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Környezeti teljesítmény mutatók I.:

+ Szakirodalom:

o Nemzetközi (ország-összehasonlító) szinten: számos környezeti és fenntarthatósági

indikátorrendszer, /OECD, European Environmental Agency, Eurostat, USA-EPA stb./

o Vállalati szinten: GRI fenntarthatósági jelentéstételi/monitoring szabvány

o Hazai háttér: KSH környezeti és fenntarthatósági mutató-rendszer, MNB fenntarthatósági és

versenyképességi elemzések, NFFS Előrehaladási Jelentések indikátorai, LA-21

+ Probléma1: önmagában egyik mutató sem alkalmas a komplex társadalmi vagy

gazdasági rendszerek „zöld” teljesítményének megítélésére. Nincsenek

egyetemlegesen elfogadott mutatók!

+ Probléma2: A több különálló mutatót magába foglaló aggregált indikátorok

általában egy-egy nemzetre vagy városra vonatkoznak, „automatikusan” nem

alkalmasak az ipari tevékenységek „zöld” teljesítményének mérésére.
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Szakirodalmi háttér, korlátok, probléma-meghatározás, kutatási cél

Kutatási cél: 

lehatárolt iparágak zöld teljesítményének összehasonlító „pilot” vizsgálata 

( zöld háttéripar indikátor-alapú vizsgálata,  nem fenntarthatósági értékelés)



Környezeti teljesítmény mutatók II.:

1. Átmenet a körforgásos gazdaság felé

o anyagfelhasználás, vízfelhasználás,

o hulladék kibocsátás, újrahasznosítás

2. Dekarbonizáció

o CO2, CH4, N2O kibocsátás, dekarbonizációs vállalások

3. Átmenet a tiszta és takarékos energiafelhasználás felé

o energiaintenzitás,

o elektrifikáció, megújulók

4. Egészségvédelem, élővilág-védelem, szennyezés-megelőzés

o légszennyező anyagok kibocsátásai

o szennyvíz, talajterhelés,

o biodiverzitás hatások
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Ipari tevékenységek zöld értékelésének adatkörei – „elméleti keret”

Gyakorlat: 

• amire elérhető adat van!



Indikátor koncepció 1.
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Feldolgozóipar (C19-C30 iparágak) környezeti és fenntartható energia-átmenet teljesítménye

Mit akarunk monitorozni? 

Feldolgozó iparágakban:

• környezeti teljesítmény

• hozzájárulás az energia-

átmenethez

SEEP Model : 

• Sector's Environmental and 

Energy Performance

Alap indikátorok adatforrása: 

• Eurostat



Indikátor koncepció 2.
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Erőművi villamosenergia- és hőtermelés (D35.1-3 iparágak) 

környezeti és fenntartható energia-átmenet teljesítménye

Mit akarunk monitorozni? 

Erőművi szektorban:

• környezeti teljesítmény

• hozzájárulás az energia-

átmenethez

SEEP Model : 

• Sector's Environmental and 

Energy Performance

Alap indikátorok adatforrása: 

• Eurostat



Adatbázis és kalkulátor (demo) 1. 
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Karbonintenzitás



Adatbázis és kalkulátor (demo) 2. 
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Energia import-függőség



Adatbázis és kalkulátor (demo) 3. 
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Bruttó hozzáadott érték (GVA)



Feldolgozó iparágak zöld teljesítménye
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Elsődleges eredmények

2018. évi KPI értékek alapján Néhány következtetés

• Alacsony zöld teljesítmény: 

o kőolaj feldolgozásban: 

savasodást okozó 

kibocsátások

o vegyiparban: O3 károsító 

kibocsátások, 

energiaintenzitás

o Magas zöld teljesítmény:

o IT ipar: importfüggőség

o egyéb jármű gyártás: O3 

károsító kibocsátások, 

megújuló arány



Iparágak zöld teljesítménye 2.
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Zöld-szempontú iparági-csoportok (cluster-ek) 

2018. évi alap-indikátorok és KPI értékek alapján



Villamosenergia és hő-termelés
zöld teljesítménye
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Elsődleges eredmények

2018. évi KPI értékek alapján

Néhány következtetés

• Tartósan javul:

o karbon-intenzitás

o NOx intenzitás

o megújuló arány

o veszteség arány

• stagnál:

o import függőség

o energia intenzitás



Következtetések, javaslatok
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+ Az iparágak zöld teljesítménye számítható, összehasonlítható, azonban a

KPI-kből és a ZTI-ből „önmagukban” nem lehet következtetni ezen iparágak

zöldgazdaság-fejlesztési potenciáljára.

+ A kutatási jelen fázisa „pilot-nak” tekinthető: mind az iparágak, mind az

indikátorok köre korlátozott, ezeket érdemes lenne „mindkét irányban” bővíteni.

+ Az aggregált zöld teljesítmény index (ZTI) erősen függ az egyes KPI-k

súlytényezőitől. A súlytényezők a klíma-, energia- és környezetpolitikai

értékrendet tükrözik. További kutatások szükségesek ezek szakpolitikai

konszenzust tükröző meghatározására (pl. fókuszcsoportos Delphi-módszer)

+ Érdemes lenne a vizsgált iparágak gazdasági teljesítményét összevetni a

zöld teljesítményükkel. E két-dimenziós elemzésből lehet következtetni a

zöldítési potenciálra.

+ Kérdés: az intenzitás jellegű KPI-k vajon nem torzítanak-e? Van-e szükség

rájuk, vagy elegendő az alapindikátorok normalizációja?



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
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