
Ökotérképezés

Szemléletes, egyszerű és gyakorlatias eszköz elsősorban 
kis és közepes vállalkozások környezeti teljesítményének 
felmérésére és javítására.

2 A környezeti adatok gyûjtésének egyszerû, kreatív és szisztematikus módszere

2 A vállalat fizikai valóságára építõ tudatformáló és képzési eszköz

2 Minden alkalmazott számára hozzáférhetõ, 
 gyakorlatias kommunikációs technika

2 Önállóan használható, rugalmas környezettudatos vállalatirányítási eszköz 
 az EMAS és az ISO 14001 bevezetéséhez

2 A vállalat környezethez való viszonyában, viselkedésében bekövetkezõ 
 változások dinamikus leltára

“Egy kis kép többet mond ezer szónál!”
1.

Tg press CMYK ket szin.indd 2006.06.20., 19:461



Mikro-, kis-, középvállalkozások és a 
környezettudatos vállalatirányítás eszközei
A környezettudatos vállalatirányítás különös gondot jelent
a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Európában több millió mikro-, kis-, és középvállalkozás küzd tevékenysége környe-
zeti hatásainak kezelésével. Nem állnak rendelkezésükre a megfelelõ eszközök és 
erõforrások. A legnagyobb problémát mégis a környezettudatosság és a viselkedés 
megváltoztatása jelenti.

A piac figyelembe veszi a környezeti teljesítményt
és megköveteli az ISO 14001 és EMAS tanúsítványt

Nincs már messze az az idõ, amikor a legkisebb vállalkozásnak is fel kell mutatnia 
a környezettudatosabb gazdálkodás terén tett erõfeszítéseit vevõi, a hatóságok, a 
társadalmi szervezetek, a biztosítók, a szomszédok és a szakmai szervezetek felé.

Sok az eszköz, de gyakran túl bonyolultak
A kisvállalkozások segítésére számos eszköz áll rendelkezésre, a lista folyamatosan 
bõvül. Mégis, ezeket az eszközöket a gyakorlatban a kisebb cégek túl bonyolultnak, 
nehéznek találják. Sokan a bürokratiz álódás fenyegetését érzik ki belõlük. A 
világon és Európában lavinaszerûen terjedõ ISO 14001-hez és EMAS-hoz hasonló 
módszerek alkalmazása és megkövetelése aggodalommal tölti el a kisebb 
gazdálkodókat.

A kis cégek bevonásához egyszerű, gyakorlatias,
szemléletes eszközökre van szükség

A kis szervezetek gyorsan alkalmazkodnak az igényekhez és szóbeli kultúra jellemzi 
õket. Nagy hibát követünk el, ha figyelmen kívül hagyjuk az ilyen szervezeteknél 
dolgozók képzettségét, a vizuális kultúrát (.hiszem, amit látok.) és az írott feljegyzések 
csekély szerepét. Ehhez alkalmazkodó eszközökre és segítségre van szükség. Ha 
összehívjuk egy telephely, egy üzemcsarnok vagy egy mûhely dolgozóit, hogy 
tapasztalataik, érzéseik és tudásuk után érdeklõdjünk, meglepõen jó képet kapunk a 
vállalat mûködésének környezeti vonatkozásairól. A gyors és szemléletes környezeti 
felmérés eredményei esetenként nem sokban különböznek a szakértõk által 
lefolytatott költséges, tudományosan megalapozottabb eljárások következtetéseitõl. 
Az ingyen és önállóan elkészíthetõ ökotérképek a környezettudatos vállalatirányítás 
helyzetérõl készült Polaroid fényképek, míg a tudományos és jobb analitikával 
alátámasztott vizsgálatok nagyfelbontású képet adnak. Mindkettõ a valóságot 
mutatja. Mindkettõ alapján tehetünk néhány lépést elõre.

Egy ország autós térképe nem maga az ország
Az ökotérképezés egyszerûen használható vizuális eszköz, aminek segítségével 
az alkalmazottak ténylegesen részt vehetnek a környezettudatos vállalatirányítás 
továbbfejlesztésében. A módszer segítségével a környezetkímélõbb viselkedés és 
gazdálkodás fõ irányait kijelölõ .autós térképet. rajzolhatunk a telephelyrõl, üzemrõl 
vagy mûhelyrõl, ez szilárd alapot adhat a formalizáltabb ISO 14001 vagy EMAS 
szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kiépítéséhez.

2.
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3.

Mi az ökotérképezés?

