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I. KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 
 
1. A fenntartható fejlődés 
A Római Klub első jelentése – a „Növekedés határai” – után, amely a katasztrófa 
rémével fenyegette a világot, a Brundtland-jelentés 1987-ben megkönnyebbülést 
jelentett. A „fenntartható fejlődés” fogalmával, a gazdaság és a környezet közötti 
harmónia lehetőségét villantotta fel. Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága a 
fenntartható fejlődést (sustainable development) egy egyszerű definíció alapján a 
következőképpen határozza meg: 
„Egy olyan fejlődés, amely a jelen generációk igényeit és törekvéseit úgy elégíti ki, hogy 
az a jövő generációk hasonló tevékenységét nem veszélyezteti”. Tehát nem arról van 
szó, hogy a jelen gazdasági növekedési szintjeit kellene a világnak tartósan tartani, 
hanem az anyagi-gazdasági boldogulást úgy biztosítani, hogy az a jövő generációk 
számára is hasonló életteret biztosítson. 
Egy fenntartható társadalomban a környezetvédelem és a gazdasági célok közös 
egységet alkotnak. A tanulmány azt is kijelenti, hogy a: „fenntartható fejlődés nem egy 
állandósított harmónia, hanem inkább egy dinamikus és folyamatos változás, amelynek 
során az erőforrások kiaknázása, a beruházások célja, a technológiai fejlődés iránya és 
az intézményi-szerkezeti változások úgy módosulnak, hogy leginkább összhangban 
legyenek mind a ma, mind a holnap igényeivel„. Az USA-ban a fenntartható fejlődés 
definíciója a társadalmi egyenlőség fogalmával bővült. Egy fenntartható világban a 
környezetvédelemnek, a gazdasági céloknak és a társadalmi igazságosságnak 
harmonikusan kell összekapcsolódnia. A „Közös jövőnk” című 1987 évi jelentés rámutat 
arra, hogy a piaci erők a környezet minőségét védve és állandóan javítva kell, hogy 
működjenek. 
 
2. A környezettudatos vállalatirányítás 
A lakosság növekvő környezet iránti érzékenysége jelzi, hogy a környezettudatos 
magatartás, a környezetvédelmi teljesítmény hamarosan egy cég megítélésének 
sarokköve lehet. Környezettudatos vállalatirányításon a vállalat azon tevékenységeinek 
kezelését, kézbentartását értjük, amelyek hatással voltak, vannak vagy lehetnek a 
környezetre. A környezettudatos vállalatirányítás egy olyan magatartási forma, amelynek 
alapján a vezetés működtetheti a vállalatot oly módon, hogy maga a tevékenység és a 
kibocsátott termékek, szolgáltatások ne veszélyeztessék az emberek egészségét, és 
minél kevésbé terheljék a munkahelyi, települési és természeti környezetet 
 
3. A környezeti menedzsment 
Egy hosszútávon gondolkodó vállalat vezetősége a környezeti hatások kérdését ma már 
nem hagyhatja figyelmen kívül. A környezeti menedzsment segíthet a vállalatoknak 
abban, hogy a környezeti kérdéseket szisztematikusan közelítsék meg és a 
környezetvédelem üzleti stratégiájuk és mindennapi tevékenységük részévé váljon. A 
környezeti menedzsment: a vállalat általános menedzsmentjének (a tervezést is 
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beleértve) azon aspektusai, amelyek kialakítják, végrehajtják, bevezetik, és 
folyamatosan megújítsák a környezeti politikát és célkitűzéseket. 
A környezeti menedzsment (KMR) vagy környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) 
rendszer a vállalat általános menedzsment rendszerének része. Kiterjed a szervezeti 
felépítésre, a tervezési folyamatokra, a feladatkörökre, az eljárásokra, folyamatokra és 
mindazon erőforrásokra, melyek a környezeti menedzsment rendszer kialakításához és 
fenntartásához szükségesek. 
A környezeti menedzsment rendszer célja, hogy segítse a szervezetet: 
Azon környezeti hatások, tényezők és kockázatok meghatározásában és kezelésében, 
melyek a szervezet szempontjából lényegesek; 
A környezeti politika, a rövid-, közép- és hosszú távú célkitűzések és célok kitűzésében 
oly módon, hogy biztosítja a költségek és hasznok egyensúlyát mind a szervezet, mind 
pedig a részvényesek és az „érintettek” számára; 
A programok végrehajtásában, melyek magukban foglalják a környezetvédelmi 
jogszabályok betartását is; 
Azon alapelvek meghatározásában, melyek megmutatják a vállalatnak, mit kezdjen 
környezetvédelmi felelősségével és feladataival a jövőben; 
A célok eléréséhez szükséges erőforrások meghatározásában, a felelősök kijelölésében 
és a szükséges forrásokkal való ellátásukban; 
Az egyes feladatok, feladatkörök, hatáskörök és eljárások meghatározásában és 
dokumentálásában, ily módon biztosítva, hogy a dolgozók mindennapi tevékenységük 
során mindent megtegyenek azért, hogy a vállalat megszüntesse vagy minimalizálja a 
negatív környezeti hatásokat; 
Mindezen elvek terjesztésében a szervezeten belül, valamint az emberek 
továbbképzésében, hogy minél hatékonyabban teljesíthessék kötelezettségeiket. 
A Környezetközpontú Irányítási Rendszer az adott gazdálkodó szervezetnél törvényi 
előírások és lényeges környezeti hatások alapján fogalmazza meg a célokat és a 
stratégiát, illetve a célok elérésének eszközrendszerét. A kiépített rendszernek ezeket a 
környezeti hatásokat kell minimalizálnia. Ennek alapján végzik el a szervezet irányítási 
rendszerének felülvizsgálatát és adják meg a tanúsítványt. Ez a rendszer ezért teljes 
körűen biztosítja a működési kockázat környezetvédelmi szempontú felülvizsgálatát és a 
gazdasági lehetőségek, illetve az adott műszaki fejlettségi színvonal által megszabott 
határait. 
 
4. A vállalati környezeti menedzsment eszközei 
A környezettudatos irányítás legfőbb eszközei, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek egy 
vállalat környezetvédelmét szolgáló tervezésében és politikájában és 
környezetteljesítményének javításában: 

 külső fél által tanúsítható környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) 
alkalmazása; 

 hulladékminimalizálás, energiaracionalizálás szennyezés-megelőzés, tisztább 
technológiák alkalmazása; 

 dolgozók képzése, ösztönzése a környezet és egészségkímélő magatartásra; 
 ökokontrolling; 
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 szállítási és egyéb logisztikai rendszerek átalakítása; 

 ökológiai könyvvitel; 
 környezetbarát termékek; 
 életciklus elemzés; 
 ökomarketing; 
 környezeti jelentések. 
 

4.1. A Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) 
A környezetközpontú irányítási rendszer az általános vállalatirányítási rendszer részeként 
szolgálja a szervezet környezeti teljesítményének figyelését és javítását. A KIR 
tulajdonképpen a környezettudatos vállalatirányítás egyik eleme. A KIR egy szabvány, 
egy keret, amelyet meg kell tölteni tartalommal, ki kell egészíteni más, a 
környezettudatos irányítást célzó eszközzel, mint például tisztább technológiák, 
energiahatékonyságot célzó eszközök. 
A KIR az MSZ EN ISO 14001:1997 szabvány megfogalmazásában: 
„A teljes (vállalat) irányítási rendszernek az a része, amely magában foglalja a 
környezeti politika kialakításához, bevezetéséhez, véghezviteléhez, átvizsgálásához és 
fenntartásához szükséges szervezeti felépítést, tervezési tevékenységet, felelősséget, 
gyakorlatot, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat.” 

