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Háttér Mind Magyarország Partnerségi Megállapodása (és kapcsolódó operatív programjai), 
mind a Nemzeti Környezetvédelmi Program jelentős figyelmet és hangsúlyt fordít a 
fejlesztések, intézkedések közvetett (többek között környezeti) hatásainak nyomon 
követésére. A hazai zöldgazdaság-fejlesztés részéről lényeges törekvés (és egyben 
brüsszeli elvárás is), hogy az EU forrásokból megvalósuló fejlesztések – azon 
túlmenően, hogy meg kell felelniük a környezetvédelmi jogszabályoknak – segítsék 
elő a fenntarthatóság felé történő átmenetet. Más szóval, a konkrét projekteknek - a 
fejlesztési célkitűzések teljesítése mellett – környezetvédelmi, éghajlatvédelmi 
eredményt, hozadékot is fel kell(ene) mutatniuk, ezáltal is segítve a zöldgazdaság-
fejlesztés ágazati és regionális integrációját. E kívánalom szorosan kapcsolódik a 
program/projekt monitoring feladatokhoz: biztosítani kell, hogy a fejlesztések 
zöldítési hatásai nyomon követhetők legyenek, sőt, amennyire lehetséges, a 
projektek környezet-orientált pályára állítását is segítse a projekt monitoring.  

●   
  

Célkitűzések Fő célkitűzésünk egy olyan becslési módszer kidolgozása volt, amely támpontot 
adhat a különböző célú beavatkozások (fejlesztések, projektek) környezeti, 
zöldgazdaság-fejlesztési ”jóságának” objektív megítélésére. A munka során egy olyan 
módszertant dolgoztunk ki, amely tervezői segédletként alkalmazható a különféle 
ágazati vagy regionális intézkedések „zöld” teljesítményének előzetes vizsgálatára. A 
módszertan egyfajta „gyorsteszt”: alkalmas nagy tömegű intézkedéshalmaz (pl. 
alternatívák) viszonylag rövid idő alatt kivitelezhető, egyszerű, és számszerűsíthető 
környezeti szempontú vizsgálatára.  

A módszertan indikátorok alkalmazása nélkül ”működik” az indikátorokat 
feleletválasztásos szakértői értékeléssel helyettesíti. Ajánljuk a gyorstesztet 
mindazoknak, akik projektek, intézkedések tervezését, elemzését, ellenőrzését 
végzik. Szintén lényeges eleme az általunk kidogozott „hozzáadott érték” 
módszertannak, hogy lehetővé teszi az intézkedések környezeti teljesítményének 
javítását. Más szóval, a módszertan nemcsak „detektor”, hanem az intézkedés 
környezeti irányba fordításának eszköze,” generátora” is. 
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Intézkedések: 
kedvező és 
kedvezőtlen 
környezeti kihatások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivialitás, de a hozzáadott környezeti érték vizsgálatakor abból kell kiindulnunk, 
hogy minden intézkedés hat a környezetre. (Az alábbiakban intézkedés alatt olyan 
fejlesztési tevékenységet értünk, amely a társadalom és a gazdaság igényei által 
generált „válaszok” alkotnak. Ebben az értelemben intézkedésnek tekintünk minden 
jogszabályt, pályázati kiírást, beruházást, projektet is.) 

Egyazon intézkedés általában egyszerre gyakorol kedvező és kedvezőtlen hatást a 
környezetre. Minden intézkedés, - még a leginkább környezetbarátnak tekinthető 
intézkedés is – növeli valamilyen mértékben a környezeti elemek károsításának 
kockázatát, erre a továbbiakban, mint veszélyeztetésre fogunk hivatkozni. (Pl. egy 
elhanyagolt területen megvalósult natúrpark beruházás a kétségtelen és számottevő 
természetvédelmi és szemléletformáló eredményei dacára, vonzza a közúti 
forgalmat, ezáltal hozzájárul a közlekedés okozta környezeti veszélyek 
növekedéséhez).  

Ugyanakkor minden intézkedés – még a környezeti szempontból egyértelműen 
hátrányosnak tekintett intézkedések is – valamilyen mértékben lehetővé teszik a 
környezet terhelések mérséklődését, erre a továbbiakban, mint lehetőségekre 
fogunk hivatkozni. (Pl. a 33-as utat „kiváltó” M3-as autópálya, a kétségtelenül káros 
ökológiai és forgalomnövelő hatások dacára, a 33-as út menti településeken 
lehetőséget teremt a belterületi levegőminőség javulására). Tehát az intézkedések 
széles körére jellemző tulajdonság, hogy miközben a környezeti elemek egy 
részében új veszélyeztetéseket hoznak, addig más környezeti elemekben (esetleg 
térben és időben eltolva) a környezet állapotának javítására teremtenek 
lehetőséget. Az intézkedések környezeti teljesítményének vizsgálatakor akár a 
veszélyek, akár a lehetőségek figyelmen kívül hagyása téves következtetésekre 
vezethet, így a lehetőségeket és a veszélyeztetéseket szinergikus egységben kell 
vizsgálni. (Megjegyezzük, hogy e megközelítés megegyezik a SWOT elemzés külső 
tényezőinek meghatározási szempontjaival.) 

