 Az állam szerepe a nem 
  intézményesült kockázatitőkepiac
          élénkítésében 

Egy aktív vállalkozói teljesítményre épülő, 
„életerős” gazdaságnak nélkülözhetetlen az 
élénk és hatékonyan működő informális koc-
kázatitőke-piac.

A közszféra kezdeményezései nagyban 
hozzájárulhatnak egy megfelelő tőkepiac ki-
fejlődéséhez, beleértve az informális kocká-
zati tőke piacát is.

 A kormányzati beavatkozás három fő 
területre irányulhat:   
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 növelheti az informális kockázati tőke kíná- 
latát

 fejlesztheti a keresleti oldalt, hogy meg-
felelő számú innovatív ötlet szülessen, és 
nőjön a befektetések fogadására alkal-
mas vállalkozások száma. 

 a kormányzat szerepet vállalhat a piaci 
hatékonyság növelésében úgy, hogy tá-
mogatást ad közvetítő intézmények – 
üzletiangyal-hálózatok – létrehozásához 
valamint működtetéséhez (Markra Zs. - 
Kosztopulosz A. 2004).

Beavatkozási lehetőségek az informális 
kockázatitőke-piac kínálati oldalán 

 adórendszer változtatása: pl.: adókedvez-
mények alkalmazásával a kockázatitőke-
befektetések vonzereje nőhet, mivel az 
adó befolyásolja a befektetés tényleges 
hozamát.
  tőkegarancia-rendszerek bevezetése: ezzel 
a kormányzat átvállalhatja a befektetőktől 
a kockázat egy részét (Markra Zs. - Kosz-
topulosz A. 2004).

Beavatkozási lehetőségek a keresleti oldalon
 A jól működő oktatási és innovációs rend-
szer, 

  a szellemi tulajdon védelmét hathatósan 
szolgáló szabályozás, továbbá 

 a vállalkozóvá válást előmozdító intézke-
dések szolgálhatnak olyan keretfeltétele-
kül, amelyek elősegítik az ötletek meg-
születését és a kreativitás felbukkanását. 

 A túlszabályozás, az intézményi és 
adminisztratív akadályok (például a 
túlságosan bonyolult vállalkozásalapítá-
si eljárás, a jogszabályok betartásának 
magas költsége) viszont hátráltatják a 
kockázatvállalást mind a megalakulás 
küszöbén álló, mind a tevékenységüket 
kiterjeszteni szándékozó új vállalkozások 
körében (Markra Zs. - Kosztopulosz A. 
2004).

Pályázato
Az Európai Uniós források egy része 2004-

2006 között a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) 
operatív programjain keresztül jutott el a vál-
lalkozásokhoz. A kisvállalkozói szektor ekkor 
elsősorban a GKM Gazdasági Versenyképes-
ség Operatív programja (GVOP) (Csapó K. 
2006); míg a 2007 és 2013 közötti időszakban 
a II. NFT: az “Új Magyarország Fejlesztési Terv” 
időszakában a Gazdaságfejlesztési Operatív 
Program (GOP), Regionális Operatív Progra-
mok (ROP) kereteiben pályázhat(ott) vissza 
nem térítendő támogatásért. 

Kiemelten fontos megemlíteni még az ún. 
JEREMIE-programot, az Európai Unió vállal-
kozásfejlesztési programját, melynek Magya-
rországon három alprogramja indult, úgymint: 
a Mikrohitel program, a Kezességvállalási prog- 
ram és a Kockázati tőke program. 

A hivatalos nevén Új Magyarország Koc-
kázati Tőke Program lényege, hogy az EU (azaz 
az EIB/EIF) magánbefektetőkkel közösen koc-
kázati tőkealapokat hozott létre azzal a céllal, 
hogy azok hazai induló vállalkozások részére 
tőkeemelés formájában finanszírozást nyújt-
sanak. A Program során kétféle konstrukcióban 
(Közös Alap illetve Co-investment) összesen 
nyolc, egymással versengő kockázati tőkealap 
jött létre, amelyek 2013 végéig összesen kb. 
45 milliárd forint értékben tőkebefektetéseket 
hajtanak végre (Compleo).

Ezeken felül a megújult lisszaboni stra-
tégia céljainak elérése, és azáltal az euró-
pai növekedés és foglalkoztatás ösztönzése 
érdekében az EU a  2007 és 2013 közötti 
időszakra egy versenyképességi és innovációs 
keretprogramot (CIP) fogadott el. A keretprog-
ram az Európai Unión belüli, versenyképes-
séget és innovációs képességet célzó intéz-
kedéseket támogatja. Kiemelt hangsúlyt kap 
az információs technológiák, környezetbarát 
technológiák és megújuló energiaforrások al-
kalmazása.
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Az Európai Bizottság 2011 végén tette közzé 
a következő 2014-2020 közötti időszakra szóló, 
uniós költségvetés közvetlenül kis- és középvál-
lalkozásokat támogató program javaslatait. Az 
előző időszakhoz képest újdonság, hogy a KKV-
kat támogató finanszírozási eszközök ezentúl 
nem egy, hanem két fő programon keresz-
tül lesznek elérhetőek: a jelenlegi Verseny-
képességi és Innovációs Keretprogram (CIP) 
tevékenységeit nagy részben „A vállalkozások 
versenyképességéért és a kis- és középvál-
lalkozásokért program” (Programme for the 
Competitiveness of Enterprises and SMEs/
COSME) folytatja tovább. A kutatást és in-
novációt támogató tevékenységek a „Horizon 
2020” új innovációs keretprogramon keresztül 
jutnak támogatáshoz. Az előzetes tervek sze-
rint a program 81 milliárd euróval gazdálkod-
hat, ami folyó áron mintegy 87 milliárdnak felel 
majd meg (PBKIK 2012).
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6.3 Kutatások támogatása 
       Innovatív vállalkozástól a saját 
      üzletig

6.3.1 Bevezetés 

A kutatás, fejlesztés és innováció (K+F+I) 
előmozdítása nagyon fontos, közös érdekű 
célkitűzés. Az Európa 2020 stratégiáról szóló 
közleményében (EU 2020) a Bizottság a K+F+I 
politikát a növekedést és foglalkoztatást 
célzó stratégiájának elengedhetetlen része-
ként határozza meg. A Bizottság kiemeli an-
nak jelentőségét, hogy javítani kell a keretfel-
tételeket, illetve a kutatásra és innovációra 
fordított finanszírozást annak érdekében, 
hogy az innovatív ötletekből a növekedést és 
a foglalkoztatást segítő termékek és szolgálta-
tások jöjjenek létre.(COM 2020).

6.3.2 A kutatási támogatás szakaszai
           és jellemzői

A KKV-k pénzügyi forrásai

Az innovatív tevékenységet folytató vál-
lalkozások – tőkeszükségletük fedezésére 
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igénybe vehetnek különböző forrásokból 
(család, ismerősök, pályázati támogatások, 
kedvezményes és egyéb banki hitelek, koc-
kázati tőke stb.) származó pénzeszközöket. 
A különböző forrásokhoz való hozzáférés 
lehetősége és feltételrendszere azonban 
jelentősen eltér egymástól. (Rácz 2004)

Magyarországon a kkv-k többsége finan-
szírozási igényeit főként belső finanszírozá-
si források igénybevételével próbálja meg- 
oldani (pl.: működési tevékenységből, 
eszközértékesítésből származó pénzeszkö-
zök). Ha a belső források már nem elégsé-
gesek a finanszírozási igény kielégítéséhez, 
külső forrásokhoz fordulnak: Hitelek, Pályá-
zati források stb. (Rácz 2004)

Az MFB Zrt. 2012 tavaszán közzétett 
felmérése alapján a vállalatok egyharmada 
már a folyó kiadásait sem képes saját for-
rásból biztosítani. A következő 12 hónap-
ra vonatkozó előrejelzések azt mutatják, 
hogy a legnépszerűbb külső finanszírozá-
si lehetőség továbbra is a hitelfelvétel (a 

megkérdezettek 44,4 százaléka gondolkodik 
kölcsön felvételében), ezt követik a sorban 
az EU-s források. (Vörös 2012)

Ma hazánkban az innováció finanszí-
rozására igénybe vehető források mértéke 
még mindig nagyon alacsony és összeté-
telét tekintve sem megfelelő. Az innovatív 
termék- és technológiafejlesztés különböző 
állapotainak finanszírozása egyenetlen: míg 
a kockázati tőkepiacon a nagyobb befekte-
tési lehetőségek szegmensében túlkínálat 
mutatkozik, addig az alsó szegmensben a 
tőkehiány okoz problémát. A kutatások anyagi 
bázisának megteremtésében az állami költ-
ségvetés és az üzleti szektor különböző 
mértékben vállal szerepet, sajnos Magya-
rországon változatlanul az állami erőforrás a 
domináns. (Rácz 2004)

Az alábbi ábrán az látszik, hogy hogyan 
változnak az innováció finanszírozási forrásai 
és az igényelt tőke nagysága a vállalkozások 
fejlődésével.

10. sz. ábra: Az innováció finanszírozása – vállalati fejlettségi szakaszok és finanszírozási források
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Az ábra adatai alapján jól látható, hogy 
a különböző fejlettségi szinten lévő vállal-
kozások fejlődésük finanszírozásához más-
más forrásokat igényelnek. 

(Elő-) Magvető szakasz 
A korai fázist (early stage) a magvető 

(seed) és induló (start up) szakaszok alkotják. 
A kutatási szakasz finanszírozása általában:  
 saját belső forrásból és
 vissza nem térítendő támogatásokon ke-
resztül valósul meg, melyek általában kor-
mányzati vagy regionális intézményektől 
származnak. (Rácz 2004)

A startup-ok támogatásának egyik ered-
ményes módja főként innovatív vállalatok 
esetében: az inkubáció. Az inkubátorháznak, 
innovációs központok általában a helyi gaz-
dasági és társadalmi körülményekhez, a he-
lyi területfejlesztési stratégiákhoz illeszkedve 
különféle szolgáltatásokat nyújtanak, és vé-
dett környezetet biztosítanak a KKV-knak, il-
letve a mikro-vállalkozásoknak. (bővebben: 
6.6. fejezet)

Induló szakasz
Miután a vállalkozás már fel tud mutatni 

valamiféle értékelhető eredményt, és pl.: 
már egy prototípusfejlesztésre kerül sor, úgy 
színre léphetnek az:  

 üzleti angyalok és
 magvető kockázati-tőkealapok

A K+F tevékenységek finanszírozásához 
rendelkezésre álló keretet jórészt az állami 
költségvetési források biztosítják. 

Az induló szakaszban folytatódnak a ter-
mékfejlesztéshez kapcsolódó feladatok, bein-
dul egy erőteljesebb marketingtevékenység, 
de nagy volumenű kereskedelem még nem 
zajlik. A finanszírozási lehetőségek ezen cégek 
számára bővülnek: az üzleti angyalok, a ko-
rai szakaszra fókuszáló kockázati tőke szer-
vezetek és kockázati tőke típusú befekte-
téseket is végző termelő vállaltok (vállalatközi 
fejlesztőtőke-befektetők) is megjelennek a 
színen. A vállalatközi fejlesztőtőke-befektetés 
(corporate-venturing) a vállalati K+F források 

felhasználása és a kockázati tőkével történő 
finanszírozás közötti átmenetet képvisel. 

A kis- és középvállalkozók támogatását 
szolgálják:

 a különböző mértékű adó-valamint ka- 
matkedvezmények, 

 kedvezményes hitellehetőségek, ezek azon-
ban általában nincsenek közvetlen össze-
függésben az innovatív tevékenység vég-
zésével. (Rácz 2004)

Pl.: 
 Kedvezményes kondíciójú mikrohitel: ÚMFT 
Mikrohitel Program
 Az MFB Zrt. és az Eximbank közvetlenül, 
vagy ügynökök útján nyújtott kedvezmé-
nyes kondíciójú hitelei
 Kezességvállalás: (a GH Zrt. termékei, az 
AVHA termékei, az Eximbank, a MEHIB 
számára nyújtott költségvetési viszontga-
rancia, a garanciaszö-vetkezetek részére 
nyújtott költségvetési viszontgarancia,
 Kamattámogatás: Széchenyi Kártya kamat-
támogatása.

A válság következtében a hitelekhez kap-
csolódó garanciák szerepe jelentős mérték-
ben megnőtt. (Vörös 2012)

Terjeszkedési szakasz 
A nagy növekedési potenciállal, kiváló me-

nedzsmenttel, (külföldön is) piacképes ter-
mékkel/szolgáltatással, megalapozott üzleti 
koncepcióval, üzleti tervvel rendelkező cégek 
számára jelent alternatívát:  

 a kockázati tőkével (venture capital) való 
      finanszírozás (bővebben: 6.2. fejezet)

A kockázati finanszírozás terméke maga, 
az ő segítségével létrejött vállalkozás; a 
kockázati tőke-befektető ezt a terméket állít-
ja elő, s nyereségének realizálása érdeké-
ben ezt a terméket igyekszik eladni. Ez a 
tőzsdére történő bevezetésen (IPO – Initial 
Public Offering) kívül történhet a következő 
csatornákon (exit-csatornákon) keresztül is:

 eladás szakmai befektető részére (trade 
sale)
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 értékesítés más pénzügyi befektető számára
 maga a vállalkozó vásárolja ki a befektető 
tulajdonrészét (buy back)

 sikertelenség esetén: a befektetés/vállal-
kozás leírására, felszámolására kerülhet 
sor (Rácz 2004)
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6.4 Tudás transzfer támogatása 
       alacsony technológiai  
       együttműködéssel és hálózatokkal 

6.4.1 Bevezetés
 
Vajon az üzleti életben a kooperáció vagy 

a verseny hoz nagyobb eredményt? Ugyan 
látszólag a piacokon vérre menő verseny 
folyik, de a kettő még a versenytársak között 
sem zárja ki egymást és a vállalatok mindkét 
eszközt bevetik céljaik elérésére. Különösen 
a kis és közepes vállalatok számára elenged-
hetetlen, hogy hosszú távú stratégiai part-
nereik legyenek. A vállalatnak nem csak az 
üzleti szektoron belül kell jó kapcsolatokat 
ápolnia és együttműködésre törekednie, 
hanem meg kell oldaniuk a társadalom ál-
tál elvárt feladatokat is. A fenntarthatóságot 
zászlajukra tűző cégeknek részt kell venniük 
a szociális szférában, tanúságot kell tenniük 
a társadalom iránti felelősségvállalásról és 
a környezet iránti elkötelezettségükről is. Ez 
csak akkor lehetséges, ha mindazokkal fo-
lyamatos kapcsolatban vannak, akiket ezek 
az ügyek és a vállalat egész tevékenysége 
érint. Az ő elvárásaik is rákényszerítik a válla-
latokat arra, hogy együttműködjenek az ipar-
ág más, potenciálisan versenytársnak tűnő 
szereplőivel is. A környezetvédelmi standar-
dok betartása, egyes káros anyagok használa-
tának kiküszöbölése a gyártási folyamatok-
ból és így a környezetterhelés csökkentése, 
az egyes ipari standardok, szabványok közös 
elfogadása és alkalmazása, a termékekkel 
kapcsolatos minőségi igények kielégítése, 
a termék-életciklus végén a hulladék ártal-
matlanítása és/vagy újrafelhasználása csak 
akkor lehetséges, ha az azonos profilú cégek 
együttműködnek egymással és a különböző 
szakmai szervezetekkel, hatóságokkal.  

6.4.2  A tudástranszfer fogalma, 
           szereplői és hálózatai

A tudástranszfer 
A tudástranszfer korábban azt jelentette, 

hogy a tudományos ismereteket az egyetemi 
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vagy kutatói szféra átadta az iparnak. Ma már 
sokkal többről van szó, mint kész technológiák 
vagy know-how átadásáról, ma a technológia 
átadása helyett közös fejlesztésről és közös 
használatról beszélünk.  Mind az egyetemi/
kutatói szféra és a vállalatok közötti, mind a 
gazdaság szereplői közötti ismeretátadást ide 
soroljuk.

A tudástranszfer függetlenül attól, hogy mek- 
kora mennyiségű és milyen jellegű tudás-
ról van szó, a következő három szakasz-
ra bontható: a transzfer kezdeményezése, a 
tudás átadása és a tudás integrálása (Posch-
Perl 2006). A transzfer kezdeményezésekor 
valamelyik szereplő kérésére elkezdődik a folya-
mat, ehhez fel kell ismerni azt, hogy melyik 
az a szervezet, amelyik rendelkezik a vállalat 
számára szükséges tudással. Ezt a célt szol-
gálják a kiállítások, vásárok, az üzleti találkozók, 
a szaklapokban megjelenő hirdetések, tanul-
mányok, cikkek, illetve a benchmarking folya-
mata is. A tudásátadás során különféle tech-
nikák segítségével (információk, adatbázisok, 
licenszek, technológiai leírások átadása, tré-
ningek, közös workshopok) az egyik fél meg-
osztja az ismereteit a másikkal és/vagy kialakít-
ja azokat a képességeket, amelyekkel meg lehet 
oldani bizonyos feladatokat. Az integrálás azt 
jelenti, hogy az új tudást, az új információkat, az 
új technológiákat a fogadó fél ellenőrzi, és adott 
esetben megpróbálja a szervezet tudásbázisába 
integrálni (von Krogh-Köhne 1998). 

A tudástranszferben résztvevő szereplők 
és a tudás eredete

Amennyiben a tudástranszfer célja valami-
lyen innováció, akkor nagyon fontos, hogy a 
vállalatnak meglegyenek a megfelelő kap-
csolatai az innovációs rendszer szereplőihez. 
Ilyen szereplők lehetnek a kormányzati ku-
tatóhelyek, egyetemek, hatóságok, minisz-
tériumi osztályok, versenytársak, szállítók és 
maguk a fogyasztók is. Az Oslo kézikönyv 
(2005) három típusba sorolja a külső infor-
mációs forrásokat: 
1.  A nyílt források mindenki számára elérhető 

információkat nyújtanak, amelyekért nem 
kell a technológiai, vagy licenszdíjat illet- 

ve a szellemi tulajdonjog ellentételezé-
sét megfizetni, s nincs kapcsolat a tudást 
rendelkezésre bocsátó szervezettel. Az 
interneten, a nyilvános adatbázisokban 
található információk ilyenek. (Ezeknek 
az információknak az ingyenessége ter-
mészetesen nem jelenti azt, hogy az in-
formációk megtalálásához ne lenne szük-
ség erőfeszítésre és adott esetben ne 
érné meg kifizetni az adathalászatra spe-
cializálódott szakemberek díját.)

2. A technológia vagy tudás akvizíciója (meg-
szerzése) a külső tudás és tőkeeszközök 
(gépek, berendezések, szoftverek) illetve 
szolgáltatások megvételét jelenti, s nem 
feltételez együttműködését az eladóval.

3. Az innovációs együttműködés azt jelenti, 
hogy aktívan együttműködik a két szervezet 
(két vállalat vagy vállalat és kutatással foglal-
kozó szervezet) a kutatás fejlesztés terüle-
tén, ez persze nem zárja ki, hogy egyes 
technológiákat és/vagy tudást ne vegyen 
meg egyik fél a másiktól.  

A tudástranszfer és a hálózatok
Ahhoz, hogy egy vállalat képes legyen in-

novációs folyamatokban részt venni, ki kell 
alakítania a hálózati kompetenciát. Ehhez a 
fent említett tudástranszfer-folyamatokon, a 
kezdeményezésen, a tudás átvitelén és integrá-
lásán kívül még egy fontos lépést figyelembe 
kell venni, ez a koordináció (Csizmadia 2004). 
A koordináció során a két szervezet szinkro-
nizálja, vagyis  összehangolja az adott terüle-
ten a tevékenységét. Ez rendszerint formális 
szabályozással történik, aminek olyan eszközei 
lehetnek, mint közös projekttervek, világos 
feladatmegosztás, a személyek és feladatok, 
kompetenciák egyértelmű elhatárolása, kom-
munikációs protokollok, megfelelő konfliktus-
megoldó mechanizmusok. Akkor lehet sike-
res a koordináció, ha megfelelő képzettséggel 
rendelkező, az együttműködés sikerességében 
motivált és hatékony feladatmegoldó képes-
séggel rendelkező munkatársak dolgoznak 
mindkét szervezetnél (Ritter–Gemünden 2003 
p. 747). Az innovációs partnerek és funkcióik 
láthatók a következő ábrán: 
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11. sz. ábra: Az innovációs hálózatban részt vevő partnerek és funkcióik
Forrás: saját szerkesztés Csizmadia és Gemünden-Ritter-Heydebreck alapján

Tudástranszfer az alacsony és 
közepes technológiájú iparágakban

Az alacsony és közepes technológiájú ipa-
rágakban az innováció általában az adap-
tációt és a kiegészítő innovációt jelenti (Oslo 
2005). Ez azt jelenti, hogy a termelés hatékony-
ságára, a termékdifferenciálásra és a marke-
tingre fókuszálnak a cégek. Az innováció egyik 
alapvető jellegzetessége ezekben a szekto-
rokban az a tény, hogy nem egyszerűen az új 
technológia adaptálásáról van szó, gyakran a 
high- tech iparágakból „szivárognak le” a me-
goldások.  Sok példát találunk az élelmiszer- 
és egészségiparban az ilyen innovációkra. Így 
például a a liofilizálás, a fagyasztva szárítás 
először a gyógyszeriparban terjedt el, majd az 

űrhajósok csemegéje volt pld. a liofilizált fagy-
lalt, de azóta már a gyógynövény-feldolgozás-
ban és az élelmiszeriparban, a  gyümölcs és 
zöldségszárítás esetében is találkozunk ilyen 
termékekkel. A „just in time” szállítás beveze-
tése az éttermek számára, amelyet egy ma-
gyar cég valósított meg először azzal, hogy 
a kívánt súlyban és feldolgozottsági fokban 
szállít az éttermek és nagykonyhák számra, 
különösen érdekes innováció, hiszen így a 
húsok tárolásának kockázatát leveszi a kony-
hák válláról (Mile 2010).

