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8. fejezet - 
KÖRNYEZETMENEDZSMENT-
RENDSZEREK 

1. 8.1 Bevezetés 

A környezetbarát (környezetkímélő) magatartás a társadalmi lét minden területén (termelés, fogyasztás) 

alapfeltétele mindannak, amit az előzőekben többhelyütt fenntartható fejlődésként definiáltunk. Ennek a 

társadalmi szemlélet- és viselkedésmódnak spontán megnyilvánulásai ugyan szükséges, de nem elégséges 

feltételei annak, hogy a környezet állapota valóban a kívánatos szinten maradjon. Ehhez az is kell, hogy 

regionális (nemzeti) és lokális (vállalati) szinten környezetvédelmi menedzsment tervezze meg, hangolja össze 

és irányítsa a kisebb és nagyobb közösségek ilyen irányú tevékenységeit. Az ezzel kapcsolatos törvények, illetve 

jogszabályok megalkotása kormányzati feladat, mint ahogy azok betartatása (ellenőrzése) ugyancsak központi 

szervek (minisztériumok, országos hivatalok, önkormányzatok) közbejöttével lehet eredményes. Ennek a 

szerteágazó tevékenységnek a stratégiáját nemzeti és vállalati szinten megtervező, irányító, ellenőrző, és 

finanszírozó szervezeti rendszere a környezetmenedzsment. Nemzeti (országos) szinten a környezetvédelem 

szabályozásáról, irányításáról, ellenőrzéséről a kormány, illetve a nemzeti környezet (természet) védelmi 

szakigazgatási szervek hivatottak gondoskodni. Vállalati szinten a környezetorientált vállalatpolitika 

kidolgozása és megvalósítása a vállalati környezetmenedzsment feladata. 

E tevékenységek, illetve szervezetek környezetmenedzseri funkcióit foglalja össze ez a modul. 

2. 8.2 A hazai környezet és természetvédelem 
irányítási rendszere 

Magyarországon a környezet- és természetvédelem, valamint a vízügy központi közigazgatási feladatai 2010. 

áprilisáig a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hatáskörébe tartoztak. 2010. áprilisától a 

környezetvédelem közigazgatási feladatai a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz kerültek, ahol a terület legfelsőbb 

szintű felügyeletét államtitkár látja el. Hatáskörébe az alábbi szakterületek tartoznak: 

• levegőtisztaság védelme; 

• felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme; 

• természetvédelem; 

• általános tájvédelem; 

• zaj és rezgésvédelem; 

• hulladékkezelés; 

• környezet radioaktív sugárzás elleni védelme; 

• erdővagyon védelme; 

• ásványvagyon-, és termőföldvédelem; 

• élővilág védelme. 

A fentiek mellett feladata még a szakterületi politikák kialakítása, a kormányzati munkához kapcsolódó 

tennivalók ellátása, valamint a szerteágazó nemzetközi együttműködések megszervezése és irányítása. A 

különféle terület szervezetei – a környezetvédelmi felügyelőségek, a vízügyi felügyelőségek és nemzeti park 

igazgatóságok – elsőfokú hatósági feladatokat látnak el. A másodfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatóság szerepét az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) tölti be. Az OKTVF az 

államtitkár irányítása alatt működő minisztériumi hivatal, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv, 
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illetékessége az ország egész területére kiterjed. Közigazgatási eljárásban a 10 környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi felügyelőség felettes, valamint felügyeleti szerve. Ellátja a jogszabályokban 

meghatározott elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági, szakhatósági jogkörök 

esetében a másodfokú hatósági, szakhatósági jogkört. Ellenőrzi a felügyelőségek hatósági munkáját, 

engedélyeket ad ki, kötelez és bírságol első fokon a hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben, koordinálja a 

határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. Hatósági feladatai során önállóan, 

egyéb feladatoknál pedig a Minisztérium felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok 

végrehajtásában. Részt vesz az EU-integrációval kapcsolatos, a feladat- és hatáskörét érintő tevékenységekben. 

A környezetvédelmi szakigazgatás munkáját számos háttérintézmény és ún. zöldhatóság segíti. Ebbe a 

szervezetbe tartoznak a nemzeti parkok igazgatóságai. A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség, mint „zöldhatóság” felügyeleti szerve az OKTVF. Szakhatóságként jár el 

- környezetvédelmi, 

- természetvédelmi, 

- vízügyi kérdésekben. 

A felügyelőség működteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot, vezeti a külön 

jogszabályok szerinti nyilvántartásokat, összegyűjti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 

működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és 

információs rendszerekkel. Feladata szerint ellátja az államtitkár által meghatározott feladatmegosztás szerint a 

Környezeti Információs Rendszer működtetéséhez szükséges, a környezet állapotának és használatának 

figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi és terhelési adatainak méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és 

nyilvántartásához kialakított környezetvédelmi mérő, észlelő, ellenőrző hálózat (monitoring) kezelését, valamint 

a jogerős hatósági határozaton alapuló külön jogszabályban meghatározott feladatait. 

Feladataként folyamatosan véleményezi: 

• a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és 

határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat; 

• a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és 

programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építésügyi szabályzatokat, valamint a 

településrendezési terveket; 

• a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését elrendelő határozat 

végrehajtására a felszámoló által kötött szerződést, közbenső mérleget, vagyonfelosztási javaslatot. 

A felügyelőség az érintettek számára megfelelő tájékoztatást ad és hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról 

szerzett adatokat. Segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában, illetve részt vesz a környezeti tudat- és 

szemléletformáló feladatok ellátásában. Munkatársai révén részt vesz a füstködriadó (szmogriadó) terv 

kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési 

részegységekre szennyezés-csökkentési intézkedési tervet dolgoz ki. A hivatal környezetbiztonsági ügyeleti 

szolgálatot is ellát, melynek célja a törvényes munkaidőn kívül a felügyelőség hatósági (szakhatósági) 

feladatainak folyamatos és zavartalan ellátása, valamint a kárelhárítással összefüggő – külön jogszabályban 

meghatározott – területi feladatok ellátásának felügyelőségen történő biztosítása és koordinálása. 

3. 8.3 Vállalati környezetmenedzsment 

Ma már szinte elkerülhetetlen a környezetorientált vállalatpolitika felvállalása, amely a vállalat működési 

kereteinek hatósági és önkéntes kötelezettségvállalásokon keresztül olyan irányú alakítását jelenti, amely az 

ökológiai és gazdasági szempontok széleskörű harmonizálását biztosítja. A környezetorientált vállalatpolitika a 

vállalati tevékenység egész ciklusát igyekszik optimalizálni az erőforrásoktól a termékekig, s érinti a vállalat 

minden szervezeti egységét és minden munkatársát. A környezetorientált vállalatpolitikának a minden ágazatra 

és vállalati tevékenységi területre (beszerzés, üzemeltetés, kutatás-fejlesztés, képzés-továbbképzés stb.) 

érvényesíthető átfogó értelmezését az alábbi szempontok jellemzik: 

• A környezetorientált vállalatpolitika a környezet és a vállalat jövőjének biztonságához egyaránt hozzájárul. 
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• A környezetvédelem része a vállalatpolitikának. 

• A vállalati környezetorientáltságnak az a célja, hogy a környezeti terheléseket intelligens megoldásokkal a 

lehető legalacsonyabb szinten tartsa, vagy azokat teljes mértékben előzze meg. 

• A környezetorientált vállalatpolitikába be kell vonni a dolgozókat is. 

• A környezetorientált vállalatpolitika kifelé és befelé is szavahihetőséget követel meg. 

• A környezetorientált vállalatpolitika a növekvő környezettudatosság piaci előnyeit fogja eredményezni. 

• A környezetorientált vállalatpolitika a szociális piacgazdaságban a vállalati önfelelősségnek is része. 

• A környezetorientált vállalatpolitika támogatókra lel a környezeti követelmények nemzetközi 

harmonizációjának előrehaladtában és egy olyan nemzeti politikában, amely kitágítja a vállalati környezeti 

innovációk mozgásterét.1 

Minden környezetorientált vállalatpolitika eredményességének alapfeltétele, hogy a vállalatot érintő környezeti 

szempontok mindenekelőtt a vállalati vezetési szinten (a menedzsment szintjén) találjanak pozitív fogadtatásra. 

Nem elégséges feltétel, ha a vállalatnak csupán egy munkatársa (például vállalati környezeti megbízott), vagy 

egy döntéshozója viselkedik környezettudatosan. Keresni kell annak módját, hogy lehetőleg minden dolgozó, 

azaz a vállalat egésze – mint szervezet – a környezetvédelem felé forduljon. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján már jelenleg is körvonalazhatóak azok az előnyök, amelyeket egy vállalat a 

környezetorientált politikája tudatos megvalósításának köszönhet. Ilyenek: 

• a vállalat elismertségnek (imázsának) javulása, 

• a konkurenciával szembeni versenyelőny, 

• új piacok megnyílása, 

• új és tartós vásárlói kör megnyerése, 

• a folyamatosan szigorodó állami környezeti rendszabályokat megelőző intézkedésekből származó 

költségmegtakarítások, 

• hosszú távú vállalati stabilitás, 

• a külső partnerekkel (hatóság, bankok, biztosítók, partnerek) való kapcsolat javulása. 