Az ökotérképezés eredeti és egyszerű eszköz, ami segíti a szervezeteket
a környezettudatos vállalatirányítás és az EMAS megvalósításában

= a problémák és a napi gyakorlat leltára
= a telephely környezeti átvilágításának szisztematikus módszere
= az adott helyzetet mutató információ összegyûjtése képek alkalmazásával
= munkaeszköz, egyben a környezeti tudatosságot fejlesztõ technika
= kisvállalatoknál önállóan is használható eljárás
= a dolgozók bevonásának hasznos eszköze

Ökotérképezés: a környezettudatos vállalatirányítás “kalóriaszegény” 
változata

= a kezdeti környezeti állapotfelmérés
= egyszerû módszere
= segíti a tanulást és az adatgyûjtést
= támogatja a képzést
= és a kommunikációt
= a vállalat környezeti feljegyzéseinek
= alapja
= bárki használhatja a cégnél munkája
= támogatásához vagy képzéshez
= bárki részt vehet benne írott eljárá-
= sok és munkautasítások nélkül is
= olyan módszer, amellyel a vállalat
= meghatározhatja és fontossági
= sorrendbe helyezheti problémáit
= hasznos minden érintett számára

A cél nem a vízre, talajra,
levegőre, hulladékra, irá-
nyításra, stb. vonatkozó
ökotérképek megrajzolása.
A módszer legfőbb haszna
abban rejlik, hogy egy
folyamaton keresztül képet
kapunk a cég környezeti
teljesítményéről és tisztán
látjuk, hogy mi a teendő.

(Megjegyzés: A fenti ökotérkép egy gépkocsi karosszéria műhelyt ábrázol.)
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4.

Hogyan használjuk az ökotérképeket?

Hozzávalók
A4-es papír, tollak, fénymásoló
Időszükséglet
A telephely méretétől függően általában kevesebb mint egy óra térképenként
Mikor csináljuk?
A pénzügyi év lezárása után
Milyen gyakran rajzoljuk újra?
Ha átalakítjuk a telephelyet, ha új tevékenységet indítunk be, egyébként egyszer egy évben
Dokumentumok tárolása
A környezetközpontú irányítási rendszer vagy az éves pénzügyi zárás feljegyzéseivel együtt
Ki használhatja?
A térképeket a legkülönbözõbb szervezetek alkalmazhatják: a kis gyártóüzemektõl és 
szolgáltatóktól kezdve a nagyobb cégekig, önkormányzatokig.

Az ökotérképezés lépései
1. A települési elhelyezkedés térképe

Rajzoljuk le az üzem vagy telephely elhelyezkedését felülrõl,feltüntetve 
a parkolókat, bejáratokat, környezõ utcákat és házakat, stb. A térkép-
nek a valóságot kell mutatnia. (2 példányra lesz szükség.)

2. A telephely térképe
Rajzoljuk le az üzem vagy telephely legalább hozzávetõlegesen 
méretarányos alaprajzát, feltüntetve a belsõ helyiségeket is. Az alap-
rajzot sokszorosítsuk (6 példányra lesz szükség), munkánk során ezeket 
fogjuk használni. A térképeknek a valóságot kell mutatniuk, legyenek 
egyszerûek, könnyen felismerhetõek, arányosak. Szerepeljen rajtuk 
dátum, név, hivatkozás. Rajzoljunk be egy-két jelentõs tárgyat, ami 
megkönnyíti a tájékozódást a telephelyen (pl. gépek, kazánok stb.). Ha a 
telephely nagy kiterjedésû, érdemes az egyes épületeket vagy területeket 
külön felmérni, majd összerakni az így keletkezett térképeket.

3. Jelek
Alakítsuk ki saját jelrendszerünket, de legalább kétféle szimbólumot 
használjunk:
Satírozás vagy rovátkázás:
kisebb probléma (a helyszínt 
figyeljük, a kérdést vizsgáljuk meg)
Bekarikázás: nagy probléma
(Itt meg kell állnunk és javító 
intézkedést alkalmaznunk)
Minél súlyosabb a gond, 
annál vastagabb karikát rajzoljunk
Jelöljük külön színnel, mondjuk piros karikával a környezeti 
problémákat és zöld karikával a környezetileg jó gyakorlatot. 
Piktogramokkal használhatóbbá tehetjük az ökotérképet.

4. Munkaprogram összeállítása
A térképekről a problémákat és a javaslatokat gyűjtsük össze egy 
táblázatba. Értékeljük a javasolt intézkedéseket azok megvalósíthatósága, 
környezeti és gazdasági haszna szerint! Adjunk 5 pontot a könnyen 
megvalósítható, jelentős környezeti kockázatot vagy hatást csökkentő 
és gazdaságilag is megtérülő intézkedésekre és kevesebbet a kevésbé 
kedvező intézkedésekre. Összesítsük a három szempont pontszámait 
és tegyük az intézkedéseket prioritási sorrendbe e szerint!
Összeállt így a munkaprogramunk, kezdhetjük a munkát!

1. Ökotérkép: TELEPÜLÉSI ELHELYEZKEDÉS

2. Ökotérkép: TELEPHELY
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5.