A termékdifferenciálás során a válla-
lat új piacot teremt egy olyan termékével, 
amin technológiailag esetleg nem is változ-
tat, vagy a régi termék egy új variációjáról 

Innovatív 
szervezet

Beszállítók:
Új anyagok, új 

gyártási módszerek, 
új beszállítási 

rendszer

K+F 
szervezetek

Kutatás,képzés,
szakemberek

Verseny-társak
Közös alapkutatás

Közös ipari 
szabványok

Disztribútorok
Fogyasztói igények 

közvetítése 
Piaci információk 

közvetítése: Kereslet,
konkurrencia 

Vásárlók 
Új igények.

Kritika,
Referencia,

Visszajelzések 

Tanácsadók
Innovatív ötletek ,

Folyamatszervezés, 
Pénzügyi, biztosítási
jogi szolgáltatások

Alkalmi 
beszállítók

Kiegészítő know how, 
Interfész problémák 

megoldása

Kormányzat,
hivatalok 

Jogi környezet,
Politikaihátszél,

Támogatáspolitika



61

van szó.  Egy magyar cipőgyár a sikerét an-
nak köszönheti, hogy újra feltámasztotta a 
klasszikus tornacipőt és visszahozta a 60-as, 
70-es évek divatját egy általa megteremtett 
és innovatív, a szokásos hirdetési csatornák 
teljes kiiktatására épülő marketingeszközök-
kel fenntartott piaci szegmensbe.

A tudástranszfer és az innováció ezekben 
az iparágakban sokkal nagyobb hatással van 
a gazdaság fejlődésének az egészére, mint 
hinnénk. Sajnos Magyarország e téren na-
gyon rossz mutatókkal rendelkezik, a saját in-
novációt megvalósító KKV-k aránya az összes 
KKV arányában nem több, mint 13%, szem-
ben a legjobb teljesítményt nyújtó országok 
40-47%-val, amelyek egyben a legjobb és 
legstabilabb gazdasággal rendelkeznek az 
Európai Unióban, mint Finnország, Ausztria, 
Németország  (Mile 2010 p.3). 
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6.5 Innovációs pontok és 
       kiválósági centrumok támogatása

6.5.1 Bevezetés   

Az Európai Unió a versenyelőny szerzés leg-
fontosabb területének az innovációt, a kutatást 
és a technológiafejlesztést tekinti. Az innováció 
nélkülözhetetlen a vállalatok versenyképessé-
gének növelésében és az exportképesség javí-
tásában. Az elmúlt évtizedben is leginkább 
azon ágazatok fejlődtek, melyek technológia-
intenzívek és innováció orientáltak voltak. Az 
innováció, ami a gazdaság változó körülményei-
hez való sikeres alkalmazkodást, a jövő kihívá-
sainak való megfelelést jelenti, az EU fejlődési 
motorja, így Magyarországon is cél a haté- 
kony innovációs intézményrendszer kiépítése, 
működtetése, a hazai és európai uniós források 
eredményesebb felhasználása, a forrásab- 
szorpciós képesség fejlesztése, az innovációs 
ráfordítások növelése. A fenti törekvés elérése 
érdekében kerültek kialakításra a hazai regioná-
lis innovációs ügynökség hálózatok. (DDRIÜ)

 
6.5.2  RIÜNET

Hazánkban a jelenlegi regionális innovációs 
rendszer kialakítása 2004-ben kezdődött, 
amikor az egyes régiókban konzorciumok 
alakultak és megfogalmazódtak az első ré-
giós innovációs stratégiák. A regionális in-
novációs folyamatokban érdekelt független 
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szervezetek a Nemzeti Kutatási és Technoló-
giai Hivatal (NKHT) (Nemzeti Innovációs Hi-
vatal (NIH) jogelődje) 2007 decemberében 
megjelent pályázati felhívására a korábban 
konzorciumi formában működő regionális 
innovációs ügynökségek (RIÜ) tervező, híd-
képző, hálózatépítő és szolgáltató funkció-
inak továbbvitele érdekében régiónként egy-
egy önálló jogi személyiséggel rendelkező 
nonprofit innovációs ügynökséget hoztak lét-
re. Ezek az ügynökségek ismertté váltak ré-
giójukban és számos nemzetközi kapcsolatot 
kiépítettek.

Az RIÜ-k az elmúlt évek során aktív sze-
repet vállaltak a régiók fejlesztési projektjei-
ben és olyan szolgáltatásokat alakítottak ki, 
melyek célja a termék-, eljárás- és szolgáltatás 
ötletek, kutatási eredmények piacra vitelének 
és az innovatív nagy növekedésképességű vál-
lalklozások fejlesztésének segítése volt. Az in-
novációs ügynökségek sikeresen vettek részt 
sok hazai és nemzetközi projektben, pályázat-
ban és így a hazai és a nemzetközi innovációs 
rendszer szerves részévé váltak.

Az NKHT és a RIÜ-k 2009-ben hozták létre 
a RIÜNET hálózatot, ami egy szervezett kere-
tet biztosít az együttműködésnek. A RIÜNET 
hálózat fő célja, egy országos szintű egyeztető 
fórum kialakítása, ami lehetővé teszi a szak-
mapolitikai együttműködés erősítését a regio-
nális innováció politikát érintő kérdésekben. 
A RIÜNET hálózat tagjainak együttműködése 
keretében, az elmúlt években: projektalapú 
kooperációk, alvállakozói kapcsolatok jöttek 
létre, egyeztetésre kerültek nemzetközi kap-
csolatok, megkezdődött a tudásmegosztás és 
legjobb gyakorlatok cseréje, stb. (Révai-So-
mogyi-Márta 2011).

Szolgáltatásaik:
 K+F szolgáltatás közvetítése,
 inkubációs szolgáltatás,
 prototípus elkészítéséhez háttérszolgálta-
tás közvetítése,

 projektmenedzsment,
 pályázati tanácsadás,
 innovációs marketing,
 üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése,
 piackutatás, piacfelmérő tanulmány készí-
tése,
 technológiai tanácsadás,
 vállalkozási menedzsment tanácsadás,
 termelékenységi tanácsadás,
 ipar- és szerzői jogvédelmi tanácsadás,
 újdonságvizsgálat és szabadalomkutatási 
tanácsadás,
 hazai szabadalmi, védjegy, használati és 
formatervezési mintaoltalmi 
 bejelentéshez tanácsadás,
 képzések közvetítése (Pannon Novum).

Tagok
  INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési 

és Innovációs Nonprofit Kft. 
 NORRIA Észak-Magyarországi Regioná-

lis Innovációs Ügynökség Nonprofit Köz-
hasznú Kft. 

 Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynök-
ség Közhasznú Egyesület 

 Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügy-
nökség Nonprofit Kft. 

 Közép-Dunántúli Regionális Innovációs 
Ügynökség Nonprofit Kft. 

 INNOREG Közép-magyarországi Regioná-
lis Innovációs Ügynökség Közhasznú        
Egyesület  

 Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regio-
nális Innovációs Ügynökség Nonprofit 
Kft. (RIÜNET)

6.5.3 Országos innovációs helyzetkép

A magyarországi technológiai és tudás-
transzfer intézményrendszerében szinte min-
den olyan típusú intézmény fellelhető, me- 
lyek a fejlett iparú országokban is. A gondot 
az okozza, hogy: a hazai fejlesztési intézmény-
rendszer struktúrája, a kutatóhelyek felsze-
reltsége, az intézmények regionális elhelyez-
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kedése és finanszírozási rendszere nem felel 
meg a mai kor követelményeinek, elemei-
ben és nagyobb részében nélkülöz.

A magyar és a fejlett országokbeli intéz-
ményrendszerek tekintetében a legnagyobb 
különbség az intézmények finanszírozásban 
látható. Ez mind a források nagyságrend-
jében, mind a források biztosítói körében 
érzékelhető. A magyar finanszírozói körből 
egy-két kivételtől eltekintve hiányoznak az 
önkormányzatok, bankok, régiós intézmé-
nyek stb.

A hazai alkalmazott K+F tevékenység az 
akadémiai kutatóintézetekben, a Bay Zol-
tán intézethálózatban, ágazati-vagy ipari 
kutatóintézetekben és a felsőoktatási kuta-
tóhelyeken; valamint a multi és nagy válla-
latok által működtetett kutatóintézetekben, 
kutatóműhelyekben és az innovatív kisvállal-
kozásokban valósul meg.

A RIÜ-k kapcsolatot építenek ki a K+F ösz-
szes szereplőjével, de ezek közül is a legfon-
tosabb: az innovatív vagy innovatívvá tehető 
KKV-k illetve  az egyes ötletek megvalósítá-
sára szakosodott: start-up és spin off vállal-
kozások. (Révai-Somogyi-Márta 2011)

  A sikeres jövő záloga:
 Egyrészt az, hogy mennyire sikerül meg-
tartani a multik hazai tevékenységét, fo-
lyamatos tőkebefektetésüket a tevékeny-
ségük itteni fejlesztése révén;

 Másrészt, hogy milyen mértékben válnak 
a magyar kkv-k a multik beszállítóivá, il-
letve hogyan sikerül megtalálni azokat 
a piaci réseket a termékfejlesztésben, 
ahová betörve növekedhetnek és új, 
nemzeti iparágakat alapozhatnak meg. 

Magyarországon maximum néhány ezerre 
tehető az innovatív vállalkozások száma. 
Fejlődésük ösztönzése, támogatása más esz-
közöket igényel, mint az általános vállalatfej-

lesztés. Alapvetően a következőkre lenne 
szükség: 

 virtuális technológiai inkubátorok
 magvető és kockázati tőke
 széleskörű pályázati lehetőségek
 hitelek
 nagy tapasztalatú innovációs brókerek.

Az elmúlt néhány évben több pozitív lé-
pés született a hazai helyzet javítására (a lisz-   
szaboni stratégia célkitűzéseinek megközelí-
tése érdekében), de ezek szinte kizárólag a 
pályázati rendszeren keresztül kívánták az 
adott célokat elérni, olyan magyar viszonyok 
mellett, amelyek jelentősen eltérnek a fejlett 
európai országok gazdasági környezetétől.

A legjellemzőbb különbségek:
 nem eléggé innováció-barát a társadal-
mi-és gazdasági környezet
 nincs intézményi magvető tőke
 gyakorlatilag felszámolásra került az ipari 
kutatóintézet hálózat
 nem hatékony a nemzeti innovációs rend-
szer
 nincs az innováció szervezéséért és ha-
tékony működéséért felelős intézmény

Ilyen helyzetben a pályázatok mellett: cél-
zott projektekre, programokra és a felsorolt 
különbségek felszámolására lenne szükség a 
kívánt eredmények megvalósulásához.

 
Az innovációt támogató intézmény- és pá-

lyázatirendszer nem hatékony, és elég át-
láthatatlan, részleteiben nem monitorozott. 
Az innovációt támogató intézményrendszer 
nem ad közvetlen támogatást vagy megren-
delést a technológiai transzfer intézmény 
hálózatnak, ezért azok ahhoz, hogy élet-
képesek legyenek részben más forrásokból, 
más célú hazai és nemzetközi pályázatokból 
élnek, eredeti céljaikat csak részben elégítik 
ki (Révai-Somogyi-Márta 2011). 
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6.5.4 Irodalom

1, DDRIÜ: 
 http://www.ddriu.hu/htmls/bemutatko-

zas.html
2, Révai, A., Somogyi, M., Márta, A. (szerk) 

2011. Lehet-e Magyarország Európa legin-
novatívabb nemzete? Gödöllő: INNOREG 
KM-RIÜ Khe.

3, Pannon Novum: 
 http://www.pannonnovum.hu/teveke-

nysegunk/bemutato
4, RIÜNET: http://www.riunet.hu/

6.6  A technológiai inkubátorok és
        szerepük, támogatásuk

6.6.1 Bevezetés

A kezdő vállalatokat a fejlett világban sok-
féleképpen támogatják, az egyik ilyen, az 
innovatív vállalkozások esetében különö-
sen hatékony módszer az inkubáció. Az i-             
lyen feladatokat ellátó szervezeteket, intéz-
ményeket nevezik innovációs brókernek, 
inkubátorháznak, innovációs központnak, 
vállalkozók házának, ami közös bennük az az, 
hogy általában a helyi gazdasági és társadal-
mi körülményekhez, a helyi területfejleszté-
si stratégiákhoz illeszkedve nyújtanak külön-
féle szolgáltatásokat és védett környezetet 
biztosítanak a KKV-knak, illetve a mikro-vál-
lalkozásoknak.  

6.6.2  Az inkubáció fogalma, fajtái,
                    szerepük és támogatásuk 

Az inkubáció 

Az inkubációban részt vevő vállalatok alapí-
tásához és feltőkésítéséhez mind az állami, 
kormányzati szektor, mind a magántőke segít-
séget nyújthat részben a kockázati, illetve 

„seed capital” (magvető tőke) formájában. A 
költséghatékony működést  az inkubátorok-
ban nyújtott ingyenes vagy kedvező árú szol-
gáltatások teszik lehetővé az irodabérlettől 
az infokommunikációs és ügyviteli szolgálta-
tásokon át a tanácsadásig. Amíg az általános 
inkubátor a kezdő vállalkozás profiljától füg-
getlenül, az induló vagy kezdeti szakaszban 
lévő vállalkozások számára biztosít működési 
lehetőséget, a technológiai inkubátor az inno-
vatív, technológiaigényes, K+F tevékenységet 
végző vállalatokat célozza meg (NTI 2005). 

Az inkubátorházak és a városokban felé-
pülő technológiai parkok az egyetemi és tu-
dományos kutatási kapacitás és a vállal-
kozások kapcsolatán alapulnak. Az egy helyen 
koncentrálódó, különböző profilú, kutatással, 
pénzügyekkel, tanácsadással, kereskedelem-
mel, gyártással foglalkozó szervezetek közöt-
ti személyes és céges kapcsolatok kialakítása 
gyors fejlődési pályára állíthatja a kezdő vál-
lalkozásokat.  Ennek a szinergia-hatásnak a 
következményként születhetnek meg új tech-
nikai, szervezeti és értékesítési innovációk, 
új vállalatok, új kutatási irányok vagy akár új 
iparágak is. Azokat a szervezeteket, amelyek 
közvetlenül is kapcsolódnak egy-egy kutatóin-
tézethez, egyetemhez, nagyvállalathoz, s az 
ott végzett kutatómunkát egy új, kisebb vál-
lalkozás keretében folytatják, illetve a kuta-
tási eredményeket átültetik a gyakorlatba és 
üzletileg is hasznosítható, értékesíthető ter-
mékké/szolgáltatássá fejlesztik, spin-off cé-  
geknek nevezzük. 

A technológiai inkubátorok

A technológiai inkubátorok célja az, hogy tá-
mogassa a technológiai vállalkozások növekedé-
sét az alapítás első fázisától kezdve.  Az egy ilyen 
inkubátorházba beköltöző fiatal vállalkozások 
megtartják önállóságukat, de egy közösség-
ként funkcionálnak, ami támogatja a kockázat-
vállalást, az együttműködést, az innovációt és a 
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hozzáadott érték növelését. Az inkubátorokba 
betelepülő vállalkozások vagy maguk is kutatás-
sal foglalkoznak, vagy az alap és elméleti kuta-
tások eredményeinek gyakorlati alkalmazását 
valósítják meg. 

A technológiai inkubátorházak rendsze-  
rint egy-egy kutatási terület köré szerveződnek, 
a tipikus profilok Magyarországon általában a 
következők: biotechnológia, genetika, anyagku-
tatás, szoftverfejlesztés, megújuló energetika, 
gépgyártás, környezetipari technológiák.   

Az inkubátorházak által nyújtott 
szolgáltatások

Az inkubátorházak nagyon sokféle szol-
gáltatást nyújthatnak. Azok a telephely-szol-
gáltatók, amelyek csak az irodákat adják 
bérbe és az alapvető infrastruktúrát bizto-
sítják, s nincs kialakult profiljuk és a kezdő 
vállalkozókat támogató programjuk, nem 
tekinthetők inkubátoroknak.

Általános üzleti szolgáltatások

  iroda, tárgyalóterem, műhelyek, technikai 
eszközök bérbeadása 

 irodai szolgáltatások biztosítása (telefon, 
fax, internet stb.) 

  közös helyiségek, tárgyalók, előadótermek, 
kiállítóhelyek biztosítása 

 közműszolgáltatások, alapinfrastruktúra 
biztosítása 

 általános karbantartás
 technikai felügyelet, biztonsági szolgálta-
tások (portaszolgálat, állandó őrzés, riasz-
tórendszer) 

 zárt, őrzött parkoló
 étterem, büfé, rekreációs tevékenységek

Általános üzleti tanácsadás

 üzleti terv készítése, értékesítési és mar-
keting, jogi, könyvviteli, befektetési, ope-

ratív ügyviteli adótanácsadás
 pénzügyi tanácsadás 

Általános ügyviteli és üzleti szolgáltatások

 irodai szolgáltatások (posta kezelése, gé-
pelés, dokumentumkezelés: archiválás, fény-
másolás, szkennelés, stb.)

 tanfolyamok szervezése, 
 rendezvényszervezés  
 workshopok, konferenciák szervezése
 PR és marketing szolgáltatások
 arculattervezés, kiadványszerkesztés
 pénzügyi, számviteli, munkaügyi szolgál-
tatás

Infokommunikácós szolgáltatások

 a kutatáshoz szükséges szerverek, tárhe-
lyek, gépidő és szoftverek biztosítása 
 honlap-, adatbázis fejlesztés, on-line pro-
jektfejlesztő eszközök alkalmazása 

Innovációs szolgáltatások

Innovációs tanácsadás jellegű szolgálta-
tások:

 innovatív projekt ötletek alapján projekt-
fejlesztés

 pályázatírás és projektmenedzsment 
 technológiai audit, technológiaelemzés 

(a technológia fejlettségi fokának, a le-
hetséges piacoknak és alkalmazási terüle- 
teknek a meghatározása) 

  iparjogvédelmi és/vagy szabadalomkuta-
tási és/vagy szerzői jogi tanácsadási szol-
gáltatások nyújtása 

 technológia jogi, és/vagy spin-off és li-
cencia tanácsadás nyújtása 

 új termék, szolgáltatás piaci vizsgálatának 
elvégzése (szabadalomkutatás, újdonság-
vizsgálat, marketingstratégia, piackutatás, 
piacelemzés készítése) 

 hálózatépítés (egyetemekkel, kutatóinté-
zetekkel, potenciális befektetőkkel stb.) 
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 benchmarking (legjobb gyakorlatok kere-
sése, tanulmányozása, hasznosítása) a  
szervezet saját gyakorlatának fejlesztésé-
ben

 partnerkeresési szolgáltatás  

Innovációs technológiai szolgáltatások
 laboratóriumok bérbe adása 
 gyártási kapacitás rendelkezésre állítása

 
A technológiai inkubátorok támogatása 

A technológiai inkubátoroknak nagyon 
fontos szerepe lehet mind regionális, mind 
országos szinten a gazdaságfejlesztésben. 
A különböző operatív programokban a re-
gionális és országos jelentőségű inkubá-
torok létrehozására is lehetett pályázni az 
lemúlt években (pld. 2009-ben regionális je-
lentőségű inkubátorházak létrehozására). A 
2012-ben meghirdetett 20-25 komplex in-
novációs technológiai központ létrehozását 
célzó pályázat célkitűzése, „az innovatív 
vállalkozások számára kutatási, műszaki fej-
lesztési, IKT és a hozzájuk kapcsolódó pró-
bagyártási infrastrukturális háttér kialakí-
tása”, s nem csak új innovációs központok 
kialakítására, hanem meglevő intézmények 
továbbfejlesztésére is lehet pályázni mint-
egy 70%-os támogatásintenzitással, a ren-
delkezésre álló keret 8 milliárd forint. (GOP-
2012-1.2.1./B)

Az Európai Unió 2014-2020-ig tartó költ-
ségvetési időszakában nagy szerepet szán az 
innováció támogatásának, mert ebben látja 
a válságból történő kilábolás útját az európai 
gazdaságok számára (EU 2012). A kohéziós 
politikában a következő elveket emeli ki az 
Európai Bizottság  az RIS3 stratégiák eseté-
ben (RIS3: Strategies for Smart Specialisa-
tion; Stratégiák az intelligens specializáció 
számára):

 „A politika által nyújtott támogatásokat 
és beruházásokat a kulcsfontosságú 

nemzeti/regionális prioritásokra, kihí-
vásokra és igényekre koncentrálják a 
tudásalapú fejlesztés érdekében.

 Az egyes országok/régiók erősségeire, 
versenyelőnyeire és kiválósági poten-
ciáljára építenek.

 A technológiai és a gyakorlati innovációt 
egyaránt elősegítik, és törekednek élén-
kíteni a magántőke beruházásait.

 Az érdekeltek teljes bevonását terem-
tik meg, ösztönzik az innovációt és a 
kísérletező kedvet.

 Konkrét tényekre támaszkodnak, és meg-
bízható monitorozási és értékelési rend-
szereket tartalmaznak.” (EU 2012 p.1)

Ezek a stratégiai prioritások a jövőben 
konkrét nemzeti és uniós programokban és 
pályázatokban fognak lecsapódni, s minden 
régió számára nyitva áll a lehetőség, hogy 
csatlakozzon ehhez a folyamathoz. Az EU 
ezért hozta létre a közös SR3 platformot 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home.

6.6.3 Irodalom

1, NTI 2005: NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKU-
BÁTOR és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Bu-
dapest 2005. 

 http://www.innovacio.hu/tanulmanyok_
pdf/ntimp.pdf

2, Pakucs, P. Papanek, P (szerk) 2006 : IN-
NOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Bp. 
http://www.innovacio.hu/tanulman-
yok_pdf/innovacio_menedzsment_
kezikonyv.pdf
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7  Vállalatok és a támogatás  
    (dr. Lükő István)

7.1 Fenntarthatósági politikák   

7.1.1  Bevezetés A szakpolitikák
    rendszere 

Ebben a részben csupán arra szeretnénk 
kitérni, hogy a fenntarthatósági politikák mi-
lyen politikai mezőben ágyazódnak be, illet-
ve hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Minde-
nek előtt a hatalmi politikák jelennek meg 
globális, országos, és regionális szinten. Ezek 
célokat/stratégiákat fogalmaznak meg és in-
tegrálják a társadalmi alrendszerek politikáit, 
mint pl. az oktatás, azon belül a szakképzés, 
a felsőoktatás, a felnőttképzés politikát, a 
gazdaságpolitikát, a közlekedés politikát, az 
energia politikát, a vidékfejlesztési politikát, 
az agrárpolitikát stb. További elágazások még 
a fenntarthatósághoz köthetően: a fogyasz-
tás, a növekedés, a klímaváltozás. 