A környezetkímélő vállalati stratégia kialakításának a feltételei a következőkben foglalhatók össze: 

1. A vállalatok felső szintű vezetése ismerje fel, hogy a környezetvédelem nem csak állampolgári kötelessége, 

de a vállalat jövőbeni sikerének alapvető feltétele. A vállalat tevékenységének környezetkímélő irányban 

történő átformálása, a környezetvédelmi követelményeket kielégítő stratégiai döntések meghozatala és az 

annak megvalósítását szolgáló programok megszervezése a legfelsőbb vezetés feladata és jogköre. 

2. A vállalati vezetésnek ismernie kell az érvényes környezetvédelmi szabályokat (törvényeket). Ez azért 

fontos, mert: 

• ha egy vállalat nem érti pontosan a gyakran változó szabályozókat, akkor súlyos büntetéseket és 

perköltséget kell fizetnie, sőt még azzal is számolnia kell, hogy összeomlik az üzleti tevékenysége; 

• a körültekintő vállalatok nemcsak a környezetszennyezés mérsékléséből fakadó előnyöket ismerik fel, 

hanem a környezetvédelmi problémák megelőzéséből származó előnyöket is. A megelőzés módja lehet a 

hulladék újrahasznosítása, a hulladéktermelés minimális szintre szorítása, a hulladékok mérgezőanyag-

tartalmának csökkentése, alapanyag-, illetve termékváltás, az anyag-, energia- és vízfelhasználás 

racionalizálása. Ez mindenekelőtt körültekintő szervező munkát igényel, de sok esetben a technológiai 

folyamatok módosítása, a berendezések cseréje is szükségessé válik. 

                                                           
1 /4/ Valkó, L.: Környezetgazdaságtan, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 2006. 
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3. A vállalati stratégia központi elemének kell tekintetni a vállalatok tevékenységének és termékeinek 

környezeti hatásáról kialakított kép javítását. Ez ma már a piaci siker döntő feltétele. A stratégia 

kialakításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a vállalat tevékenysége mennyire van hatással a globális és 

helyi környezetvédelmi problémákra. Így mindenekelőtt: 

• mennyire elégíti ki a fenntartható fejlődés feltételét képező racionális anyag- és energiagazdálkodásra, 

valamint a szennyezés és a hulladékok mennyiségének csökkentésére irányuló követelményeket; 

• a vállalat tevékenysége milyen hatást gyakorol a környezeti elemekre (vízre, levegőre, talajra, élővilágra 

stb.); 

• a vállalat tevékenysége milyen hatással van a globális légköri problémákra (üvegházhatás, a 

sztratoszférikus ózon károsítása stb.; 

• a termékek mennyire felelnek meg teljes életciklusuk alatt a környezetvédelmi követelményeknek. A 

fontos fogyasztási cikkek, termelőeszközök esetében mennyire biztosított, hogy azok a selejtezésük után 

nyersanyagként lehetőleg 100 %-ban újrahasznosíthatók legyenek. 

Ezért, ha egy környezetvédelmi szempontból követő vállalat kezdeményező vállalattá kíván válni, akkor a 

következő feladatokat kell megoldania: 

1. Részletes felmérést (átvilágítást) kell készíteni a vállalat tevékenységének környezeti hatásáról. Ennek során 

nem csak a környezetvédelmi követelmények betartását kell vizsgálni, de számba kell venni a hosszú távon a 

vállalat előtt álló környezetvédelmi feladatokat is. 

2. A vállalat tevékenységéből adódó környezeti hatásoknak, kockázatoknak a feltárása után egy olyan irányítási 

rendszert kell kialakítani, amely képes ezek hatékony mérséklésére. Ehhez meg kell változtatni a 

vállalatirányítás beállítottságát, és a rendszert a szervezet valamennyi szintjén el kell fogadtatni. A vállalati 

hierarchia minden szintjén, személyekre lebontva meg kell határozni a környezetvédelmi feladatokat, a 

hatáskör és a felelősség kérdését. Ezzel egyidejűleg a vállalat környezetvédelmi tevékenységének 

integrálására ki kell jelölni egy személyt, nagyobb vállalatnál egy, a környezetvédelmi ismeretekből 

felkészült csoportot, amely a termeléssel és vállalati marketinggel azonos súllyal vesz részt a fejlesztési 

döntések kialakításában, a vállalat tevékenységének szabályozásában, ellenőrzésében. A dolgozók rendszeres 

képzésével, illetve továbbképzésével biztosítani kell, hogy minden dolgozó tisztában legyen a vállalat 

tevékenységéből adódó munkavédelmi és környezetvédelmi követelményekkel és saját munkahelyének 

környezeti hatásával. Mivel az adott munkahelyen dolgozóknál jobban senki sem ismeri az ott folyó 

tevékenységeket, ezért az új stratégiára való felkészülés során a dolgozókat meg kell győzni annak 

fontosságáról azért, hogy a vállalat minden dolgozója részt vegyen annak megvalósításában, ne csak egy szűk 

réteg próbálja azt kikényszeríteni. Célszerű a program megvalósítását elősegítő, költségmegtakarítást jelentő 

javaslatokat közvetlenül a dolgozókkal kötött megállapodások alapján anyagilag is honorálni, ezzel a 

közvetlen anyagi érdekeltséget is megteremteni. A programok megvalósítása során számítani kell a 

dolgozóknak és főleg középvezetőknek részben kényelemből, részben pedig szakmai szűklátókörűségből 

adódó ellenállásával, közömbösségével, amit az előbbiekben említett rendszeres szakmai továbbképzéssel, a 

vállalat jövőjéért, ezzel saját munkahelyük sorsáért vállalt felelősségérzet felkeltésével és a program sikerét 

elősegítő közvetlen érdekeltség megteremtésével lehet megszűntetni. 

3. Szavatolni kell a környezetvédelmi követelmények betartását. Egy irányítási rendszer csak akkor hatékony, 

ha az általa kidolgozott politikát és eljárásokat be is tartják. Ezért a folyamatos ellenőrzés mellett, 

időszakonként átfogó környezetvédelmi felméréséket kell készíteni annak megállapítására, hogy a vállalat 

tevékenysége megfelel-e a kitűzött céloknak és a szüntelenül változó és szigorodó környezetvédelmi 

szabályozásnak. Célszerű erre a feladatra a vállalaton belül egy csoportot kijelölni, amely rendszeresen 

ellenőrzi és méri a vállalat környezetvédelmi teljesítményét. Esetenként előnyös független szervezeteket vagy 

szakértőket is a vállalat környezetvédelmi tevékenységének értékelésére felkérni. 

4. Piacgazdaság körülményei között a vállalat imázsának kialakításában a vállalat tényleges tevékenységének és 

az azt ismertető reklámnak szinte azonos szerepe van. Ezzel – amint azt a hazai és külföldi cégek esetében 

gyakran tapasztaljuk – egy ideig vissza is lehet élni. A vállalat imázsának kialakításában meghatározó 

szerepe van a nyíltságnak, továbbá más szervezetekkel, vállalatokkal való együttműködési készségnek, amely 

egyben a környezetvédelmi problémák gazdaságosabb megoldását is elősegíti. Ennek a leggyakoribb 

megoldásai a következők lehetnek: 
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Nyíltság a vállalaton belül és a környezet felé. Vállalaton belül elemi követelmény, hogy: 

• a dolgozók rendszeres és pontos tájékoztatást kapjanak a termelési folyamatoknak, a keletkező hulladékoknak 

egészségkárosító, illetve környezetszennyező hatásáról; 

• a vállalat tulajdonosai, részvényesei tájékozottak legyenek a termelés környezeti kockázatáról, hogy az 

esetleges környezetvédelmi retorziók és azok gazdasági következményei ne érjék váratlanuk őket; 

• célszerű, ha a vállalat igazgatója az éves beszámolókban kitér a vállalat tevékenységének környezeti hatására. 

Környezetvédelmi szempontból érzékeny iparágak esetében célszerű évenként külön beszámolót is 

elkészíteni a vállalatok környezetvédelmi helyzetéről. Erre független szervezet is felkérhető. 

Nyíltság a lakosság felé: A környezetvédelmi károk leginkább a vállalatok környezetében élő lakosokat sújtják, 

azok egészségét és anyagi javait veszélyeztetik, az esetleges károk esetén kirobbanó, sokszor már kezelhetetlen 

tiltakozó akciók árthatnak legtöbbet a vállalat hírnevének is. A közfigyelmet ugyanis mindig valamilyen 

kockázat sejtése, illetve valamilyen fenyegetettség érzése váltja ki, amelyek gyakran csak érzelmeken és 

félreértéseken alapulnak és a szükséges információk nyilvánosságra hozatalával könnyen el lehet oszlatni 

azokat. Minden vállalat érdeke ezért, hogy a nyílt lapok elvével közeledjen a helyi önkormányzatok, illetve a 

körzetében élők felé. Ennek csak egyik módja az, hogy a vállalatok tevékenységükről a sajtó útján tájékoztatják 

az érdekelteket. Ezen túl célszerű vállalati nyílt napok rendezésével az érdeklődés elé menni. Hasznos, ha a 

környék iskolái, lakói, önkormányzatok képviselői részére tájékoztatást szerveznek a vállalat környezetvédelmi 

célkitűzéseiről, az eddigi eredményekről és a jövőbeni feladatokról. 