Mini-audit:
Környezeti “időjárás jelentés”
Az ökotérképek megrajzolása elõtt célszerû több alkalmazottal elvégezni egy pár perces kis 
felmérést. Arra kérjük õket, hogy gyorsan, megérzésük szerint válaszoljanak: minden sorban egy 
x-szel. A gyors felmérés és az ökotérképekkel végrehajtott részletesebb munka eredménye közti 
kapcsolat meg fogja lepni Önt.

Kérjük, jelölje be véleményét a 
vállalat tevékenységéről a következő 
oszlopok valamelyikében!

Mennyire bánunk takarékosan az 
energiával?

Mennyire gazdálkodunk jól az anyagokkal?

Mennyire bánunk takarékosan a vízzel?

Mennyire figyelünk a levegőszennyezés 
csökkentésére?

Mennyire gyűjtjük szelektíven a hulladékot?

Milyen a hulladékok újrahasznosításának 
aránya?

Mennyire biztonságos a veszélyes anyagok 
tárolása és szállítása?

Mennyire biztonságos a veszélyes anyagok 
használata?

Milyenek az egyéni munkavédelmi 
eszközök?

Mennyire figyelünk a zaj elleni védekezésre?

Milyen a dolgozók környezettudatossága?

Milyen a vezetőség környezettudatossága?

Mennyire vonjuk be üzleti partnereinket 
környezetvédelmi törekvéseinkbe?

Mennyire figyelünk a környezetvédelmi 
szempontokra az anyagok beszerzésénél?

Mennyire figyelünk a telephely 
szomszédainak problémáira?

Mennyire figyelünk külső munkahelyen a 
szomszédok esetleges zavarására?

Mennyire figyelünk a tűzesetek 
megelőzésére?

Mennyire hasznos a dokumentációs 
rendszerünk (űrlapok, munkautasítások)?

Mennyire változott saját 
környezettudatosságom a munkahelyi 
képzések hatására?
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6.

1. Ökotérkép:
TELEPÜLÉSI ELHELYEZKEDÉS
Ez a térkép települési környezetében
mutatja telephelyünket.

Mely pontokon érintkezik az üzem a 
szomszédokkal?
Mi a terület hivatalos besorolása
(ipari övezet, belterület, stb.)?
A cég tevékenysége milyen személy-
és teherforgalmat idéz elő?
Milyen kapcsolatban vagyunk a környéken 
lakókkal?
Jelöljük be a környezõ házak emeleteinek
számát (csak földfelszín felettieket, tetõt nem 
számítva) 50 méteres körzeten belül
Terület használat (pl. parkoló, épület, gyep)
Fõbejárat és a telephely egyéb megközelítési 
pontjai
Közlekedés iránya

Rajzoljunk
= Környezõ területek
 használata (lakó-, ipari-, 
 zöldövezet)

= Utak és a forgalom iránya
= Vegyük figyelembe a   

 különbözõ közlekedési 
 módok szerepét és 
 az utak méretét

Keressünk
dokumentumokat
= Helyszínrajzok
= A terület egyéb felmérései
= Az adott tevékenység 
 érvényes engedélyei

Becsüljük meg
= Gépjármûparkunk (gép-
 kocsik, teherautók, stb.)

= Rendelkezésre álló parkoló 
 terület

= Bejövõ és kimenõ 
 gépkocsik (beszállítók, 
 kukásautó, dolgozók és 
 ügyfelek jármûvei)

Gyűjtsünk
adatokat
= Terület nagysága
= Alapítás, építés ideje
= Alkalmazottak száma
= Épületek kora
= A termék / szolgáltatás
 egységére jutó gépjármû 
 utak száma

Számoljunk együtt!
Számoljuk meg a cégünk tevékeny-
ségéhez kötõdõ jármûveket és próbáljuk 
megbecsülni, adott idõszakon belül 
hányszor mozgunk a telephely egy 
kilométeres körzetén belül. Az alábbi 
táblázat segítségével kiszámíthatjuk az 
okozott szennyezést.

Kiflik és a gépjármű
forgalom
Egy kis cég tevékenységének legfontosabb 
környezeti hatása gyakran az elõidézett gép-
jármû forgalomnak “köszönhetõ”. Egy  belvá-
rosban lévõ kis pékség ökotérképezése során 
például azt találtuk, hogy mûködéséhez évente 
350 000 gépkocsi út kötõdik.

Kibocsátás g/km Könnyû, benzines 
gépjármû

Könnyû, dízel üzemû 
gépjármû

Dízel üzemû 
nehézgépjármû

CO2 (széndioxid)   250 133 837

NOx (Nitrogén oxidok)  2,53  0,55 19,1

CO (Szénmonoxid)   11,26 0,85 3,34
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7.

2. Ökotérkép: ZAVARÁSOK

Ez az ökotérkép képezi az első munkatervet
(az 1. ökotérkép folytatása).