1. ábra: Az intézkedések környezeti hatásainak osztályozása 

 

A hozzáadott érték tehát egy vektor, melynek hossza a „környezeti gondoskodás” 
mértékét, iránya pedig a környezetpolitikai „elfogadhatósághoz” való viszonyt 
jellemzi. Megjegyezzük, hogy a környezetpolitikai elfogadhatóság – azaz az ábrán a 
szaggatott burkológörbe – meghatározása igen bonyolult módszertani feladat, és 
túlmutat a jelenlegi vizsgálataink keretein. 
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Az intézkedések 
környezetre 
gyakorolt 
hatásainak 
osztályozása 

Az intézkedések a kedvező és kedvezőtlen hatásaikat nem pontszerűen (azaz nem 
egy időben és nem ugyanazon a helyen) gyakorolják a környezetükre. Az SKV 
módszertan alapján az intézkedések széles körére alkalmazható az alábbi osztályozás: 

1. anyagi inputok: az intézkedések általában valamiféle természeti erőforrás 

igénnyel „indulnak”. Ezek lehetnek: 
− alapanyag szükséglet: (ez jellemző például egy vegyipari termelésbővítő 

beruházásra) 
− energiaigény: (pl. egy városi fűtőmű létesítése) 
− vizek mennyiségi igénybevétele: (pl. egy állattartó telep támogatása)  
− területhasználat: (pl. egy szórakoztató centrum létrehozásának 

támogatása)  
− emberi munkaerő igény: (pl. biogazdálkodás) 

 

2. elsődleges outputok: az intézkedések elsődleges társadalmi-gazdasági 

céljának megfelelő eredmény, ezek lehetnek:  
− termékek, szolgáltatások: (pl. egy tejfölös doboz gyár támogatása) 
− létesítmény, épület: (pl. egy szórakoztató centrum létrehozásának 

támogatása) 
− szállítás, közlekedés, mobilitás: (pl. közúti, vasúti, szennyvíz 

infrastruktúra fejlesztése)  
− kereskedelmi, fogyasztói igény kielégítése: (pl. egy élményfürdő 

létrehozásának támogatása) 
− magasabb tudásszint, ismeretterjesztés: (pl. oktatás, képzés, hálózat 

fejlesztés stb.) 
 

3. másodlagos outputok: az intézkedés megvalósítása során fellépő 

környezetkárosító kibocsátások 
− hulladékok: (pl. egy tejfölös doboz gyár támogatása) 
− légnemű kibocsátások: (pl. egy városi fűtőmű létesítése) 
− folyékony kibocsátások: (pl. egy állattartó telep támogatása) 
− zaj, rezgés: (pl. közúti, vasúti, infrastruktúra fejlesztése) 
− vizuális környezethasználat: (pl. egy szórakoztató centrum 

létrehozásának támogatása) 

Az anyagi inputok, továbbá az elsődleges és másodlagos outputok keveréke 
intézkedésről intézkedésre változik, a továbbiakban erre, mint intézkedésprofilra 
fogunk hivatkozni. Megjegyezzük, hogy az intézkedésprofil meghatározása 
alapvetően nem környezetvédelmi mérlegelés, hanem az intézkedéshez kapcsolódó 
„mérnöki”, tervezői teendő. 

Ahhoz, hogy az intézkedések környezeti hatásait feltárhassuk, az intézkedések 
környezetvédelmi kulcstényezőkhöz való viszonyát kell tisztázni. Más szóval, a 
kulcstényezők – az intézkedésektől függetlenül - egyfajta közös sablonként 
szolgálhatnak a különféle intézkedések környezeti megfelelőségének vizsgálatára. (A 
kulcstényezők alkalmazása az ex ante értékeléseknek is centrális eleme.) 