A vállalatoknál az esetleg előforduló balesetek káros következményeinek mérséklése érdekében ki kell dolgozni 

a vészhelyzetre vonatkozó haváriatervet, a helyi közösséggel és mentőszolgálattal összhangban. A modern 

társadalmakban a termelés módja és kockázata már nem egy vállalat belügye. 

Kooperáció más vállalatokkal (a nyíltság egyik szakmai formája): 

• Éves értékelés és feladatterv összeállítása országos szinten egyes iparágak esetében, de célszerű lehet 

regionális szinten is az ott működő iparvállalatok együttműködésében megtenni azt. 

• Regionális együttműködés a vállalatok között a hulladékok (főleg a veszélyes hulladékok) közös kezelésére, 

illetve hasznosítására. 

4. 8.4 Vállalati környezeti hatásvizsgálat 

Ennek fő célja, hogy a döntéshozókat tájékoztassa a tervezett intézkedések környezeti hatásairól, mielőtt a 

döntéshozatalra sor kerülne. A környezeti hatásvizsgálat olyan eljárás, amely arra ösztönzi a döntéshozókat, 

hogy számításba vegyék a fejlesztések és beruházások várható hatásait a környezet minőségére és a természeti 

erőforrásokra. A tervezéshez szükséges adatgyűjtés eszköze is, amely nélkülözhetetlen a környezetvédelmi 

szempontból megfelelő és jól megalapozott fejlesztési döntések megvalósításában. A környezeti hatásvizsgálat 

eredményei és megállapításai a Környezeti Hatástanulmány (KHT) elnevezésű dokumentumban jelennek meg. 

A környezetvédelmi törvény írja elő a nyilvánosság számára összeállított „közérthető összefoglaló” készítését, 

amelyeknek tartalmaznia kell: 

• a tevékenység lényegének ismertetését, 

• a várható környezeti állapotváltozást, 

• a hatásterület bemutatását, 

• a környezeti hatások értékelését, 

• az érintett közösségek életminőségében és életmódjában várható változásokat, 

• a foganatosítandó környezetvédelmi intézkedéseket. 

A végső döntést az információk alapján a környezetvédelmi felügyelőség hozza. A környezeti hatásvizsgálat-

kötelezett tevékenységek csak környezetvédelmi engedéllyel folytathatók. Összességében megállapítható, hogy 

a környezetvédelemmel reálisan számoló társadalmakban a hatásvizsgálat a többlépcsős beruházási döntési 
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folyamat egyik eleme, amely nemcsak a káros hatások vizsgálatát és elkerülését teszi lehetővé, hanem az 

előnyök fokozását is. 

Minden létesítmény bizonyos hatást gyakorol a környezetre, és ezek a hatások rendkívül kedvezőtlenek 

lehetnek. Minden létesítmény esetében a káros hatások, emissziók mérséklésére kell törekedni. Mind a 

létesítmény beruházási és üzemeltetési költségei, mind pedig a környezeti károk mérséklése szempontjából 

lényeges, hogy a létesítmény megvalósulása, illetve a meglevő létesítményekben végrehajtott termék-, illetve 

technológiaváltás előtt azok összes előnyös és hátrányos hatását figyelembe vegyék és azt a telephelyet, illetve 

tervvariánst válasszák ki, amely a legkisebb terhelést okozza. Az esetleges negatív hatások elhárítására már a 

tervezés fázisában fel kell készülni és az ahhoz szükséges beavatkozásokat a létesítményekkel egyidejűleg meg 

kell tervezni. Így végső soron elérhető az a cél, hogy a környezet minősége a beruházás hatására ne romoljon, 

sőt elképzelhető, hogy javul. A környezetvédelmi hatásvizsgálat célja nem kizárólag a megőrzés, inkább a minél 

kevesebb kárral járó környezetfejlesztés. 

A környezeti hatástanulmányok elkészítése során célszerű a környezet komplex felfogásából kiindulni, amely 

szerint a környezetbe a társadalmi és kulturális háttér is beletartozik. A környezeti hatástanulmány készítése 

során részletesen vizsgálni kell a létesítmény közvetlen, illetve közvetett hatását 

- az emberre, növényzetre, állatfajokra, 

- a talajra, vízre, levegőre, éghajlatra és a tájra, 

- a dologi jószágra és kulturális örökségre, 

- továbbá figyelembe kell venni a kölcsönhatásokat a felsorolt tényezők között. 

Az indulóállapot felmérése, és ami lényeges, a környezet tűrőképességének meghatározása után a környezeti 

hatásvizsgálatoknak lehetőség szerint szabványos mértékegységben számszerű előrejelzést kell adni a 

létesítmény várható környezeti hatására, különböző tervvariánsok megvalósítása esetén. A környezeti 

hatástanulmány célja nemcsak a negatív hatások feltárása, hanem annak az eldöntéséhez is segítséget kell adni, 

hogy hogyan lehet jobban csinálni, a lehetséges technológiai megoldások közül melyik a legkedvezőbb. 

Szakmailag különösen nehéz feladat a vizuális hatások, a „látványszépség” gazdasági értékének mérése, holott 

köztudott például az, hogy a telkek értékét ez rendkívüli módon befolyásolja. 

A környezeti hatásvizsgálatot célszerű lenne minden létesítményre elkészíteni, de költséges (általában a 

beruházási költség 2-3 %-a) és időigényes volta miatt tényleg komplex természeti, gazdasági, társadalmi 

következményeket feltáró vizsgálatok csak olyan létesítmények esetében nélkülözhetetlenek, amelyek a 

környezetre egyértelműen súlyos terhelést jelentenek (pl. autóutak, vegyi üzemek, hőerőművek stb.). A 

környezeti hatásvizsgálatok multidiszciplináris megközelítést igényelnek, így azok végrehajtására csak 

szakértőkből álló teamek képesek, de kulcskérdés, hogy a vizsgálat vezetője olyan felkészültséggel 

rendelkezzen, hogy képes legyen a szakértők által készített résztanulmányok szintetizálására. 

A környezeti hatástanulmány gyakorlati értékeit jelentősen javítja, ha az elkészítése a tervezéssel egyidejűleg 

kezdődik és azzal párhuzamosan folyik, folyamatosan információcserét téve lehetővé a tervezők és a 

hatástanulmány készítői között. Az ún. „humánökológiai” jellegű tervezésnél a lakossági vélemények a tervezés 

szerves részét képezik. A hatástanulmányok eredményeit azonban mindig meg kell vitatni a lakossággal. Ez 

nem csak a lakosság megnyugtatását, tájékoztatását szolgálja, de a lakossági vélemények, viták új szempontokat 

is szolgáltathatnak a tanulmány készítői számára. A lakossági véleményeknek tehát szakmai és lélektani 

szempontból egyaránt szerepe van, mert az emberekben azt az érzést kelti, hogy visszanyerték ellenőrzésüket a 

környezetük felett. A környezeti hatástanulmányoknak rendkívül sokrétű környezeti, gazdasági, társadalmi 

követelményrendszert kell figyelembe venniük és ezeknél a hatások jó része csak becslésen alapul, így a várható 

következményeket még a legbonyolultabb előkészítés és hatáselemzési technikák alkalmazása is csak nagy 

valószínűséggel tudja meghatározni. Így a hatástanulmány készítése is két részből: tudományos elemzésből 

(kockázatbecslés) és szakmai-politikai döntésből (kockázatkezelés) áll. Az előzőekben felvázolt együttműködés 

(ún. kockázat-visszacsatolás technikája) lehetővé teszi, hogy a lakosság a későbbiek során felmerülő 

problémákra másképp, alkotó együttműködéssel, nagyobb toleranciával reagáljon. A hatástanulmányok 

összefoglaló eredményének közzététele (füzet, könyv formájában) a vállalat imázsát is javítja. A 

környezetvédelmi hatástanulmányok részét képezik a létesítmény egész élettartamára vonatkozó utóvizsgálatok. 