KKGGRR  ((EEMMAASS  11883366//9933))::  „„Átfogó vezetési rendszer azon része, amely a szervezeti 
struktúrát, felelősségi gyakorlatokat, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat foglalja 
magába a környezetvédelmi irányelv meghatározása és megvalósítása céljából.” 
Egyszerûbben: Mindazon tervezett és rendszeres intézkedések, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a szervezet tevékenysége, terméke, szolgáltatása a megadott 
környezetvédelmi követelményeket kielégítse és ezzel bizalmat keltsen a szervezeten 
belül és kívül. 
Egyetlen eeggyy  vváállllaallaatt  sseemm  lléétteezziikk  kköörrnnyyeezzeettii  vváákkuuuummbbaann. Az érdekelt felek naponta 
befolyásolják a vállalat „működési engedélyét”.  

ÉÉrrddeekkeelltt  ffééll:: Olyan személy vagy csoport, akit, vagy amelyet egy szervezet környezeti 
teljesítése érdekel vagy érint. 

SSzzeerrvveezzeett:: Minden olyan vállalat, testület, cég, vállalkozás, hatóság vagy intézmény, 
vagy ezek része vagy kombinációja - akár társaság, akár nem az, magán- vagy nem 
magánjellegû - amelynek saját funkciói vannak, és amely saját adminisztrációval 
rendelkezik. 

TTáárrssaassáágg  ((EEMMAASS  11883366//9933))::  Az a szervezet, amely teljes irányítási ellenőrzéssel 
rendelkezik az adott helyen folyó tevékenységei felett. 
Felmerül a kérdés, hogy melyek lehetnek azok az ösztönzők, várható előnyök, amelyek 
arra késztetnek egy vállalatot, hogy kialakítsa és működtesse a környezetközpontú 
irányítási rendszerét. Ehhez előbb tekintsük át a vállalatokkal közvetlen kapcsolatban 
álló érdekcsoportokat (ábra) hiszen az érdekelt felek véleménye és a nekik való minél 
magasabb szintű megfelelés jelenti a fő hajtóerőt a KIR számára. A lehetséges ösztönző 
hatások származhatnak a külső társadalmi, piaci alkalmazkodás oldaláról, valamint 
lehetnek belülről fakadóak. 
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Erős szempont lehet, hogy igazolni tudják környezetvédelmi kötelezettségeik teljesítését 
a hatósági szervezeteknek, a társadalomnak, a részvényeseknek, az alkalmazottaknak és 
a tulajdonosoknak egyaránt. Az adott cég viszont hasonló gondosságot vár el 
beszállítóitól és sok esetben vásárlóitól is. Ma már nem ritka az üzleti kapcsolatokban, 
hogy az egyes szervezetek garanciát kérnek egymástól a környezetvédelmi biztonságra 
vonatkozóan. Mindezekre megnyugtató választ jelenthet egy független, harmadik fél 
által tanúsított KIR alkalmazása a vállalatnál. 
Az egészség védelme, a környezet állapotának javítása iránti igény nõ. A szervezetek 
tevékenységinek környezetre gyakorolt hatásai egyre nagyobb jelentõségûvé válnak az 
érdekelt felek szemében. A szervezeteknek egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk 
tevékenységük környezeti hatásainak kézbentartására csak azért, hogy piaci helyzetük 
ne romoljon. 
Szükség van a Szervezetnek (vezetés, dolgozó)a(z) 

 a környezet iránti elkötelezettségére, 
 a rendszerszemléletére, 
 az irányításához kapcsolható, a környezet védelmét a forgalommal azonos 

fontosságúnak tekintõ Környezetközpontú Irányítási Rendszerre. 
 

 

AA  KKIIRR  ccééllja: 
a megfelelõ törvényi elõírások tükrében a környezeti hatások azonosítása és kontrollja a 
környezeti politika és a konkrét célkitûzések alapján; 
 a tevékenységek monitorozásával és ellenõrzésével, 

PPéénnzzüüggyy (befektetõk, biztosítók, 
részvényesek, bankok), 

HHaattóóssáággookk (környezetvédelmi felügyelõség, 
ÁNTSZ, vízügyi igazgatóság, önkormányzat), 

HHuummáánn  kkaappccssoollaattookk (lakosság, 
munkavállalók, a cég tulajdonosai), 

ÉÉrrddeekkccssooppoorrttookk  (ügyfelek, vevõk, 
beszállítók, közvélemény, „zöldek”) 

A Környezetközpontú Irányítási Rendszer 
garanciát nyújt az érdekelt felek számára, 
hogy a Szervezet környezetvédelmi vállalásait 

teljesíti. 
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  a kockázatok és lehetõségek menedzselésével,  

aa  kköörrnnyyeezzeettii  tteerrhheellééss  ffoollyyaammaattooss  ééss  tteerrvvsszzeerrûû  ccssöökkkkeennttééssee.. 
 

4.1.1. A KIR bevezetésének előnyei a vállalat részére 

AAzz  eellõõnnyyöösseebbbb  ppiiaaccii  vveerrsseennyyppoozzíícciióó:: 
 a versenyképesség megtartása, nagyobb piaci részesedés; 

 javuló külső kapcsolatok, illetve vállalati image; 
 a hatósági kapcsolatok javulása, csökkenő bürokrácia; 
 egyszerűsödő engedélyeztetés, szabadabb fejlesztési lehetőségek; 
 a haváriákból eredő környezeti hatások kockázatának csökkenése és az ebből eredő 

felelősségi problémák elkerülése; 

 nagyobb elfogadottság az export piacokon, az exportlehetőségek növekedése; 
 biztosítási költségek csökkentése; 
 javuló pénzügyi feltételek; 

 nagyobb befektetõi, részvényesi bizalom; 
 hatékonyabb management, alacsonyabb mûködési termelési költségek; 
 költségmegtakarítás (pl. hulladék, energia stb.) 
A KIR hatása a szervezetre: 

 bbiizzttoossííttjjaa, hogy a Szervezet a környezet védelmével kapcsolatos céljainak 
megfeleljen; 

 aallaappoott  aadd  arra, hogy a Szervezet Környezetvédelmi Nyilatkozatot és Környezeti 
Politikát adjon ki; 

 öösszzttöönnzzii a környezetvédelmi teljesítmény (mérhetõ eredmények) állandó javítását. 
 

4.1.2. A bevezetett KIR rendszer közösségi haszna 
A bevezetésre kerülő KIR rendszer társadalmi jelentősége a következők szerint 
foglalható össze: 

 javuló környezetminőség és környezetbiztonság; 
 az állampolgárok szemében nõ a cég elfogadottsága; 
 csökken a cég környezeti felelõsségi kockázata; 
 megfelelés az egyre szigorodó kívánalmaknak (folyamatos javulás); 
 nő a környezeti politika lakossági támogatása; 

 javuló ökológiai hatékonyság; 
 csökken a környezetvédelem költsége, javul az adóbevételek felhasználásának 

hatékonysága; 

 javuló társadalmi kapcsolatok; 
 javuló életminőség. 
 

ÖÖsssszzeeffooggllaallvvaa::  AA  KKIIRR  rréévvéénn  jjoobbbb  mmeeggffeelleellééss  aa  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  ttöörrvvéénnyyeekknneekk,,  

jjooggsszzaabbáállyyii  eellõõíírráássookknnaakk,,  sszzaabbvváánnyyookknnaakk  ééss  eellvváárráássookknnaakk..  
 