7.1.2  A fenntarthatóság értelmezése   

Az első „hivatalos” fenntartható fejlődés 
definíciót az 1984-ben megalakult ENSZ 
Környezet és Fejlődés Világbizottsága 
(Brundtland Bizottság) tette közzé az 1987-
ben megjelent Közös jövőnk (Our Com-
mon Future) c. jelentésben. „A fenntartható 
fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a 
jelen igényeinek kielégítése mellett nem 
fosztja meg a jövő generációit a saját szük-
ségleteik kielégítésének lehetőségétől.” 
(BRUNDTLAND 1987)

Ez a megfogalmazás LÁNG I. (Láng 2001) 
szerint elsősorban politikai üzenet volt, 
amely egyaránt elfogadható mind a sze-

gény, mind a gazdag országok számára: az 
erőforrásokból mindenkinek legalább annyit 
biztosítani kell, amennyi az alapvető emberi 
szükségletek biztosításához szükséges,de 
az országoknak életmódjukat és fogyasztási 
szokásaikat szerényebben és takarékosab-
ban kell a továbbiakban kialakítaniuk.

A fenntarthatósággal kapcsolatos politikák 
leginkább a különböző stratégiákban nyernek 
kifejezést. A stratégiák három fő pillért hang-
súlyoznak, de vajon egyenrangúak-e a gaz-
dasági, társadalmi és környezeti pillérek? A 
fenntartható fejlődés valamennyi gyakor-
lati közelítése elfogadja és figyelembe veszi 
például a közismertté vált ‘három pillér’ 
– a gazdaság, a társadalom és a természe-
ti környezet – „összhangjának követelmé-
nyét”. Mi sem természetesebb, mint hogy 
ez a felfogás a legnépszerűbb a politikai 
körökben: ha a fenntarthatóságba minden 
beletartozik, nem kell éles döntéseket hoz-
ni, minden érdeket kiszolgálhatunk. A meg-
fogalmazások, a sorrendek és hangsúlyok 
azonban elárulják a szemlélet, az értelmezés 
és – ezzel kölcsönös összefüggésben – a 
szándékok lényeges különbségeit.

A környezeti, társadalmi és gazdasá-
gi célok egyenrangúságának hangsúlyozá-
sa ugyanis a valós probléma félreismeré-
sét jelenti, és tévútra viszi a stratégiákat. Ez 
több formában is megmutatkozhat. Az egyik 
leggyakoribb hiba, ami ebből származhat, a 
három pillér egymás mellett való jószerivel 
egymástól független kezelése, ami több stra-
tégiában megfigyelhető.
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Mivel a környezetterhelések 30-40% -át a 
fogyasztók okozzák, érthető, hogy a problé-
ma megoldásában megjelenik a fenntartható 
fogyasztás, amelynek világméretű, országos 
és regionális szintű politikai vetületei vannak.

A „fenntartható fogyasztás” fogalmát a 
gazdaság- és környezetpolitikai vitákba a Riói 
Konferencián (1992) elfogadott AGENDA 21 
dokumentum vezette be. A dokumentum 
4. fejezete („A fogyasztási modellek meg-
változtatása”) a jelenkorra kialakult fogyasz-
tói szokások és struktúrák megváltoztatását 
a fenntartható fejlődés irányába történő el-
mozdulás lényegi feltételeként értelmezi. A 
problémára utaló kérdés lényege: melyik az a 
„fogyasztási minta”, amely nem a jövő gene-
rációk költségére történik? „Fenntartható fo-
gyasztásnak nevezzük a szolgáltatások és a ter-
mékek olyan módon történő felhasználását, 
amely megfelel az alapvető szükségleteknek, 
jobb életminőséget eredményez, de közben 
minimálisra csökkenti a természeti források 
és a mérgező anyagok használatát, valamint 
a hulladék- és szennyező anyagok kibocsá-
tását az adott szolgáltatás illetve termék teljes 
életciklusa során annak érdekében, hogy a 
jövő nemzedékek szükségleteit ne veszélyez-
tessék.” (Valkó, 2003) 

 
7.1.3 Fenntarthatósági politikák, 
  stratégiák és eszközeik

A fenntarthatósági politikák szervesen kap-
csolódnak a környezeti politikákhoz, azok rend-
szeréhez. Az alábbiakban kiemelünk néhány 
stratégiát az EU környezetpolitikájából. 

Az EU környezetpolitika irányait megha-
tározó stratégiák és programok: 

6. Környezetvédelmi Akcióprogram (tema-
tikus akcióprogramok és stratégiák)  

 Cardiff-i folyamat a környezeti szempon-
tok horizontális integrációjáért (1998) 

 Lisszaboni Stratégia –versenyképesség, 
társadalmi kohézió, környezeti szem-
pontok (2000) 

 Fenntartható Fejlődési Stratégia – kör-
nyezeti, társadalmi gazdasági dimenzió 
egysége (2002)

 Általában is igaz, hogy a környezetvé-
delmi és a fenntarthatósági politikák 
stratégiai jellegűek, az az nagyobb idő-
horizontban gondolkodnak a problémák 
megoldásán, azok eszköz és szabá- 
lyozórendszerén.

 A fenntarthatósági politikák – számos 
ország már kidolgozta nemzeti fenn-
tartható fejlesztési stratégiáját és azon 
belül körvonalazta a fenntarthatósági 
szakpolitikákat, többek között az okta-
táspolitikára is gondolva – célkeresztjé-
ben az alábbi tényezők közötti egyensú-
lyok kialakításának mérlegelése áll:

 jelenlegi szükségletek és jövőbeni igé-
nyek,

 végső fogyasztásra szánt javak és környe-
zeti javak (természeti erőforrások),

 rendelkezésre álló javak és elosztásuk    
igazságossága.

A fenntartható fogyasztás stratégiájához 
szükséges a résztvevők felelősségi köreit és 
lehetőségeit számba venni. A kormányzat, a 
civil társadalom és az üzleti élet mint a három 
legfontosabb résztvevő közül az üzleti élet le-
hetőségeit (eszközök, tevékenységek) mu-
tatjuk be az alábbiakban Valkó László nyomán 
(Valkó, 2003)
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1. sz. táblázat: Az üzleti élet lehetőségei a fenntartható fogyasztás stratégiájában
(Forrás: Valkó László id. mű)

A fenntarthatóság és az éghajlatváltozás 
stratégiáinak kapcsolata

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiának 
az energia politikával kapcsolatban alapve-
tően a fenntarthatóságot kell szem előtt 
tartania. Habár a Fenntartható Fejlődési 
Stratégia még nem áll rendelkezésre, en-
nek ellenére az éghajlatváltozási stratégiá-
ba kell beépíteni a fenntartható fejlődésből 
következő követelményeket, mert ennek 
hiányában az éghajlatváltozási stratégia 
értelmét veszítené.

Az éghajlatváltozás mérsékléséért folytatott 
intézkedések egyben a fenntarthatóság érdeké-
ben is hatnak. Tekintettel arra, hogy az emberi 
eredetű üvegházhatású gázkibocsátásoknak 
nagyjából a háromnegyede energiaterme-
léssel függ össze, ezért nyilvánvalóan az ener-
getikai stratégia kialakítása döntően be-
folyásolja a kibocsátások jövőbeli alakulását. 
Ha a fenntarthatóság jegyében készítjük az 
éghajlatváltozási stratégiát, akkor ennek a 
stratégiának egyértelműen lefektettet célja, 
hogy a Magyarországon kialakítandó ener-

Szennyezésmegelőzés, hulladékgazdálkodás: 
a szennyezésmegelőzés kifízetődő, a hulladék fel 
nem használt nyersanyag.

Termékhatékonyság: életciklus-elemzés, 
integrált termékpolitika, kiterjesztett gyártói 
felelősség, ökodesign.

Iparosok, helyi termelés, új menedzsment: a régi 
és az új elegyenítés, humán hatékonyság növelése, 
fogyasztók és alkalmazottak életminőségének 
javítása.

Tartósság, javíthatóság: Termékek élettartamának 
növelése, fogyasztók életminőségének javítása.

Környezetmenedzsment: kisebb termelési 
folyamatokra.

Főbb termelési folyamatok: tisztább termelés, 
ökohatékonyság, ipari ökológia.

Csomagolás csökkentése: dematerializált szállítás.

Kutatás: termék és termelés hatékonyság 
fejlesztése, piackutatás.

Legjobb eljárások összegyüjtése és terjesztése: 
nem hatékony működési tapasztalatok megosztása 
segíthet.

Új piacok: új piacok feltárása (főként délen) a 
dematerializált termékek számára.

Termék-szolgáltatások rendszere: váltás a 
termékekről szolgáltatásokra.

Környezetmenedzsment: szabályozási és menedzs-
ment eljárások pl. TQM.

Kutatás: termék-szolgáltatások rendszerének és a 
környezetmenedzsment területén.

Jelentések: audit és benchmarking szabványok, teljes 
átvilágitás, indikátorok széles körének alkalmazása.

Termékinformációk és címkék: 
fogyasztók tájékoztatása és meggyőzése.

Legjobb eljárások összegyűjtése és terjesztése: 
termék-szolgáltatások rendszerének és a környezet-
menedzsment területén szerzett tapasztalatok 

Vezetési kódex: mind önkéntes, mind egyeztetések 
útján született módon.

A hatékony fogyasztásért       A másfajta, tudatos, megfelelő fogysztásért

Eszközök és tevékenységek
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giastratégia is a fenntarthatóság jegyében 
készüljön. Ez nyilvánvalóan nem csak en-
nek a dokumentumnak alaptétele, hanem a 
készülő Fenntartható Fejlődési Stratégiának, 
és az Energiastratégiának is.

Ha a fenntarthatóságot, mint általános 
célt tűzzük ki, akkor ez már magában foglalja 
az éghajlatvédelmet is.

Nem szabad elfelejteni, hogy amennyi-
ben az éghajlat védelmében alkalmazandó 
dekar- bonizációs célokat csak önmagukban 
érvényesítjük, akkor némely esetben sérülhet 
a fenntarthatóság elve, ezért alapvető fon-
tosságú probléma a tágabb, fenntarthatósá-
gi alapú vizsgálata. Ezek fényében a Fenn-
tartható Energia Stratégia definíciója így 
írható le: „Olyan hosszútávon gondolkodó 
stratégiai dokumentum, amelynek keretében 
megvalósuló energiarendszer az energiaigé-
nyeket fenntartható módon elégíti ki, illetve a 
fenntarthatóság hiányában biztosítja, hogy az 
energiarendszer a stratégia eredményekép-
pen eljusson a fenntarthatóság kritériumának 
megfelelő állapotba.”

7.1.4  A vállalatok és a
   fenntarthatósági politikák 
   kapcsolata 

Talán a címet helyesebb lett volna úgy 
megadni, hogy a fenntarthatósági politikák 
megjelenése a vállaltoknál. Elsősorban a kis 
és közepes vállalkozásokra koncentrálunk, 
tehát a mikroökonómia szintjén keressük 
a környezetpolitika megvalósulását. Ehhez 
számos vizsgálódási szempontot, szakirodal-
mat találtunk, amelyek közül most néhányat 
ismertetünk.

Mindenek előtt a gazdaságtudományi 
elméletek, koncepciók a meghatározóak.

Ebben a részben elsősorban a vállala-
ti fenntarthatóság, illetve a vállalatok tár-
sadalmi felelősség- vállalásának (corporate 
social responsibility, CSR) viszonyára kell ki-
térni, mivel utóbbi a legnépszerűbb azon 
koncepciók közül, amelyek a vállalatok tár-
sadalomban betöltött szerepét vizsgálják. A 
vállalatok társadalmi szerepvállalásával kap-
csolatban számos koncepció létezik.

Ezek a vállalatok társadalmi felelősség-
vállalása, a vállalati fenntarthatóság, a vál-
lalati állampolgárság (corporate citizenship, 
CC),a vállalatok társadalmi érzékenysége 
(corporate social responsiveness, CSR2), a tri-
ple bottom line (TBL) és a vállalatok érintett-
elmélete (stakeholder theory).

Málovics György doktori disszertációjából 
(Málovics, 2009) nagyon jó makroökonómi-
ai és mikroökonómia kapcsolatrendszert ta-
lálunk, mert az ökológiai közgazdaságtan és 
a vállalti fenntarthatósági szempontok kap-
csolatát egy táblázatban összefoglalta az 
alábbiak szerint:
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Ebben a disszertációban részletesen kifej-
tésre kerül a sok szakirodalomra épülő elemző 
ismertetés a különböző teoretikus vállalati 
fenntarthatósági koncepciókról, amelyeket 
most itt csak felsorolunk.

 WBCSD (World Busines Council for Sus-
tainable Development) fenntarthatósági 
megközelítése

  Közgazdaságtani megközelítések
  Az öko központú menedzsment
  A Valóban Felelős Vállalat (VFV) koncep-

ciója 

A fenti felsoroltak közül a WBCSD megkö-
zelítést ragadjuk meg és ebből is az öko-ha-
tékonyság központi, meghatározó szerepére 
térünk ki.

Öko-hatékonyság

Az öko-hatékonyság központi szerepe a 
vállalati fenntarthatóság ezen értelmezésé-
ben már a WBCSD dokumentumok címeiből 

is kitűnik. Az öko -hatékonyság a WBCSD de-
finíciója szerint – versenyképesen árazott, az 
emberi igényeket kielégítő és minőségi éle-
tet biztosító áruk és szolgáltatások oly mó-
don történő nyújtása révén érhető el, mely 
során progresszíven csökkentik az ökológiai 
hatásokat és erőforrás-intenzitást az egész 
életcikluson keresztül egy olyan szintre, ami 
legalábbis összhangban van a Föld becsült 
eltartó-képességével. Az öko-hatékonyságot 
tartják az elsődleges és legfontosabb mód-
nak, ahogyan az üzleti szféra hozzájárulhat a 
fenntartható fejlődéshez. 

Fontosnak tartjuk, hogy az ökohatékony-
ság összetevőit tételesen felsoroljuk, mivel 
ezek a példatásban is megjelenő hazai pá-
lyázati segédletben is fellelhetők. A szervezet 
dokumentumai alapján az öko-hatékonyság 
hét összetevője:

  a termékek és szolgáltatások anyaginten-
zitásának csökkentése;

2. sz. táblázat: A szerző, Málovics György saját szerkesztése

A gazdasági növekedés nem fenntartható, gazdaság ab-
szolút volumenkorlátja, a fenntarthatóság állapotának 
eléréséhez szükséges a gazdaság méretének limitálása.  

A társadalmi döntéshozatalnál különös jelentőséggel bír a 
döntési folyamat, ennek kapcsán pedig a társadalmi rész-
vétel és a deliberatív döntéshozatal, társadalmi tanulás. 

Az ökológiai problémákkal és gazdasági tevékenység 
ezekre gyakorolt hatásával kapcsolatos bizonytalanság, 
elővigyázatosság elve.

A fenntarthatóság nem szűkíthető le az átlagosan nem 
csökkenő egy főre eső jövedelemre. Alapvető igények. 
A jólét optimalizációja és a hatékony allokáció csupán az 
ökológiai fenntarthatóság és az igazságos elosztás mögött 
jelennek meg a fenntarthatósági célrendszerben. 

Piaci alkalmatlanság a természettel kapcsolatos 
döntéshozatal során, régi intézményi közgazdaságtani 
megközelítés (endogén preferenciák).

Gazdasági növekedéshez való viszony.

Az éritettekhez (köztük a természeti környezethez) való 
viszony.

Tiszta bizonytalanság figyelembevétele és az 
elővigyázatosság elve fontosságának hangsúlyozása.

Jóléti célok hierarchiája (hatékony allokáció, ökológiai 
fenntarthatóság, igazságosság).

 

Felveti-e a vállalat tevékenységének olyan „szélesebb“ 
fenntarthatósági aspektusait, mint a társadalmi értékrendre 
és a jogszabályi környezetre gyakorolt vállalti hatás?

Ökológiai közgazdaságtani fenntarthatósági    
    megközelítés jellemzői

Vállalati fenntarthatósági koncepciók 
értékelési kritériumai 
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 a termékek és szolgáltatások energiain-
tenzitásának csökkentése;
 a mérgezőanyagok környezetbe jutásának 
csökkentése;
 az anyagi újrahasznosítás növelése;
 a megújuló erőforrások fenntartható hasz-
nálatának maximalizálása;
 a termékek élettartamának kiterjesztése;
 és a termékek és szolgáltatások szolgálta-
tásintenzitásának növelése

Tanulmányunk középpontjában a KKV-
k  állnak, amelyek alapvetően különböznek a 
nagyvállatoktól. Különösen a WBCSD koncep-
cióiban, dokumentumaiban találkozhatunk a 
fenntarthatóság nagyvállalati megközelítésé-
vel. Fontos, hogy végiggondoljuk a vállaltok, a 
vállalkozások méretének, társadalmi beágya-
zottságának és a fenntarthatósághoz fűződő 
viszonyának kérdéseit. Az EU a mikrovállal-
kozások létszámát 9 főben, a kisvállalkozások 
létszámát 49 főben, a középvállalkozásokat pe-
dig 200 főig terjedően állapította meg, illetve 
kategorizálta. Ez a kategorizálás a juttatások, 
illetve támogatások rendszerének a kidol-
gozásához alapvetően fontos volt. Mellőzzük a 
kis és a nagyvállalatok jellemzőinek az összeha-
sonlítását, csupán a menedzsmentet említjük 
meg. Köztudott, hogy a kisvállalkozásoknál 
a menedzsment több funkciót is ellát, és tu-
lajdonos is lehet. Ebből eredően egy sor 
menedzselési kérdésben más mechanizmusok 
szerint történnek a döntések, a szervezet (vál-
lalat) hatékonyságának a növelése stb.

A KKV szektor szereplői meglehetősen eltérő 
sajátosságokkal bírnak a nagyvállalati szektor 
szereplőihez képest. E sajátosságok megha-
tározzák e szektor szereplőinek fenntarthatósá-
gi/felelősségvállalási szerepét is.

E szerep kapcsán különösen fontos koncep-
ció a társadalmi tőkéé, hiszen egyrészt ennek 
fogalomrendszere a nemzetközi szakirodalom 
szerint alkalmas a KKV-k felelősségvállalásának/
fenntarthatósági szerepének megértésére, 
másrészt a szektor pontosan a társadalmi tőke 

termeléséhez való hozzájáruláson keresztül 
kapcsolódhat leginkább a fenntarthatóság-
hoz. Különösen, hogy a szektor jóléti-fenn-
tarthatósági súlya a foglalkoztatottságon és 
környezeti hatáson keresztül, nagyon is 
jelentős.

Így a nagyvállalat-centrikusság a vállalati 
fenntarthatóság kapcsán nagyon problemati-
kus, mert egyrészt nincsen bizonyíték arra, hogy 
a jelenlegi domináns vállalati fenntarthatósá-
gi gyakorlat ténylegesen a fenntarthatóság 
irányába mutatna, illetve másrészt e megkö-
zelítés nem alkalmazható a környezeti-tár-
sadalmi-gazdasági hatások jelentős részéért 
felelős KKV szektorra. 
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 7.2 A vállalatok szerepe az 
        integrált eco- üzlet  
         megközelítésben (Iszak Noémi)

7.2.1  A fenntarthatóság hármas
   alapelve

Az elmúlt fél évszázadban végbemenő 
változások - melyek a Föld ökológiai viszo-
nyaiban mentek végbe – olyan problémákat 
generáltak, amelyek megoldásához egyrészt 
a nemzetközi együttműködések szintjén 
meghatározott intézkedések, másrészt a 
lokális szinteken megtett intézkedések össze-
hangolására van szükség. Ezek a globális prob-
lémák hármas természetűek: társadalmi, gaz-
dasági és környezeti tényezők összességéből 
tevődnek össze. A fenntarthatóság mind-

három tényezőcsoport tekintetében pozi-
tív magatartást feltételez, ugyanakkor meg 
kell említeni, hogy egy gazdasági szinten elért 
eredmények korántsem jelentenek feltéte-
len eredményességet egy másik szinten is 
(például globális szinten elért eredmények 
nem vonják maguk után automatikusan a 
nemzet, régió, vállalat, vagy egyén szintjén az 
eredményességet), ráadásul a rendszer kom-
plexitása miatt az egyik tényezőcsoportban 
mért javulás a másikban tapasztalható rom-
lással is együtt járhat. 

12. sz. ábra: A fenntarthatóság hármas alapelve
(Forrás: cit in Vágási et al (2004))

Gazdasági hatékonyság:
-  Gazdasági növekedés
-  Hatékonyság, versenyképesség
-  Flexibilitás és stabilitás
-  Termelés, fogyasztás
-  Foglalkoztatottság
-  Nemzetközi kereskedelem

Társadalmi felelősség:
-  Életkörülmények
-  Esélyegyenlőség
-  Társadalmi összetartás
-  Nemzetközi szolidaritás
-  Humán tőke megőrzése

Környezeti felelősség:
-  Erőforrások felhasználása
-  Anyagok és hulladékok
-  Kockázatok
-  Változások mértéke
-  Természeti és kulturális 
   kép megőrzése
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Azoknak a vállalatoknak, amelyek a fenn-
tartható fejlődés jegyében szervezik tevékeny-
ségeiket, a három alaptőke mindegyikét fenn-
tartható módon kell kezelniük. Így tehát 
(Dyllick – Hockerts, 2002):

  A gazdaságilag fenntartható vállalat ese-
tén mindig rendelkezésre áll elegendő 
cash-flow, így likviditása biztosított, s 
mindemellett tartósan az átlagos meg-
térülési ráta fölött profitot termel a tu-
lajdonosok számára. Mind a környezeti 
hatékonyság, mind a társadalmi hatékony-
ság növekedése a gazdasági hatékonyság 
emelkedését eredményezi.