Ez feltételezi egy ellenőrző rendszer kiépítését, amely által szolgáltatott és kiértékelt adatok a 

hatástanulmányban foglalt adatokkal összevethetők és a létesítményen az utólagos korrekciók elvégezhetők. Az 

előrebecsült és tényleges hatások szisztematikus összehasonlítását nevezik környezeti ellenőrző vizsgálatoknak. 
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A fejlett piacgazdaság körülményei között a nagyon szigorú állami szabályozás, a helyi közigazgatásnak és a 

társadalmi mozgalmaknak a meghatározó szerepe, valamint a lakosság fokozott érzékenysége a gazdálkodók és 

a vállalatok környezeti magatartását ma már alapvetően befolyásolja. Ez kellő biztosítékot jelent arra, hogy – a 

baleseteket leszámítva – a környezeti értékek fokozott védelemben részesüljenek és a termelés fejlesztése során 

is a feltételek között a környezetvédelmi követelmények jelentős hangsúlyt kapjanak. Hazánkban a 

piacgazdaságba való átmenet időszakában az új vállalkozások nagy száma és azok gyenge tőkeereje, a jogi 

szabályozás hiányosságai és a lakosság érdekérvényesítésének még korlátozott volta az amúgy is súlyos 

környezeti problémáink megoldását megnehezíti és fennáll a veszélye annak, hogy az előbbiekben felsorolt 

feltételek hiányában újabb környezetvédelmi gondokkal kell szembenéznünk. Az átmeneti időszakban ezért 

rendkívül fontos az állam és az önkormányzatok szerepe. Az államnak a korlátozó és ösztönző eszközeivel a 

vállalatok tevékenységét meghatározott korlátok közt kell tartania, és meg kell akadályozni, hogy a rövid távú 

előnyök érdekében olyan hazai és külföldi technológiák alkalmazására és termékek termelésére kerüljön sor, 

amelyeknek a hosszú távú környezeti következményei kedvezőtlenek lesznek. Az önkormányzatok felelőssége 

pedig mindenekelőtt abban van, hogy az új vállalkozások indulásakor, a beruházási engedélyek kiadásakor 

kellően mérlegeljék azok környezeti hatását. Jelenleg még ez nem kellően érvényesül. Az állam koordináló 

tevékenységének hiányában a hulladékanyagok piaca szinte teljesen szétesett, és az önkormányzatok vezetői is – 

elsősorban a kellő környezetvédelmi felkészültség hiányában – területükön sokszor még a saját beruházásaik 

esetében sem képesek a környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeket érvényesíteni. Minél inkább 

élesedik a gazdasági verseny, annál fontosabb az állami irányítás és közigazgatás szerepe a hosszú távú 

társadalmi érdekek érvényesítésében, de ezzel egyidejűleg rendkívül fontos az is, hogy megerősödjenek azok a 

szakmai szervezetek és társadalmi mozgalmak, amelyek a gazdaság számára a megfelelő környezetvédelmi 

kontrollt jelentik. 

Az eddigi nem kielégítő környezetvédelmi tevékenység hatására a lakosság fokozott bizalmatlansággal fogad 

minden termelő és hulladékkezelő beruházást. Sok esetben a tiltakozás olyan méretű, hogy a beruházás 

megvalósítását lehetetlenné teszi (pl. ófalui atomtemető, gyöngyösoroszii akkumulátorbontó stb.) gyakran még 

akkor is, ha annak tényleges környezeti ártalmai elhanyagolhatók és a beruházás a térség fejlődését szolgálná. A 

tiltakozás egy bizalmi válság jele, amit korrekt szakmai tájékoztatással, a lakosságnak a beruházásba való 

bevonásával – tervezéstől az építésen át egészen az üzemeltetés ellenőrzéséig – lehet megelőzni. Sajnos 

számítani kell arra is, hogy a különböző szakmai érdekkörök a környezetet féltő lakosságot manipulálni tudják. 

A környezetre rendkívüli esetben jelentős környezeti terhelést okozó beruházások megvalósítása során célszerű 

a következő politikát követni. 

1. A beruházás potenciálisan lehetséges helyeinek felkutatása. Kimondottan szakmai kérdés, de célszerű a 

lehetséges telephelyek értékelésére a környezet- és természetvédelmi hatóságokat is és a független szakmai 

szervezeteket is bevonni. Eredmény: a legalkalmasabbnak ítélt telephely kiválasztása. 

2. Beruházási alternatívák, és ezek környezeti hatástanulmányának elkészítése, már környezetvédelmi 

szakember közreműködésével. Részletesen tájékoztatni kell az önkormányzatokat a beruházásnak a térség 

számára nyújtott közvetlen, illetve közvetett gazdasági előnyeiről, de az általa fokozott környezeti kockázatról 

is. Ezt követően, vagy ezzel egyidejűleg ismertetni kell a lakossággal az elképzeléseket, azok várható előnyeivel 

és hátrányaival együtt, és meg kell nyerni őket az együttműködésre. Erre a célra kezdetben a sajtót, rádiót, 

televíziót, röpcédulákat lehet igénybe venni. A vélemények közvetlen visszacsatolása érdekében ezt követően 

lakógyűléseket kell szervezni, tájékoztató szolgálatot kell létesíteni, ahol az érdeklődők a terveket részleteikben 

megismerhetik, elmondhatják aggályaikat. A lakossági vélemények – az ott élők mindenkinél nagyobb 

helyismerete következtében – a tervezés számára a célszerű tervvariánsok kiválasztásához is hasznos 

információkkal szolgálhatnak. Célszerű a lakosság aktívabb tagjaiból egy konzultációs csoportot megszervezni, 

amely a tervezéstől az üzemeltetésig – az önkormányzatok és környezetvédelmi hatóságok mellett, akiknek ez 

hivatali kötelessége – folyamatos társadalmi felügyeletet gyakorol a létesítmény felett. A tájékoztatásba be kell 

vonni a pártok képviselőit is, megelőzve ezzel, hogy a beruházás a pártharcok színterévé váljon. A tájékoztatási 

tevékenységet hatékonyabbá teszi, ha a beruházás célszerű helyének meghatározásával egyidejűleg 

összeállítanak az adott térségre vonatkozó „társadalmi adatbankot”, amelyben összegyűjtik a beruházásban 

érdekelt szervezeteket és azt, hogy azok milyen irányítás alatt állnak. Ezt később kiegészítik a helyi 

intézményeknek a beruházással kapcsolatos állásfoglalásával. A beruházások előkészítése egy olyan többlépcsős 

interaktív folyamat, ahol az egyes lépcsők végén a döntésben a nyilvánosságnak és minden felelősnek részt kell 

vennie. A nagyobb beruházások elkerülhetetlenül bizonyos lakossági és környezeti érdekeket sértenek, de ezek 

körültekintő, szakmailag megfontolt kezelésével, a tervezők, a hatóság, a környezetvédelmi menedzsment, 

valamint a nyilvánosság együttműködésével kialakíthatók olyan megoldások, amelyek az ökológiai és gazdasági 

érdeket leginkább szolgálják. Igaz, a látszólag körültekintő előkészítés lelassítja a beruházások 
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megvalósításának az ütemét és növeli a ráfordításokat (idő, pénz), ennek nagysága a nemzetközi tapasztalatok 

szerint elérheti a beruházások értékének 10-20 %-át is. 

Ez az idő- és anyagi veszteség azonban megtérül, mert a beruházások megvalósítását nem zavarják meg 

tiltakozó akciók, és kisebb a valószínűsége annak, hogy a megvalósult beruházások utólagos átalakítására, az 

előre kellően fel nem becsült károk megszüntetésére később jelentős fejlesztési forrásokat kelljen fordítani, 

illetve esetleg a kész beruházás üzembe helyezése ne váljon lehetővé. 

Összefoglalóan: a tájékoztatási program együtt kell, hogy fusson a műszaki munkával a kezdetektől egészen az 

üzembe helyezésig, az információk folyamatos oda-vissza áramoltatásával. Lényeges, hogy a tervezés irányítói 

a lakossági észrevételekre gyorsan és meggyőzően tudjanak reagálni. Ennek feltétele egyrészt az, hogy a 

nyilvánosság tájékoztatásával megbízott vezető a tervcsoportnak teljes jogú tagja legyen, azért, hogy az irányítás 

a közvélemény alakulásáról időben és folyamatosan értesüljön, másrészt pedig a tájékoztatási program 

költségvetése rugalmasan tudjon alkalmazkodni az előre nem látott szempontokhoz, érdekekhez is. A jövő 

beruházásaiban az érdekek, vélemények egyeztetésében a környezetvédelmi menedzsmentnek kulcsszerepe lesz. 

A vállalatok többségének tevékenysége többirányú terhelést jelent a környezetre. Ennek csökkentése ma már 

egyértelműen gazdasági, üzletpolitikai érdek is. Ebben nagy szerepet játszhatnak a kiváló szakmai 

felkészültséggel és nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező termelésirányító szakemberek, ha célszerűen 

megszervezik a környezetvédelmi felkészítésüket és gondoskodnak a rendszeres továbbképzésükről. Az üzemi 

szakemberek felkészültségüknél fogva azonban specialisták, akik bár egy terület vitathatatlanul legjobb ismerői, 

de nem képesek arra, hogy a termelésnek a környezetre gyakorolt hatását integráltan kezeljék. Erre, az integrált 

vállalati környezeti politika és gyakorlat kialakítására, a különböző szakágak ismeretanyagának együttes 

alkalmazásával a felkészült környezetvédelmi szakemberek képesek a termelési szakemberekkel szorosan 

együttműködve. A feladat ellátására csak olyan szakemberek képesek, akik – mivel minden iparág, sőt gyakran 

az egyes vállalatok környezetvédelmi problémái speciálisak – az adott iparág termelési folyamatát magas 

szinten ismerik, arról kellő gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek és emellett kellő környezetvédelmi 

felkészültséggel is bírnak. A környezetvédelmi megbízott feladatát növeli a világszerte és hazánkban is 

alkalmazott önellenőrzés rendszere, amelynek eredményei mind a vállalat tevékenységének belső, mind pedig a 

külső megítélésében döntő jelentőségűek. 