A kulcstényezőket a jelen módszertanban „igen-nem” típusú kérdések formájában 
adjuk meg, külön a veszélyeztetések és külön a lehetőségek vonatkozásában 
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A lehetőségek 
kulcstényezői 

A különféle intézkedések környezeti lehetőségei az anyag-, energia-, víz- és 
hulladékgazdálkodáson, a logisztikai igények mérséklésén, a természeti értékek, a 
terület- és a táj fenntartható kezelésén, valamint az egyéni és vállalati környezeti 
szemlélet előmozdításán keresztül valósulhat meg. Ennek megfelelően a lehetőségek 
kulcstényezői az alábbiak:  
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A lehetőségek 
kulcstényezői 

(folyt.) 
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A 
veszélyeztetettségek 
kulcstényezői 

Az egyes intézkedések potenciális környezetkárosító hatása az intézkedések anyagi 
inputjai, illetve elsődleges és másodlagos outputjain keresztül jelentkezhet. Ennek 
megfelelően a veszélyeztetettségek kulcstényezői az alábbiak: 
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A 
veszélyeztetettségek 
kulcstényezői 

(folyt.) 

 

A veszélyeztetettségek kulcstényezőire ugyanaz vonatkozik, mint a lehetőségek 
kulcstényezőire. E lista is módosítható, bővíthető, a reprezentativitás szem előtt 
tartásával. 

Még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kulcstényezők meghatározása 
független az intézkedésektől és az intézkedések környezeti szempontú vizsgálatát 
meg kell, hogy előzze. Ez alapvetően nem az intézkedés tervezőjének, nem a 
környezeti elemzőnek, hanem a „környezetpolitikusnak” a feladata. 

●   
  

A lehetőségek 
hatásmátrixa 

A kulcstényezők – a lehetőségek és veszélyeztetés kulcstényezői egyaránt – hatással 
vannak a környezeti elemekre. Az egyes elemekre gyakorolt hatások mértéke igen 
különböző, így ezeket a hatásokat a lehetőségek és a veszélyeztetés vonatkozásában 
a környezeti elemekre külön-külön vizsgáljuk. Megjegyezzük, hogy e hatások az a 
vizsgálni kívánt intézkedésektől függetlenek, és a mindenkori környezetpolitika 
értékrendjét tükrözi. A lehetőségek kulcstényezőit egyrészről az elemekre gyakorolt 
hatásokon keresztül vizsgálhatjuk. A kulcstényezők „pozitív” hatása az alábbi 
elemekben jelentkezhetnek: 

− helyi levegőminőség: pl. a lokális légszennyező anyagok (SO2, NOx, por, 
POPs) kibocsátásának csökkenése, zaj, bűzhatás mérséklése stb. 

− vízminőség és mennyiség: pl. a tisztítatlan szennyvizek mennyiségének 
csökkenése, az eutrofizáció, a savasodás, a nitrát koncentráció mérséklődése 

− talaj, termőföld minősége: pl. lerakott hulladékok mennyiségének és 
veszélyességének csökkenése, műtrágya okozta szennyezések mérséklése 

− biológiai, táji értékek: pl. fauna és flóra, élettelen ökoszisztémák, földtani 
értékek stb. megőrzése, tájak, városképek védelme 

− éghajlat: pl. az üvegházhatású gázok (CO2, CH4, N2O, stb.) kibocsátásának 
mérséklése, az erdők  

− ember és társadalom: pl. a környezet egészségügyi helyzet, a környezeti 
tudatosság szintje, a környezeti elkötelezettség javulása stb.  

A hatásmátrixban 1-től 5-ig „osztályoztuk” a hatások abszolút mértékét. 5-ös értéket 
adunk a jelentős, számottevő pozitív hatásnak, 0-s értéket a nem releváns hatásnak. 
(Megjegyezzük, hogy a hatásmátrixban nem a hatás mértékét, hanem a hatásnak az 
adott elem védelme szempontjából megnyilvánuló fontosságát osztályoztuk.) 
Nyilvánvaló, hogy a lehetőségek kulcstényezői egyszerre több környezeti elemre is 
hatnak, bár a hatások általában egy-két elemben fókuszálódnak. (pl. a  
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A lehetőségek 
hatásmátrixa 

(folyt.) 

szennyvíztisztítás jelentős pozitív hatással van a vizek állapotára (5), valamilyen 
mértékben javítja a talajminőséget (3), hozzájárul a természeti értékek (2) és az 
emberi egészség (2) megőrzéséhez, de nincs számottevő hatása a levegőminőségre 
(0) és az éghajlatra (0). Megjegyezzük, hogy a környezet tudatosság szintjének 
javítása, illetve a környezeti menedzsment és innováció előmozdítása témaköreiben a 
kulcstényezők „jótékony” hatása integráltan, valamennyi elemben jelentkeznek, ezért 
e kulcstényezőknél, valamennyi elem esetében az átlagos 3-as értékkel számoltunk. 