FFooggyyaasszzttóókk  aa  ““zzööllddeebbbb””  tteerrmméékkeett  kkeerreessiikk,,  eezzéérrtt  aa KIR tanúsítás: 

 bizonyíték a cég megfelelő környezetvédelmi tevékenységéről; 
 demonstrálja a megfelelő környezetvédelmi gondosságot; 
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 nemzetközileg ismert logo (green dove - zöld galamb). 
 
Az említett hasznok mellett a rendszer fontos előnye, hogy a környezetközpontú 
irányítási rendszer amennyiben jól illeszkedik a vállalati menedzsment rendszerbe, akkor 
a vállalat egyes alrendszereivel jól kapcsolódik, kiválóan integrálható a menedzsment 
teljes tevékenységi körébe. 

  

AA  KKIIRR  hhiiáánnyyáábbaann  ffeellllééppőő  kkoocckkáázzaattii  eelleemmeekk  ((ttööbbbbeekk  kköözzöötttt))::  

 piacvesztés, vagy megnehezedõ piacra jutás; 
 törvényi/humán felelõsség, 
 egészségügyi kockázat, balesetek; 
 növekvõ költségek; 
 elpazarolt erõforrások. 
 
Összegezve a KIR:  
1. nnöövveellii  aa  sszzeerrvveezzeett  VVEERRSSEENNYYKKÉÉPPEESSSSÉÉGGÉÉTT  és hozzájárul az emberek egészségének, a 

környezet állapotának megóvásához, és javításához, 
2. aa  kkööllttssééggeekkeett  ccssöökkkkeennttii,, 

 mert elõsegíti az anyag- és az energiafelhasználás optimalizálását; 

  mert a környezetterhelést (kibocsátás, elvonás) mértékét csökkenti;  
3. bbiizzttoossííttjjaa  aa  tteevvéékkeennyysséégg  kköörrnnyyeezzeettii  hhaattáássaaiinnaakk  kkéézzbbeenn  ttaarrtthhaattóóssáággáátt,, 

 mert összehangoltságot eredményez; 
 mert környezetvédelmi szempontból rendet teremt; 
4. lleehheettõõssééggeett  bbiizzttoossíítt  aa  kköörrnnyyeezzeettii  tteelljjeessííttmméénnyy  ffoollyyaammaattooss  ffeejjllõõddéésséérree,,  aa  ffoorrggaallmmaatt  

nnöövveellii,, 

 mert lehetõvé teszi, hogy alkalmazója a környezetvédelem iránti elkötelezettségét 
mások elõtt felmutassa, így a szervezet, valamint tevékenysége, terméke, 
szolgáltatása megítélését a vevõk körében javítja; 

5. aa  jjaavvííttjjaa  aa  kkaappccssoollaattoott  aazz  éérrddeekkeelltt  ffeelleekkkkeell:: Vásárlók, Hatóság, Szomszédság, 
Befektetõk, Zöldek, Dolgozók 

  

AA  KKIIRR  nnöövveellii  sszzeerrvveezzeett  VVEERRSSEENNYYKKÉÉPPEESSSSÉÉGGÉÉTT,,  aammii  úgy is fokozható még, hogy a 
Szervezet az alvállalkozóitól és beszállítóitól is elvárja a KIR működtetését. 
 

AA  KKIIRR  kkiiééppííttéésséévveell  ééss  mmûûkkööddtteettéésséévveell:: 
 ccssöökkkkeennek a környezeti kockázati elemek; 

 jjaavvuull a gazdálkodó szervezet társadalmi és piaci megítélése; 
 a gazdálkodó szervezet nnöövelheti a profitját; 
 sseeggííttsséégget kap környezetvédelmi problémái megoldásához; 
 a környezeti kihívásokra a számára lleeggmmeeggffeelleellõõbbbb  mmóóddsszzeerreekk  közül választhat. 
 
A KIR és a vezetőség elkötelezettsége: 

 ha nincs elkötelezve az EEllssõõ  SSzzáámmúú  VVeezzeettõõ,,  a KIR bukásra van ítélve; 
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 ha a FFeellssõõ  VVeezzeettééss  nem érzi magát elkötelezettnek a KIR mellett, majdnem biztos a 
kudarc; 

 ha az Elsõ Számú Vezetõ és Felsõ Vezetés ugyan elkötelezettje a KIR-nek, de ezt a 

BBeeoosszzttoottttaakk nem érzékelik, a KIR nagy valószínûséggel elbukik. 
 

4.1.3. A környezetközpontú irányítási rendszerek szabványosítása, 
nemzetközi szabványosítási törekvések 

A KKIIRR szabványok iránti igény forrásai: 

KKöörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm:: Olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelynek célja a 
környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult 
károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot 
helyreállítása. 

AA  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  kkuullttúúrraa  aallaappeellvveeii:: 
1. A szennyezés megelőzése. 
2. A szennyezés csökkentése. 
3. Az anyag újrafelhasználása (üzemi hulladék). 
4. Az anyag újrafeldolgozása (felhasználói hulladék). 

AA  mmeenneeddzzsseerreekk  nneemm  eennggeeddhheettiikk  mmeegg  mmaagguukknnaakk,,  hhooggyy  ttééttlleennüüll  sszzeemmlléélljjéékk  aa  kköörrnnyyeezzeettii  

kkéérrddéésseekkeett,,  mmeerrtt:: 

 aazzookk komplex és összefüggő hatásokként jelentkeznek; 
 növekvő számú a törvényhozás, a jogalkotás; 
 több szinten érdekeltek részvétele; 
 a költségterhek növekednek. 

MMiinnddeenn  sszzeerrvveezzeettnneekk  sszzüükkssééggee  vvaann 
a szisztematikus irányításra és eszközökre, ez pedig nem más mint a KIR. 
1. A múlt környezeti bbaalleesseettei: 

 Soveso –Olaszország, 1976 július 10, vegyipar, - dioxin mérgezés 
 Bhophal – India, 1984 december 04, vegyipar, - a Union Carbide vegyi anyag gyárból 

kiszabadul egy igen mérgező vegyi anyag (metil-izocianát gáz felhő) A halottak 
száma 4.000-5.000 között. 2.700 fő megbénul, tízezrek sérültek meg, sokan közülük 
tartós károsodást szenvedtek. A jelenleg is folyó perek állítása szerint kb. 80.000 
embert érintett a baleset. 

 Csernobil –Ukrajna, 1986, energiaipar), 

22..  A változó mmeeggkköözzeellííttééss::  

 Környezettudatosság; 
 Jogszabályok; 
3. A laza controll és a management 
elfogadhatatlan kockázatot jelent a közvélemény “környezettudatossága” számára. 
Ez 
 tudományos bizonyított tényeken; 
 személyes tapasztalaton és a tömegkommunikáción; 

 a politikai és gazdasági “zöld” akciókon 
alapul. 



 12 

A szigorodó sszzaabbáállyyoozzááss javuló vállalati környezetvédelmi teljesítményeket kell, hogy 
eredményezzen. 
 

RRiioo,,  AAggeennddaa  2211::  FFeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss::  “Fejlődés, amely kielégíti a jelen igényeit anélkül, 
hogy veszélyeztetné a jövő nemzedék képességét saját igényeinek kielégítésére.” (179 
ország, 1992.) 

UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEnnvviirroonnmmeennttaall  pprrooggrraammmmee  a környezeti management elveinek 
megfogalmazása 

NNAAFFTTAA  ééss  aa  GGAATTTT  eeggyyeezzmméénnyyeekkbbeenn  deklarált elkötelezettség a környezetvédelem iránt 

VVáállaasszz:: BS 7750, EMAS 1836/93, ISO 14001 

KKöörrnnyyeezzeettii  mmaannaaggeemmeenntt::  
környezeti hatásvizsgálatok (20/2001 Kormány rendelet); 
kockázat- és hatáselemzések; 
életciklus elemzések; 
környezeti auditok (környezeti problémák azonosítása, környezeti teljesítmény 
vizsgálata, szabályozónak való megfelelés vizsgálata). 