Az önellenőrzés akkor hatékony, ha 

• a vállalat felső szintű vezetése támogatja azt és eredményeit figyelembe veszi, 

• a vizsgált tevékenységtől független személyek hajtják végre, 

• az ellenőrzést megfelelő felkészültségű és szakmai összetételű csoport végzi, 

• az ellenőrzést meghatározott gyakorisággal, egyértelműen megfogalmazott célokkal, megfelelő hatáskör és 

anyagi lehetőségek birtokában végzik, 

• biztosított a vizsgálatok gondossága, alapossága, 

• az ellenőrzés során rendszerezetten gyűjtik, elemzik és dokumentálják az adatokat, információkat, 

• a vizsgálati anyagok alapján könnyen elkészíthető egy írásos beszámoló, amely a hibák kijavítására egy 

intézkedési tervet és ütemtervet tartalmaz. 

Feladatuk egy teljesítményorientált gazdasági tevékenységnek az ökológiai követelményekkel történő 

összehangolása. A környezetvédelmi szakembereknek ismerniük kell: 

• az alapvető környezeti problémákat és az adott iparágnak arra gyakorolt hatását; 

• a biológiai körfolyamatok sajátosságait és a technikai folyamatoknak az élővilágra gyakorolt hatását; 

• az emissziók kialakulásának körülményeit, gazdasági és ökológiai követelményeit, az emberre, a környezetre 

gyakorolt hatását. 

Egy kellő elméleti felkészültségű és megfelelő gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező környezetvédelmi 

megbízott akkor tud hatékonyan dolgozni, ha elismerést nyer, hogy a munkája szakterületeket átfogó 
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tevékenység, integrált része valamennyi vállalati döntésnek. Részt vesz a fejlesztési tervek kidolgozásában, a 

megvalósításuk irányításában éppúgy, mint a termelési folyamatok kialakításában. 

5. 8.5 Vállalati környezeti menedzsment-rendszer 

A környezeti problémák és feladatok vállalati kezelésének, megoldásának leghatékonyabb eszköze lehet a 

vállalati környezeti menedzsmentrendszerek kialakítása és működtetése (8-1. ábra) 

 
8-1. ábra A környezeti menedzsmentrendszer elemei 

A környezetpolitika a vállalat környezeti céljait és a célok elérésének eszközeit, módjait tartalmazza. 

Megfogalmazza, hogy mit tesz a vállalat azért, hogy a célkitűzések teljesüljenek. A környezetpolitika 

legfontosabb jellemzői a következők. 

• valósághű (megfelel a vállalat tevékenységéből származó környezet-terhelésnek), 

• elkötelezett a környezeti teljesítmény javítása mellett, 

• közérthető, 

- publikus (a nyilvánosság számára hozzáférhető). 

A vállalati környezeti tervezés és programja a kitűzött célok elérésére irányul, mely tartalmazza a 

célkitűzésekért felelős személyek megnevezését a vezetés minden szintjén, továbbá a célok elérésének 

eszközeit. A környezeti szervezet kiépítése alapvető annak érdekében, hogy a megfogalmazott célkitűzések 

teljesüljenek. A környezeti irányítási rendszert természetesen a vállalat irányítási rendszerének részeként kell 

kialakítani. Az irányítási rendszer hatékonyságának alapkérdése a felelősség és a hatáskörök meghatározása a 

vezetés minden szintjén. A környezetmenedzsment-rendszernek hitelesnek kell lennie és hatáskörrel kell 

rendelkeznie, ezért is elengedhetetlen, hogy a vállalat felső szintű vezetői közül (például az egyik vezérigazgató-

helyettes) kerüljön ki az első számú környezeti vezető. Az új környezeti célkitűzések, irányvonalak 

megvalósításához változásokra van szükség a vezetés struktúrájában, a hatáskörök megosztásában. A 

környezetmenedzsment-rendszer működtetésének alapvető feltétele a munkavállalók elkötelezettsége a 

szervezet (vállalat) minden szintjén, míg a rendszer megvalósításának induló feltétele a felső vezetés részéről 

nyújtott támogatás. Vagyis a rendszer csak akkor működhet megfelelően, ha elnyeri a szervezet valamennyi 

szintjének támogatását. A program sikeres megvalósításának feltétele az oktatás megszervezése a szervezet 

minden szintjén. 

A környezeti oktatás, továbbképzés célja, hogy a vállalat minden dolgozója tudatában legyen: 

• a vállalati környezetpolitikában és programban megfogalmazott célkitűzésekkel, a célok megvalósításának 

fontosságával, 
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• végzett munkájának potenciális környezeti hatásával, 

• saját szerepével és felelősségével a célok elérésében. 

A már működő rendszereknél elengedhetetlen az új alkalmazottak oktatása, illetve a régiek állandó 

továbbképzése. 

A környezeti menedzsmentrendszer egyik átfogó eleme az ökokontrolling (környezeti információs rendszer), 

amely: 

• a környezeti vonatkozású tervezést, irányítást, ellenőrzést és információellátást koordinálja, 

• kiépíti ezeknek a rendszerét, 

Az ökokontrolling rendszer elemei: 

• a környezeti információs rendszer, 

• a környezetmonitoring rendszer, 

• környezeti kézikönyv és dokumentáció. 

Az ökokontrolling rendszer keretében végzett információgyűjtés legfontosabb feladata a begyűjtött információk 

rendszerezése (anyag- és energiafelhasználás, azok ökológiai hatásai stb.). Az előzőek alapján látható, hogy az 

ökokontrolling rendszernek egyik „eleme” a vállalati környezeti információs rendszer, melynek keretében 

szervezik az adatszolgáltatást és határozzák meg, hogy ki rendelkezhet a lényeges környezeti adatokkal. Az 

ökokontrolling másik alrendszere a környezetmonitoring, mely az emisszió- és immiszióértékek méréstechnikai 

megfigyelésére szolgál. Az információkat azonban nemcsak gyűjteni kell,hanem az adatokat az elemzési 

rendszernek megfelelően kell előkészíteni és csoportosítani. Minden vállalati információs rendszer alapját 

azoknak az anyag- és energiafolyamatoknak a leírása jelenti, amelyek a technológiák működtetése során 

játszódnak le, illetve amelyek közvetve, a termék-életciklus keretén belül (termelés, elosztás, a termék 

használata, illetve a hulladékkezelés során) figyelhetők meg. Az eddigi gyakorlathoz képest azonban az 

ökológiai információk gyűjtése és az értékelés szempontjainak megfelelő csoportosítása a legtöbb vállalat 

számára teljesen új feladatot jelent, amely csak nagyon kevés ponton kapcsolódik a hagyományos vállalati 

információs rendszerhez. 

Az ökokontrolling információs rendszerének a különböző érdekcsoportok által meghatározott ökológiai 

követelményeket is össze kell foglalnia. Az összegyűjtött információkat megfelelően csoportosítva, rendezve 

lehetőség nyílik az adatok kiértékelésére, ezáltal az objektív döntések meghozatalának elősegítésére. Ebből 

adódóan az adatok kiértékelése kettős feladatot jelent. A kiértékelés egyik feladata, hogy feldolgozza az anyag- 

és energiafolyamatokra, illetve azoknak a környezeti hatásaira vonatkozó információkat. Az adatok 

feldolgozását jól megválasztott kritériumrendszer alapján kell elvégezni. A kiértékelés másik feladata, hogy 

adatokat szolgáltasson a döntéshozók számára. Az objektív döntések meghozatalához ugyanis nem elégséges 

csak a vállalat környezeti (ökológiai) helyzetének a bemutatása, és az elérni kívánt célok megfogalmazása. Az 

elemzésnek éppen ezt a célmegfogalmazást, illetve az ez alapján meghozandó döntéseket kell támogatnia. 

A környezetmenedzsment-rendszert és működését megfelelően dokumentálni kell, ezt a funkciót tölti be a 

környezeti kézikönyv. A környezeti kézikönyv tartalmazza a kijelölt célokat, az irányvonalat, a vezetők 

feladatait, beosztását, hatásköröket, a rendszerelemek közötti kölcsönhatásokat, a rendszer kivitelezésének és 

fenntartásának feladatait. Tartalmazza továbbá a dokumentációs kötelezettségek előírásait (hol, mit, hogyan kell 

bizonylatolni, milyen legyen a jelentési rendszer stb.). A jó dokumentáció a szervezet „memóriájának” és 

„önismereti eszközének” szerepét tölti be. Segíti a döntéshozatalt azzal, hogy lehetővé teszi a többoldalú 

értékelést. Amennyiben a szervezet nem dokumentálja megfelelően saját tevékenységének hatásait, értékelni 

sem tudja saját tevékenységét. 