  A vállalatok környezetre gyakorolt hatásai 
mindig negatívak. Ugyanakkor a környezeti 
tőke nem helyettesíthetőségéből, irre-
verzibilitásából és multifunkcionalitá-
sából adódóan nem csak ez a negatív 
hatás, hanem a teljesítmény is fontos-
ság válik: nem mindegy ugyanis, hogy 
egy mérsékelten szennyezett környezet-
re hat negatívan a vállalat, vagy egy 
teljesítőképessége határán lévőre A 
környezetileg fenntartható vállalat csak 
olyan természeti erőforrásokat használ, 
melyek felhasználási üteme a természe-
tes reprodukció, és/vagy a helyettesítők 
kifejlődésének üteme alatt marad. Nem 
okoz a természet öntisztulási képessé-
gét meghaladó mennyiségű szennyezést, 
valamint olyan hatásokat sem, melyek 
veszélyeztetik a természet különböző 
szolgáltatásait (pl.: klíma-stabilizáció, 
víztisztulás, növények és állatok repro-
dukciója). 

  A társadalmilag fenntartható módon mű-
ködő vállalat társadalmi értéket teremt 
működésének környezetében. Ez történ-
het az egyéni humán tőke növelése, va-
lamint társadalmi célok támogatása által 
is. A társadalmi tőke kezelése oly mó-
don történik, hogy minden „érdekelt” 
(stakeholder) megértheti a vállalat mo-
tivációit, valamint azonosulhat a válla-

lat értékrendszerével. A társadalmi ha-
tások lehetnek negatívak (munkahelyi 
balesetek, az emberi jogok megsértése) 
és pozitívak (munkahelyteremtés, válla-
lati juttatások, adományok) egyaránt. A 
társadalmi hatékonyság növelése tehát 
a vállalat negatív társadalmi hatásainak 
csökkentésével és a pozitívak növelésé-
vel lehetséges. 

A társadalmi tényező szemszögéből a tár-
sadalmi és a környezeti felelősség kapcsola-
tát a természeti erőforrások generációk köz-
ti igazságos elosztásának felelőssége alkotja. 
A vállalatoknak működésük során figyelem-
be kell venniük e tényezőt is, amelyet felelős 
természeti tőkefelhasználásnak nevezhetünk 
(ecological equity). Az erőforrások generációk 
közti igazságos elosztásának mérésére azon-
ban jelenleg nem állnak rendelkezésre álta-
lánosan elfogadott indikátorok. 

7.2.2 A fenntartható működés 
  integrálása a vállalati 
  stratégiába 

A vállalatok egy része a fenntarthatóság 
követelményének való megfelelést hátrányt 
okozó, költségnövelő tényezőnek tekinti, 
miközben más vállalatok ezt – stratégiai szin-
ten integrálva – potenciális versenyelőnyként 
kezelik (Vágási et al, 2004). A szakiroda-
lom (Barret, 2001) a vállalati tudatosság 
különböző szintjeit azonosítja annak tükré-
ben, hogy az adott vállalat milyen mérték-
ben foglalkozik a fenntarthatóság követelmé-
nyeivel, és építi be azokat stratégiájába és 
mindennapi működésébe.  
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3. sz. táblázat: A vállalati tudatosság szintjei Barreth (2001) és Kőszeghy (2004) alapján

Innováció-orientált 
rendszerszerű 
beavatkozások

Szabályozás

Kereslet 
támogatása

Bizonyos iparágak, szektorok innovációs 
irányainak kitűzése és támogatása

Hasonló vagy kiegészítő profilú vállalatok 
közötti hálózatok kialakítása 

Az innovatív beszállítói tevékenység 
ösztönzése, a nagyvállalatok, multinacionális 
cégek helyi beszállítóinak támogatása

Innovatív technológiák, iparágak szereplői 
közötti együttműködés támogatása közös 
technológiai standardok, új technológiák 
kifejlesztésében

Meghatározott kibocsátási határok, 
energiafelhasználási maximumok előírása 
az új berendezésekre, illetve a régi beren-
dezések fokozatos/határidőhöz kötött 
kivezetésére

Az  állami megrendelésekkel kapcsolatos köz-
beszerzésekben innovatív-  környezetkímélő 
technológiák, berendezések előírása, illetve 
meghatározott témákban öko -innovációs 
kutatás és fejlesztés kiírása

Bizonyos technológiák alkalmazása, 
energiatakarékos, kis környezetterhelésű 
berendezések beszerzése esetén a vállalatok 
adókedvezményben részesülnek

Meghatározott berendezések, technológiák 
beszerzésének támogatása normatív alapon 
(mindenki megkapja a bekerülési ár egy 
bizonyos százalékát rendszerint egy bizonyos 
összeghatárig) vagy pályázati alapon

Közös kampányok a környezeti tudatosság 
növelésére és az öko -innovációs termékek, 
szolgáltatáso k megismertetésére a médiák-
kal és civil szervezetekkel

Az állami szervezetek, intézmények esetében 
öko-innovációs technológiák szolgáltatások 
berendezések beszerzése azért, hogy a lakos-
ság és a cégek számára referenciául szolgál-
jon, s ezzel is fokozza az adott 
innováció ismertségét

Vezető piacok

Klaszterek

Beszállítói láncok

Technológiai platformok

Technológiai standardok 
előírása az innovációs 
célok kitűzésére

„Zöld” közbeszerzés
• Innovatív termékek 
   beszerzésére kiírt 
   közbeszerzés,
• K+F szolgáltatáskora kiírt 
   közbeszerzések 

Adókedvezmény

Technológia megvásár-
lásához nyújtott anyagi 
támogatás

Média-  és információs 
kampányok

Mintaberuházások
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7.2.3  Fenntarthatósági stratégiák

A fenntarthatósággal kapcsolatos straté-
giák típusait több szempont alapján lehet 
csoportosítani.

Vágási M. alapján a két szervező elem a vál-
lalatok stratégiai orientációja, valamint a stra-
tégiai viselkedés. Előbbi alapján piac- és tár-
sadalomorientált stratégiákat, utóbbi mentén 
pedig proaktív és reaktív stratégiákat külön-
böztetünk meg (Vágási, 2004).

Egy további csoportosítás a vállalat verseny-
előnyeit helyezi a csoportosítás középpontjá-
ba, eszerint megkülönböztetünk:

 biztonsági stratégiát, melynek célja a koc-
kázat csökkentése és kezelése; 
 hitelességi stratégiát, melynek célja a vál-
lalat jó hírnevének megtartása; 
 hatékonysági stratégiát, melynek célja javí-
tani a termelékenységet és a működési ha-
tékonyságot; 
 innovatív stratégiát, melynek célja a fenn-
tartható termékek kínálata; 
 transzformációs stratégiát, melynek segít-
ségével új piacok alakíthatók ki, illetve a 
jelenlegi piac szerkezeti átalakítása lehet-
séges.

A marketingstratégiák csoportosításának 
középpontjába a fenntarthatósági előnyök 
és kockázatok viszonya kerül (Kósi – Valkó, 
1999). 

 Az innovatív stratégiát (nagy kockázat mel-
lett nagy előnyök) folytató vállalatok proak-
tívak, tevékenységeiket a fenntarthatóság 
elveinek rendelik alá. 

 Az offenzív stratégiát folytató vállalatok 
kockázatai alacsonyak, várható előnyeik 
viszont magasak. A versenyelőny megszer-
zéséhez nincs szükségük más vállalatokkal 
való együttműködésre.

 A defenzív stratégiát folytató cégek reak-
tív viselkedése a csekély előnyökhöz 
kapcsolódó nagy kockázatokkal ma-
gyarázható. Döntéseinek hátterében első-
sorban gazdasági megfontolások állnak, 
a fenntarthatósággal kapcsolatban csak 
minimális kötelezettségeket teljesítenek, 
ami azonban hosszú távon imázsrom-
láshoz vezethet.

 Szelektív fenntarthatósági stratégiát kö-
vetnek, azaz szituációfüggő viselkedéssel 
jellemezhetők azon cégek, amelyek az a-
dott szituációtól és annak körülményeitől 
függően mindig más stratégiának meg-
felelően döntenek. E cégek a kockázatokat 
és a várható előnyöket az aktuálisan fel-
merült döntési helyzetre értelmezik.
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7.3  A gyártói felelősség 

7.3.1  Bevezetés

Vajon ki felel azért, ha macskaszárításra 
használja valaki a mikrohullámú sütőt, a ven-
dég megégeti magát a forró kávéval, a gye-
rekek foga elromlik a cukros instant teától, 
a rendszeres sörfogyasztók alkoholistává váll-
nak, vagy a beszállítótól vett hibás alkatrészek 
miatt nem működik az autó központi zárja? 
A gyártó, a beszállító, a kereskedő vagy az 
importőr? Ezeket a kérdéseket már feltették 
különböző országok bíróságai előtt, amikor a 
fogyasztók kártérítést szerettek volna kapni 
a gyártótól, s két eset kivételével mindnyá-
jan megnyerték a pert. Az ezekben az ügyek-
ben alkalmazott elvek szerint a gyártó felel az 
általa gyártott termék által okozott károkért, 
kivéve, ha köztudomásúak a termékkel kap-
csolatos veszélyek, mint a kilöttyenő forró 
kávé és a rendszeresen nagy mennyiségben 
fogyasztott sör esetében.

7.3.2  A felelősség kiterjedése 

A termékfelelősség

A termékfelelősséget hazánkban az 1993 
évi X. törvény szabályozza (Complex 2012), 
mely összhangban van az Európai Unió 85-ös, 
azóta többször módosított EGK irányelvével. 
Az alábbiakban e törvény alapján foglaljuk 
össze a legfontosabb tudnivalókat. Az egyes 
ágazatokban ennél részletesebb és specifi-
kusabb előírások is léteznek (v.ö. gépekről 
szóló EU-s irányelv: EU 2006), s ha egy cég az 
Európán kívüli országokba exportál, akkor fel 
kell készülnie az ottani, a hazainál különösen 
az USA-ban szigorúbb szabályozásra.  

Ki felelős?

A termékfelelősségről szóló törvény sze-
rint a gyártó felel. A törvény gyártónak tekin-

ti nem csak a termék előállítóját, hanem a 
nyersanyagok vagy késztermékek szállítóit, 
a termékek importálóit, sőt azokat is, akik 
nevük vagy védjegyük feltüntetésével vagy 
egyéb megkülönböztető jelzéssel magukat 
gyártónak tüntetik fel, illetve olyan termé-
ket szállítanak, amelynek gyártója nem álla-
pítható meg. Ez a felelősség mindaddig fenn-
áll, amíg a gyártó személye nem állapítható 
meg, vagyis a termelési értékesítési láncban 
mindig az utolsó felel mindaddig, amíg meg 
nem nevezi az előző forgalmazót és/vagy a 
gyártót.

A felelősség egyetemleges abban az eset-
ben, amikor több személy (a vállalat is jogi 
személy) felelős egyazon kárért. Az egye-
temleges felelősség azt jelenti, hogy a káro-
sult bármelyik személytől kérheti a teljes 
kára megtérítését. 

Miért felel?

A gyártó felel az általa gyártott hibás ter-
mékek által okozott károkért, amelyek le-
hetnek vagyoni és nem vagyoni károk, mint 
valakinek a halála, testi sérülése vagy egész-
ségkárosodása, de ide tartozik a hibás termék 
által más, személyes használatra vagy fogyasz-
tásra használt dologban okozott 500 eurónak 
megfelelő forint összegénél nagyobb kár. (Az 
MNB középárfolyamával kell számolni ezt az 
összeget.)

A termék akkor tekinthető hibásnak, ha 
nem nyújtja azt a biztonságot, ami általában 
elvárható lenne, különös tekintettel a ter-
mék:  

 rendeltetésére, 
 ésszerűen várható használatára, 
 a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, 
 a termék forgalomba hozatalának 

      időpontjára, 
 a tudomány és a technika állására. 
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Nem tekinthető egy termék hibásnak pusz-
tán azért, mert később egy továbbfejlesztett, 
modernebb termék került forgalomba.

Hogyan felel?

A törvény az objektív felelősség elvét al-
kalmazza. Amennyiben egy hibás termék kárt 
okoz a fogyasztónak, a gyártó felelősséggel 
tartozik. A gyártó nem mentheti ki magát 
azzal, hogy elvárható a fogyasztótól, hogy ho-
gyan használja a terméket, nem korlátozhatja 
a saját felelősségét, viszont nem felel azért a 
kárért, vagy a kárnak azért a részéért, ami a 
károsult közrehatásából származott. 

Az Uniós irányelv megfogalmazása sze-
rint “termék” minden ingó dolog, kivéve 
az elsődleges mezőgazdasági termékeket 
és a vadászati termékeket, akkor is, ha azok 
más ingó vagy ingatlan dolog részét alkotják. 
“Elsődleges mezőgazdasági termék” a ter-
mőföld, az állattenyésztés és a halászat ter-
mékei, kivéve azokat a termékeket, amelyek 
kezdeti feldolgozáson mentek keresztül. A 
“termék” fogalma magában foglalja a villa-
mos energiát is, de nem tartoznak a törvény 
hatálya alá a szellemi termékek, a szolgálta-
tások és a nukleáris energia sem.

Meddig felel?  

A gyártói felelősség a gyártástól számí-
tott tíz éven keresztül áll fenn, utána elévül. 
A fogyasztó a kárát csak akkor érvényesít-
heti, ha attól a naptól fogva, amikor a káro-
sult tudomást szerzett a kárról, a hibáról és a 
gyártó személyéről, 3 éven belül megteszi a 
szükséges lépéseket.  

A gyártói felelősség kapcsolatos eljárások 

A bizonyítás terhe a károsultra hárul. Ez 
alapján bizonyítania kell:

 a kár meglétét;

 a termék hibáját;
 a hiba és a kár közötti okozati összefüggést.

A gyártó mentesítése a felelősség alól

A gyártó nem tekinthető felelősnek, ha bi-
zonyítja, hogy:

  a terméket nem ő hozta forgalomba;
  a hiba a termék forgalomba hozatalának 
időpontjában nem állt fenn;

  a terméket nem eladás vagy bármely 
üzleti célú forgalmazás céljából gyártotta;

  a terméket nem üzleti tevékenysége kö-
rében állította elő vagy forgalmazta;

  a hiba a hatóságok által hozott, kötelező 
érvényű szabályoknak való megfelelésből 
ered;

  a termék általa történő forgalomba ho-
zatalának időpontjában a hiba a tech-
nika akkori állása szerint nem volt felis-
merhető. 

Egy résztermék gyártója vagy szállítója 
mentesül a termékfelelősség alól, ha 

 a hibát a végtermék szerkezete, illetőleg 
összetétele okozta; 
 a hiba a végterméket gyártó utasításának 
a következménye.

A kiterjesztett gyártói felelősség 

A kiterjesztett gyártói felelősséget az 
új, 2012-ben elfogadásra kerülő hulladék-
gazdálkodási  törvény szabályozza (Kormány 
2012). Eszerint gyártó vagy a forgalmazó az 
általa gyártott, illetve forgalmazott termék 
hulladékának kezelési, illetve szállítási költ-
ségeiért pénzügyi felelősséggel tartozik. Ez 
a törvény, ami az EU irányelv átültetését 
(2008/98/EK) is jelenti a magyar jogrend-
be, olyan megoldásokra ösztönzi a ter- 
mék előállítóját, hogy már a gyártáskor o-
lyan technológiát alkalmazzon, amelynek 
köszönhetően a keletkező hulladék meny-
nyisége és veszélyesanyag-tartalma a lehető 
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legkisebb. Bizonyos termékeknél a gyártónak 
a képződő hulladék összegyűjtéséért és keze- 
léséért is felelősséget kell vállalnia (elemek, 
elektronikai termékek, stb.).

A termékek visszahívása 

Azokban az esetekben, amikor nem csak 
néhány, hanem sok hibás termék került for-
galomba és/vagy a hibás termékek által oko-
zott károk mértéke azt indokolja, termékvisz-
szahívásra kerül sor. A termékek visszahívását 
kezdeményezheti a gyártó, a forgalmazó, il-
letve a piacfelügyeleti hatóság. Magyaror-
szágon ezt a 79/1998. (IV. 29.) az áruk és a 
szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel 
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 
Kormányrendelet szabályozza (Complex 
1998). Az európai Unió egy külön önkénte-
sen alkalmazható protokollt dolgozott ki a 
visszahívásokra (EU 2012).

7.3.3  Irodalom 

1, 2008/98/EK: 
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-

UriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:
HU:PDF

2, Complex 1998: 79/1998. (IV. 29.) az áruk 
és a szolgáltatások biztonságosságáról 
és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti 
eljárásról szóló Kormányrendelet 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=99800079.KOR

3, Complex 2012: 1993. évi X. törvény a 
termékfelelősségről 

   http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=99300010.TV

4, EU 2006 Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/42/EK irányelve ( 2006. május 17.)  a 
gépekről és a 95/16/EK irányelv módosí-
tásáról.  

   http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode
=dbl&lang=hu&ihmlang=hu&lng1=hu,hu
&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,

lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=427745:cs&
page=

5, Eu 2012: Termékbiztonság Európában 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_
safe/action_guide_hu.pdf

6, Kormány 2012: 
   http://www.kormany.hu/download/c/

c8/50000/jogszab%20tervezet%20hul-
ladektorveny.zip

7.4  Az üzleti beszámoló a 
        megvalósításról    

7.4.1  Bevezetés

A pályázati támogatások során a projekt 
megvalósításának a legkritikusabb része a 
megvalósításról beadandó beszámoló. Eb-
ben a fázisban derül ki, hogy jól írták-e meg 
a pályázatot, megfelelően megtervezték-e az 
egyes részfolyamatokat, s ilyenkor derül az is 
ki, hogy milyen alapos volt a költségek meg-
tervezése. Az a jól megírt és beadott pályázat, 
amikor a beszámoló már csak „rutinmun-
ka”, mert minden egyes mozzanat dokumen-
tációja rendelkezésre áll, az elszámolt költ-
ségek megegyeznek a tervezett költségekkel, 
s ha ezek a projekt közben változtak, akkor 
megfelelő időben megtörtént a támogatá-
si szerződés módosítása. Az innovációs pá-
lyázatok esetében a legfontosabb az időbeli 
szerződésmódosítás és a folyamatos kom-
munikáció a pályáztató hatósággal, hiszen az 
innovációs projekt elején vagy tervezésénél 
még nem lehet látni azt a sok mellékvágányt 
és buktatót, amit meg kell közben oldani. 

  
7.4.2 A támogatásról szóló 
          beszámoló szerkezete

A támogatásról szóló beszámolók pontos 
előírásait, illetve formanyomtatványát rend-
szerint már a pályázati kiírás tartalmazza. 
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Az egyes pályázatok abban térnek el, hogy 
mennyire részletesen kell kifejteni az egyes 
pontokat.  

Tartalmi beszámoló

1. Általános adatok (projekt neve, címe, a 
projekt összköltségvetése, a támogatási 
összeg, kezdő és záró dátum, a kötelező 
fenntartási idő hossza, amennyiben van 
ilyen kitétel)

2.  A projekt célja (itt rendszerint röviden össze 
kell foglalni a projekt általános és speciális 
céljait)

3. A projekt eredményeinek bemutatása és 
az eredmények értékelése (ez a rész tar-
talmazza a projekt időterv szerinti telje-
sítését. Ha a projekt részekre volt osztva, 
akkor az egyes részek (WP: working pack-
age) tevékenységének és eredményeinek 
egyenkénti leírását; innovációs projek-
tek esetében az eredmények értékelése 
gyakran tartalmaz egy hatásvizsgálatot 
abban a tekintetben, hogy az új inno-
vatív technológia miben tér el az addig 
használt technológiáktól, milyen ökoló-
giai-környezetvédelmi előnyökkel jár, il-
letve milyen gazdasági hatásai lehetnek, 
milyen a piaci potenciálja); 

4. A tervezett és megvalósított célok össze-
vetése, az eltérések leírása, indoklása (itt 
kell bemutatni azokat az problémákat, 
amelyek hatással voltak a projekt lebo-
nyolítására, be kell mutatni a hatás jelle-
gét, s értékelni kell azt, hogy mennyiben 
és milyen eredménnyel kellett módosíta-
ni a projektet az adott probléma miatt);

5. A projekt utóéletének/fenntarthatóságá-
nak bemutatása (még azoknál a projek-
teknél is, ahol a projektgazda nem vál-
lalt a támogatási szerződésben több 
éves fenntartási időszakot) le kell álta-
lában írni, hogy milyen módon lehet biz-
tosítani a projekt eredményeinek vagy 
a projektben kidolgozott tevékenységek 

fenntarthatóságát.
 Ha nincs is kikötve a projekt fenntartása 

a pályázati időszak lezárulása után, szin-
te minden projektnél feltétel az, hogy a 
fenntarthatóság pénzügyi, szakmai, szer-
vezeti és/vagy személyi garanciáit is be-
mutassa a pályázó);

6. A projekt indikátorainak leírása 
 

Pénzügyi beszámoló

A pénzügyi beszámoló tartalmazza a pá-
lyázatban benyújtott költségvetési minta sze- 
rint az elszámolt költségeket a számviteli 
előírásoknak megfelelő bontásban. Az egyes 
irányító hatóságok és pályáztató szervezetek 
különféle előírásokkal élhetnek abban a 
tekintetben, hogy :

 milyen költségek tartoznak az elszámol-
ható költségek közé

 mekkora lehet a bérköltség/menedzs-
ment költség/beruházási költség/rezsi-
költség aránya a teljes projektösszeghez 
és/vagy a támogatási összeghez képest,

 milyen arányban fogadnak be kézpénz-
ben kiegyenlített számlákat

 milyen pótlólagos nyilvántartásokat (pld. 
résztvevők listája), könyvelési nyilván-
tartásokat (pld. főkönyvi kivonatok, tár-
gyi eszköz nyilvántartó lapok, kiküldetési 
rendelvények, stb.) kérnek be a számlák 
vagy a számlák másolatai mellé,

 kérnek-e könyvvizsgálói jelentést a pá-   
lyázati beszámolóról. 

Azokban az esetekben, amikor külföldi pénz-
nemben, általában euróban kell  egy pro-
jektet elszámolni, meg kell fontolni annak a 
lehetőségét, hogy az árfolyamkülönbségből 
eredő, akár 10-15%-os is elérő veszteség 
kivédése miatt valamennyi alvállalkozóval az 
adott pénznemben kösse meg a szerződést a 
pályázat nyertese.
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Indikátorok

A projektcélok teljesülésének ellenőrzésére 
már a pályázatban meg kell adni, hogy mi- 
lyen indikátorokkal, mérőszámokkal lehet azt 
ellenőrizni, hogy a projektben vállalt tevé-  
kenységek teljesültek a projekt során.