TTQQMM::  
termelési hibák csökkentése/megszüntetése iránti igény és törekvés; 
az üzleti tevékenység általános hatékonyságának növelése. 
 
Összefoglalva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 

KKörnyezetközpontú IIrányítási RRendszer 
 

AA  sszzaabbvváánnyyoossííttootttt  KKIIRR--eekk  ttáámmooggaattjjáákk  aa  lleeggjjoobbbb  ggyyaakkoorrllaattrraa  vvaallóó  ttöörreekkvvéésstt,,  mmeerrtt:: 

 a felelősségi kérdések komplexek és kijelöltek; 
 biztosított a jogi védelem és az elvárható gondosság; 

 a környezeti jelentések szilárdan megalapozottak; 
 az érdekelt felek biztonságban érezhetik magukat; 
 a hatóságok is elismerik; 
 demonstrálható a folyamatos fejlődés. 

A szigorodó rendelkezések 
+ 

A cég növekvő felelőssége 

Az igényesebb vásárlói kör 
+ 

A növekvő verseny 

Növekvő igényesség a cég 
környezetvédelmi 

teljesítményével szemben 
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Ma a vállalati környezetvédelem nem csupán merev, büntetéssel szankcionáló 
jogszabályok és törvények betartása, hanem a vállalati politika dinamikusan fejlődő, 
szerves része, mely elengedhetetlenül alapját kell, hogy képezze valamennyi szervezet 
hosszú távú stratégiai terveinek. Ezt segítik a célszerűen kialakított és szabványokban 
rögzített ún. környezetközpontú irányítási rendszerek. Napjainkban a gyorsuló ütemű 
tudományos-technikai fejlődésnek nélkülözhetetlen és hatékony eszköze az 
egységesítés, szabványosítás, tipizálás. 

TTööbbbb minőségbiztosítási szabványon alapuló kköörrnnyyeezzeettii  mmeenneeddzzssmmeenntt sszzaabbvváánnyyt 
fejlesztettek ki: 

 BBSS  77775500 - érvényes Nagy Britanniában. 
 EEMMAASS  11883366//9933 - érvényes az Európai Unió területén. 
 IISSOO  1144000011 - érvényes az egész világon. 
 
A BS 7750 

BBSS  77775500  ––  éérrvvéénnyyeess  NNaaggyy--BBrriittaannnniiáábbaann..  
A BS 7750 célja volt, hogy az ISO 9000-es minőségirányítási rendszer szabványsorozatát 
egészítse ki. Arra számítottak, hogy az ISO 9000-nek megfelelő irányítási rendszert 
fenntartó szervezetek képesek lesznek ezeket kiterjesztve a BS 7750 követelményeit is 
alkalmazni. Ez azonban nem a környezetvédelmi szabvány megvalósítására irányuló 
követelmény volt. A környezetközpontú irányítási rendszerek modelljeinek, mint pl.: a 
BS7750 és az EMAS , tehát be kellett vezetniük az alapvető teljesítmény kritériumokat: 

 Megfelelés az összes vonatkozó jogi és szabályozó követelményeknek, 
 Valamint elkötelezettség a folyamatos fejlesztésre, a cég környezetvédelmi 

kérdéseinek értékelésén alapuló üzleti politikával összhangban. 
A BS 7750 megalkotásáról rendelkező Környezeti Politikai Bizottság döntés 11999900.. 

ddeecceemmbbeerrében. Kialakítására 11999911.. áápprriilliissában felállították a Műszaki Bizottságot. A 
szabványosítási törekvések először az Egyesült Királyságban vezettek eredményre, ahol 
a BS 5750 számú minőség-menedzsment szabvánnyal kompatibilis környezeti 
menedzsment rendszert fejlesztettek ki, amit BS 7750 számmal, tervezet formájában 

11999922.. mmáárrcciiuussában tették közzé. Ez volt a világ első környezetvédelmi irányítási 
szabványa. Nagyrészt a brit szabvány, illetve annak munkaváltozatai váltak alapjává 
világszerte a környezeti menedzsment rendszerek kifejlesztésének. Az 11999922--11999933.. évi BS 
7750 kísérleti program, amely 450 szervezetet és ipari szektort ölelt fel. A cél az volt, 
hogy egy cégen, vagy szervezeten belül a tevékenységek teljes körére alkalmazható 
legyen, így egyfajta „összvállalati” szemléletről tehetett tanúságot. A szabvány 
közelebbről maghatározta az irányítási rendszer elmeit, és a Függelékben iránymutatást 
adott a magvalósításához. 
A kísérleti rendszer áttekintését és számos részvevő cég tapasztalatainak 
végiggondolását követően, amelyet a BS Szabványok technikai bizottsága végzett, a BS 
7750-et 11999944.. februárjában átdolgozott formában a 2. kiadás hatálybaléptetése 
megtörtént összehangolva az EMAS 1836/93. Sz. direktívával. Az 1994-es átdolgozásban 
a szabványban megjelent az a lényeges operatív szabályozás, hogy az összes többi 
kikötés vonatkozzon a „környezeti hatások” megállapítására és értékelésére, valamint az 
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ezzel összefüggő hatások nyilvántartásának (listájának) összeállítására és folyamatos 
átdolgozására. 
A tanúsítást a 13 tagú National Accreditation Council of Certification Bodies (NACCB) 
végezte. 1995-ben ez a szervezet az Egyesült Királyság Akkreditációs Szolgálat (United 
Kingdom Accreditation Services -–UKAS) része lett. 
Ezt a szabványt 1997. márciusában helyezte hatályon kívül az ISO 14001 szabvány, 
és ezzel így megszűnt. 
A BS 7750 működését alátámasztó alapelvek a következők voltak: 

 Általános, bármilyen típusú működésre alkalmazható volt, 
 Proaktív volt, előremutató / megelőző felfogást sugallt, 
 Önkéntes volt, habár „szabályokat2 írt elő, amelyeket követni kellett, 

 A teljesítmény folyamatos javítását kívánta meg, 
 Rendszerszemléletű volt, dokumentált eljárásokkal. 
 
Az EMAS 1836/93. Sz. direktívája 

EEMMAASS  (EEco-MManagement and AAudit SScheme) -  EEuurróóppaaii  UUnniióó  tteerrüülleettéénn  éérrvvéénnyyeess.. Az 
Európai Unió 1836/93. számú rendelete, az EMAS (Enviromental Management and Audit 
Scheme) nagyrészt a BS 7750 tapasztalataiból született. Tervezet formájában 11999900--bbeenn 
teszik közzé. Publikálva 11999922  mmáárrcciiuussáábbaann a brüsszeli European Journalban. 