A fentiek alapján megfogalmazhatjuk azokat a legfontosabb feladatokat (például helyesbítő intézkedések, belső 

auditok), amelyek teljesítése biztosíthatja a vállalat számára a jogi és egyéb követelményeknek való 

megfelelésen túl a társadalmi elvárásoknak való megfelelést is. Ezeket a feladatokat a vállalat felső szintű 

vezetésének (menedzsment) kell megvalósítani. 

A felső vezetés (vállalati menedzsment): 
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• elkészíti és folyamatosan aktualizálja a vállalat környezetpolitikáját és programjait, 

• az alsóbb szintű vezetőkkel együttműködve erősíti a dolgozók környezettudatát, a környezetért érzett 

felelősséget, 

• minden új technológia, új termék vagy új tevékenység bevezetése előtt – a környezeti károk megelőzése 

érdekében – megvizsgálja a környezetre gyakorolt hatásokat, 

• folyamatosan ellenőrzi és értékeli a működő technológiák és tevékenységek környezeti hatásait (ezáltal is 

elősegítve a vállalati környezetérzékenység javítását), 

• folyamatosan törekszik arra, hogy a tevékenységek környezeti hatásait a minimálisra csökkentsék, a vezetés 

törekvése a hulladékminimalizálás, takarékoskodás az erőforrásokkal (ez a szemlélet beépül a vállalati 

stratégiába), 

• megteszi a szükséges megelőző óvintézkedéseket az esetleges balesetekből adódó anyag- és 

energiakibocsátások megelőzésére (környezetbiztonság), 

• (a vállalatirányítás eszközrendszereként) kiépíti és működteti a környezeti információs rendszert és a vállalati 

teljesítmények, folyamatok ökológiai értékeléséhez felhasználja az ökomérlegeket (a vállalati anyag- és 

energiamérlegek segítségével), 

• folyamatosan ellenőrzi a célkitűzések megvalósítását. Amennyiben az ellenőrzések során a kitűzött céloktól 

eltérés mutatkozik, a vezetés kijelöli a szükséges korrekciós intézkedéseket és gondoskodik a 

megvalósításukról, 

• jó együttműködést alakít ki a helyi hatóságokkal, biztosítja a tájékoztatást a lakosság (közvélemény) számára 

a vállalat környezeti helyzetéről, 

• megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a vállalat telephelyén működő szerződéses 

vállalkozók a környezetvédelmi előírásokat a vállalattal azonos módon betartsák, 

• megteremti és folyamatosan működteti a környezeti monitoring-rendszert annak érdekében, hogy a környezeti 

hatások naprakész nyilvántartása megtörténjen, ezzel is elősegítve a környezeti előírások betartását. 

6. 8.6 Vállalatok környezetvédelmi auditálása 

A környezeti audit eljárásának, módszertanának fejlődése együtt járt az auditfogalmak és –eljárások 

meghatározásának, definiálásának fejlődésével. A környezeti audit, illetve auditálás fogalmának meghatározása 

az állandóan fejlődő eljárásrend és módszertan mellett nehéz feladat azért is, mert a különböző ágazatok, 

továbbá az audit programokat támogató szervezetek igényei is különbözők lehetnek. A vállalati környezeti 

teljesítmény értékelésének, azaz a környezeti (öko-) auditálásnak a legelfogadottabb definícióját az alábbiakban 

adjuk meg: Az auditálás: „egy rendszerezett, dokumentált, periodikus és objektív jelentés, amelyet adott 

szabályok szerint létrehozott jogi személyiségek készítenek különböző tevékenységekről és gyakorlatról abból a 

célból, hogy megvizsgálják a környezeti követelményeknek való megfelelést.” 

A SWOT-vizsgálat alkalmas a vállalat környezeti helyzetének, a vállalatnál a környezetvédelem helyének, 

szerepének megismerésére. Segítségével értékelhető a vállalati menedzsment színvonala, az esetleges 

gyengeségek, illetve a javítás lehetőségei. 

A vizsgálat hatóköre, illetve a vizsgálandó feladatkör: 

• melyek a menedzsment és a vállalati gyakorlat erősségei (erős pontjai) környezeti szempontból; 

• melyek a menedzsment és a vállalati gyakorlat gyengeségei (gyenge pontjai) környezeti szempontból; 

• melyek a várható környezeti fenyegetettségek; 

• melyek a környezeti lehetőségek.2 

                                                           
2 /4/ Valkó, L.: Környezetgazdaságtan, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 2006. 
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A vállalati „felelős gondoskodás elve” a biztonsági, az egészségügyi és a környezetvédelmi szempontokat 

figyelembe vevő folyamatos fejlesztés filozófiájának gyakorlati megvalósítását jelenti. Az elv, illetve az azt 

megvalósító program az elkötelezettségről és a teljesítményről szól. Az alapelvek alapján biztosítani kell a 

következő feladatok végrehajtását: 

• fel kell mérni a tevékenységeknek, a termékeknek a hatásait az alkalmazottak, a vevők és más érdekelt felek 

egészségi állapotára, biztonságára, illetve a környezet elemeire, 

• ahol csak lehetséges, szorosan együtt kell működni a hatóságokkal, a köztestületekkel és minden érdekelt 

féllel azokban a fejlesztési és végrehajtási kérdésekben, amelyek az egészségügy, a biztonság és a 

környezetvédelem elfogadhatóan magas szintjének megvalósítását segítik elő, 

• az egészségügyi és biztonsági feltételek, illetve a környezetre hatást gyakorló tevékenységek releváns 

információi legyenek hozzáférhetők az alkalmazottak, a vevők, a hatóságok és minden érdekelt fél számára. 

Ahhoz, hogy a vállalati környezeti menedzsmentrendszer induló elemeként a vállalat környezetpolitikáját ki 

lehessen dolgozni, részletesen és pontosan ismerni kell a vállalat környezeti állapotát. Részletekbe menően 

rögzíteni kell, hogy a vállalat mennyiben felel meg az adott időpontban a környezeti előírásoknak. Az első lépés 

tehát egy eredményre irányuló audit elvégzése (elvégeztetése), melynek megállapításai, következtetései alapján 

lehet hozzákezdeni a rendszerépítéshez, megfogalmazni a környezetpolitikát stb. Miután a vállalatvezetés 

megbízást adott a környezeti vállalatvizsgálat elvégzésére, a munkát végzők számára (ahogyan az előzőekben 

láthattuk) az első feladat egy eredményre irányuló audit elvégzése. Az eredményre irányuló auditálás kiinduló 

pontja a felmérés körének a meghatározása. Attól függően ugyanis, hogy mire terjed ki a vizsgálat, vagyis mit 

kell auditálni (például a technológiai előírások betartását, a környezetmenedzsment-rendszert stb.), más és más a 

felmérés terjedelme. A felmérés körének meghatározása után rangsorolni kell a feladatokat. A rangsorolás során 

a környezeti prioritásokat össze kell kapcsolni a felmérés céljával. Ezt követően lehet elkészíteni a felmérés 

tervét, mely tartalmazza a felmérés terjedelmét, a prioritásokat, a munka időbeni ütemezését. A tervet a 

szervezeten belül nyilvánosságra kell hozni, hogy minden munkavállaló értesüljön a vizsgálatról, a vizsgálat 

céljáról, saját szerepéről, a rá háruló feladatokról. Az auditálás legidőigényesebb része az információgyűjtés. 

Várhatóan nagy mennyiségű háttérinformáció áll majd rendelkezésre. További feladatot jelent a hiányzó 

információk megszerzése. Az új információk megszerzésére számos technika áll rendelkezésre, melyek a 

következők: a meglévő háttéranyagok tanulmányozása, kérdőíves megkérdezés, interjúk a vállalati 

menedzserekkel, munkavállalókkal, helyszíni bejárások ellenőrző mérésekkel egybekapcsolva. Az interjúkra 

történő felkészülést és az interjúzást segítik az előzetesen összeállított, úgynevezett „checklist”-ek 

(kérdéslisták). A kiértékeléshez csak az adatok megfelelő csoportosítása után lehet hozzákezdeni. A kiértékelés 

során, amennyiben lehetséges, mindig el kell végezni a költség-haszon elemzést. 

Minden egyes környezeti vállalatvizsgálatnál (függetlenül attól, hogy az adott gazdálkodó szervezet melyik 

ágazatban működik és milyen a környezeti állapota) a kiértékelés során választ kell adni a következő 

kérdésekre: 

• melyek azok a területek, amelyek nem felelnek meg az érvényben lévő környezeti előírásoknak, ezért 

beavatkozásra van szükség, 

• melyek azok a területek, amelyek a jövőben várható környezeti előírásoknak (például várható 

határértékmódosítás stb.) nem felelnek meg, ezért fel kell készülni, intézkedéseket kell hozni a megfelelés 

biztosítására, 

• melyek azok a területek, amelyek ugyan kielégítik a jogszabályi előírásokat, de üzleti érdek (gazdaságosság, 

piaci pozíciók) a további javítás. 