Ezt a térképet a gyorsértékelés (környezeti
időjárás jelentés) és a dolgozókkal folytatott
beszélgetések eredményeként rajzolhatjuk
meg. Fel kell használnunk hozzá a cég anyag- 
és energiaforgalmi adatait is
(bejövõ és kimenõ anyagok és energia  termé-
szetes mértékegységben – kg, kWh, m3, stb.).
Kémények, ventilátorok, szellõzõk
Tartályok és tárolóedények
Fontos tevékenység területe
Szomszédokkal való konfliktus pontjai
Zaj
Ha egy fontosabb problémára bukkanunk
(pl. zaj), erre külön is felrajzolhatunk egy ökot
érképet.

Ebbe a kezdeti, összegzõ környezeti felmérésbe minden 
dolgozót vonjunk be. Ezt követõen állítsuk fel a cég anyag 
és energia mérlegeit, a könyvelési bizonylatokból.

Alkossuk meg saját mérõszámainkat, például:
= energia: adott évben a munkaterület fûtésére felhasz-

nált fûtõolaj (x liter/m2)
= erőforrások: elõállított termékre jutó vízfelhasználás 
      (y liter/kg)
= hulladék: termék vagy szolgáltatás egységre jutó kelet-

kezett hulladék (z kg/db)

A különböző időszakok (évek, hónapok) mérőszámainak 
összehasonlítása megmutatja, merre halad a cég.

Rajzoljunk
= Légnemû kibocsátások 
 forrásai

= Zaj és szagok forrásai
= hulladék és veszélyes 
 anyagok, termékek 
 tárolási helye

Keressünk
dokumentumokat
= Bevallások
= Lakossági panaszok: 
 levelek, újságcikkek, 
 feljelentések

= Gépek karbantartási naplói
= Pénzügyi információk 
 (pl. számlák)

Becsüljük meg
= A telephely elsõ megérzé-
 sen alapuló értékelése

= Anyag- és energiaáramok
 elemzése

= Anyagmérleg
= Környezeti teljesítmény

Gyűjtsünk
adatokat
= Engedélyek hatálya (év)
= Befizetett adók
= Díjak, víz és egyéb szám-
 lák, biztosítási díjak

= Fogyasztások
= Környezeti költségek

Input
= alapanyagok
= energia
= víz
= szállítás
= csomagolás
= területhasználat

Output
= szilárd és folyékony 
     hulladék
= légszennyezõk
= zaj, szagok és 
     egyéb zavarások
= területhasználat

légnemű kibocsátások forrásai
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3. Ökotérkép: VÍZ

Ezen térkép témája a vízfogyasztás
és a szennyvízkibocsátás.

Hol magas a vízfelhasználás?
Hol kerülnek veszélyes anyagok 
a lefolyóba?
Vízre veszélyes anyagok és termékek 
helyettesíthetősége
Elképzelhető balesetek
Pazarlás és rossz szokások
Költségmegtakarítás lehetőségei

Lefolyók

Gondatlanság, rossz gyakorlat helye

Csatornarendszer

STOP! Megengedhetetlen.

Egy csepp víz 5 év alatt jut el a felhőből
a csapunkba

A víz védelemre szoruló, szûkös erõforrás, amellyel takaré-
koskodnunk kell. Magyarországon az egy fõre jutó vízfelhasználás 
körülbelül 160 liter/nap. (A víz 55%-át az ipar, 31-35%-át a 
mezõgazdaság, 9%-át a háztartások fogyasztják.) Hányszor annyi 
vizet használ fel vállalatunk évente, mint egy átlagos fogyasztású 
ember? Mely tevékenységeink veszélyeztetik az élõvizeket? (Pl. 
festõkabin, festék eltávolítás.) Mérjük fel a lefolyónyílások helyét. 
Tartsuk szem elõtt, hogy egyetlen csepp olaj több mint 5000 liter 
vizet szennyez be.

Rajzoljunk
= Azon pontok, ahol
 folyadékokat önt ki valaki

= Vízvezeték és csatorna-
 hálózat

= Szennyvízkezelési
 eljárások

= Legfõbb vízfelhasználó
 helyek (pl. mosók)

Keressünk
dokumentumokat
= Egész évi vízszámlák
= Szennyvíz kibocsátási   
 engedélyek, díjak

= A csatornahálózat  
 alaprajza

= Ha van szennyvíztisztító,
 annak mûszaki leírása

Becsüljük meg
= Pazarlás
= Vízigényes tevékenységek
= Vízdíjak
= Szennyezõ anyagok
= Gondatlanság, helytelen
 gyakorlat

= Szennyezõk hatása

Gyűjtsünk
adatokat
= Felhasználás (m3)
= Legfõbb vízfelhasználók (%)
= Éves tisztítószer felhasz-
 nálás (liter)

= Egyéb vízszennyezõ
 termékek

= Kibocsátott szennyvíz
 mérési eredményei
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9.