A kulcstényezőket nemcsak az elemekre gyakorolt hatásuk vonatkozásában 
vizsgálhatjuk. A kulcstényezők egymáshoz képest sem egyformák: környezetpolitikai 
szempontból, nyilván értékesebb egy víztakarékossági intézkedés, mint egy 
szennyvíztisztítás. A kulcstényezőket környezetpolitikai szempontból az alábbiakban 
osztályozhatjuk, szintén 5 fokozatú skálán: 

1. táblázat. Az intézkedések környezetpolitikai megítélése 

 

A lehetőségek hatásmátrixa az alábbi: 
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A lehetőségek 
hatásmátrixa 

(folyt.) 

 

 

Természetesen a közölt pontértékek előzetesnek és szükségképpen szubjektívnek 
tekinthetők, pontosításukra a tanulmány kidolgozásának későbbi fázisában csoportos 
szakértői mérlegelést javaslunk. 
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A veszélyeztetések 
hatásmátrixa 

A veszélyeztetések kulcstényezői hátrányos hatást gyakorolnak a környezeti 
elemekre (a környezeti elemek kategóriái megegyeznek a lehetőségek 
hatásmátrixában alkalmazottakkal). Az osztályzást szintén ötfokozatú skálán 
végeztük, ahol 5-ös a legnagyobb veszélyeztetést, a 0 pedig a veszélyeztetés hiányát 
jelenti. Mindezek alapján a veszélyeztetések hatásmátrixát az alábbiakban adhatjuk 
meg: 
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A veszélyeztetések 
hatásmátrixa 

(folyt.) 

 

 



   

  www.env-in-cent.hu 

 

 
ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN A FEJLESZTÉSPOLITIKAI BEAVATKOZÁSOK KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉNEK BECSLÉSÉRE  

A dokumentum Env-in-Cent Kft. szellemi tulajdonát képezi, felhasználása, másolása, megosztása csak hivatkozással történhet! 

 

13 
 

2015.01.12. 

●   
  

Az intézkedésprofil 
meghatározása 

Az eddigiekben végső soron a vizsgálni kívánt intézkedésektől független előkészítő 
munkálatokat végeztünk: meghatároztuk a lehetőségek és a veszélyetetések 
átvilágítását szolgáló kulcstényezőket és környezetpolitikai jelentőségük, fontosságuk 
szempontjából sorba rendeztük azokat. Ahhoz, hogy a konkrét és egyedi 
intézkedéseket „hozzámérhessük” a kulcstényezők „etalonjához”, az intézkedés 
tipikus jellemzőit kell meghatároznunk. E tipikus jellemzőket a továbbiakban 
intézkedés profilnak hívjuk és meghatározásához az alábbiakból indulunk ki: 

− az intézkedések természeti erőforrás igénye: (pl. anyag, energia, víz igény, 
területhasználat stb.) ebben az értelemben valamennyi intézkedés támaszt 
kisebb-nagyobb igényt a természeti erőforrásokra, ezek többé-kevésbé a 
mérnöki gyakorlatban alkalmazott materiális inputtal egyeznek meg. 

− az intézkedések elsődleges outputja: (pl. termék, szolgáltatás, létesítmény, 
infrastruktúra stb.) Az intézkedések eredeti céljának megfelelő, közvetlen 
eredménye, tehát az az output, amiért az intézkedést bevezetik. 

− Az intézkedés másodlagos outputja (pl. levegő, vízszennyezés, hulladék, 
vizuális szennyezés stb.) Az intézkedések outputja valamilyen mértékben 
terheli környezetét, ezen outputokat tekintjük másodlagos outputoknak 

Az intézkedésprofil összeállításakor 3+1 fokozatú skálán osztályozzuk az 
intézkedésprofil összetevőit: (3: jelentős, 2: közepes, 1: minimális, 0: nem releváns), 
annak alapján, hogy az inputok és az outputok milyen intenzitással szükségesek, 
illetve jelennek meg a vizsgált intézkedésnek köszönhetően. 

2. táblázat. Intézkedésprofil 

 

Az intézkedés profil meghatározása során két szempontot kell szem előtt tartani: 
− A pontértékek kiosztása során nem az egyes tényezők mértékét vagy 

minőségét, hanem egymáshoz viszonyított arányát osztályozzuk. Pl. egy 
kastélyrekonstrukció, ha pozitív értelemben is, de „használja” a tájképet. Egy 
elkerülő útnak is van valamekkora területhasználata.  