11999933..  jjúúnniiuuss  2299--éénn publikálva, mint a 1836/93 számú (EGK) Tanácsi rendelet (Európa 
Tanácsi Határozat). “Az ipari tevékenységgel kapcsolatos környezeti teljesítmény 
folyamatos javításának elősegítésére.” A rendszer célkitűzései közé tartozik, hogy az 
adott helyre jellemző környezeti politika, a programok, és az irányítási rendszerek 
kialakításával 

 telephelyre specifikus környezeti politika, programok és irányítási rendszerek 
kialakításával elősegítse az ipari tevékenységek környezetei teljesítményének 
folyamatos javítását, 

 időszakosan értékelje teljesítményüket, 

 a nyilvános hozzáférés érdekében összeállítson egy környezetvédelmi nyilatkozatot. 
Tagállamokra nézve 11999955 áápprriilliissától kötelező az ipari területen. (De a 14. Cikkely 
megengedi, hogy más szektorokat is bevonjon kísérleti jelleggel a rendszerbe). 
Az EMAS 21 cikkelyből és 5 mellékletből álló dokumentum, amely ipari tevékenységet 
végző vállalatok, illetve azok telephelyei számára ad útmutatást a követendő környezeti 
menedzsment rendszer kiépítésére, bevezetésére vonatkozóan. Ezt a szabályozást 
Magyarországon nem alkalmazzák, tekintettel arra, hogy a független harmadik fél általi 
elismerés (regisztráció) csak az Európai Unió országaiban lehetséges (néhány nyugati 
cég magyar leányvállalata azonban bevezette az EMAS direktívát). Jelenleg a 
regisztrációhoz szükséges intézményrendszer nem létezik Magyarországon. A 
Környezetvédelmi Minisztérium azonban az EU jogharmonizáció miatt az utóbbi 
időszakban preferálja az EMAS hazai adaptációját. A rendeletet 2000-ben felülvizsgálták, 
és kiadták az EMAS II-t, amelyet néhány pontban módosítottak. Ez közelebb hozta az 
EMAS és az ISO 14001 követelményeit. 

EEllvveekk::  

 a fenntartható és környezetkímélő növekedés; 
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 BATNEC (a túlzott költség nélkül járó legjobban hozzáférhető technológia) elve; 

 BPEO (a legjobb alkalmazható környezetvédelmi megoldás) elve. 

CCééllookk::  

 az ipari környezetvédelem folyamatos javítása, a környezeti politika, a program, a 
rendszer kialakításával; 

 a teljesítmény objektív és rendszeres értékelése; 

 az információk nyilvánosságra hozatala. 

KKiiaallaakkííttáássaa::  
 környezeti vizsgálat; 

 üzemi környezeti politika elkészítése; 
 környezetvédelmi programkidolgozása; 
 a KIR megtervezése; 
 a célok és tervek, a rendszer részeinek összehangolása. 

KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  vviizzssggáállaatt  ééss  éérrvvéénnyyeessssééggii  nnyyiillaattkkoozzaatt:: 

 Belső környezeti vizsgálat: 
 felülvizsgálók (auditorok); 

 gyakoriság; 
 nyilatkozat; 
 Független környezetvédelmi szakértő általi felülvizsgálat; 
 regisztrátum kiállítása; 
 Ismeretek kiadása harmadik fél részére. 

AA  kköörrnnyyeezzeettii  nnyyiillaattkkoozzaatt::  

 telephely első környezeti vizsgálata; 
 üzemi környezeti vizsgálatok; 

 kommunikáció a nyilvánossággal; 
 egyszerűsített vizsgálatok; 
 érvényesítés. 
 
Az ISO 14001:1996 
A Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) tevékenysége a vállalati menedzsment 
rendszerek területén az ISO 9000 minőségügyi szabványrendszerrel kezdődött.  

IISSOO  1144000011  ééss  IISSOO  1144000044 --  aazz  eeggéésszz  vviilláággoonn  éérrvvéénnyyeess..  
Az ISO 1993-ban kezdett a 14000 szabványsorozat kidolgozásához és 1996-ban 
fogadták el. Az ISO TC 207-es Műszaki Bizottságának létrehozása  11999933..  jjúúlliiuussáábbaann..  
“Szabványosítás a környezetvédelmi irányítás eszközeinek és rendszereinek terén.” 
Szabványtervezet 11999944.. sszzeepptteemmbbeerr  2288-án. Átdolgozott változat kiadása 11999955..  ffeebbrruuáárr  

1177-én. 11999966..  sszzeepptteemmbbeerr  0011-én léptették hatályba. Az 1996. szeptemberi megjelenése 
után 18 hónap alatt a világon több mint 3400 szervezet szerezte meg a tanúsítást. 11999977..  

mmáájjuuss  0011,, mint MSZ EN ISO 14001 és MSZ EN ISO 14004. 
Az ISO 14000 szabványrendszer létrehozását nagyrészt a minőségi menedzsment 
szabványok sikere, illetve a gazdaságban rohamosan emelkedő környezetvédelmi, 
munkaegészségügyi és üzembiztonsági kiadások motiválták. Az ISO 14000 látványos 
sikerében szerepet játszott az előbb már említett brit szabvány (BS 7750) kedvező 
fogadtatása mind az ipar, mind a zöldmozgalmak részéről. 
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A három szabvány közös tulajdonsága: 

 önkéntesek; 
 az auditálást egy harmadik, független szervezet végzi; 
 felső vezetés elkötelezettsége a környezeti teljesítmény javítása és a környezeti célok 

elérése iránt. 
 

4.1.4. EMAS: Az Európai Unió ökoirányitási rendszere 
1993. június 29-én, az Európai Közösségek Tanácsa elfogadta az 1836/93 sz. rendeletet, 
amely az iparvállalatok önkéntes részvételén alapul az öko-irányítási és auditálási 
rendszerben. Az 1995 áprilisa óta alkalmazott jogszabály EMAS néven vált ismertté. Az 
európai környezeti szabályozásban merőben új ez a piaci eszköz, mivel kényszer helyett 
ösztönözni kívánja a cégeket, környezeti teljesítményük önkéntes javítására. A 
rendszerben történő részvétel önkéntes, ha azonban egy vállalat elkötelezi magát az 
EMAS mellett, akkor pontosan be kell tartania a rendelet által szabott feltételeket. Ez 
szavatolja a környezettudatos vállalatirányítás szigorú és hiteles alkalmazását. Az EMAS 
céljai között szerepel a környezeti teljesítmény fejlesztése, minden környezetvédelmi 
előírás betartása, és a nyilvánosság tájékoztatása a környezetvédelem terén tett 
erőfeszítésekről. 2000 márciusáig, több mint 3200 telephely szerezte meg az EMAS 
szerinti regisztrációt az EU-ban. Magyarországon (2000. májusi állapot) csak néhány 
vállalat (Audi, Opel, Temic) rendelkezik EMAS szerinti regisztrációval. Ezek a vállalatok is 
külföldön akkreditált auditorokkal dolgoznak, mert az EMAS még nem épült be a hazai 
jogrendszerbe. 
Az EMAS legfontosabb jellemzői: 

 az EU önkéntes piaci eszköze; 
 Európai jogszabály pontos követelményekkel; 
 az Európai Unióban érvényes; 
 kötelező külső audit; 

 kötelező az auditált jelentés nyilvánosságra hozatala; 
 a jogszabályok betartása követelmény; 
 szükséges a környezeti teljesítmény folyamatos javítása; 
 iparvállalatok telephelyein alkalmazható; 
 "A la carte" belső irányítási rendszer; 
 folyamatos fejlődés, és a szennyezések megelőzése; 

 audit: maximum 3 évenként; 
 teljeskörű környezeti állapotfelmérés (ökológiai értékelés) előre meghatározott 

feltételek alapján;  

 környezeti hatásokra összpontosít; 
 utal a legjobb elérhető technikák (BAT - Best Available Tecnologies) alkalmazására; 
 vállalat egészére készül; 
 kézikönyv kötelező. 
 