4. Ökotérkép: TALAJ, TÁROLÁS

A következő ökotérkép a gyúlékony és veszélyes anyagok tárolásával 
foglalkozik, a talajvízzel összefüggésben.

Baleset bekövetkeztekor veszélybe kerül a 
talajvíz?
Hol találhatók a régi víztároló tartályok?

Van talajszennyezés?
Mi történik balesetkor (eljárás)?
A tárolóhelyiségek alja betonból van?
Le vannak választva? A szellőzés biztosított?

Tároló helyek

Víztározó tartályok

Tartályok és kádak

Magas kockázat!

1 liter talajon áthatoló olajszármazék 1000 m3 talajvizet
képes elszennyezni.

Ezért nagyon fontos, hogy ismerjük a telephely történetét, a régi tartályok helyét, stb. A szennyezett 
talaj nagymértékben csökkentheti telephelyünk értékét. Sok országban megkövetelik a talajminõség 
szavatolását, ha a vállalatot és az általa használt telket értékesítik. A szennyezett talaj esetén azt 
ártalmatlanítani kell (Az átlagköltség jelenleg 125 euro (32 000 Ft) négyzetméterenként, Magyarországon 
1 kg olajjal, pakurával szennyezett talaj ártalmatlanítása 8-18 Ft-ba kerül.)

Rajzoljunk
= Tárolók
= Víztartályok
= Gyanús kádak, konténerek,
 raklapok

Keressünk
dokumentumokat
= Termékek biztonsági szim-
 bólumai

= Az alagsorok vizsgálata
= Víztartályok elrendezése
= Vízgyûjtõ helyek

Becsüljük meg
= Régi víztartályok
= Talaj áteresztõképessége
= Termékek típusa
= Tároló tartályok és kádak
= Szivárgások

Gyűjtsünk
adatokat
= Vízátnemeresztõ felületek
= Állandó vízkészlet literben
= Vízáramok kiszámítása
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5. Ökotérkép: 
LEVEGŐ, SZAGOK, ZAJ, POR
Ez a térkép a kibocsátási pontokat
és a berendezések működését veszi számba.

Milyen a beltéri levegő minősége
a cégnél?
Figyelembe vesszük a zajforrásokat?
A szűrőket rendszeresen cseréljük?
Mikor végeztek utoljára a vízmelegítőn
karbantartást?

Kémények

Leválasztók

Zaj

Illékony vegyületek

Gondatlanság, rossz gyakorlat

10.

Ha cégünk lakóövezetben helyezkedik el, különös 
figyelmet kell fordítanunk a zajkibocsátásra. Csináljunk 
egy tesztet. Ha a telephely szélén nem lehet úgy 
beszélgetni, hogy ne emelnénk fel a hangunkat, akkor 
a zaj erõssége meghaladja a 65 decibelt.

Rajzoljunk
= Tetõnyílások és 
 ventillátorok

= Fõbb kibocsátási pontok

Keressünk
dokumentumokat
= Karbantartási naplók
= Mûszaki utasítások
= Termékbiztonsági elõírások

Becsüljük meg
= Munkaeljárások
= Termékminõség
= A szûrõk és csövek
 állapota

= Zavaró szagok

Gyűjtsünk
adatokat
= Illékony szennyezõk
 mennyisége (liter)

= A karbantartás
 gyakorisága

= Zajszintek

A beltéri levegõ
veszélyes, nem
szabad belélegezni!

A légnemû kibocsátások általában a kazánokból és generátorokból erednek. 
Készítsünk becslést:

Földgáz (g/m3) Fûtõolaj (g/liter)

Üvegházhatás: CO2  1.879 3.136,5

Szmog: Nox  3,01 3,35

Savas esõ: SO2  0,027 3,6

Vegyük figyelembe az összes kibocsátott CO2 mennyiséget: öttel szorozzuk meg a települési elhelyezkedés öko-
térképen kapott értéket. Hasonlítsunk: egy fejlõdõ országban az egy fõre jutó széndioxid kibocsátás 1,8 tonna.
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6. Ökotérkép: ENERGIA

Az alábbi térkép fókuszában az energia felhasználás és ennek 
hatásai állnak.

Hol vannak veszteségek, pazarlások?

Megfelelőek-e az elektromos berendezések?
Hol keletkezik hőveszteség?