− Az intézkedés megvalósítását és működtetését egyaránt figyelembe kell venni 
az intézkedésprofil meghatározásakor  



   

  www.env-in-cent.hu 

 

 
ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN A FEJLESZTÉSPOLITIKAI BEAVATKOZÁSOK KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉNEK BECSLÉSÉRE  

A dokumentum Env-in-Cent Kft. szellemi tulajdonát képezi, felhasználása, másolása, megosztása csak hivatkozással történhet! 

 

14 
 

2015.01.12. 

●   
  

A vizsgált 
intézkedés 
környezeti 
veszélyeinek és 
lehetőségeinek 
meghatározása 

Ennek során elsőként azt vizsgáljuk, hogy a fent bemutatott veszélyeztetési 
kulcstényezők jellemzők-e az adott intézkedésre vagy sem. Más szóval, a 
kulcstényezők táblázatának kérdéseire igen/nem típusú válaszokat adunk, mely során 
nem mérlegeljük a hatás környezetpolitikai fontosságát, sem az adott intézkedésen 
belüli súlyát. 

3. ábra. Az értékelést valamennyi kérdésre az alábbiak alapján kell elvégezni: 

 

 

A vizsgált intézkedés környezeti lehetőségeinek meghatározása keretében az 
előbbiekben ismertetett módon a lehetőségek kulcstényezőire – az intézkedésprofil 
ismeretében – igen/nem típusú válaszokat adunk. 

 
●   

  

Az intézkedés 
környezeti 
lehetőségeinek 
ismételt 
meghatározása – a 
zöld szempontok 
érvényesítésének 
figyelembevételével 

Miután az előzőekben feltérképeztük az alapintézkedés környezeti hatásait a 
lehetőségek és a veszélyeztetés vonatkozásában (lehetőségérték, veszélyeztetési 
érték), meg kell vizsgálnunk, hogy az intézkedés „környezetorientáltságának” 
javításával, hogyan módosulnak a fenti értékek. 
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Az intézkedés 
környezeti 
lehetőségeinek 
ismételt 
meghatározása – a 
zöld szempontok 
érvényesítésének 
figyelembevételével 

(folyt.) 

Ennek során a lehetőségek azon kulcstényezőinél, ahol 0 érték áll, alkalmas 
„környezetorientáló” feltétel megfogalmazásával 1-es értékké tesszük, azaz az 
alapintézkedést egy környezetorientált feltétellel, kísérő intézkedéssel egészítettük 
ki. Ha valamennyi kulcstényezőre elvégezzük ezt a „gyakorlatot”, előáll egy 
lehetőséglista, amely az alapintézkedés környezeti karakterének erősítését 
szolgálhatja. (Megjegyezzük, hogy a gyakorlati alkalmazás során nyilván nem 
kivitelezhető valamennyi lehetőség egyidejű kihasználása, ezek pl. költség/haszon 
szerinti sorba rendezése a jelen tanulmány keretein túlmutató feladat.) Végül az 
előállt új pontszámok alapján összegezéssel kapjuk meg az alap+kiegészítő intézkedés 
új lehetőség értékét, mely nyilván magasabb, mint a korábbi lehetőség érték. 
 

Az alap és a kiegészített intézkedés lehetőség értékei 
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Az intézkedés 
veszélyeztetettségei
nek ismételt 
meghatározása – a 
környezet-orientált 
szempontok 
érvényesítésének 
figyelembevételével 

Az előzőekben vázolt lehetőséglista alapján újból vizsgálnunk kell a 
veszélyeztetéseket, hiszen egyes környezetorientált lehetőségek kihasználásának 
tovagyűrűző hatása lehet bizonyos környezeti kockázatok csökkentésére. (Szigorú 
értelemben egy környezetorientált kiegészítő intézkedés a veszélyeztetéseket 
növelheti is: pl. egy energetikai célú faültetvény, mint környezetorientált lehetőség, 
hátrányosan érintheti a biológiai sokféleséget, tehát e szempontból növeli a 
veszélyeztetettséget.) E vizsgálat során – a lehetőséglista ismeretében – „lenullázzuk” 
azokat a veszélyeket, amelyeket a lehetőséglista „semlegesített”. A 
veszélyeztetettségi pontértékek újraszámításával, majd a pontértékek összegzésével 
áll elő az új veszélyeztetettségi érték. 

 

Végül, az alapintézkedés és az „alap+kiegészített intézkedés” megfelelő értékpárjai 
közötti euklédeszi távolságot definiálhatjuk az adott intézkedéshez tartozó 
lehetőséglista környezeti hozzáadott értékének. 

 

 
 

 

   
 