4.1.4.1. Az EMAS 1836/93. sz. direktívája részleteiben 
Tartalma. 
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Bevezetés. 
Határozatok. 
Cikkely A környezetirányítási és auditálási rendszer, 
  illetve annak célja. 
Cikkely Definíciók. 
Cikkely Részvétel a rendszerben. 
Cikkely Vizsgálat és jóváhagyás. 
Cikkely Környezetvédelmi ismertetés. 
Cikkely A környezetvédelmi ellenőrök meghatalmazása 
  és felügyelete. 
Cikkely A felhatalmazott környezetvédelmi ellenőrök 
  listája. 
Cikkely A telephelyek nyilvántarásba vétele. 
Cikkely A nyilvántarásba telephelyek listájának 
  közzététele. 
Cikkely Részvételi nyilatkozat. 
Cikkely Költségek és díjak. 
Cikkely Kapcsolat az országos, európai és nemzetközi 
  Szabványokkal. 
Cikkely A társaságok részvételének támogatása, különös 
  tekintettel a kis- és közép-méretű vállalatokra. 
Cikkely Egyéb szektorok belefoglalása. 
Cikkely Információ. 
Cikkely Szabályzat megszegése. 
Cikkely Függelékek. 
Cikkely Illetékes testületek. 
Cikkely Bizottság. 
Cikkely Módosítás. 
Cikkely Hatálybalépés. 
Függelék Környezetvédelmi irányelvekre, programokra és vezetési rendszerekre 

vonatkozó követelmények. 
Függelék Környezetvédelmi vizsgálatra vonatkozó követelmények. 
Függelék A környezetvédelmi ellenőrök felhatalmazására vonatkozó követelmények 

és az ellenőr funkciója. 
Függelék Részvételi nyilatkozatok. 
Függelék Az illetékes testületeknek nyújtandó információ a nyilvántartási kérvény 

idején vagy egy következő érvényesített környezetvédelmi ismertetés 
beterjesztésére. 

 
Bevezetés 
A szabályzat az Európai Közösségben önkéntesen alkalmazott környezetirányítási és 
auditálási rendszerben való részvételt szabályozza. 
Célja: 
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a folyamatos fejlődés elősegítése a környezetvédelmi irányelvek, programok és vezetési 
rendszer segítségével, 

 a rendszer áttekintése vagy auditja, 
 a nyilvánosság tájékoztatása a környezetvédelmi teljesítményről. 
Hatásterülete: 

 telehelye(ke)n folytatott ipari tevékenység(ek). 
Önkéntes, de a regisztrálás érdekében: 

 El kell fogadni a Társaság környezetvédelmi politikáját (irányelvét). 
 El kell végezni a telephely környezetvédelmi állapotfelmérését. 
 Környezetvédelmi programot, környezetgazdálkodási rendszert kell kialakítani. 
 A rendszert belső és külső felülvizsgálók által 1-3 éves gyakorisággal ellenőriztetni 

kell. 
 A kezdeti környezetvédelmi állapotfelmérés és az auditok ismeretében évente 

egyszer környezetvédelmi ismertetést kell készíteni. 
Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: Nincs. 
 
Határozatok 
Határozatok, amelyek közzététele, figyelembe vétele kötelező: 

 A szennyeződés megelőzésére, csökkentésére, kiküszöbölésére (a forrásnál az elvileg 
fizetett összegek alapján), az erőforrások ésszerű kezelésére, a tiszta vagy tisztább 
technológia alkalmazására vonatkozó határozatok. 

 A fenntartható fejlődésre vonatkozó határozat. 
 A Társaságok gazdaság megerősítésében, a környezet védelmében való szerepükre 

és felelősségükre vonatkozó határozat. 

 Környezetvédelmi kötelezettségeket is tartalmazó környezetvédelmi irányelv 
elfogadása. 

 A munkatársak tudatosságának és kiképzésének biztosítása. 
 Tájékoztatási kötelezettség, valamint reagálás a nyilvánosság tájékoztatási igényeire. 
 A nyilvánosság számára készítendő környezetvédelmi tájékozatók. 
 Környezetvizsgálati eljárások kialakítása. 
 A rendszer ellenőrzés céljából történő átvizsgálása. 

 Független és semleges környezetvédelmi ellenőrök biztosítása. 
 A rendszer(ek) egyforma megvalósíthatósága érdekében a Közösségben egyforma 

szabályzókat kell alkalmazni. 

 Bár a szabályzat az iparra vonatkozik, kívánatos hasonló kikötéséket is alkalmazni, pl. 
a nagykereskedelemben és a közszolgáltatásban is. 

 A már elismert szabályzókat, szabványokat úgy kell tekinteni, mint amelyek kielégítik 
a szabályzat megfelelő követelményeit. 

 A kis- és középméretű Társaságok részvételének elősegítése műszaki 
intézkedésekkel, struktúrák létesítésével, támogatással, szakértelemmel. 

 Elismerve a környezetgazdálkodási rendszerekre vonatkozó egyéb országos, európai, 
nemzetközi szabványokat, Függelékeit a szabályzathoz csatolja. 

 A szabályzatot a működési, működtetési tapasztalatok ismeretében felül kell 
vizsgálni. 
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Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: Nincs. 
 
Cikkelyek 
1. Cikkely A környezetirányítási és auditálási rendszer, illetve annak célja 
Önkéntes részvételt lehetővé tévő Közösségi rendszer, amelynek fő célja: 

 Az ipari tevékenységek kiértékelése és javítása, 
 Az információ nyilvánosság számára történő közzététele. 
További célja: 

 Ipari telephelyekre környezetvédelmi irányelvek, programok és vezetési rendszerek 
létrehozása, 

 A teljesítmény rendszeres, objektív és időszakos kiértékelése, 
 A teljesítmény információinak átadása a nyilvánosság számára. 
 
2. Cikkely Definíciók 
környezetgazdálkodási rendszer: átfogó vezetési rendszer azon része, amely a szervezeti 
struktúrát, felelősségi gyakorlatokat, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat foglalja 
magába a környezetvédelmi irányelv meghatározása és megvalósítása céljából. 
társaság: az a szervezet, amely átfogó vezetési irányítással rendelkezik tevékenységei 
felett egy adott helyen. 
(telep)hely: az egész földterület, amelyen ipari tevékenységek egy társaság irányítása 
alatt egy adott helyen folynak, beleértve a nyersanyagok, melléktermékek, 
félkésztermékek, végtermékek és hulladékanyagok bármely kapcsolatos tárolását. 
Ezenkívül jelenti az akár kijelölt, akár nem kijelölt tevékenységekbe belefoglalt 
infrastruktúrát is. 
 
3. Cikkely Részvétel a rendszerben 
Az ipari tevékenységet folytató társaságok számára nyitott, önkéntes rendszer. 
A nyilvántartásba vétel érdekében a társaságnak a következőket kell tennie: 
 az I. sz. Függelék szerint el kell fogadni a társaság környezetvédelmi irányelvét a 

környezetvédelmi szabályozó követelmények teljesítésének, a környezetvédelmi 
teljesítmény folyamatos javításának, a környezeti hatásoknak a rendelkezésre álló 
technológia gazdaságilag megvalósítható alkalmazásának megfelelő szintre való 
csökkentésének tükrében. 

 az I. sz. Függelék C részének megfelelő környezetvédelmi átvizsgálást el kell végezni, 
 be kell vezetni a telephelyet érintő környezetvédelmi programot, valamint a 

telephelyen folytatott összes tevékenységre alkalmazható környezetgazdálkodási 
rendszert az I. sz. függelék szerint, 

 el kell végezni vagy végeztetni a 4. Cikkely szerint az érintett telephelyen a 
környezetvédelmi vizsgálatokat, 

 a vizsgálatok ismereteinek tükrében környezetvédelmi célokat kell kitűzni, és 
folyamatosan felül kell vizsgálni a legmagasabb vezetési szinten a környezetvédelmi 
teljesítmény folyamatos javításának érdekében, 
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 az 5. Cikkely szerinti specifikus környezetvédelmi ismertetést kell készíteni, első 
esetben az V. függelék információit is tartalmazva, 

 a szabályzat követelményeit kielégítő környezetgazdálkodási rendszerrel kell 
rendelkezni, amely tartalmazza a 4. Cikkely és a III. függelék szerint érvényesített 
környezetvédelmi ismertetést is, 

 az érvényesített környezetvédelmi ismertetést el kell juttatni a Tagállam illetékes 
testületéhez, ahol a telephely található, valamint a nyilvánosság számára közzé kell 
tenni a 8. Cikkely szerinti nyilvántartásba vétel után. 