Túl erõs világítás

Energiaveszteség

Túlméretezett berendezés

Képzeljük el az adott mennyiségű energia 
előállításához szükséges erőforrásokat

1000 kWh elõállításához szükséges erõforrások:

= Barnaszén 1300 kg

= Magas energiaértékû hulladék 1500 kg

= Alacsony energiaértékû hulladék 3500 kg

= Nehéz üzemanyag 220 l

= Napcellák 12 500 m2

= Uránium (atomerõmû) 0,022 gr

= Gáz 270 m3

= Víz (10 m magas gáttal) 43 200 m3

= Antracit szén 320 kg

Rajzoljunk
= Gépek elhelyezkedése
= Felesleges világítás
= Hõvesztõ helyek

Keressünk
dokumentumokat
= Karbantartási naplók
= Számlák
= Berendezések mûszaki
 leírása

Becsüljük meg
= Energia típusa
 és használata

= Szigetelés
= Energiahatékonyság

Gyűjtsünk
adatokat
= Fogyasztás (kWh)
= Energia hatékonyság

Számoljuk át
energiafelhasználásunkat kWh-ba

Felhasznált erõforrások Előállított energia (kWh)

Üzemanyag: 1 liter (36 MJ) 10,00

Gáz: 1m3 (40,6 MJ) 11,28

Propán: 1 tonna (46,4 GJ) 12 880,00

Szén: 1 tonna (30,6 GJ) 8500,00

Fa (nagy, lombos): 1 m3 
(5,6 MJ) 

1,56
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7. Ökotérkép: HULLADÉK

A soron következő ökotérkép témája
a hulladék megelõzése és kezelése.

Milyen intézkedéseket tettünk a kevesebb hulladék 
keletkezése érdekében?
Milyen szinten van az újrahasznosítás?
A beszállítóknak kötelező visszavenniük a termékeik 
hulladékát?

Szemetes edények

Hulladékgyûjtés iránya

Háztartási és veszélyes hulladék keveredése

Gondatlanság, rossz gyakorlat

Hulladékgyûjtõk

Értékeljük a hulladékkezelés szintjét
1-5: viszonylag megfelelõ a kezelés
6-10: nincs kezelés, de nem okoz problémákat
11-15: a kezelés hiánya adminisztratív problémákat okoz 
idõnként 
16-20: a kezelés hiánya komoly problémákat okoz
A nullától 20 pontig való értékelés különbözõ szempontokat 

vesz figyelembe. Ezek közé tartozik a 
hulladék veszélyessége, a jobb megoldások 
megvalósíthatósága (pl. újrahasznosítás), vagy 
éppen ennek ellenkezõje; egy adott hulladék 
megnyugtató kezelésének hiánya, gondok a 
tárolásnál, lehetséges zavarások a telephelyen 
kívül. Töltsünk ki egy táblázatot saját 
értékelésünkkel. Ha ez alapján felrajzolunk egy 
sugár diagrammot, a hiányos vagy
teljesen kezeletlen területek azonnal kitûnnek.

Ez az ábrát olyan helyre rakjuk a cégnél, ahol mindenkinek a 
szemébe ötlik. A mellékelt példa magáért beszél.

A keletkezõ hulladék mennyisége felére csökkenthetõ,
pusztán szokásaink, magatartásunk megváltoztatásával.

1. Papír és karton csomagoláshoz 3

2. Gumiabroncsok 1

3. Nem fém autóalkatrészek 5

4. Elemek 2

5. Újrahasznosításból származó hulladék 20

6. Üres olajszûrõk 15

7. Aeroszolok 15

8. Vegyszerek csomagolása 16

9. Üres festékes dobozok 15

10. Levegõszûrõk 16

11. Fémforgács 10

Rajzoljunk
= Szemetesek és nagyobb
 hulladékgyûjtõk

= A hulladék “haladásának”
 iránya

= Rossz gyakorlat helye

Keressünk
dokumentumokat
= Szállítójegyek
= Éves számlák
= A hulladék mennyiségének
 felmérése és értékelése

Becsüljük meg
= Hulladék fajták
= Az újrahasznosítás szintje
= Megelõzés érdekében
 tett lépések

= Hulladék kategóriák

Gyűjtsünk
adatokat
= Évente ártalmatlanított
 hulladék (tonna)

= Hulladékelszállítási díj
= Az újrahasznosítás szintje
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8. Ökotérkép: KOCKÁZATOK

A térkép célja a balesetek és szennyezés kockázatának felmérése

Könnyen megközelíthető
és egyértelműen jelölt vészkijáratok
A dolgozók előtt ismert tűzriadó tervek
Veszélyes helyzetek
Hol használunk rákkeltő, allergén,
mérgező, stb. anyagokat?

Balesetszerû kiömlés

Itt gyakran elesnek

Elõírások megszegése

Oldószer felhõk, robbanásveszély!

Egészségkárosítási kockázatok, pl. veszélyes gázok, gõzök belélegzése, sérüléssel járó balesetek veszélye

Környezetkárosítási kockázatok, pl. szennyezõ anyagok szivárgása, balesetszerû kiömlése, mérgezõ anyagok 
használata

Tûzveszély, pl. robbanékony anyagok, toxikus vegyszerek kijutásának kockázata

Fel kell készülnünk, ismernünk kell a vészhelyzet elhárítási terveket és telefonszámokat

Rajzoljunk
= Tûzoltó készülékek helye
= Vészkijáratok
= Veszélyes területek

Keressünk
dokumentumokat
= Biztonságtechnikai
 adatlapok

= Vészhelyzeti eljárások, 
 riadó tervek

= Jogosultságok
= Tûzoltók
= Baleseti jelentések

Becsüljük meg
= A berendezések állapota
= Vészelhárító beren-
 dezések száma

= A föld geológiai állapota

Gyűjtsünk
adatokat
= A balesetek száma
= A dolgozók képzése (óra)
= A veszélyes és toxikus
 anyagok aránya a 
 készletek között

Tg press CMYK ket szin.indd 2006.06.20., 19:4613



14.