A jelentésben össze kell foglalni a vállalat környezeti helyzetét, le kell írni a környezet állapotát és a 

javaslatokat a környezeti állapot javítására. A jelentés az előzőek alapján két fő részből áll: (1) a környezeti 

helyzet bemutatása (2) javaslatok a környezetpolitika kidolgozásához. A vállalat környezetpolitikájának, illetve 

a környezetmenedzsment-rendszer kidolgozásához tehát az alapot az eredményre irányuló audit adja meg. 

Hazánkban a környezetvédelmi törvény rendelkezik a környezetvédelmi felülvizsgálat és a teljesítményértékelés 

szabályairól. A törvény értelmében az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására, 

valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi 

felülvizsgálatot kell végezni. A felülvizsgálat teljes körű vagy részleges lehet, s a területileg illetékes 

környezetvédelmi felügyelőség rendeli el, ha az érdekelt fél: 
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• környezetvédelmi engedélyhez kötött tevékenységet ilyen engedély nélkül kezdett meg, vagy folytat, 

• kiemelten védett, védett, illetve védőterületen a környezetet veszélyeztető tevékenységet folytat. 

A törvény részletesen leírja a teljes körű felülvizsgálat hatókörét és rögzíti, hogy azon belül a részleges 

felülvizsgálat tartalmát a felügyelőség jelöli ki. A felülvizsgálatot az érdekelt fél maga végezheti, vagy a 

felülvizsgálatra feljogosított személlyel vagy szervezettel végeztetheti. A vizsgálat költségei mindkét esetben az 

érdekelt felet terhelik. Amennyiben az érdekelt fél (betartva az előírásokat) saját kezdeményezésére végzi 

(végezteti) el a felülvizsgálatot, és azt a felügyelőség jóváhagyja, környezetvédelmi teljesítményértékelésről 

beszélünk. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelete rendelkezik a 

környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint 

a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmai követelményeiről. 

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) törekvése egy, az egész világra érvényes szabványcsalád 

kidolgozása, amely teljes körűen tartalmazná egy adott probléma kezelésének, megoldásának módját, eszközeit. 

A szabványcsalád a jelenlegi elképzelés szerint 22 önálló szabványból állna (ISO 14 000-es szabványcsalád). 

A család első tagja a 14 001 számú szabvány a környezeti menedzsment-rendszerekről, specifikáció használati 

útmutatóval. A szabvány kihirdetésre került és hatályba lépett 1996. szeptember 1-jén. A Magyar Szabványügyi 

Testület ezt a szabványt Magyar Szabványként léptette hatályba 1997-ben, MSZ EN ISO 14 001 számú 

szabványként. Ez a nemzetközi (és magyar) szabvány is egy környezeti menedzsment rendszer kiépítésének és 

működtetésének követelményeit határozza meg. A környezeti menedzsmentrendszer a vállalat általános 

menedzsmentrendszerének az az alrendszere, amely tartalmazza azokat a 

• tervezési és ellenőrzési tevékenységeket, 

• hatás- és felelősségi köröket, 

• gyakorlati alkalmazásokat, 

• eljárásokat, folyamatokat, 

• erőforrásokat, 

amelyek a környezeti politika kidolgozására, bevezetésére, megvalósítására, fenntartására és folyamatos 

felülvizsgálatára irányulnak. A szabvány tartalmazza a menedzserrendszer követelményeit a tervezés, 

működtetés, ellenőrzés, felülvizsgálat körfolyamat alapján. A rendszer működtetése segítheti a vállalatot abban, 

hogy meggyőzze az érdekelt feleket az alábbiakról: 

• a felső vezetés a rendszer bevezetésével és működtetésével biztosítja a környezeti politikában, programokban 

megfogalmazott célok megvalósítását, 

• a felső vezetés alapvető célja a megelőzés, a hangsúlyt tehát inkább a megelőzésre, mint a „helyesbítő” 

akciókra helyezi, 

• a felső vezetés célja a környezeti teljesítmény állandó, folyamatos javítása. 

A szabvány célkitűzése az is, hogy ez a szabvány bármely típusú és méretű szervezetre alkalmazható legyen. 

7. 8.7 Önkormányzatok környezetvédelmi feladatai 

Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a „Környezet védelmének általános szabályairól szóló (1995. 

évi LIII. törvény) és az Önkormányzatokról szóló 1991. évi XX. törvény szabályozza. A helyi 

önkormányzatoknak és szervezeteiknek feladat- és hatásköréről rendelkezik az 1991. évi XX. törvény. A helyi 

önkormányzatoknak a települések környezetvédelmével kapcsolatos jogkörét jelentősen kibővítette. A törvény a 

települési önkormányzatok képviselőtestületének feladat- és hatáskörébe utalja többek között 

• a helyi jelentőségű természeti érétkek védetté nyilvánítását és a megóvásukról történő gondoskodást; 

• területeknek zajvédelmi szempontból történő fokozottan védetté nyilvánítását; 

• csendes övezetek kialakításának elrendelését a zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmények körül; 
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• a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítását; 

• a védett kategóriába tartozó területeken alacsonyabb levegőtisztaság-védelmi követelmények megállapítását; 

• a rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstködriadó-terv) rendelettel történő megállapítását; 

• az avar és a kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 

szabályok megállapítását; 

• az önkormányzati környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás jogát.3 

A polgármester (főpolgármester) környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörébe, illetőleg az 

államigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik: 

• a rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstködriadó-terv) kidolgozása; 

• a szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény esetében a veszélyes mértékű zajt és rezgést okozó 

tevékenységek korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása; 

• a légszennyezést okozó szolgáltató és/vagy termelő tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetőinek más 

energiahordozó és/vagy üzemmód használatára kötelezése, a tevékenységnek időleges korlátozása vagy 

felfüggesztése; 

• a védetté nyilvánítási eljárás megindításakor a védelemre tervezett természeti terület veszélyeztető 

tevékenység legfeljebb három hónapra történő megtiltása és a tilalom 30 nappal történő meghosszabbítása; 

• a helyi védelem alatt álló természeti értéket veszélyeztető tevékenység 30 napig terjedő időtartamra való 

megtiltása és a tilalom 30 nappal történő meghosszabbítása; 

• a helyi védelem alatt álló természeti területen a jogszabályban előírtak teljesítésére történő kötelezés, 

valamint a közlekedés és a tartózkodás korlátozása. 

A helyi önkormányzat és szerveinek jogszabályban meghatározott feladatkörébe tartozik: 

• a települések vízellátása, csatornázása, az összegyűjtött szennyvizek tisztítása, továbbá a csapadékvíz 

elvezetése; 

• a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízvédekezés és a helyi vízkárelhárítás 

államigazgatási feladatainak ellátása. 

A szőlő és gyümölcsös telepítését és kivágását a telepítés helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. 

8. 8.8 A Nemzeti Környezetvédelmi Programok 

Az Országgyűlés által 1997-ben elfogadott első Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-I) az első olyan 

átfogó hazai környezetvédelmi dokumentum, amely kijelölte a magyar környezetpolitika általános – az EU 

környezetpolitikájával összhangban lévő – céljait és cselekvési irányait, és amely a környezeti elemek, 

rendszerek, valamint hatótényezők szerint határozza meg a követendő célkitűzéseket, az ahhoz kapcsolódó 

beavatkozási tervrendszert. 

Az NKP-I (1997-2002) főbb céljai: 

• hazai környezetállapot részletes felmérése; 

• szükséges cselekvési irányok meghatározása; 

• legsürgősebb teendők kijelölése (környezet további romlásának megelőzése). 

Az NKP-I összesen 120 elérendő célt fogalmazott meg. A célok teljesítésének pontos nyomon követését és 

értékelését nehezíti, hogy a Program keretében megvalósított intézkedések egy része hosszú távú célkitűzés 

                                                           
3 /3/ Sántha, A.: Környezetgazdálkodás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 
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elérését szolgálja, és az eredményeket nem lehet hat évre szóló konkrét követelmények szerint értékelni. Más 

esetekben a célok nem voltak számszerűsítve, így nem meghatározható, hogy az időszak végére milyen 

mennyiségi és minőségi változást kellett volna elérni az egyes szakterületeken, illetve a környezetállapot 

mutatókban. Az 1997-ben felmért környezeti problémák széleskörűségére és súlyosságára tekintettel nem került 

sor a problémák és a célok prioritási sorrendjének meghatározására. Az NKP-I időtávja és a források 

szükségszerűen elégtelennek bizonyultak a környezetvédelem terén évtizedek alatt felhalmozódott lemaradások, 

az okok és a következmények teljes körű kezelésére. Ez – más EU országok tapasztalatait is figyelembe véve – 

ma már jól láthatóan csak hosszabb távon valósítható meg. Az előrehaladást segíti azonban, hogy az 

előcsatlakozási eszközöknek köszönhetően már az NKP-I végrehajtásának időszakában bővült a 

környezetvédelmi források köre (pl. PHARE, ISPA, SAPARD, LIFE), és ezt a munkát az EU csatlakozást 

követően újabb EU források segítik (pl. a Kohéziós és a Strukturális alapok). 