 
4. Cikkely Vizsgálat és jóváhagyás 
A vizsgálatot az I. sz. Függelék C részében és a II. sz. Függelékben közzétett 
kritériumok szerint a Társasághoz tartozó felülvizsgálati szakemberek vagy a Társaságon 
kívüli, de a Társaság nevében működő személyek vagy szervezetek végezhetik. 
A vizsgálat a II. sz. Függelék H részében közzétett kritériumok szerinti gyakorisággal, a 
19. Cikkelyben megfogalmazott eljárás szerint történik. 
A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a környezetgazdálkodási rendszer kielégíti-e 
a Szabályzat fontos követelményeit. 
A környezetvédelmi ismertetést a III. sz. Függelék szerint a független környezetvédelmi 
ellenőr hagyja jóvá. 
A környezetvédelmi ellenőr független legyen a telephelyi felülvizsgálótól. 
A környezetvédelmi ellenőr a következőket ellenőrizze: 

 A 3. Cikkely és az I. sz. Függelék követelményeit kielégítően megtörtént-e a 
környezetvédelmi irányelv bevezetése, 

 Az I. sz. Függelék követelményeit kielégítően létezik-e és működő képes-e a 
környezetgazdálkodási rendszer, 

 A környezetvédelmi áttekintés és vizsgálat az I. és a II. sz. Függelékek 
követelményeit kielégítően történt-e, 

 A környezetvédelmi ismertetés adatai megbízhatóak-e, és tartalmazza-e a telephely 
összes jelentős környezetvédelmi kérdését, 

A felülvizsgálat vagy ellenőrzés során nyert bármiféle információ, adat nyilvánosságra 
hozatala a Társaság vezetésének engedélyével történhet csak. 
 
5. Cikkely Környezetvédelmi ismertetés 
Környezetvédelmi ismertetés készül: 

 A kezdeti környezetvédelmi áttekintés után, 
 A rákövetkező vizsgálatok után, 
 Vagy a vizsgálati ciklus befejezését követően 
a rendszerben résztvevő minden telephely számára. 
A nyilvánosság számára tömör, érthető formában kerül megírásra. 
A környezetvédelmi jelentés a következőket kell tartalmazza: 
 A Társaság tevékenységeinek leírását a telephelyen, 

 Az összes jelentős környezeti kérdés kiértékelését, 
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 Adatok összefoglalását a szennyezőanyag kibocsátásokra, a hulladék keletkezésére, 
a nyersanyag, energia és víz fogyasztására, zajra és egyéb jelentős környezetvédelmi 
szempontra, 

 A környezetvédelmi teljesítményre vonatkozó egyéb tényezőket, 
 A környezetvédelmi irányelv, program, a vezetési rendszer bemutatását, 
 A következő ismertetés benyújtásának határidejét, 

 A megbízott környezetvédelmi ellenőr nevét. 
A környezetvédelmi ismertetés hívja fel a figyelmet az előző ismertetés óta 
bekövetkezett jelentős változásokra. 
A közbenső években egyszerűsített jelentés is készíthető a 3/c. és a 4. pontok 
figyelembe vételével, amely csak a vizsgálat vagy a vizsgálati ciklus végén kerül 
jóváhagyásra. 
Nem szükséges a környezetvédelmi ismertetést évente elkészíteni azon telephelyek 
estén, ahol 

 a telephelyen folytatott ipari tevékenység a kis és közép vállalati kategóriába esik, 
 kevés változás történt az utolsó jelentés óta. 
 
6. Cikkely A környezetvédelmi ellenőrök meghatalmazása és felügyelete 
Létre kell hozni a független környezetvédelmi ellenőrök felhatalmazására és 
tevékenységeik felügyeletére vonatkozó rendszert, intézményeket, amelyek a 
következők lehetnek: 

 A tagállamok létező felhatalmazási intézményei, 
 A 18. Cikkely illetékes testületei, 
 Megfelelő státussal rendelkező egyéb testületek. 
Biztosítani kell a testületek függetlenségét és semlegességét munkájuk végzése során. 
A szabályzat hatályba lépését követő 21. hónapon belül (Megj: 1996. Június) biztosítani 
kell a testületek működő képességét. 
Biztosítani kell a megfelelő konzultációt a testületek felállítása és irányítása során. 
Legyen meg az összhang a III. sz. Függelék követelményeivel. 
Informálni kell a Bizottságot ezen Cikkely szerint tett intézkedésekről. 
A Bizottság támogatja a Tagállamok közötti együttműködést azért, hogy 
a környezetvédelmi ellenőrök felhatalmazása ellentmondásmentes legyen, 
elősegítse a környezetvédelmi ellenőrök tevékenységeinek felügyeletét. 
A környezetvédelmi ellenőrök nem kizárólag a saját Tagállamukban végezhetik az 
ellenőrzési tevékenységet. 
 
7. Cikkely A felhatalmazott környezetvédelmi ellenőrök listája 
Minden egyes tagállam létrehozza, átvizsgálja és aktualizálja a megbízott 
környezetvédelmi ellenőrök listáját, amit 6 havonta megküldenek a Bizottságnak. 
A Bizottság az átfogó Közösségi listát megjelenteti az Európai Közösségek Hivatalos 
Folyóiratában. 
 
8. Cikkely A telephelyek nyilvántartásba vétele 
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Az illetékes testület a telephelyet nyilvántartásba veszi és nyilvántartási számot ad ki, ha 
a telephely megkapta a jóváhagyott környezetvédelmi ismertetést, és megfizette a 11. 
Cikkely szerinti nyilvántartási díjat. 
Az illetékes testület évenként aktualizálja a telephelyi listát. 
Törlik a telephelyet a listáról, ha 

 a felkéréstől számított 3 hónapon belül nem fizette be a nyilvántartási díjat, 
 nem sikerül jóváhagyott környezetvédelmi jelentést beterjeszteni, 
 a telephely nem elégíti ki a követelményeket. 
A törlésről a telephely vezetőségét is tájékoztatják. 
Megtagadják a nyilvántartásba vételt, vagy felfüggesztik a telephelyet a környezetre 
vonatkozó releváns szabályozók megszegése esetén. 
A törlésről a telephely vezetőségét is tájékoztatják. 
A visszautasítás vagy a felfüggesztés megszűnik, ha a megszegett környezeti feltételeket 
orvosolták és kielégítő intézkedések történtek annak biztosítására, hogy ilyen eset többé 
ne ismétlődjön meg. 
 
9. Cikkely A nyilvántartásba vett telephelyek listájának közzététele 
Az illetékes testületek minden év vége előtt megküldik a Bizottságnak a listák aktualizált 
változatait, amit a Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Folyóiratában minden 
évben közzétesz. 
 
10. Cikkely Részvételi nyilatkozat 
A IV. Függelék részvételi nyilatkozatainak valamelyike használható. 
Grafikus ábrázolás nem használható. 
A részvételi nyilatkozattal együtt kell megadni a telephely(ek) nevét (neveit). 
Nem használható termékek reklámozására, vagy magukon a termékeken vagy a 
termékek csomagolásán. 
 