9. Munkaprogram

Ha az írásvetítő fóliára másolt 
ökotérképeket egymásra 
helyezzük, azonnal világossá 
válnak a legfontosabb
környezetvédelmi feladatok

Végrehajtjuk az ökotérképezés lépéseit 
ahogy azt a korábbiakban ismertettük. 
Ennek során rangsoroljuk a problémákat 
súlyosságuk szerint. Elsõként a vastagon 
bekarikázott kérdésekkel kell foglalkozni. 
Elõször a dolgozók egészségét és bizton-
ságát veszélyeztetõ gondokat oldjuk meg. 
Ezután a kockázatos területekre irányuljon 
a figyelmünk és találjunk ki megoldásokat. 
Ezt a mûveletet évente egyszer meg kell 
ismételni.

Alakítsuk ki saját környezeti
teljesítmény értékelő mérőszámainkat
Hulladék mennyisége (kg / *)    
Energiafogyasztás (kWh / *)    
Kibocsátások CO2, NOx, SO2.(kg / *)   
Csomagolás (kg / *)     
Szállítás (km / *)     
Környezetvédelemre költött összeg (Ft / *)  
Végrehajtott környezetvédelmi intézkedések (óra / *) 
Balesetek száma évenként (szám / *)   
Alkalmazottak képzése (óra / év / *)   
Stb.       
(* termék vagy szolgáltatás egysége)

10. Ellenőrző lista
1.  Vállalat adatai (cím, tevékenység kód, stb.)
1.1  Anyag és energiaáramok számítása természetes
 mértékegységben

2.  Általános adatok
2.1  Történeti fejlõdés
2.2  Vállalat mérete
2.3  Tematikus ökotérképek

3.  Vállalat működése
3.1  Termelési folyamatok
3.2  Termékek és nyersanyagok választása

4.  Hulladék
4.1  Hulladék eredete
4.2  Hulladék tárolása
4.3  Hulladék eltávolítása
4.4  Hulladékkezelés

5.  Szennyvíz
5.1  Szennyvíz minõsége és mennyisége
5.2  Szennyvízkezelés
5.3  Csatornarendszer
5.4  Kibocsátott szennyvízre fizetett díjak és bírságok
5.5  Szennyvízprobléma kezelése

6.  Talaj és talajvíz
6.1  Vegyi anyagok tárolása
6.2  Talaj vízzárósága
6.3  Tárolás kockázata
6.4  Talaj elemzése

7.  Zaj és rezgés
7.1  Zajforrások és mérések
7.2  Telephely és annak határai

8.  Levegő
8.1  Kibocsátási pontok
8.2  Légnemû emissziók és szagok
8.3  Kibocsátás csökkentése

9.  Hatás a környezet minőségére
9.1  Vállalat közvetlen környezete
9.2  Telephely alatti talaj típusa, elhelyezkedés
 a csatornákhoz és vízgyûjtõkhöz képest

10.  Környezeti költségek
 (beruházások, adók, díjak, biztosítások,  
 bírságok)

11.  Engedélyek és jogosítványok
11.1  Kapcsolat a hatóságokkal
11.2  Kapcsolat a helyi lakossággal
11.3  Felelõsségi körök

12.  Környezeti intézkedési terv
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11. Ökotérképezők
tapasztalatai

Olivier Héaulme
Neuville-St-Vaast – Franciaország Kisvállalat
+ Segít szemléltetni a környezeti hatások eredetét
+ Támogatja a párbeszédet az alkalmazottak 
 és a vezetés között
+  Időt takarít meg
+  Használata nagyon egyszerű és gyors
–  A cég egyik vezetője szerint nem elég komoly, 
 túl gyerekes és túl innovatív

Céline Paolacci
Nogent-sur-Marne – Franciaország Kórház
+ Egy alapos szétnézés után a telephely állapota 
 könnyen szemléltethető
+ Segít nyomon követni az egyes jellemzők változását,  
 a célok tervezését és ellenőrzését
– A telephely fizikai valóságát mutatja meg, kevésbé 
 hasznos a kockázatok felderítésében
– Nagy kiterjedésű telephely esetében használata 
 nem túl egyszerű