Az NKP-I céljainak elérése terén az eltelt időszakban mindezek ellenére jelentős előrelépés történt. Az Európai 

Unióhoz való csatlakozás feltételeinek részét képező környezetvédelmi jogharmonizáció legfőbb joganyagai 

elkészültek. Megkezdődött az EU-konform intézményrendszer kiépítése. Az NKP-I a környezetvédelmi 

problémák megoldását ágazati bontásban kezelte, és fontos szerepe volt abban, hogy erősödjön a környezeti 

érdekek integrálódása a különböző ágazati és fejlesztési programokba (Országos Területfejlesztési Koncepció, 

Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program, Nemzeti Fejlesztési Terv). A Program időszakának második felében 

(2000-től) további eredménynek tekinthető azoknak a programoknak a beindítása, amelyek környezetkímélő 

eszközökkel a versenyképesség javítását segítik elő (környezeti auditálás, integrált szennyezés megelőzés 

(IPPC), környezetkímélő takarékos eljárások stb.). 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a Nemzeti Környezetvédelmi 

Program megalkotásának elrendelésével a korábban meglévő hazai tervezési rendszerek (pl. terület- és 

településfejlesztés és –rendezés) mellett egy új típusú, átfogó jellegű tervezés alapjainak megteremtését 

irányozta elő. Ezen koncepció részeként a környezetvédelmi törvény előírja – az NKP-val összhangban és külön 

törvény rendelkezései szerint – regionális, megyei és települési környezetvédelmi programok készítését. Ennek 

a kötelezettségnek a teljesítése az időszak végére megyei, regionális szinten nagyrészt teljesült, ugyanakkor a 

települési szintű környezetvédelmi programok megalkotásában jelentős elmaradások vannak. A településeknek 

eddig kevesebb, mint egytizede készített környezetvédelmi programot. A folyamat felgyorsítása érdekében 

2001-től a KAC lehetőséget teremtett arra, hogy a települési programok készítésére az önkormányzatok 

támogatást igényelhessenek. 

A környezeti célok megvalósítása a természetvédelem és a levegőtisztaság-védelem területén volt a legnagyobb 

mértékű (szakterületi becslések szerint 80-90%-os). A vizek védelme, a földvédelem, az emberi egészség 

védelme, a környezetbiztonság növelése érdekében meghatározott feladatok teljesítésének mértéke ettől kis 

mértékben elmaradt. A legnagyobb lemaradás a települési és épített környezet védelme, valamint a 

hulladékgazdálkodás terén mutatkozik. A közvetlen környezetvédelmi intézkedéseken túlmenően számos 

környezeti mutató a gazdaság szerkezeti változásának következményeként is javult. 

A második Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-II) a 2003-2008 közötti időszakra határozta meg a 

környezetvédelemmel kapcsolatos teendőket. Kiemelt feladatai: 

• EU csatlakozás környezetvédelmi feltételeinek teljesítése (jogharmonizáció); 

• Intézmény-fejlesztés; 

• Természeti értékek védelme; 

• Környezeti infrastruktúra kiépítése; 

• Középtávú környezetvédelmi stratégia és terv elkészítése. 

A környezetvédelem feladatainak jelentős részét a gazdasági ágazatok környezeti terhelésének csökkentésére 

tett erőfeszítések tették ki. Ennek leghatékonyabb eszköze a környezeti megfontolások integrálása az ágazati 

politikákba és törekvésekbe, azaz az ágazatok környezettudatos „viselkedésének” ösztönzése és segítése. A cél 

az érintett ágazatokkal együttműködve, megfelelő ösztönző szabályozórendszer kialakításával az ökológiailag 

hatékonyabb vállalati működésnek, azaz a termékek kisebb anyagfelhasználással, kevesebb károsanyag-

kibocsátással és kisebb hulladékképződés mellett történő előállításának az elősegítése. Ezzel biztosítható, hogy a 

gazdasági növekedés ne járjon együtt a környezeti terhelések indokolatlan növekedésével és elkerülhető károk 

kialakulásával. 
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Az ország gazdasági modernizációjában a környezetvédelem és a környezetvédelmi ipar az egyik húzóágazat 

szerepét töltötte be. A Program megvalósulása a hazai környezeti piac jelentős, az átlagos növekedési ütemet 

messze meghaladó bővülését is jelentette. A 2003-2008. közötti időszakban több, mint 2,5-szeres mértékben 

fejlődött a környezetvédelmi ipar, és bővültek a környezetvédelmi szolgáltatások. E folyamatban kiemelt 

szerepet kapott a kis- és közepes vállalkozások fejlesztése. 

A környezeti szempontok horizontális integrációjának lényegi feltétele, hogy a gazdaságpolitika 

érdekrendszerébe a környezeti szempontok beépüljenek. Ehhez a környezetpolitikában is meg kellett határozni a 

környezeti célok más politikákba történő beépíthetőségét. Az NKP-II végrehajtása keretében – a következő 

tartalmi szempontok érvényesülését kellett biztosítani: 

• az ágazatok környezetterhelésének felmérése; 

• a kapcsolódó ágazati programok felmérése, javaslat környezeti szempontú megerősítésükre; 

• alágazati (pl. gyógyszeripar, állattenyésztés, tömegközlekedés) környezetfejlesztési stratégiák kidolgozása az 

érintett gazdasági szövetségek, szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával. 

A harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III) a 2009-2014 közötti időszakra alapcélként 

fogalmazza meg az ország fenntartható fejlődési pályára történő állítását, melynek során érvényesül a 

• társadalmi-gazdasági munkamegosztás (társadalmi együttműködés); 

• területi sajátosságok figyelembe vétele (decentralizáció); 

• társadalmi lokális elvárások érvényesülése (szubszidiaritás). 

A Program intézményrendszerének feladatai: 

• kutatás-fejlesztés (K+F); 

• tervezés; 

• szabályozás és ellenőrzés; 

• támogatás; 

• szemléletformálás (I+O); 

• folyamatok nyomon követése; 

• visszacsatolás. 

A III. Nemzeti Környezetvédelmi Program kapcsolódó dokumentumai: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv; 

Országos Hulladékgazdálkodási Terv; Nemzeti Éghajlatváltozási Program. 

III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (fő intézkedési területek és eszközök) 

1. stratégiai tervezési tevékenységek összhangjának biztosítása; 

2. közreműködés az EU környezetpolitikájának fejlesztésében és végrehajtásában; 

(EU Fenntartható Fejlődési Stratégiája – 2009) 

1. multilaterális nemzeti együttműködések; 

2. jogi szabályozási eszközök (partneri viszony a jogalkotásban és jogalkalmazásban); 

3. gazdasági szabályozási és pénzügyi eszközök (környezetvédelmi célú közgazdasági szabályozórendszerek); 

4. hatósági intézményrendszer (zöldhatóság); 

5. fejlesztéspolitika, beruházások (ÚMFT); 
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6. kutatás, fejlesztés, innováció; 

7. szemléletformálás, kommunikáció; 

8. társadalmi részvétel; 

9. végrehajtást segítő intézményrendszer. 

9. 8.9 Összefoglalás 

A különböző szintű (országos, önkormányzati, vállalati) környezetmenedzsment-tevékenységek közös célja a 

környezet állapotának kívánt szinten tartása. Bár az egyes szintek ezzel kapcsolatos céljai és alkalmazott 

módszerei eléggé különbözőek, a maguk szintjén részei a nemzeti környezetstratégiának, illetve az arra épülő 

nemzeti környezetpolitikának. Nemcsak a célok és eszközök eltérőek a különböző szinteken, hanem az azok 

kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős személyek és szervezetek is. Ahogy a Bevezetésben írtuk, országos 

szinten a kormány és annak szakigazgatási szervei, vállalati szinten az erre a célra létrehozott vállalati 

környezetmenedzsment hivatott a környezetorientált politika (országos, ill. vállalati) megvalósítására. Az 

önkormányzatok szerepe és funkciója speciális, amennyiben ilyen vonatkozásban rájuk a környezet védelmének 

általános szabályai mellett az önkormányzati törvény előírásai is vonatkoznak. Végezetül fontos annak 

hangsúlyozása, hogy egy konzisztens és hatékony nemzeti környezetpolitika elképzelhetetlen a „három szint” 

összehangolt tevékenysége nélkül. 

Önellenőrző kérdések 

1. Hogyan épül fel a hazai környezetvédelem irányítási rendszere? (8.2, 4-5.o.) 

2. Mi jellemzi a környezetorientált vállalatpolitikát? (8.3, 6-9.o.) 

3. Melyek a vállalati környezeti hatásvizsgálat főbb elemei? (8.4, 10-15.o.) 

4. Mit kell tartalmaznia egy vállalat környezeti hatásvizsgálatának? (8.4, 10-15.o.) 

5. Hogyan épül fel a vállalat környezet menedzsment-rendszere? (8.5, 16-19.o.) 

6. Mi az ökokontrolling lényege? (8.6, 20-23.o.) 

7. Hogyan zajlik le egy vállalat környezetvédelmi auditálása? (8.6, 20-23.o.) 

8. Melyek az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai? (8.7, 24-25.o.) 

9. Mi jellemezte az egyes nemzeti környezetvédelmi programokat (NKP 1-2-3)? (8.8, 26-29.o.) 
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