Amíg egy-egy tanulmány, eszköz, gép, 
stb. elkészülését könnyű bizonyítani, van-
nak olyan indikátorok a kommunikáció, az 
innovációs projektek illetve az EU-s pá-
lyázati logikát követő pályázatok esetében 
a horizontális célok tekintetében, ahol nagy 
hangsúlyt kell fektetni az indikátorok célér-
tékének megtervezésére és ezeknek a célér-
tékeknek a teljesítésére.

Elérési és kommunikációs indikátorok

Azt indikátorok egy csoportja azt mutat-
ja be, hogy hány ember részesül közvetlenül 
vagy közvetve a projekt eredményeiből, 
vagyis hány ember kerül közvetlenül kap-
csolatba a projekttevékenységekkel, illetve 
közvetetten – pld. azért mert abban az in-
tézményben dolgozik, ott lakik, ahol a pro-
jekt megvalósul vagy a projekt eredményeit 
felhasználják.  A kommunikációs indikátorok 
azt mutatják be, hogy a projekt tevékeny-
ségei során hány ember szerez tudomást a 
projektről a különböző nyilvánosságot meg-
célozó kommunikációs események folya-
mán, ezekben az esetekben, az egyes mé-
diákban (újság, televízió, rádió) megjelent 
tudósításoknál az adott műsorsáv átlagos 
nézettségével, weblapoknál a látogatottság-
gal lehet alátámasztani az indikátor célér-
tékének a teljesítését.   

Az innovációs projektek tipikus indikátorai:
 Kifejlesztett új termék, szolgáltatás, tech-
nológia prototípus száma

 Benyújtott szabadalmak, használati minta- 
oltalmak száma (itthoni, külföldi)

  A projektben hasznosított magyar szabadal-
mak, know haw-k, licenszek száma

 A projektben foglalkoztatott tudományos 
munkatársak, PhD hallgatók, fiatal kuta-
tók, nők, stb. száma

 A projekt keretében elkészült publikációk, 
disszertációk, tudományos cikkek, tanul-
mányok száma

 A projekt eredményeit nyilvános fóru-
mon bemutató események (konferenciák, 
workshopok, konferencia-előadások száma)

 A projekthez szükséges források nagysága 
és a forrás összetétele (tőkebefektetések, 
saját erő, támogatások)

 A projekt eredményeként létrejövő mun-
kahelyek száma

 A projekt eredményeként létrejövő (spin-
off) cégek száma

 A projekt eredményeként létrejövő újabb 
projektek száma.

A horizontális indikátorok

Az Eu-s projektek horizontális indikátorai 
olyan uniós célok megvalósítására térnek ki, 
amelyek a fenntartható társadalom alapvető 
követelményei, így 

 szociális igazságosság, (esélyegyenlősé-
gének biztosítása, a társadalmi terhek 
közös vállalása) 

 az életminőség javítása; 
 a természeti erőforrások fenntartó hasz-

nálata, (a társadalom környezet-tudatos 
és környezet-etikus magatartásával)

 a környezetminőség megőrzése.

7.4.3  Irodalom

1, Final report template: CIP Eco-innovation 
First application and market replication 
projects. 

 http://ec.europa.eu/environment/eco-
innovation/

2, NKTH Indikátor adatlap http://www.nih.
gov.hu/palyazatok-eredmenyek/gvop/in-
dulo-technologia 
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8  A piac szerepe. A keresleti oldal 
     stratégiái az eco- üzletek támogatása   
     (dr. Lükő István)

8.1 Nyilvánosság és politikai trend

8.1.1  Bevezetés

Addig, amíg egy ötletből megvalósult in-
nováció lesz, gyakran nagyon sok idő telik 
el. Már 1816-ban szabadalmaztatták a Stir-
ling motort, aminek sokkal nagyobb a ha-
tékonysága, mint a korbeli gőzgépeknek, 
vagy akár az autóinkban található Otto vagy 
Diesel motornak, de csaknem kétszáz évnek 
kellett eltelnie, hogy megjelenjenek az első 
– még mindig csak kis szériában gyártott 
kereskedelmi alkalmazások. Ez a példa is azt 
mutatja, hogy hosszú az út, amíg egy öko-
innováció eléri azt a technológiai fejlett-
ségi fokot, amikor mindennapi életünk ré-
sze lehet. Ennek a technológiai és elméleti 
fejlődés lassúsága mellett van egy társadal-
mi oka is. Addig, amíg bőven rendelkezésre 
állt a fosszilis energia, nem volt lényeges 
a hatékonyság kérdése. Amikor mindenki 
számára világossá vált, hogy fel kell készül-
ni arra a korszakra, amikor elfogynak a fosz-
szilis energiahordozók, a társadalom (a poli-
tika) egyre nagyobb erőforrásokat bocsát az 
ilyen kutatások és alkalmazások rendelkezé-
sére, s miután ezekről a kérdésekről a média 
is tudósít, lassan a társadalom széles rétegei 
is képessé válnak az ilyen új technológiák be-
fogadására. 

8.1.2  A nyilvánosság szerepe, a 
   kormányzati támogatás és 
   hatékonyság

A nyilvánosság szerepe az öko-innovációk 
elterjesztésében

Ahhoz, hogy az ökoinnovációk elterjed-
jenek, nem elég az innovatív vállalatokat tá-
mogatni, szükség van a kereslet-oldali in-
tézkedésekre is. A társadalom akkor fogja 
ezeket a termékeket elfogadni, ha tudatában 
van a környezeti problémáknak, s beépíti ér-
tékrendjébe a környezet és a társadalom 
megóvásának a szükségességét. Ez a pia-
cokon az innovatív termékek és a környeze-
tet kímélő szolgáltatások iránti keresletként 
jelentkezik. A média nagyon sokat tehet a 
„zöld” illetve energiatakarékos gondolkodás 
propagálásával, s azzal, ha az új termékeket, 
illetve az innovátorokat (feltalálókat, illetve 
innovatív szervezeteket, vállalatokat) pozitív 
színben tünteti fel. A sikeres külföldi és ha-
zai alkalmazások bemutatása hozzásegíthet 
az innovációk előtt tornyosuló társadalmi 
akadályok lebontásához. A társadalmi igény 
fokozhatja a nyomást a politikai szereplőkön 
is azért, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek 
az innovációs politikának. 

Sajnos Magyarország ebben a tekintetben 
az Európai Unió országai között elég rosszul 
teljesít. Az EIO (European Eco-Innovation Ob-
servatory) megállapítja, hogy hazánkban ki-
csi a kereslet a fogyasztók vagy a vállalatok 
részéről az öko-innováció iránt, s ennek egyik 
legfontosabb oka a környezeti problémák 
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iránti érdektelenség. Előrelépés főleg azokon 
a területeken érezhető, ahol az innovációk 
közvetlen költségcsökkentéssel járnak, így pld. 
az energiatakarékosság, vagy a fenntartható 
építőanyagok területén. Magyarország öko-
innovációs indexe 30%-kal kevesebb, mint az 
EU-s átlag, az üzleti innovációk aránya kivéte-
lesen alacsony. Nem csak az innováció kevés, 
a K+F szektor is nagyon gyenge, a GDP-nek 
alig egy százalékát teszi ki, ami fele az EU 27-
ek átlagának, s ennek is csak mintegy 5%-a 
sorolható környezettel kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés területére. (EIO 2011). Ezen a hely-
zeten a nyilvánosság és a különböző, rend- 

szerint pályázati pénzekből finanszírozott mé-
diakampányok nem sokat tudnak segítni, ha 
nincs mögötte politikai támogatás.

 Kormányzati lehetőségek az öko-inno-
váció keresletoldali támogatására

Az állam a keresleti oldalon sokfélekép-
pen beavatkozhat az öko-innovációk támo-
gatásába az innovációs üzleti és piaci rend-
szerek, a jogi szabályozás, a közbeszerzések 
és a háztartások, vállalatok keresletfokozó 
támogatásán keresztül. A következő táblázat 
a legfontosabb kormányzati lehetőségeket 
foglalja össze:

4. sz. táblázat: Kormányzati lehetőségek Forrás: ERA-PRISM alapján saját szerkesztés

túlélés
(survival)

kapcsolatok 
(relationships)

önmegbecsülés 
(self-esteem)

transzformáció 
(transformation)

belső kohézió 
(inner cohesion)

egybefoglalás 
(inclusion)

egység 
(unity)

A szervezet elsősorban a pénzügyi kérdésekre és a növekedésre koncentrál.
+: a profit, a részvényesi érték, a foglalkoztatottak egészségi állapota és 
     biztonsága.
-: a túlélésért folytatott harc.

Főként az interperszonális kapcsolatok minőségére helyezi a hangsúlyt. 
+: a nyílt kommunikáció, a konfliktuskezelés, a fogyasztói elégedettség.
-: az elismerés elvesztésétől való félelem, belső versengéshez vezethet.
 
Középpontjában azon legjobb üzleti megoldások és rendszerek 
állnak, melyek javítják a munka hatékonyságát. 
+: a termelékenység, a hatékonyság, a készségfejlesztés és a minőség.
-: az alacsony önbizalom, bürokrácia és önteltség.

Jellemzője a folyamatos megújulás és új termékek és szolgáltatások 
bevezetése.
+: a felelősségvállalás, az alkalmazottak bevonása, a tanulás, az 
    innováció, a csoportmunka, a személyes fejlődés és az ismeretek 
    megosztása.

Célja a vállalati kultúra építése által a belső összetartás növelése.
+: a bizalom, a tisztesség, az értékek ismerete, az együttműködési 
    készség, a kiválóság.

Célkitűzése a kapcsolatok erősítése  és a munkavállalók önmegvalósítása.
+: A vállalaton belül: a vezetői készségek fejlesztése, tanácsadás, 
    oktatás és a munkavállalók elégedettsége, 
    A vállalaton kívül: a fogyasztókkal való együttműködés, 
    partnerkapcsolatok és stratégiai szövetségek fejlesztése, az érdekeltek 
    bevonása és a környezettudatosság.

A külső és belső kapcsolatok legmagasabb szintje.
+: A vállalaton belül: a vízió, a bölcsesség, a tudás, a személyre 
    szabottság. 
    A vállalaton kívüli: a társadalmi igazságosság, az emberi jogok, 
    valamint a globális, generációkon átívelő szemlélet.

Szint           Jellemzők, a szervezet értékei és korlátai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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A kormányzati politikák hatékonysága 
Az innovációs politika és különösen az 

öko-innovációk támogatása csak akkor le-
hetséges egy országban, ha valamennyi poli-
tikai szereplő és a társadalom konszenzusra 
jut ebben a kérdésben. A 4 évenkénti válasz-
tási ciklusok nem kedveznek az innovációs 
politikának, mert az innovációk kifejlesztése 
az ötlettől a piaci bevezetésig ennél sok-
kal hosszabb ideig tart.  A keresletoldali tá-
mogatások esetében nagy szükség lenne a 
kiszámíthatóságra. 

Az Európai Unió által 2020-ra kitűzött 20-
20-20 cél, ami az üvegházhatású gázok 20%-
os csökkentését, az energiahatékonyság 20%-
os növelését és a megújuló energia arányának 
20%-ra történő növelését jelenti az EU 27-ek 
esetében, jó példa arra, amikor hosszú távú 
célokkal próbálják befolyásolni a közvéleményt 
és a vállalatokat (EU 2012). Sajnos Magyaror-
szág „lealkudta” 13%-ra a megújuló energiával 
kapcsolatos 2020-ra teljesítendő célértéket. A 
válság elhalványította a környezeti problémák 
iránti érzékenységet, s több országban kétsé-
ges a Megújuló Energia Direktívában mega-
dott célok teljesítése.

Az állami beszerzések és a közbeszerzések 
nagyon fontosak lehetnek az innovációs tech-
nológiák elterjesztésében, hiszen itt konkrét, 
technológia-specifikus, akár egy cégre sza-
bott kiírások is születhetnek. Ezek a köz-
beszerzések nyitottak valamennyi az EU-ban 
tevékenykedő cég részére, s gyakran két-
séges, hogy van-e olyan magyar potenciális 
pályázó, aki rendelkezik, a megfelelő tech-
nológiával illetve eleget tud tenni a nagyon 
szigorú jogi-pénzügyi feltételeknek.

Az egyes technológiák, berendezések pi-
aci elterjesztésének a legbiztosabb eszköze 
a beszerzéshez nyújtott normatív támoga-
tás. A német és osztrák megújuló-energia 
szektor ilyen típusú támogatásoknak köszön-

heti a technológiai fejlettségét. Ausztriában 
többek között a napkollektorokra, és a pel-
letkazánokra lehet fix összegű támogatást 
kapni (Solar 2012, Pellet 2012). Az új épüle-
tek esetében alkalmazandó szabályok és a 
beruházáshoz nyújtott pótlólagos támogatás 
is biztosítja az energiahatékony technológiák 
és a napenergia szektor piacának további 
kiépülését (Pellet 2012). Németországban 
a fotovoltaikus technológia támogatásának 
a hatására 2010-ben már a bruttó áramfel-
használás 2%-át szolgáltatták a napelemek 
(Solarwirtschaft 2012).

Magyarországon általában csökkenteni kel-
lene az adminisztrációt és növelni kellene a 
támogatásintenzitást az átlagos 20-30%-ról 
legalább 40-50%-ra ahhoz, hogy valóban 
sikeresek legyenek ezek a programok, s a 
pályázati forma helyett át kellene térni a 
normatív támogatásra. Annyi előrelépés tör-
tént, hogy a lakosságnak kiírt 2011-es nap-
kollektor pályázat esetében meghatározott, 
hazai beszállítói kör végezhette el a rendsze-
rint import rendszerek szerelését.

A keresletoldali támogatásoknak akkor van 
erőteljes hatása a nemzeti öko-innovációs 
szektorra, ha már vannak olyan technológi-
ák, amelyeknél a magyar beszállítók verseny-
képesek a külföldi termékekkel, s az EU verseny-
szabályainak megsértése nélkül sikerül olyan 
technikákat találni, amellyel támogathatók is 
ezek a célok. A keresletoldali támogatásnak 
közvetetten akkor is van hatása, ha hiányoznak 
ezek a magyar termékek, mert a technológia 
szállítását, szerelését, karbantartását és szervi-
zelését is el kell látni.  Ezek a tevékenységek 
a helyi vállalkozásokkal is megismertetik az in-
novatív technológiákat és arra ösztönzhetik 
őket, hogy pótlólagos innovációkkal javítsák 
az adott termékek, szolgáltatások teljesítmé-
nyét, vagy ha megvannak rá a feltételek, akkor 
ők maguk is kutassanak az adott szektorban.
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 http://www.solarwaerme.at/EFH/Fo-

erderungen/Solarwirtschaft 2012: 
 http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/

content_files/faktenblatt_pv_jan11.pdf

8.2   Zöld beruházás és 
        megbízhatósági lánc 
       (dr. Pánovics Attila)

8.2.1 Bevezetés

Az EURÓPA 2020 stratégia az ökoinnováció 
keresleti oldalát támogató lehetőségek közül 
a közbeszerzést az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésmegvalósításának egyik 
kulcsfontosságú, piaci alapú eszközeként 
jelölte meg, miután a hatóságok az Európai 
Unióban a GDP-nek körülbelül a 18-19%-át 
költik el árubeszerzésre, építési beruházás-
ra, illetve szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
beszerzésre, amit úgy is felfoghatunk, hogy 
az ajánlatkérők tekinthetők a legnagyobb 
fogyasztóknak. A közbeszerzési politikának 
biztosítania kell a közpénzek lehető legha-
tékonyabb felhasználását, és nyitottan kell 

tartania a beszerzési piacokat uniós szinten, 
hiszen megfelelő szabályozás hiányában a tag-
államok protekcionista intézkedések beve-
zetésével igen hatékonyan tudják védeni a 
nemzeti piacaikat a külföldi vállalkozásokkal 
szemben.

8.2.2  Közbeszerzés és KKV-k

A közbeszerzési eljárás célja, hogy áru, 
szolgáltatás vagy építés megrendelésekor a 
jellemzően állami, önkormányzati intézmé-
nyek versenyezetési eljárást alkalmazzanak 
annak érdekében, hogy a közpénzek felhasz-
nálása átlátható és hatékony legyen. A köz-
beszerzések zöldítésével a hagyományosnál 
általában drág-ább, környezetbarát termékek, 
szolgáltatások piaca bővülhet, a többletköltség 
csökkenhet, így ezek a termékek, szolgálta-
tások a piaci szereplők, majd végül a lakosság 
számára is elérhetőbbé válnak.

A közbeszerzési szabályozás az egyik leg-
bonyolultabb szabályozási terület, de az állam-
háztartás működéséhez kapcsolódó beruhá-
zásoknak, szolgáltatásoknak mind nagyobb 
területeit érinti a közbeszerzési rendszer, ami 
a KKV-k számára is több lehetőséget nyújt, 
hogy közpénzekből megrendelésekhez jus-
sanak. A szerződések teljesítésének feltéte-
lei ezért nem tartalmazhatnak sem közvetlen, 
sem közvetett hátrányos megkülönböztetést, 
és szerepelniük kell a szerződési hirdetmény-
ben vagy az ajánlattételhez szükséges doku-
mentációban.

Az egyenértékűség elve alapján a közbeszer-
zési eljárásokban lehetővé kell tenni a teljesít-
mény és a funkcionális követelmények alapján 
kidolgozott műszaki megoldások sokféleségét 
tükröző – de mégis objektív szempontok alap-
ján elbírálható – ajánlatok benyújtását a ver-
seny megnyitása érdekében. Amennyiben a 
műszaki leírásokban európai szabványra (vagy 
annak hiányában nemzeti szabványra) történik 
hivatkozás, az ajánlatkérő szervnek el kell bírál-
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nia az egyenértékű szabályokon alapuló aján-
latokat, és az egyenértékűség bizonyításához 
az ajánlattevők számára engedélyeznie kell a 
bizonyítékok különböző formáinak a használa-
tát. Ez alapján az ajánlatkérő szervnek egyrészt 
egyértelműen kell megfogalmaznia a műszaki 
leírást, hogy minden ajánlattevő tudja, mit tar-
talmaznak az ajánlatkérő szerv által megállapí-
tott követelmények, illetve meg is kell tudnia 
indokolni azokat a döntéseit, amelyek szerint 
az egyenértékűség adott esetben nem áll fenn. 

A közbeszerzési eljárások befejezéséhez 
szükséges idő, illetve a közbeszerzők költségei 
jelenleg igen eltérőek az uniós tagállamok-
ban. A közbeszerzések racionális, átlátható 
és megkülönböztetéstől mentes szabályozása 
magasabb szintű versenyt, és az alacsonyabb 
árakon keresztül mérhető megtakarításokat 
eredményez, növeli az ajánlatkérő szervek ru-
galmasságát, illetve lehetővé teszi a részvé-
telt a KKV-k és a határokon túli ajánlattevők 
számára. 

A zöld közbeszerzés önkéntes eszköz, 
ami azt jelenti, hogy az egyes tagállamok és 
hatóságok maguk határozzák meg, hogy mi-
lyen mértékben kívánják azt érvényesíteni. 
A K+F ösztönzése egyébként csak akkor tar-
tozik az uniós közbeszerzési szabályok alá, ha 
a kutatási és fejlesztési szolgáltatás haszna 
kizárólag az ajánlatkérő szervnél jelentkezik a 
szolgáltatásnak a saját tevékenységében való 
felhasználása során, és a kapott szolgáltatás 
ellenértékét teljes mértékben az ajánlatkérő 
szerv fizeti meg. 

8.2.3  Zöld közbeszerzés

A zöld közbeszerzés (Green Public Procure-
ment, GPP) lehetővé teszi, hogy a környezet 
védelme, és a költségek csökkentése, a megta-
karítás egyszerre valósuljon meg a közbeszer-
zési eljárások során. Az ilyen eljárások végső 
soron a nyersanyag- és energiatakarékosság-
gal, szennyezés- és hulladékcsökkentéssel, 

valamint a felelős viselkedésminták kialaku-
lásával járnak. Ez jelenthet egyrészt példa-
mutatást, másrészt befolyásolja a keresletet a 
piacon, aminek köszönhetően az ipar rákény-
szerül a szükséges technológiák bevezeté-
sére. Azokon a területeken, ahol az állami in-
tézmények szinte uralják a piacot, ez a hatás 
különösen jelentős lehet. Figyelembe véve 
a jogszabályi előírások (kibocsátási határér-
tékek, energiahatékonyság, káros anyagok fel-
használása, stb.) folyamatos szigorodásának 
tendenciáit, a zöld közbeszerzés lehetőséget 
ad arra, hogy a beszállítók javítsák termékeik 
vagy szolgáltatásaik környezeti teljesítmé-
nyét, még mielőtt a szigorúbb előírások (szab-
ványok) alkalmazása kötelezővé válik.

Az ajánlatkérő szervek a szerződés telje-
sítésére irányadó feltételek között szociá-
lis és környezetvédelmi tárgyú feltétele-
ket is előírhatnak. A zöld közbeszerzésnek 
köszönhetően kifejezetten olyan áruk és 
szolgáltatások beszerzésére használhatják 
a vásárlóerejüket, amelyekkel megtakarí-
tásokat érhetnek el, miközben védik a környeze-
tet (mivel megfelelnek a magas szintű kör-
nyezetvédelmi előírásoknak), sőt adott 
esetben még az innovációt is támogatják. A 
zöld közbeszerzés olyan tényezőkre (telje-
sítményre, illetve funkcionális követelmé-
nyekre) helyezi a hangsúlyt, mint az ener-
gia- és vízfelhasználás, hulladékgazdálkodás, 
a veszélyes anyagok mennyiségének csök-
kentése, vagy az újrahasznosított anyagok fel-
használása. Annak érdekében, hogy a végül 
kiválasztott termék, munka vagy szolgáltatás a 
teljes élettartama alatt a legnagyobb értéket 
képviselje, nem csak a beszerzési árat, hanem 
a teljes életciklusra vetített költségszámítást 
kell figyelembe venni a kiválasztáskor (bele-
értve például a működtetés, karbantartás, ártal-
matlanítás költségeit is).