Marie-Christine de Wolf
Biffa (Severn Trent)
Braine-l.Alleud – Belgium Hulladéklerakó
+ Lehetővé teszi a vállalat minden szintjén dolgozók 
 bevonását
+ A hatás súlyosságát és a földrajzi fontosságát 
 mutatja
+ Egyszerű anyag az alkalmazottak képzéséhez
+  Az öko-térképeket egymásra lehet helyezni, 
 a szöveget nem

Nagy katalin
Crew Kft. – Magyarország Nyomda
+ alkalmas a környezeti problémák részletes 
 feltárására
+ jó alap a környezetvédelmi programok 
 kidolgozásához
+ jó lehetőség a dolgozók bevonására
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12. Az ökotérképezés a világban és 
Magyarországon

Az ökotérképezési útmutatót az INEM ingyenesen adta közre egyrészt 
az EMAS eszköztár részeként, másrészt az interneten keresztül 
(www.inem.org) A világon hetente 50 új példányt kezdenek el használni.

Az ABECE (The Belgian Association of Eco- Counsellors) 40 000 útmu-
tatót osztott szét Walloon tartomány francia ajkú vállalkozásai között.

Mint önállóan is használható eszközt, az öko-térképezést a szakszer-
vezetek dolgozói is használják, például eladók képzéséhez.

Az öko-tanácsadók az ISO 14001 és EMAS  kisvállalatoknál történõ 
bevezetésénél veszik nagy hasznát, mûszaki oktatók pedig a munka-
biztonság elõsegítésére használják építkezéseken.

Világ

Az útmutatót eddig dán, finn, török, német, angol, portugál, francia, 
spanyol, cseh, magyar, olasz és holland nyelvre fordították le és 
számos országban alkalmazzák. Tervezik az eszköz használat át 
helyi önkormányzatok környezeti programjainál és mûszaki oktatási 
intézményeknél.

Magyarország

Hazánkban a módszert a KÖVET (Környezettudatos Vállalatirányítási 
Egyesület) képviseli és terjeszti. Az ökotérképezés módszerét 
2000-ben ismertük meg és adtuk ki első kiadványunkat egy Phare 
program segítségével. Az azóta eltelt időszakban számos képzésen, 
szakmai előadáson, publikációban igyekeztünk megismertetni az 
ökotérképezést a gazdasági szervezetek széles körével, de elsősorban 
a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) közt. Szakmai segítséget is 
nyújtottunk több tucat vállalkozásnak, akiknél szakértőink végezték az 
ökotérképezést. 

A vállalkozásoknak egyszerű, könnyen követhető munkaprogramot 
adtunk, mellyel kijavíthatják az ökotérképezés során megismert 
környezeti problémáikat, javíthatják környezeti teljesítményüket. 
A visszajelzések pozitívak, a vállalkozások hasznosnak, könnyen 
kezelhetőnek, alaposnak találták a módszert, amelyet könnyen 
beépíthetnek a mindennapi gyakorlatukba, a vállalatvezetésbe. 

2004-ben felmerült a lehetőség, hogy továbbgondoljuk és 
továbbfejlesszük a módszert és környezetközpontú vállalatirányítási 
rendszert dolgozzunk ki a KKV-k számára az ökotérképezés 
módszerének alapján. Megszületett az EMAS/ISO 14001 Egyszerűen 
módszere, amely csökkentett dokumentum igénnyel, a KKV-
k adottságaihoz igazodva építi ki a piacon immár elvárásként 
jelentkező környezetközpontú irányítási rendszert. A módszer túl van 
a tesztelésen, hazánkban is lezajlott az első felkészítő tanfolyam 2005-
2006-ban, melyben tíz hazai kisvállalkozás vett részt és építette ki 
ökotérképezés alapú rendszerét. A módszer valós környezeti javulást 
és három esetben élő, működő, az Európai Unió EMAS rendeletének 
megfelelő rendszert eredményezett. 

Az ökotérképezés és az EMAS

Kezdeti áttekintés JJJ

Környezeti politika J

Jogi megfelelés J

Környezeti program JJ

Irányítási rendszerek J

Feljegyzések JJ

Audit JJJ

Alkalmazottak bevonása JJJ

Kommunikáció JJJ

Az ökotérképezés 
és az ISO 14001

Környezeti politika J

Környezeti tényezõk JJJ

Jogi követelmények J

Célok és elõirányzatok JJ

Környezetközpontú irányítási 
program

JJ

Szervezeti felépítés és 
felelõsség

J

Képzés, tudatosság és 
kompetencia

JJJ

Kommunikáció JJJ

KIR dokumentációja JJ

A dokumentumok kezelése JJ

A mûködés szabályozása JJ

Vészhelyzetek megelõzése J

Figyelemmel kísérés és mérés J

Nemmegfelelõség, helyesbítõ 
és megelõzõ tevékenység

J

Feljegyzések J

KIR auditja JJ

Vezetõségi átvizsgálás JJ

Alkalmazottak bevonása JJJ

16.
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