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4. Lecke 

A környezetvédelem szabályozása 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 



Környezetközpontú irányítási 

rendszerek (KIR) 

 Mindennél fontosabbnak tekintik a környezettudatos 
magatartást és erre építik fel a stratégiájukat 

 

 ISO-14000: az ISO által készített környezetvédelmi 
szabványok összessége 
• saját környezetpolitika és célkitűzések kialakítása 

• a célkitűzéseket szolgáló programok megvalósítása 

• környezeti teljesítmény mérése 

• hibák kijavítása 

• a környezeti teljesítmény növelését szolgáló rendszer 

 monitoringja 



Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001)  
(the International Standards Organisation)  

 

TO TA L  5. 
Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  

Cél: az EMAS-hoz hasonlóan - a jobb környezetvédelmi vezetés 

kialakítása   

• 2001-ben lépett érvénybe: új Rendelet 

• az EN ISO 14001 szabvány kiemelt kezelése 

• követelmény (lásd. EN ISO 14001:1996 4. pontja):      

-  Általános követelmények 

- Környezeti politika  

- Tervezés  

- Bevezetés és működés  

- Ellenőrző és helyesbítő tevékenység  

- Vezetőségi átvizsgálás   



Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001)  
(the International Standards Organisation)  

 

TO TA L  6. 
Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  

Jellemzők: 

• a környezetvédelmi vezetési rendszerben a jelentős környezeti hatást 

okozó környezeti tényezők szigorú dokumentálása 
 

• mutatószámok képzésével és megválasztásával a szervezet környezeti 

teljesítményének évről-évre történő javítása 
 
 

• a hatóságok, a nyilvánosság és más érdekelt felek igényeinek 

megfelelő módon összeállított és nyilvánosságra hozott dokumentáció     
• a nyilvánosság tájékoztatása a szervezetről és a szervezet környezeti 

teljesítményéről  



Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer  

(The Eco-Management and Audit Scheme, EMAS)  

 

TO TA L  7 
Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  

Jellemzői:  

• ipari vállalatok önkéntes részvételén alapul 

• bevezetése 1993. július (EMAS Regulation 1836/93);  

• 1995 áprilisa óta hatályos  

• kiterjesztése nem csak ipari vállalatokra (átdolgozott EMAS rendeletet 

2001-ben; EC761/2001)  

Cél:   a környezeti teljesítmény értékelés és 

fejlesztés támogatása 
  
 a nyilvánosság tájékoztatása a szervezetről és 

a szervezet környezeti teljesítményéről  



Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer  

(The Eco-Management and Audit Scheme, EMAS)  

 

TO TA L  8. 
Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  

Jellemzői:  
• hatókör:  az összes szektor, beleértve a helyi önkormányzatokat és az oktatást is 

• az ISO14001 szabvány által alkalmazott szerkezet átvétele az  EMAS szerinti 

hitelesítéséhez  

• az EMAS szerint hitelesített szervezetek feltüntethetik az új EMAS védjegyet 

• a környezetvédelmi nyilatkozat szerepének megerősítése a nyilvántartott szervezetek 

és érdekelt felek közötti kommunikáció érdekében 

• több figyelem az indirekt hatásoknak, beleértve a beruházásokat, adminisztratív és 

tervezési döntéseket, gyártási eljárásokat, a szolgáltatások választékát és 

összeállítását.  



Az EMAS és ISO közötti különbségek (1) 

 

TO TA L  9. 

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  

• EMAS az Európai Unió rendelete 
 

• az EN ISO14001-es szabványt a Nemzetközi Szabványügyi Testület 

adja ki  



Az EMAS és ISO közötti különbségek (2) 

 

TO TA L  10. Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  

• Előzetes átvilágítás: 

 Az EMAS megköveteli a hitelesített előzetes környezeti átvilágítást, 

az ISO nem   

Lényegi eltérések: 

• Nyilvánosság:  

 Az EMAS megköveteli, hogy a politika, a program, a 

környezetvédelmi vezetési rendszer és szervezeti teljesítmény 

részletei nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek a környezeti 

nyilatkozat részeként.  

 Az ISO csak a politikát követeli meg, hogy nyilvánosan 

hozzáférhető legyen.  



Az EMAS és ISO közötti különbségek (3)  

 

TO TA L  11. 

Lényegi eltérések: 

• Audit: 

 

 Az ISO 14001 is megköveteli az auditot, bár gyakoriságát nem írja 

elő.  

 

 Az EMAS audit módszerének kidolgozása részletesebben 

szabályozott.  

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



Az EMAS és ISO közötti különbségek (4) 

 

TO TA L  12. 

Lényegi eltérések: 

• Szerződő vállalkozások és beszállítók: 

 

 EMAS - nagyobb befolyás a szerződő vállalkozásokra és a 

beszállítókra. 

     Megköveteli a beszerzési hatások gyűjtését és hogy a szerződő 

vállalatok és beszállítók megfeleljenek a szervezet környezeti 

politikájának.  

 

 ISO 14001 - megköveteli a kommunikációt a szerződő 

vállalkozásokkal és szállítókkal .  

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



Az EMAS és ISO közötti különbségek (5) 

 

TO TA L  13. 

Lényegi eltérések: 

• Elkötelezettségek és követelmények:  

 

 EMAS – kiköti: 

 a szervezeteknek csökkenteni kell a környezeti hatásokat    
 a piacon elérhető és megvalósítható legjobb technológiára való 

törekedés (BAT- Best Available Technology)  

 

 ISO 14001 - nem írja elő a mértékét, hogy mennyit kell javítani a 

teljesítményen   

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



Kérdések a leckéhez 

• Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR)  

• Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 

14001 the International Standards Organisation)  

 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