Azok az ajánlatkérő szervek, amelyek a 
„gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat”, illetve 
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„a legalacsonyabb összegű ellenszolgálta-
tás” kiválasztásához minőségi szempont-
ként környezetvédelmi követelményeket kí-
vánnak meghatározni egy adott szerződés 
műszaki leírásában, megállapíthatnak olyan 
környezetvédelmi jellemzőket, mint például 
valamely gyártási módszer és/vagy a ter-
mékcsoportok vagy szolgáltatások konkrét 
környezeti hatásai. A környezetvédelmi szem-
pontok figyelembe vétele az esetek több-
ségében nem igényel komolyabb szerkezeti 
átalakítást a felek tevékenységében. A leg-
fontosabb, hogy legyen az ajánlatkérőnek egy 
stratégiája, amely kiterjed az alkalmazottak 
képzésére, a környezetvédelmi tudás meg-  
szerzésére, és az ajánlatok kiválasztásánál a 
prioritások meghatározására. 

A közbeszerzés egy lépésről-lépésre haladó 
eljárás. Ebből következően a kezdeti lépések 
a legfontosabbak, hiszen ettől függ a többi 
szakasz sikeressége. Az egyes lépcsőfokok a 
következők: 
1. a környezeti hatás és az egyéb jellemzők 

alapján a legmegfelelőbb áruk, szolgálta-
tások és építési tevékenységek kiválasztása;

2. a szükségletek meghatározása és meg- 
felelő kommunikációja;

3. világos és egyértelmű technikai előírások 
megállapítása (lehetőleg környezetvédel-
mi jellemzők felhasználásával);

4. objektív kiválasztási szempontok;
5. a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó elő-

írások (extra környezetvédelmi feltételek).

Az eljárás során végig biztosítani kell, hogy 
az ajánlatban található követelmények a szer-
ződés tárgyához kapcsolódjanak. Ez ugyanúgy 
érvényes a bírálati szempontokra is.

Az ajánlatkérők egy adott szerződés műszaki 
leírásában megállapíthatnak környezetvédel-
mi jellemzőket, például valamilyen gyártá-
si módszert, vagy adott termékcsoport vagy 
szolgáltatás konkrét környezeti hatásait. Al-

kalmazhatják ökocímkék leírásait (vagy szük-
ség esetén azok egy részét) követelményként, 
amennyiben:

 ezek a leírások megfelelőek a szerződés 
tárgyát képező árubeszerzés vagy szol-
gáltatás jellemzőinek meghatározására;

 a címke követelményeit tudományos ada-
tok alapján állapították meg;

 az ökocímkét olyan eljárás keretében fo-
gadták el, amelyben az érdekeltek (kor-
mányzati szervek, gyártók, forgalmazók, 
fogyasztók, stb.) is részt vehettek;

 a leírások valamennyi érdekelt fél számára 
hozzáférhetők.

A kiválasztási szempontoknak mindig kellően 
érthetőnek, pontosnak és egyértelműnek kell 
lenniük ahhoz, hogy valamennyi, átlagos szak-
mai tudással rendelkező ajánlattevő teljes-  
séggel meggyőződhessen arról, hogy e köve-
telmények milyen kritériumokon alapulnak. 
Főszabály szerint a műszaki leírás nem hivat-
kozhat olyan adott márkára vagy forrásra, il-
letve különleges eljárásra, vagy védjegyre, 
szabadalomra, típusra vagy adott származás-
ra vagy gyártási folyamatra, amely egyes vál-
lalkozások vagy termékek előnyben részesíté-
sét vagy kiszorítását eredményezné. Ez alól 
kivétel csak azokban az esetekben tehető, 
ha nem lehetséges a szerződés tárgyának 
kellően pontos és érthető leírása; ilyenkor a 
hivatkozást a „vagy azzal egyenértékű” kife-
jezésnek kell kísérnie.

Indokolt esetben környezetközpontú irányí-
tási rendszerek (pl. az EMAS) vagy azzal azo-
nos hatású vezetési intézkedések alkalmazása 
is előírható, ami igazolja a szerződés teljesíté-
séhez szükséges műszaki alkalmasságot. Az 
eljárás során extra pontok is biztosíthatók, ha 
az ajánlatban a minimálisnál többet nyújtó 
áru, szolgáltatás vagy építési beruházás sze-
repel. A teljesítmény-alapú megközelítés ál-
talában nagyobb mozgásteret biztosít a pia-
ci szereplők számára, és nem kell túlságosan 
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részletes műszaki leírást sem készíteniük. Az 
ajánlatkérőnek azonban ebben az esetben is 
úgy kell elbírálnia az ajánlatokat, hogy megál-
lapítsa, melyik esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya.

8.2.4 Kereskedelmi hasznosítást
          megelőző közbeszerzés

A kereskedelmi hasznosítást megelőző be-
szerzés (pre-commercial procurement, PCP) 
olyan K+F szolgáltatások beszerzési modelljét 
jelenti, amely bizonyos feltételek teljesülése 
esetén nem minősül állami támogatásnak, 
és lehetővé teszi a közintézmények igényeire 
épülő, testre szabott megoldások, innovatív 
ötletek megvalósítását és alkalmazását a 
minőségi közszolgáltatások érdekében. Olyan 
előkészítő műveletnek tekinthető, amelynek 
révén az ajánlatkérő szerv kiszűrheti a lehet-
séges alternatívákkal együtt járó kockázatokat, 
mielőtt elkötelezné magát a kereskedelmi 
léptékű beszerzés mellett.

A PcP esetén a K+F hasznai és kockáza-
tai megoszlanak a költségvetési szervek és 
a vállalkozások között, ami egyrészt anya-
gi támogatást nyújt a vállalkozásoknak az 
ötleteik megvalósításához, másrészt új pi-
aci lehetőségeket is biztosít a számukra. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a PcP esetén 
az ajánlatkérő szerv nem tartja fenn saját 
kizárólagos használatra a K+F eredményeit.

A PcP keretében a folyamatban résztvevő 
vállalkozások új megoldásokat alakítanak ki 
a közszféra előzetesen felmért, közép- és 
hosszú távú szükségleteire (azaz a PcP is a 
kereslet oldaláról támogatja az innovációt). 
A megrendelő itt tehát nem egy bizonyos ter-
méket (technológiát) keres, hanem megoldást 
szeretne egy problémára. Ez általában olyan 
új termékek (technológiák) kidolgozását teszi 
szükségessé, amelyek nem is léteznek még 
keres-kedelmi forgalomban (akár a kínálat 

hiánya miatt), vagy meghaladják a piacon fel-
lelhető szolgáltatások technológiai korlátait, 
vagy nagyon magas áruk miatt a közintézmé-
nyek számára elérhetetlenek.

A PcP másik előnye, hogy a megoldá-
si javaslatok a kereskedelmi hasznosítást 
megelőző közbeszerzés folyamata során 
továbbfejleszthetők, így végül az ajánlatkérő 
az egyes fejlesztési szakaszokon sikere-     
sen túljutott termékek (technológiák) közül 
választja ki azt, amellyel kapcsolatban a 
hagyományos közbeszerzési eljárást kiírja. A 
2014-2020 közötti ciklusban az Európai Unió 
várhatóan jelentős forrásokat biztosít majd a 
PcP használatának elősegítésére.

8.2.5  Ellátási és beszállítói láncok

A vállalatok gazdaságossági mutatóit 
javító lépések közé tartozik a szállítási vagy 
raktározási rendszerek racionalizálása, ami 
általában a környezet érdekeit is szolgálja, 
hiszen a kevesebb fuvar és belső anyagmoz-
gatás kisebb kibocsátással jár. A környezeti 
hatások csökkentése különféle módsze-
rekkel valósítható meg, ezek között van-
nak rövidebb és hosszabb távú, illetve 
egyszerűbb és bonyolultabb megoldások – a 
meglévő szállítási vagy raktározási rendsze-
rek gyors racionalizálásától a nagy elosztási 
rendszerek lassú átalakításáig (Tóth G.).

Az „ellátási lánc” hagyományosan a nyers-
anyag-kitermeléstől a késztermékeknek a 
végfelhasználókhoz történő kiszállításáig tart, 
illetve magában foglalja a termékhez kap-
csolódó különböző szolgáltatásokat (szerviz-
szolgáltatások, hulladékkezelés, újrahaszno-
sítás, stb.) is. A vállalatok, beszállítók, vevők, 
különféle logisztikai szolgáltatók logisztikai 
rendszereinek összekapcsolását integrált el-
látási láncnak nevezzük, amit menedzselni 
kell (ld. ellátásilánc-menedzsment – Supply 
Chain Management, SCM). Ehhez képest az 
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ún. „bővített ellátási lánc” esetén már nem a 
beszerzés és az ehhez kapcsolódó beszállítói 
tevékenységek jelentik a kiindulópontot, ha-
nem a döntések előkészítése, a K+F és a 
tervezés. Másik irányba pedig a fogyasztói 
visszajelzések értékelése (Efficient Consumer 
Response, ECR), illetve az értékesítést követő, 
széles körű társadalmi és gazdasági hatáse-
lemzés (controlling) tartozik még bele.

A gazdasági globalizáció egyik következmé-
nyeként, a hatékonyság és versenyképes-
ség növelése, az üzleti eredményesség javí-
tása érdekében a beszállítói láncok is egyre 
bonyolultabbá válnak. Nagy, multinacioná-
lis vállalatok esetén, sorozatban készülő, 
rendkívül összetett termékek (például 
gépjárművek) gyártása esetén különösen 
jellemző, hogy a késztermékeket gyártó vál-
lalat alkatrészeket vagy akár komplett rész-
egységeket, berendezéseket vásárol külső 
beszállítóktól, előre összeszerelt állapotban.

A beszállítók több szinten is elhelyezked-
hetnek, így a termékek előállítása során 
összetett beszállítói láncok („beszállítói pi-
ramisok”) alakulhatnak ki, ahol a beszállítók-
kal szemben szigorú követelmények tá-
maszthatók. A beszállítói rendszerek ezáltal 
rendkívül kiélezett versenyhez vezetnek a 
potenciális beszállítók között, akik a megren-
delés elnyeréséhez kénytelenek teljesíteni 
a megfogalmazott igényeket (ár, minőség, 
kommunikáció, stb.). Az éles verseny 
hozzájárul az előállított késztermék verseny-
képességéhez is, ugyanakkor az átvételi árak 
folyamatos csökkenéséhez is vezet(het).

A követelményeknek való megfelelést a 
beszállítónak már a megrendelés elnyerését 
megelőzően igazolnia kell, cserébe viszont 
nagy volumenű megrendeléshez (és ezáltal 
bevételhez), továbbá és megbízható partner-
hez juthat, amely adott esetben a műszaki 
fejlődés élén helyezkedik el. A kiélezett piaci 
verseny miatt a beszállítók is érdekeltté vál-

nak a fejlesztésben és innovációban, ame- 
lyek eredményei a beszállítói rendszer kere-
tében gyorsan eljutnak a többi szereplőhöz.

8.2.6 Irodalom 

1, A magyar kis és középvállalatok beszállítói sze-
repének erősítéséről szóló stratégia kidol-
gozása a gép- es gépjárműipari ágazatban: a 
jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetőségek 
kihasználásának eszközei, Kopint Konjunk-
túra Kutatási Alapítvány, 2011. április 

 (https://www.commerzbank.hu/
hu/sajto/files/20110414_foanyag_
beszall_04_12.pdf)

2, Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszer-
zés: az innováció serkentése a fenntartható, 
minőségi európai közszolgáltatások érdeké-
ben, Európai Bizottság, COM(2007) 799 vég-
leges, 2007.12.14.

3, OECD: Demand-side innovation policy, OECD 
Publishing, Paris, 2011

 (http://www.oecd.org/document/61/ 
 0,3746,en_2649_33703_48078845_1_1_

1_1,00.html)
4, Pre-commercial procurement: Driving in-

novation to ensure high quality public ser-
vices in Europe, European Commission, 
COM(2007) 799 final, 2007.12.14.

5, Trends and Challenges in Demand-Side In-
novation Policies in Europe, Thematic Re-
port, Technopolis Group, 2011

 (http://ec.europa.eu/enterprise/news-
room/cf/_getdocument.cfm?doc_
id=7011)

6, Tóth Gergely: A logisztika környezetvédel-
mi kérdései (http://www.kovet.hu/tudas-
bazis/tanulmanyok-cikkek/a-logisztika-ko-
rnyezetvedelmi-kerdesei)

7, Zöld közbeszerzés! (A környezettudatos 
közbeszerzés kézikönyve), 2. kiadás, Euró-
pai Bizottság, 2011 (http://ec.europa.eu/
environment/gpp/pdf/handbook_hu.pdf)
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8.3   Innováció orientált 
        szabályozások és sztenderdek

 8.3.1  Bevezetés

Az innováció általában is fontos egy tár-
sadalom, de egy vállalt/vállalkozás szempont-
jából is. Különösen a környezet védelme, a 
fenntarthatóság területére vonatkozó in-
nováció kap kiemelt szerepet napjainkban. 
Azon belül is az u.n. húzó ágazatok, mint a 
kreatív iparok, az energetika élvez prioritást 
a kutatás és fejlesztés, az innováció együtte-
sében. A nemzetközi, nemzeti és regioná-
lis szinteket átfogó K+F+I szektor eredmé-
nyes és hatékony működéséhez stratégiákra 
(célkitűzések, prioritások rendszere), és sza-
bályozásokra van szükség. A direkt és indi-
rekt szabályozások szintén több dimenziós/
hierarchikus rendszerben szerveződő, illetve 
intézményesült szervezeti, jogi és pénzü-
gyi támogató-ösztönző, ellenőrző-minősítő 
rendszereken keresztül valósulnak meg. Az 
intézményesült rendszerek működése elkép-
zelhetetlen egységesített paraméterek, eljá-
rások, szempontok nélkül. Ezek a szten-
derdek  a szabványosításhoz köthetők. Az 
ISO már 1991-ben létrehozta a környezeti 
standardokkal foglalkozó csoportját (Strate-
gic Advisory Group on the Environmental).

 8.3.2  Az innovációs folyamatok szintjei, 
               dimenziói 

A stratégiák önmagukban is szabályozá-
soknak tekinthetők, mert kiemelnek terü-
leteket, tevékenységeket, vizionálnak stb. Az 
Európai Unió pl. kidolgozta a 2020-ig szóló 
stratégiáját Az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégia címmel. (1)Ebből 
ragadjuk ki a témacsoportokat.

Fenntartható növekedés 
 „Erőforrás-hatékony Európa” Energiaha-

tékonyság, környezetbarát ipar
 „Iparpolitika a globalizáció korában” Üzle-

ti környezet javítása, ipari bázis erősítése

Inkluzív növekedés 
 „Új készségek és munkahelyek menet-
rendje” Munkaerőpiaci modernizáció, Li-
fe-long learning
 „Szegénység elleni európai platform” Tár-
sadalmi és területi kohézió biztosítása

Intelligens növekedés
 „Innovatív Unió” K+F feltételek javítása
 „Mozgásban az ifjúság” Oktatás teljesít-
ményének növelése
 „Európai digitális társadalom” Internet-
hozzáférés fejlesztése

Az innovációs folyamatok legjobban két 
dimenzió mentén vizsgálhatók. Az egyik a 
területi dimenzió, a másik az ágazati dimen-
zió. A területi elv szerint a globális innovációs 
rendszert (GIR), vagy a nemzetközi szintet, 
a nemzeti innovációs rendszert (NIR), vala-
mint a regionális innovációs rendszert (RIR) 
különíthetjük el. Ezen szintek szereplői kap-
csolatot Lim tanulmánya alapján (Lim, 2006) 
az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

5. sz. táblázat: Az innovációs folyamatok 
szintjei és szereplői

GIR

NIR

RIR

Internet, Nemzetközi Szervezetek, Globális 
szabványok, Multinacionális cégek, 
Kereskedelem

Szakpolitikák (Ipar, Tudomány és technológia 
politika, K+F+I Politika, Fiskális politika, Keres-
kedelem politika, Humánerőforrás politika) 
Oktatási rendszer

Hálózatosodás, Interakció, Klaszterek, 
Finanszírozás, Támogató rendszerek

Szintek Szereplők 
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A másik dimenzió az ágazati, amely a pri-
oritások, a szabályozások és a támogatások 
területén differenciálódnak tovább.  Számta-
lan szervezet kategorizált már ezen a terü-
leten is, ezért az alábbi felsorolás ezeknek 
egyféle változata.

 Hulladékgazdálkodás
 Energetika-megújuló energiatermelés, e-
nergiagazdálkodás, felhasználás csökken-
tése

 Építő-építőanyag ipar
 Textil és ruhaipar
 Kreatív ipar 

  
8.3.3  Szabályozások, sztenderdek 

A szabályozások direkt módja, amikor vala-
milyen stratégiai cél alapján kiemelnek terü-
leteket a támogatás, a hatékonyság növelése 
céljából. Ezek a prioritások kiemelt célokat is 
jelentenek, amelyek időről-időre változnak. 
Érdemes a Pályázati figyelőkben ezt valahogy 
követni.

Itt térünk ki a nemzeti prioritások közül 
néhány példára.

Az indirekt módú szabályozások a hie-
rarchia szint szerint is elkülöníthetőek, de 
leginkább a nemzetközi és a nemzeti (orszá-
gos) szabványok jönnek számításba. A más 
fejezetben kifejtett ISO 14001 az EMAS szab-
ványok fajtáit, jellegzetességeit már bemu-
tattuk, itt csupán a standardizáció elve mi-
att térünk ki ismét rájuk. A jogi szabályozási 
rendszerhez igazodó fajták a tesztelés, az 
ellenőrzés és a tanúsítás funkcióját egye-   
síthetik, amelyet az alábbiakban egy konkrét 
svájci példa részleten mutatunk be.

Az Oeko-Tex® Standard 1000 egy tesztelési, 
ellenőrzési és tanúsítási rendszer környezet-
barát textil- és ruhagyártó üzemekhez. A szab-
vány objektíven végzett értékelésen alapuló, 
évente frissített követelményrendszer a vál-
lalatok környezetbarát és társadalmilag fele-
lősségteljes gyártóüzemei részére.

A szabvány célja a környezetbarát gyártás 
és a munkakörülmények folyamatos javítása.

Mutatók

A különböző célú és hatókörű szabványok 
és standardok az u. n. mutatókon keresztül 
viszonyítanak, ezek alapján képezik a vizs-
gálatok és értékelések, minősítések, tanúsí-
tások alaptevékenységét. A KKV-kra fókuszál-
va ismertetünk néhány környezeti mutatót. 

(1) a Környezetvédelmi Intézményesült-
ség Mutatója – amely azt mutatja, hogy a 
környezetvédelem milyen mértékben in-
tézményesült a vállalatnál, mennyire épült 
be a környezetvédelem a vállalati szervezet-
be és talán a vállalati működésbe. A mintá-
ban szereplő cégek négy „igen-nem” típusú 
kérdésre adott válaszait összegzi ez a mutató: 
van-e környezetvédelmi felelős a szervezeti 
hierarchiában; van-e környezetvédelmi bi-
zottság a vállalatnál; van-e környezetvédelmi 
képzés, oktatás; valamint szerepel-e az írott 
stratégiai tervben a környezetvédelem. 

 (2) a Környezetvédelmi Tevékenység Mu-
tatója – amely azt jelzi, hogy a vállalat végzett-
e az elmúlt három évben környezetvédelmi 
beruházást, és vásárolt-e környezetvédelmi 
szolgáltatást más vállalattól. 

(3) a Környezetvédelmi Kommunikáció 
Mutatója – amely az alapján áll össze, hogy a 
vállalat végez-e környezetvédelmi marketing-
kommunikációt (azaz a cég- vagy termékrek-
lámban környezetvédelmi utalások tűnnek 
fel), illetve szolgáltat-e magáról rendszeresen 
környezetvédelmi információkat (azaz rend-
szeres fórumon, kiadványban stb. értesül-
hetnek az érintett fogyasztók, befektetők, 
helyi lakosság a vállalat környezetvédelmi 
tevékenységéről).

(4) a Környezetvédelmi Innováció Muta-
tója – amely azt jelzi, hogy a vállalat végez-e 
környezetvédelmi termék- vagy technológiai 
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innovációt, illetve általában figyelembe vesz-
e környezetvédelmi szempontokat termék- és 
technológiafejlesztései során. Ez a környezet-
védelem és a verseny-képesség valódi egymás-
ra találásának terepe, mely a környezetterhelés 
csökkentését ígéri. A környezetvédelmi ter-
mék- vagy technológiai fejlesztés a környezeti 
kockázatok minimalizálásának („tiszta” tech-
nológiák és termékek) és/vagy a hatékonyság 
növelésének (azaz a nyersanyag- és energiafel-
használás, valamint a károsanyag kibocsátás 
csökkentésének) útját jelentheti.

Mutatóképzés 

Igen figyelemreméltó javaslatot dolgozott 
ki (ÓNODI 2002a, 2002b), (3,4)a fenntartható 
fejlődés szempontjainak érvényesítésére al-
kalmas projektminősítési eljárás tervezé-
sével. A módszertan lényege, hogy megha-
tározta a fenntartható fejlődés „állapotjelző 
indikátorait”, illetve az ezeket befolyásoló, 
a projektek tényleges teljesítményeit leíró 
„teljesítményjelző indikátorokat”.  

A mutatóképzésre vonatkozó következte-
tés az, hogy: 

a) szükség van a fejlesztéspolitika indikáto-
rai mellett a fejlettséget jelző mutatók 
mérésére is, illetve

b) nem célszerű egy komplex mutatóba 
összevonni a „fejlődést” és „fejlesztést” 
mérő indikátorokat, vagy másképp fo-
galmazva az állapotot leíró mutatókat 
összevonni az állapotra ható pl. infra-
strukturális mutatókkal.

Projektkiválasztás és értékelés folyamata

Az innováció révén történő K+F+I finan-
szírozása alapvetően kétféle módon történ-
het. 

 Pénzügyi forrásközpontból származó fi-
nanszírozás (Bank, egyéb)

 Pályázati források az EU különböző keret-
programjai révén

A kreatív iparhoz kapcsolódóan pl. az EU 

FP7 keretprogram keretében. A különböző 
projektek pályázatainak a kiválasztása egy 
hosszadalmas és felelősségteljes folyamat, 
amelyben a kiválasztás és az értékelés fo-
lyamata mag is egy szabályozás. 

A támogatandó projektek kiválasztási 
mechanizmusának első lépcsőjét Magyaror-
szágfejlesztéspolitikai célkitűzéseit és prio-
ritásait meghatározó országos stratégiák 
szolgálják: 2004-2006 közötti időszakban a 
Közösségi Támogatási Keret, az ún. Nemzeti 
Fejlesztési Terv és Kohéziós Alap Straté-
gia 2007-2013 közötti időszakban a Nemzeti 
Stratégiai Referencia Keret, az ún. Új Magyar- 
ország Fejlesztési Terv. Ennek alapján készülnek 
el az ún. operatív programok, amely ágazati 
és/vagy regionális szinten tartalmazzák az 
országos célkitűzések és prioritások mé-
lyebb szintű meghatározását. 

Magyarországon – bár nem EU követel-
mény – mindkét időszakban az operatív prog-
ramokhoz projektkiválasztást meghatározó 
programkiegészítő dokumentumok készültek 
(2007-2013 közötti időszakban 2-3 éves ún. 
akciótervek), amelyek már teljes részletes-
ségükben leírják az egyes prioritásokon belül 
az intézkedéseket. Ezek tartalmazzák a pá-
lyázati felhívások szakmai megfontolásait is.

A pályázatok kiválasztása és értékelése a 
pályázati felhívásokban meghatározott tar-
talmi szempontrendszer alapján pontozással 
történik, általában egy 100 pontos skála al-
kalmazásával. A pályázat értékelők alapvetően 
a pályázók által benyújtott pályázati adatlap-
ban megadott információk alapján értékelik 
a pályázatokat, de bizonyos esetekben előírt 
ún. megvalósíthatósági tanulmány alapján 
is. (5)

Nagyon fontos, hogy az u.n. szabályozási 
környezet milyen hatással van az innováció 
egészére, és konkrét eseteire. Ezért megnő 
a szabályozási környezet jelentősége. A 
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kreatív ipar esetében ezek a következő vetü-
letben jelentkeznek.  

Az állami szervek, hatóságok sokat tehet-
nek az innovációbarát környezet kialakítására 
a szabályozáson keresztül, az új termékek 
eljárások gyakorlati bevezetése érdekében:

 Az innovatív termékek piacra jutásának 
segítése a szükséges engedélyezési eljárá-
sok, vizsgálatok egyszerűsítésével, gyor-
sításával.

 Az állami vásárlásokban az innovatív ter-
mékek iránti kereslet növelése.

 A szellemi tulajdon hatékony védelem, ha-
tásos fellépés a hamisítás ellen.

 Az innovációk hasznosítására létrehozott 
spin-off vagy más induló cégek támoga-
tása.

Klaszterek

A klaszterek a regionális szinten elterjedő 
társulások, amelyben a termelők, szállítók, 
felhasználók, kutatási-oktatási intézmények 
között jön létre kapcsolat elsősorban a hely-
zetfelmérés, az információcsere és a tanács- 
adás tevékenységére. Magyarországon ré-
giónként jött létre az elmúlt 10-15 év alatt 
64 klaszter, köztük számosan a környezet-
védelem, a fenntarthatóság, a zöld gazdaság 
területén érintettek. 

Lényegében a tudást hasznosító és al-
kalmazó innovációs alrendszer részeként 
teremtenek kapcsolatot az ipari vállaltok, 
a vevők, a partnerek a versenytársak és a 
szállítók között.
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8.4  A környezetkímélő termék
       eladása (Iszak Noémi)

A hagyományos marketingstratégia he-
lyett, mellett napjainkban az ökomarketing 
az alternatíva a vállalatok számára, hiszen 
a környezetvédelem kérdéseinek előtérbe 
kerülésével a környezetvédelmi szempon-
tok a vállalatok piaci tevékenységében is 
meg kell, hogy jelenjenek. Ez a folyamat a 
piaci sikerességben jelentős szerepet játszó 
marketingtevékenység és a környezeti poli-
tika, stratégiák közötti erősödő kapcso-
lathoz vezetett. A globális trendek szerint 
egyértelműnek tűnik, hogy egyre erősödnek 
azok a hatások, amelyek a vállalatok marke-
tingtevékenységében egyre több környezet-
tudatos működési szempont érvényesítését 
teszik szükségessé. Ilyenek például a fo-
gyasztók döntési mechanizmusaiban mind-
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gyakrabban megjelenő környezettudatos 
szempontok, illetve a hazai és Uniós köve-
telmények szigorodása. 

 8.4.1  A zöld marketing definíciója

Az ökomarketing értelmezése nem egy-
séges a szakirodalomban, számos megfo-
galmazása létezik a zöldülés megjelenési 
formái szerint, mint „ökológiai marketing, 
„zöld marketing”, „környezeti marketing”, 
„társadalmi marketing”; „fenntartható mar-
keting” vagy „zöldülő marketing”.

Tartalmában Fuller (1999) szerint nem más, 
mint “a tervezési, megvalósítási és ellenőrzési 
folyamatoknak összessége, mely a termékek 
fejlesztését, árazását, promócióját és disz-
tribúcióját oly módon végzi, hogy kielégít-
sen három kritériumot: a fogyasztói igények 
kielégítése, szervezeti célok megvalósítá-
sa, és a folyamat kompatibilis legyen az öko-
szisztémával.” Nagy Szabolcs (2004) hazai 
munkájában a környezetbarát marketing: „az 
olyan marketing, mely elsősorban a társada-
lom hosszú távú érdekeit figyelembe véve, 
a környezeti koncepciót magába olvasztva, a 
vállalatok, a fogyasztók és a környezet közötti 
integrációra törekszik és eközben módosított 
célrendszerrel, stratégiával és eszközrendszer-
rel dolgozik.”

Peattie (2001) szerint a fenntartható zöld 
marketing korát a jövő generációk igényeinek 
figyelembe vétele, a szükségletekre és nem a 
vágyakra fókuszáló megközelítés és a jelenlegi 
társadalmi és gazdasági rend megváltoztatá-
sa az egyenlőség biztosításának irányába kell, 
hogy jellemezzék. Ennek figyelembevételé-
vel a marketingnek is a fenntarthatóságot kell 
elősegítenie, a következőkre koncentrálva:

 a termék költségeinek a környezet igény-
bevételét is tükröznie kell,
 a marketingkommunikációban a költség-
megtakarítások hangsúlyozása, 

 a marketing környezet jobb megértése: a 
természeti környezet hangsúlyozása,
 az iparági struktúráknak is át kell alakulni-
uk: az újrahasznosítás, visszaforgatás sze-
repének növekednie kell, ami a gyártó-fo-
gyasztó kapcsolatban változást hoz,
 a fogyasztói igények kielégítése a lehető 
legkevesebb erőforrás igénybevételével,
 a termékektől a szolgáltatások felé való el-
mozdulás,
 az elosztás hatékonyabbá tétele: a szállítás 
során képződő környezetszennyezés csök-
kentésének megvalósítása,
 a vállalatok közötti szövetségek, megálla-
podások tegyék lehetővé a zöld újítások 
gyors terjedését. (Peattie,2001)

 8.4.2 Környezettudatos marketing
               elméletek és tartalmuk 

A környezettudatos marketingen belül 
számos megközelítés és modell létezik, ezek 
közül most kettővel ismerkedünk meg.  

 8.4.2.1  Banerjee-féle stratégiai
                   marketing

Banerjee modellje a marketingelmélet és 
gyakorlat számára is fontos következtetéseket 
tartalmaz. Elmélete szerint a környezettuda-
tos vállalati működés lehetséges következmé-
nyeit tekintve túlnyúlik magán a cégen, elér 
teljesen a fogyasztókig, a beszállítókig, az al-
kalmazottakig, de még a társadalomra is ha-
tással lehet. A környezettudatos stratégiai 
marketing hat lehetséges következményét a 
fogyasztói elégedettséget, a pozitív vállalati 
imázst, az együttműködő és hatékony szövet-
ségeket, a környezetbarát termékek beveze-
tését, az átlagosnál nagyobb K+F potenciált 
és a megnövekedett versenyelőnyöket nevez-
te meg.
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13. sz. ábra: Stratégiai marketing modell (Forrás: Banerjee 1999, Majláth 2011 alapján).

8.4.2.2  Az ökomarketing
              működésének Piskóti-féle 
               modellje  

Piskóti (1999) ökomarketing modelljének 
lényege, hogy az üzleti szféra környezetori-
entált magatartása nem csupán a jogi (álla-
mi) kényszer hatására, hanem a saját jól fel-
fogott gazdasági, piaci érdekeiből eredően 
erősödik, melyet a fogyasztók keresletének 
környezettudatossága, és az ebből eredő 
környezetbarátság, mint versenytényező 
motivál. 

A környezettudatos marketing működési 
szintjei:

 Vizsgálja és befolyásolja a fogyasztók, 
vevők döntéseinek és magatartásának 
környezettudatosságát.

 Kidolgozza az üzleti és vállalkozói szféra 
piaci magatartásának változási módsze-
reit, a termékpolitika, az árképzés, az ér-
tékesítési rendszer és a kommunikáció 
területén is.

 Javaslatokat fogalmaz meg az állami, 
kormányzati beavatkozás eszközeire, 
a társadalmi kommunikáció (képzés, 
tájékoztatás, befolyásolás) módszereire 
vonatkozóan.

A modellben a kormányzat társadalmi 
célú marketingkommunikációval ösztönzi a 
környezettudatosságot, védjeggyel erősíti 
a környezetbarát termékek iránti bizalmat. 
A termelő és szolgáltató szféra környezet-
barát termékeket környezetbarát módon 
állít elő és értékesít, befolyásolva a fogyasz-
tók igényeit, és aktív az újrahasznosításban. 
A kereskedelem a termékek környezetbarát 
választékának kialakítására törekszik, formál-
va ezáltal a fogyasztói döntéseket. A médi-
umok feltárják a problémákat, és ösztön-
zik azok megoldását, befolyásolva az egyes 
szereplők magatartását. A tudományos és 
szolgáltató marketingszakma pedig elemzi, 
kutatja a meghatározó folyamatokat, maga-
tartásokat és azok meghatározó tényezőit. 

Külső környezet: társadalmi k., gazdasági k., technológiai k., politikai-jogi k., természeti környezet
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14. sz. ábra: Az ökomarketing Piskóti-féle modellje (Forrás:Piskóti1999, Majláth 2011 alapján)

8.4.3  A marketingmix elemei 

A vállalatok ökomarketing stratégiája, a 
környezetvédelemmel kapcsolatos tevé-    
kenysége a marketing-mixben is megjelenik. 
A marketing-mix egyes elemeinek környezet-
védelmi szempontból történő kialakítása és 
megvalósítása függ a vállalat által választott 
stratégiától, de emellett befolyásoló tényező, 
hogy a vállalat egésze mennyire elkötelezett 
a természet értékeinek védelmében és 
megőrzésében.

8.4.3.1 Termékpolitika

A termékpolitika célja versenyképes 
környezetbarát termékekből álló választék 
kialakítása. „Környezetbarát minősítést az a 
termék, technológia vagy szolgáltatás kap-
hat, amely az adott igényt kielégítő egyéb 
megoldásokkal összehasonlítva, az azonos 
vagy jobb minőség mellett, a környezeti ha-
tást igazoló életútelemzés alapján, számsze-
rűsített adatokkal bizonyított módon meg-

felel az adott témára vonatkozó – és egy 
független Minősítő Bizottság által elfoga-
dott – minősítési feltételeknek.” (Dudás 
2004/2005). A 4P logikájába illesztve a ter-
mékprogramokban a stratégiai szintű változ-
tatásokat az újrafelhasználható vagy bioló-
giailag lebomló, a fenntartható fejlődésen 
alapuló termékek fejlesztése jelenti, a takti-
kai szintű megoldás pedig a csomagolásban 
(pl. a címkézésben) megvalósított változások-
ban, illetve a környezetszennyező termé-
kek gyártásának megszüntetésében ölthet 
testet (Menon és társai, 1999). A zöld ter-
mék ökológiai tulajdonságai mellett társadal-
mi hasznossággal bír, azaz termelőjén kívül 
másnak is kínál előnyöket és hasznosságot; 
etikai szempontokat is figyelembe vesz, hu-
manitárius, társadalmi szempontok is helyt 
kapnak, mint környezeti etika, fogyasztói 
etika, társadalmi etika, állatetika (Buchholz 
1998, idézi: Nagy 2004). 

A környezetorientált termékpolitikánál az 
a cél, hogy a termék teljes életciklusát fi-

Állam:
-  oktat
-  tájékoztat
-  szabályoz
-  ösztönöz
-  támogat

 Marketing szervezetek

Gyártók, termelők

Kereskedelem

Környezettudatos 
termékek piaca

Média

Környezettudatos fogyasztók 
(vásárlás, fogyasztás, újrahasznosítás)

Szakmai, civil 
szervezetek
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gyelembe véve megtalálják a környezet op-
timális védelmét biztosító módozatokat. 
Fontos szempont tehát a terméktervezés-
nél, hogy hosszabb élettartamú termékeken 
olyan extraprofitot és imázsnövekedést le-
het realizálni, amely hosszú távon minden-
képpen kedvező, ráadásul mivel a rövidebb 
élettartamú, hagyományos termékek irán-
ti kereslet nagyrészt konjunktúrafüggő a di-
vatciklusok miatt, addig a környezetbarát 
termékeket gyártó cégek viszonylag ki-     
egyenlített és stabil megrendelésekkel számol-
hatnak (Nagy 2004/2005).

8.4.3.2  Árazási kérdések

Az árak alakítása a költségek, a piaci viszo-
nyok és a vállalati árpolitikai döntések függ-
vényében történik. A környezetbarát termé-
kek áraiba beépülnek az állam által kirótt 
környezethasználati díjak, illetve a gyártás 
során keletkező melléktermékek és hulla-
dékok kezelésének költségei és a beruházások 
során felmerülő költségek.

A magasabb árú környezetbarát termékek 
értékesítésének a fogyasztók árelfogadási 
hajlandósága és fizetőképességük szabhat 
korlátokat. Bár a környezettudatos tulajdon-
ságok lehetővé tesznek bizonyos mértékű 
árprémium érvényesítését (ha a fogyasz-
tók hajlandóak többet fizetni a magasabb 
színvonalat képviselő termékekért, ameny-
nyiben az értéket jelent számukra), ugyanak-
kor a magasabb ár negatív hatással is lehet a 
termékek keresletére. Rekettye (2004) meg-
fogalmazásában „az árat a vevők egyrészről, 
mint a kiadás nagyságát, másrészről pedig, 
mint a termék értékének jelzőjét értékelik”.

Kerekes (1997) három lehetőséget ele-
mez az árak kialakításának vizsgálatakor:

 Zöld termék ára magasabb: csak egy 
jelenleg kis számossággal rendelkező szeg- 
mens számára elfogadható. Egyes kuta-

tások szerint Magyarországon a fogyasz-
tók csak mintegy 5-6 %-os árnövekedést 
tolerálnának a környezettudatos termé-
kek árazásakor (Valkó, 2003). 

 Zöld termék ára alacsonyabb: jóval na-
gyobb szimpátiát eredményez, ugyanak-
kor a kommunikáció során fontos üzenet 
kell legyen, hogy az alacsonyabb ár nem 
a termék színvonalát, hanem a takarékos 
forrásfelhasználást hivatott képviselni. 

 Zöld termék ára azonos a hagyományos 
termékkel: A vállalat attól remélhet si-
kert, hogy az áru pozitív környezeti sajá-
tossága, mint értékelendő többletfunkció 
jelenik meg.

8.4.3.3 Értékesítési csatornák

Az elosztási csatornák környezetvédő ki-
alakítása a gyártó, a nagykereskedő és a kis-
kereskedő együttműködését, közel azonos 
természet iránti elkötelezettségét igényli. Csak 
az érintettek megfelelő együttműködésével 
hozhatók létre olyan disztribúciós csatornák, 
amelyek minimalizálják a szállítási és cso-
magolási szükségleteket, maximalizálják az 
újrafelhasználás gazdaságos lehetőségeit. 
Kiemelten kell figyelni a szállítási távolságra 
és a szállítási módra. A korszerű anyag- és e-
nergiatakarékos rendszereket kell előnyben 
részesíteni. 

8.4.3.4  Kommunikáció 

Az ökomarketing kommunikációs tevé-
kenysége rendkívül szerteágazó: az átlagos-
nál intenzívebb marketingkommunikációs 
tevékenységet kell folytatniuk a vállala-
toknak, ahol a termék előnyeinek bemuta-
tásán a design-nak, az attraktív csomagolás-
nak, a kialakult image-nak, egyaránt fontos 
kommunikációs szerepe, hatása lehet, nem 
is beszélve a márkaépítésről. Mivel mind a 
márka, mind a pozitív vállalati image felépí-
tése hosszú távú, folyamatos és konzekvens 
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munkát kíván, a pusztán kommunikációs 
célú „környezettudatosság” könnyen negatív 
hatással lehet a vállalat hírnevére. Ezért az 
öko-tartalmú kommunikáció  

  csak a valódi környezettudatos vállalati 
magatartás esetén

  a vállalati küldetésnek megfelelően, az 
értékekkel összhangban jelenthet ha-
tékonyságnövekedést hosszú távon.

A környezeti marketing szempontjából 
legfontosabb kommunikációs elemek a rek-
lám, és a PR. 

A zöld reklám Banerjee és társai (1995) 
szerint:

  Explicit, vagy implicit módon érinti a ter-
mék/szolgáltatás és a biofizikai

  környezet közötti kapcsolatot.
 Zöld életstílust ösztönöz külön termék/
szolgáltatás kiemelésével, vagy anélkül.

 Erősíti a vállalati imázst a környezeti 
felelősség hangsúlyozásával.

A zöld reklámoknak alapvetően két csoportját 
különíthetjük el egymástól. Az egyik csoport-
ba a különböző (állami és civil) zöld szervezetek 
társadalmi célú reklámjai (TCR) tartoznak, me-
lyeknek legfőbb célja az emberek környezetre 
ártalmas szokásainak megváltoztatása, kívána-
tos magatartásminták elterjesztése. A másik 
csoportot pedig a termelő vállalatok által ki-
bocsátott zöld reklámok alkotják, amelyek szin-
tén valamilyen „zöld” magatartásváltoztatást 
kívánnak elérni, de mögöttük profitérdekek is 
meghúzódnak, éppen ezért tartalmukat sok 
esetben kétellyel fogadják a fogyasztók.

A PR, mint kommunikációs elem a reklám-
mal szemben sokkal inkább a hosszú távú 
eredményekre lehet hatással, célja a vállalatról 
kialakult kép pozitív változtatása vagy fenntar-
tása, a fogyasztók bizalmának erősítésével.  
Célközönségei jóval számosabbak, mint a rek-
lám esetén: a vásárlókon kívül az alkalmazot-
tak, a részvényesek, a közvélemény, ipará-

gi szereplők és partnerek, helyi közösségek 
és önkormányzatok, civil szervezetek, oktatás 
és kutatás szereplői, az állam, a hitelezők és 
a média mind a kommunikációs tevékenység 
célcsoportja lehet, és kell legyen. 
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8.5  Vezető piacok

8.5.1  Bevezetés

Ha Németországra gondolunk, akkor az au-
tóipar és a megújuló energiaipar, ha Japánra, 
akkor a robottechnológia, ha az USA-ra, ak-
kor az Internet juthat eszünkbe, amennyiben 
a leginnovatívabb technológiák elterjedését 
és használatát szeretnénk egyes földrajzi terü- 
letekhez kötni (Tiwari 2011). Ezek a piacok nem 
csak az értékesítés tekintetében kiemelkedők, 
hanem az ezekben az országokban található 
K+F kapacitások is figyelemre méltók. A nagy 
multinacionális társaságok azért telepítik ide 
a kutató-fejlesztő bázisukat, mert az ezekben 
az országokban sikeres termékek, termék-
családok nagy valószínűséggel piacra vihetők 
más országokban is (Gittlár 2011).

 

8.5.2  A vezető piacok

A vezető piacokat úgy jellemezhetjük, 
hogy azok a legnagyobb, legigényesebb pia-
cok, amelyeken nagy a verseny és megjelen-
nek a jövőbeli fogyasztói igények is, s lökést 
adnak a globálisan is sikeres termékek kifej-
lesztéséhez (Bartlett and Ghoshal 1990 p. 
243). Az ezeken a piacokon megjelenő helyi 
innovációk máshol is elterjednek. Ma álta-
lában azokban az országokban és régiókban 
alakulnak vezető piacok, ahol egy innovációt 
először ismernek el és először alkalmaznak 
széles körben. A vezető piacoknak több 
előnyük van, amelyeket a következő ábra 
mutat be:

15. sz. ábra: A vezető piacok előnyei (Forrás: Beise 2001; Beise and Rennings 2005)
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Akkor válhat egy piac vezető piaccá, ha 
az itt szereplő vállalatok alacsony költséggel 
tudnak termelni, a piacon a fogyasztók ren-
delkeznek azzal a vásárlóerővel, amivel meg 
tudják venni az innovatív termékeket, s az 
innovációk korai adaptálói közé tartoznak, 
vagyis a társadalom, az emberek és válla-
latok szívesen próbálják ki az új termékeket. 
Ahhoz, hogy elterjedjenek az innovációk, 
szükség van egy flexibilis piaci struktúrára, 
ahol a nagyvállalatok mellett a kisebb inno-
vatív cégek is nagy számban működnek. A 
szabályozás és a technológiai standardok 
adott esetben bebetonozhatnak bizonyos 
eljárásokat és termékeket, ez nem jellemző 
a vezető piacokra, ahol rugalmas, a fejlődést 
követő vagy megelőlegező szabályozással ta-
lálkozunk. Az exportorientált országokban 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy vezető 
piacok alakulnak ki, s ehhez az is kell, hogy az 
adott innováció mintegy globális termékként 
vagy szolgáltatásként jelenjen meg, s könnyen 
átvihető legyen más tradíciójú, más műszaki 
és hétköznapi kultúrájú országokba is.  

 
Az európai Unió vezető piacok kezdemé-

nyezése

Az Európai Unió „Vezető piacok” (Lead Mar-
ket Initiative) akciója során 2008-11 között 
azokat a piaci ágazatokat akarta beazonosíta-
ni, amelyek a jövőben gyors növekedést mu-
tathatnak fel Európában. A vezető piacként 
beazonosított ágazatok az ökoinnováció leg-
fontosabb piacai közé tartozhatnak. 

Az Európai bizottság célja ezzel a kezdemé-
nyezéssel az, hogy különböző politikákat dol-
gozzon ki arra, hogy hogyan lehet az inno-
vatív termékek, szolgáltatások, technológiák 
iránti töredezett keresletet összesíteni és ez-
zel elősegíteni olyan öngerjesztő visszacsa-
tolási folyamatokat, ami a lokális innovációk 
nemzetközi elterjedéséhez vezethet. Ezzel 
le szeretnék bontani azt az akadályt, ami a 

túl kicsi piaci keresletből adódóan csökken-
ti a vállalatok hajlandóságát az innovációs 
tevékenységre (Innova 2011). 

Az alkalmazott intézkedések között ta-
láljuk a jogi szabályozás javítását, a köz-
beszerzéseket és a közös standardok kidol-
gozását. Ezektől az intézkedésektől azt várja 
a Bizottság, hogy a vezető piacokon a mos-
tani 120 milliárd EU-s forgalom 300 mil-
liárdra nőhet és az 1,9 milliós foglalkoztatás 
ezekben a szektorokban 3 millió fölé mehet 
2020-ra. A vállalatok nem csak az európai, 
hanem a világpiacon is sikeresek lehetnek, 
ha vezető termelőként tudnak fellépni (EU-
Rapid 2008). 

A projekt során következő piacokat jelöl-
ték ki, mint az elkövetkező évtizedek poten-
ciális vezető piacait az Európai Unióban:

 eEgészség: az infokommunikációs meg-
oldások segíthetnek az egészségügyi 
szolgáltatások javításában és egyben a 
költségek csökkentésében is. A különféle 
információs protokollok standardizálása, 
új rendszerek kifejlesztése és nagyléptékű 
demonstrációs projektek segíthetnek ab-
ban, hogy az európai egészségügyi rend-
szerek megbirkózhassanak az „öregedő 
Európa” problémájával.

 Fenntartható építészet: Az épületek 
felelősek az EU energiafelhasználásnak 
legnagyobb szeletéért (42%) és az üveg-
házhatású gázok kibocsátásának 35%-ért. 
Az innovatív megoldások kidolgozása és a 
szabályozási és adminisztratív környezet 
innovációbarát átalakítása elengedhetet-
len ennek az iparágnak a fejlődéséért. 

 Műszaki textíliák: A műszaki textíliák a 
személyi védőruházat és a berendezések 
védelméért felelnek. Ennek a piacnak 
az éves forgalma kb. 10 milliárd Euró 
és a következő években mintegy 50%-
os növekedésre van lehetőség. Az ezen 
a területen fejlesztett innovációk gyor-
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san átkerülhetnek más szegmensekbe is 
(ipar és szolgáltatás más területeire) és 
ez megerősítheti ennek a vezető iparnak 
a pozícióját és növelheti az egész textili-
pari szektor versenyképességét.

 Biotechnológia: Európa ma jó piaci pozí-
cióban van ezen a piacon, kiváló tu-
dományos, technológiai és ipari bázis-
ra támaszkodhat. Ennek a piacnak a 
további fejlődését a standardizálás elő-
segítésével, minősítési rendszerek ki-
alakításával, a piaci transzparencia meg-
teremtésével lehet biztosítani.

 Hulladékok újrafelhasználása: A hulla-
dék újrafelhasználása mintegy 24 milli-
árd Eurós piacot jelent, s csaknem fél mil-
lió ember dolgozik ebben az ágazatban. A 
szektor akkor növekedhet, ha növekszik a 
hatékonysága, s ehhez új innovatív mód-
szerekre és technológiákra van szükség.

 Megújuló energiák: A megújuló ener-
giák fejlődését a magas költségek, az 
alacsony kereslet, a piac széttöredezett-
sége és a piaci korlátok gátolják. A piacot 
rugalmasabbá kell tenni, elő kell segíteni 
a szénmentes technológiák fejlesztését 
és a tervezési, telepítési folyamatokat 
egyszerűbbé kell tenni.

Az Európai bizottság szerint ezeknek a pia-
coknak a fejlesztését a kereslet fokozásával 
kell elérni, hiszen már meglevő, sok tekintet-
ben kiforrott technológiák piaci részesedé-
sének a növeléséről van szó. Az EU célja az, 
hogy az itt levő, már rövidtávon kiaknázható 
magas piaci potenciált elsősorban a kis- és 
középvállalkozások aknázzák ki, amelyek az 
innováció meghatározó hajtóerői. 
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9  Vállalatok és szakiskolák kapcsolata az 
     ipari környezetvédelemben 
     (dr. Lükő István)

9.1 Bevezetés 

A zöld gazdaság kialakításához szükséges  
az emberi erőforrás fejlesztése, amely köz-
vetetten szolgálja a fenntarthatóság és az 
eco-design céljait, közvetlenül pedig rávi-
lágít a még szorosabb kapcsolat szükséges-
ségére. Szakiskola alatt nem csak a másod-
lagos iskolák egyik típusát értjük, hanem 
a felsőoktatást is, vagyis az oktatási rend-
szer teljes vertikumát. A hazai környezeti 
nevelés folyamatos megújulásában a külföl-
di példák és modellek meghatározó szerepet 
töltenek be. A megújulásban, átalakulásban 
a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia és a 
Nemzeti Alaptanterv átalakulásai kellő tám-
pontot adnak. A szakképzés és a felsőoktatás 
átalakulásai mindig középpontban tartották 
a környezetvédelem, a fenntarthatóság kér-
dését. A szakképzési rendszerben megha-
tározó az OKJ, amelyben megtalálható a 
környezetvédelmi és vízgazdálkodási szak-
macsoport, de az előző gondolatok szerint a 
környezeti szakemberképzés több szinten és 
szakterületen/ágazatban és tudományterü-
leten folyik.    

9.2  Stratégiák, koncepciók a
       környezeti nevelésért 

A külföldi gyakorlat  

A külföldi országokban az iskolák zöld isko-
lákká (green schools) és egészséges isko-
lákká (healthy schools)/egészségtámogató 

iskolákká (health promoting schools) válá-
sa (pl. Angliában, www.ch.gov.uk/publicati-
ons), átfogó iskolai egészség- (comprehen-
sive school health) programok kidolgozása 
(pl. Kanadában, www.safehealthyschools.org) 
a cél. A környezeti nevelésben hangsúlyossá 
vált az iskolán kívüli tanulás (outdoor learning) 
is (pl. nemzeti parkokban, múzeumokban, ál-
latkertekben, növénykertekben). Ez a tanulási 
forma biztosíthatja „a környezetről környezet-
ben” környezeti nevelési alapelv megvalósí-
tását. Fontosnak tartják továbbá a formális 
(iskolai) és informális (tapasztalati alapú, tár-
gyakból való) tanulás összekapcsolását. 

A külföldi országokban (pl. az USA-ban) 
már kidolgozták a nemzeti környezeti ne-
velés és egészségnevelés keretrendszerét 
(framework), standardjait (tartalmi terü-
leteit), programjait, illetve a standardok 
teljesítését, a programok hatékonyságát 
mérő mérőeszközöket. A nemzeti stan-
dardok szerepe: leírják az elvárásokat arra 
vonatkozóan, hogy mit kell tudniuk, mire 
kell képesnek lenniük a különböző iskola-
szakaszok/évfolyamok végén a tanulóknak a 
környezet minőségének javításához, illetve 
a személyes, családi és közösségi egészség 
elősegítéséhez.   

A hazai helyzet 

Magyarország azon ritka országok közé tar-
tozik, ahol megjelentettek Nemzeti Környezeti 
Nevelési Stratégiát (NKNS). Először 1998-ban, 
másodszor 2003-ban, majd 2010-ban jelent 
meg ez a nagyon fontos, az egész társadal-
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mat átfogó célkitűzés rendszer. Mindegyik fe-
jezetet egy helyzetelemzés, javaslatok és fel-
használt irodalom szerkezetben tárgyalja az 
adott terület jellemzőit és középtávú elkép-
zeléseit. A 21 fejezet (terület) között témánk 
szempontjából a Szakképzés és a Felsőoktatás 
a meghatározó. A 2003-as kiadásban a 
szakképzésről szóló fejezetből emeltünk ki  
részleteket a következő részfejezetünkben. A 
9 javaslat közül a 345.-ik javaslat így szól: Fej-
leszteni kell az üzemi és terepgyakorlatok szer- 
vezeti hátterét a nemzeti parkok, a természet-
védelmi igazgatóságok, a környezetvédelmi 
felügyelőségek, a múzeumok, a környezet-
védelmi oktatóközpontok, a civil szervezetek 
és a termelő üzemek bevonásával (NKNS 141. 
oldal) 

Magyarországon az elmúlt évek tantervi 
reformját követően a központi tantervekben 
(NAT, 1995, 2003, 2007 és Kerettantervek, 
2000, 2004, 2008) úgy jelent meg a környezeti 
nevelés és az egészségnevelés, mint kereszt-
tantervi terület, illetve mint kiemelt fejleszté-
si feladat. 2004-től kezdve az iskolák pedagó-
giai programjának részét kell, hogy képezze a 
környezeti és az egészségnevelési program. 
Elkészítésükhöz találhatók segédanyagok a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján 
(http://www.nefmi.gov.hu). Az iskolában több-
féleképpen is megvalósítható a környezeti és 
az egészségnevelés: (1) különböző tantár-
gyak oktatásába beépítve, (2) külön tantárgy 
keretében tanítva, (3) interdiszciplináris, 
tantárgyközi megközelítéseket, a tanulói 
tevékenységekre épülő projektmódszert, a 
kooperatív tanulási technikákat alkalmaz-
va. A hagyományos iskolarendszer tantárgyi 
struktúrája felé kell közelíteni a központilag 
kifejlesztett tananyagokat, programokat. 

9.3  Az átalakuló szakképzés és a
       felsőoktatás 

Magyarországon az elmúlt két-három 
évtizedben a szakképzés igen nagy átalakulá-
son ment keresztül. Ezeket a folyamatokat a 
hazai társadalmi-gazdasági változások váltották 
ki, illetve ehhez próbálta az oktatáspolitika iga-
zítani. A nagyüzemi szakmákra épülő képzést 
felváltotta egy egységes szakmajegyzékre épülő 
differenciált szakoktatás folyamatos tartalmi 
és szervezeti változtatás közepette. A külföldi 
adaptációk és nemzetközi projektek (PHARE, 
Világbanki) már a 90-es évek végén éreztették 
hatásukat a tárgyi felszereltség, a korszerű tan-
tervek és módszerek révén. Mára egységessé, 
illetve egyetemessé vált a modulrendszerű és 
kompetencia alapú szakképzés a folyamatosan 
átalakuló OKJ –val összhangban. Létrejöttek a 
Térségi Integrált Szakképző Központok, ame-
lyek a szervezeti (intézményhálózati) átalakítást 
prezentálják. Napjaink szakképzési rendszerét a 
duális rendszer erősítése, a kamarák szerepé-
nek és felelősségének a növekedése, a szakkép-
zési szerkezet átalakítása jellemzi a moduláris és 
kompetencia alapú tartalmak és vizsgarendszer, 
illetve ellenőrzési rendszer fejlesztése mellett.
(Lükő, 2011)

A környezetvédelmi szakképzés mindvégig 
kitüntetett szerepet kapott a fejlesztések, 
átalakítások során, amit az alábbi gondola-
tok alátámasztanak.

1991-től a MüM által irányított Emberi 
erőforrások fejlesztése világbanki támoga-
tású program Ifjúsági Szakképzési kompo-
nense keretében a környezetvédelem terü-
letén is mód nyílt egy új szakképzési modell 
tartalmi kidolgozására és gyakorlati meg-
valósítására. A program keretében végzett 
fejlesztő munka eredményeként kialakult 
egy környezeti alapismereteket, környezeti 
technológiákat és mérési eljárásokat modu-
láris formában tartalmazó elméleti és gyakor-
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lati tananyag, amely a különféle környezeti 
szakképesítések közös alapozására alkal-
mas.  1993-ban jelent meg az Országos Kép-
zési Jegyzék, melyben először szerepeltek 
környezetvédelmi szakképesítések. Az 1996. 
évi OKJ-ben már 22 környezetvédelmi jellegű 
szakképesítést találhattunk. Ezekhez a szak-
képesítésekhez a KöM elkészítette a közpon-
ti programokat (tanterveket) is.

A 2006-ban megjelent új Országos Kép-
zési Jegyzék (amely 2008. VI. 28. óta hatá-
lyos) az eddigiekhez képest gyökeresen új 
szakmaszerkezetet határozott meg. Az alap-
szakmák mellett megjelentek a rész-szak-
képesítések, az elágazások és a ráépülések 
is, valamint lehetővé vált a technikus szintű 
szakképesítések iskolarendszeren kívüli (tan-
folyami) oktatása is.

A napjainkban mintegy negyven középisko-
lában van szakképző évfolyam környezetvé-
delmi vízgazdálkodási szakterületen túlnyo-
mórészt technikus szakokon, és tíznél több 
iskolában folyik szakmacsoportos alapozás, 
amely különböző okok miatt nem folytatódik 
szakképző évfolyammal. 

A nem környezeti szakképzést végző szak-
oktatási intézmények részére a Nemzeti Szak-
képzési Intézet szakmacsoportokhoz kap-
csolódóan választható környezeti nevelési 
program-egységeket dolgozott ki, valamint 
továbbfejlesztették az Ember és környezete 
oktatócsomagot is, melyet a gimnáziumok-
ban és a szakképző intézményekben egy-
aránt egyre szélesebb körben használnak. 

Jelenleg 2012. szeptember 1.-től 10 kör-
nyezetvédelmi és vízgazdálkodási szakképesí-
tés van a jegyzékben, melyek a következők: 
hulladékfelvásárló és telepvezető, hulladék-
gazdálkodó szaktechnikus, környezetvédelmi 
technikus, környezetvédelem - mérés szak-
technikus, nukleáris környezetvédelmi szak-

technikus, települési környezetvédelmi szak-
technikus, természetvédelmi szaktechnikus, 
víz és csatornaműkezelő, vízgazdálkodási 
szaktechnikus, vízügyi technikus.

A 2006- os OKJ szerint 8 szakma 14 leá-
gazásában folyik kifutó rendszerben a képzés. 
Bár nem tartozik a környezetvédelmi szak-
területhez, de a modernség, az innováció 
hordozójaként, - mintegy megelőzve a felső-
oktatást - a gépészeti szakcsoporton belül az 
energiatermelő és – hasznosító technikus, 
különösen a megújulóenergia - gazdálkodás 
leágazása fontos és kiemelendő. Ezek a tech-
nikusok képesek tervezni és installálni a ház-
tartási és ipari méretű alternatív és megújuló 
energetikai rendszereket.

A felsőoktatás átalakulására is hasonló 
jellemzők mondhatók el a szervezeti, szer- 
kezeti és tartalmi vonatkozásokban. Ezek közül 
a változások közül kiemelhetőek a következők: 
a másodfokú oktatásra épülő felsőoktatásban 
megjelentek a „fél felsőfokú” szintek (felsőfokú 
szakképzés, 2012-től Felsőoktatási szakkép-
zés), a Bologna folyamat eredménye képen az 
alap és mester szin-tek, valamint a doktorkép-
zés (PhD). Így tehát ma négykvalifikációs szin-
ten, (nagyon sok FSZ, alap,és mester) folyik 
az oktatás. A felsőoktatás keretében folyó 
környezeti „nevelés”- oktatás általános kér-
dései mellett a diplomás környezeti szakem-
berképzés a meghatározó. Erre vonatkozó   
helyzetképünket az NKNS 2010-es kiadásából 
idézzük az alábbiakban. (3, NKNS 2010)

Az ún. osztott képzés keretében a 6/7 
féléves BSc/BA alapszakok rendszerében 
helyet kapott a környezet- és a termé-
szetvédelem elsősorban a műszaki és az 
agrárszakterületek szakregiszterében. A 
Master fokozaton szintén megjelentek a 
környezetvédelem és a természetvédelem, 
a környezetgazdálkodás szakképesítései. 
A tanári szakokat csak egyetemi, azaz MA 
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szin-ten képezhetik az intézmények. Köztük 
megjelenik a Környezettan első szakképe-
sítésként és párosítható második szakkép-
zettségként szinte bármivel, de elsősorban 
a Technika szakkal. Új tartalommal és szer-
kezettel a Környezeti mérnöktanár, a Ter-
mészetvédelmi mérnöktanár szak is helyet 
kapott. 

A szerkezeti átalakulás szervezeti, tartal-
mi átalakulással, infrastrukturális fejlesztés-
sel is párosult a 2002-2009 évek között. 
Számos hazai és uniós pályázat szolgálta az 
egyetemi épületállomány, az informatika és 
egyéb infrastruktúra fejlesztését. Ezek rész-
ben közvetlenül, a környezetbarát technológia 
alkalmazásával, részben közvetetten a tana-
nyagtartalmak digitalizálásával (ld. TAMOP 
4.1.2/A) szolgálták az egyetemek/főiskolák 
környezettudatos hallgatóinak a nevelését, a 
„zöld” jellegű üzemeltetés jell-egét. Pl. a SOTE-
n megépültek épülettömbönként korszerű 
energiaellátó egységek, az NymE-n a TAMOP 
keretében épül majd egy alternatív energia 
előállító (napkollektoros, fa-aprítékos tüzelésű) 
rendszer. Változatos az egyéb szemléltető esz-
közzel, műszerrel való ellátottság képe is. Sok 
a helyi fejlesztés, vagy a tudományos-kutató 
műhelyekkel közösen kifejlesztett / pályázott 
felszerelés.

Örvendetesen nő az interaktív elektroni-
kus tananyagok száma is. Ebből kiemelem az 
E-ON Energiakaland című négy részes össze-
állítását. Ebben négy korosztályhoz rendelik 
az EnergiaOtthon, az EnergiaVáros, az Ener-
giaOrszág és az Energia Világ témaköreit.

A felsőfokú környezeti szakképzés az integ-
ráció előtti állapotban 24 főiskolán és egye-
temen folyt összesen 6 graduális alapszakon 
és számos posztgraduális szakon. Az inte-
gráció utáni intézmények majdnem mind-
egyikében képeznek hallgatókat környezeti 
szakokon, így földrajzilag/területileg és szak-

mailag (technikai, természeti, társadalmi 
környezet), ágazatilag jól lefedett az oktatás, 
a képzés. 

Az intézményi rendszer is átalakult 
elsősorban az u.n. intézményi egyesülések, 
az integrációk révén. Az utóbbi években 
jelentős átalakulás ment végbe az intézmé-
nyi irányítás és a finanszírozás terén is. Kü-
lön kiemeljük azt a szerteágazó, többszintű 
környezeti szakemberképzést, amelynek   
helyzetével számos kutatás, publikáció is 
foglalkozott. (Lükő, 2000)

9.4 A szakiskolák és a gyakorlati 
        oktatás kapcsolata

A hazai szakképzésben régebben szakmun-
kásképző iskola elnevezéssel folyt a 3 éves 
időtartamú szakmunkásképzés. Ma a ha-        
sonló célú, illetve kvalifikációs szintű (ISCED 
2, 3,) szakembereket a szintén hároméves 
időtartamú szakiskolákban képezik. A mintegy 
70 %-nyi gyakorlati oktatás ma nagy átalaku-
lás alatt áll. A tanműhelyi csoportos alapozó 
szakmai oktatás után következik egy inten-
zív, a vállaltoknál, vállalkozóknál folytatott 
gyakorlati oktatás. Ennek szakmai szervezé-
si, ellenőrzési jogát megkapták a kamarák. Ők 
koordinálják ezen gyakorlati képző helyeken 
folyó gyakorlati oktatást. Ma még a korábbi 
rendeletekkel elkezdődött tanulószerződés 
szerint történik ez a gyakorlati oktatás. Ezen 
megállapodásokat is a kamara szervezi/szor-
galmazza. 

A megállapodást a tanuló felvétele előtt 
a teljes képzési időre kiterjedően írás-
ban kell megkötni. A megállapodásnak tar-
talmaznia kell, hogy a képzési idő egyes 
szakaszaiban hol és milyen képzési formában 
(tanműhelyben, csoportos képzési helyen, 
egyedi munkahelyen) valósul meg a gyakor-
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lati képzés. A megállapodásban kell megha-
tározni azt is, hogy ki gondoskodik a tanulót 
megillető juttatásokról, a szervezett alap-
képzésben a gyakorlati oktatóról, illetőleg 
szakoktatóról, továbbá a tanulók foglalkoz-
tatásának felügyeletéről. A környezeti szak-
mák közül ma már nincs olyan, amelyik az 
iskolarendszerű képzés keretében a szak-
iskolák és a vállaltok együttes gondozása 
alatt történik, de a szakközépiskolai, illetve 
technikusi szakokon vannak környezetvédel-
mi szakmák. Ezek üzemi gyakorlatát az adott 
iskola a környezetében lévő vállalattal együtt 
tervezi és szervezi. Elsősorban a vegyipar, a 
vízgazdálkodás, az alapanyaggyártás, a hul-
ladékgazdálkodás vállalatai biztosítanak he-
lyet és szakembert a különböző-elsősorban 
laboratóriumi- mérési, ellenőrzési, hitelesí-
tési, auditálási műveleteknél- esetleg más 
szerelő, installáló, javító, vagy üzemviteli 
tevékenységeknél.

A KKV szektorban nem jellemző a környezeti 
szakmát tanulók gyakorlati oktatása.

 
 

9.5 Ellenőrző kérdések, feladatok 

1, Mondjon külföldi példákat a modern kör-
nyezeti és egészségnevelési programokra!

2, Mit takar a környezetben a környezetről a 
környezetért kifejezés?

3, Hány környezetvédelmi képesítés van ma 
az OKJ-ban?

4, Milyen szakterületeken folyik a környezet-
védelmi képzés a felsőoktatásban?

5, Keresse meg az EON Energiakaland prog-
ramját és válasza ki a az egyik részprog-
ramját, majd gyűjtse össze a gyakorlati 
oktatásban is hasznosítható elemeket!

6, Mit jelent a környezetipar kifejezés?
7, Miről szól a KÖRSZAKI?
8, Hogyan tudná az ön vállalkozása segíteni 

a szakiskolai tanulók gyakorlati oktatását?
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