11. Cikkely Költségek és díjak 
A telephelyek nyilvántartási eljárásaival, a környezetvédelmi ellenőrök felhatalmazásával, 
a rendszer promocionális költségeivel kapcsolatban felmerült adminisztratív költségek 
rendezésére egységes díjrendszer állítható össze. 
 
12. Cikkely Kapcsolat az országos, európai és nemzetközi szabványokkal 
Az országos, európai és nemzetközi szabványokkal megvalósított környezetgazdálkodási 
rendszereket a Szabályzat követelményeit kielégítő rendszereknek kell tekinteni 
amennyiben, 
a 19. Cikkely szerint a Bizottság elismeri, 
a hitelesítést a Tagállamban - ahol a telephely található – is elismert testület végzi. 
Az elismert szabványok és kritériumok az Európai Közösségek Hivatalos Folyóiratában 
kerülnek közlésre. 
Továbbá eleget kell tenni a 3., 5., 8. Cikkelyek követelményeinek. 
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13. Cikkely A társaságok részvételének támogatása, különös tekintettel a kis- és 
közép-méretű vállalatokra 
A Tagállamok támogathatják a kis- és közép-méretű vállalatokat a rendszerben való 
részvételre 
 műszaki, segítségnyújtási intézkedésekkel, 
 struktúrák felállításával, kifejlesztésével. 
Cél a társaságok szakértelemmel, támogatással való ellátása, amely a rendszer 
Szabályzatnak megfelelő kialakításához szükséges. 
A Tanács a Bizottság javaslata alapján támogathatja a kis- és közép-méretű vállalatokat 
a rendszerben való részvételre 
 műszaki, segítségnyújtási intézkedésekkel, 

 struktúrák felállításával, kifejlesztésével, 
 információval, oktatással, 
 a vonatkozó vizsgálati és érvényesítési eljárások nyújtásával. 
 
14. Cikkely Egyéb szektorok belefoglalása 
Kísérleti jelleggel alkalmazható az iparon kívüli szektorokra is (pl. nagykereskedelem, 
közszolgáltatás). 
 
15. Cikkely Információ 
Minden egyes tagállam biztosítja, hogy 

 a Társaságok értesüljenek a szabályzat tartalmáról, 
 a nyilvánosság értesüljön a rendszer céljairól és fő felépítéséről. 
 
16. Cikkely Szabályzat megszegése 
Jogi és adminisztratív intézkedések a Szabályzat kikötéseinek nem teljesítése esetén. 
 
17. Cikkely Függelékek 
A 19. Cikkely eljárásai, valamint a működtetés tapasztalatai alapján a Bizottság adaptálja 
a Szabályzat Függelékeit. 
 
18. Cikkely Illetékes testületek 
A 8., 9. Cikkely feladatainak végrehajtásért felelős illetékes testületeket minden egyes 
Tagállam kijelöli (Megj: 1995. Július 01.) és erről értesíti a Bizottságot. 
A Tagállamok biztosítják az illetékes testületek megfelelő összetételét (függetlenség, 
semlegesség, következetesség). 
 
19. Cikkely Bizottság 
A Bizottságot a Tagállamok képviselőiből állítják össze. A Bizottságot a bizottság 
képviselője által elnökölt választott bizottság segíti. 
A megteendő intézkedések tervét a Bizottság képviselője beterjeszti a választott 
bizottságnak. A választott bizottság többségi alapon véleményezi a tervet. A Tagállamok 
képviselőinek szavazatai súlyozva vannak, az elnök nem szavaz. 
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A Bizottság elfogadja az előirányzott intézkedéseket, amennyiben azok összhangban 
vannak a választott bizottság véleményével. 
Ha nincs meg az összhang, akkor a Bizottság terjeszti elő a Tanácsnak a megteendő 
intézkedésekre vonatkozó javaslatot, amit a Tanács a minősített többség szerint bírál el. 
 
20. Cikkely Módosítás 
Hatályba lépés követő 5 éven belül a Bizottság átvizsgálja a rendszert a működési 
tapasztalatok tükrében. 
Ha szükséges módosítást javasol a Tanácsnak különösen a rendszer működéséi körét és 
egy logogram lehetséges bevezetését illetően. 
 
21. Cikkely Hatálybalépés 
Az Európai Közösségek Hivatalos Folyóiratában való közzétételt követő 3 napon lép 
hatályba. 
A közzététel után 21 hónapig érvényes. 
 
Függelékek 
I. Függelék Környezetvédelmi irányelvekre, programokra és vezetési rendszerekre 
vonatkozó követelmények. 
 
A Környezetvédelmi irányelvek, célok és programok. 
A1. Környezetvédelmi irányelvek 
A Társaság a környezetvédelmi irányelvét és a telephelyre vonatkozó programját írásban 
lefekteti, és nyilvánosságra hozza. 

 
Elfogadják, időszakonként a környezetvédelmi vizsgálatok tükrében felülvizsgálják, és 
módosítják a legfelsőbb vezetési szinten. 
Átadják a Társaság személyi állományának, és nyilvánosan rendelkezésre bocsátják. 
A környezetvédelmi irányelv alapuljon a “Jó vezetési gyakorlatok” (D rész) közzétett 
tevékenységi elveken. 
Tartalmazzon elkötelezettséget a környezetre vonatkozó összes fontos követelmény 
teljesítésére. 
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Tartalmazzon elkötelezettséget a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítására. 
Az irányelv és a program “A taglalandó kérdések” (C rész) részben leírt feladatokkal 
foglalkozik. 
 
Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.2. (Környezeti politika). 
 
A2. Környezetvédelmi célok 
A Társaság a Társaságon belül minden fontos szinten specifikálja környezeti céljait az 
alábbiak szerint: 

R

E

K

L

A

M

Á

C

I

Ó

K

 
 a célok legyenek összhangban a Társaság Környezetvédelmi Irányelveivel, 
 ahol célszerű, ott meghatározott időtartományon belül mennyiségileg határozzák 

meg a környezeti teljesítmény folyamatos javítására irányuló kötelezettséget. 

 
 
Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.3.3. (Célok és előirányzatok). 
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A3. A telephelyre vonatkozó környezetvédelmi program 
A Társaság hozza létre és tartsa fenn a telephelyen a kitűzött célok eléréséhez a 
Társaság dokumentált Környezetközpontú Irányítási Programját, amelynek részei: 

 felelős a Társaság minden érintett funkciója és szintje számára, 
 szükséges eszközök (humán, pénzügyi, műszaki erőforrás) amelyekkel a célok 

elérhetőek, 

 ütemterv (időbeli keretek). 

 
Programokat kell készíteni új fejlesztésekre, új vagy módosított termékekre, 
szolgáltatásokra vagy eljárásokra, hogy definiálják: 
 az elérendő környezetvédelmi célokat, 

 a megvalósításhoz szükséges mechanizmusokat, 
 a változtatások, módosítások kezelésre szolgáló új eljárásokat, 
 javító jellegű mechanizmusokat. 

 
 
Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.3.4. (Környezetközpontú Irányítási 
Programok). 
 
B Környezetgazdálkodási rendszerek. 
Olyan módon kell megtervezni, kialakítani, karbantartani, hogy biztosítsa az alábbi 
követelmények teljesülését: 
 
B1. A Környezetvédelmi irányelvek, célok és programok. 
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A Társaság telephelyre vonatkozó környezetvédelmi irányelvének, céljainak és 
programjainak létrehozása és, ha szükséges, periodikus áttekintése és módosítása a 
legfelsőbb vezetés által. 
 
B2. Szervezet és személyi állomány. 
Felelősség és hatáskör: 

 azon kulcspozícióban lévő személyi állomány felelősségének, hatáskörének és 
kölcsönös kapcsolatainak definiálása és dokumentálása, akik irányítják, végrehajtják 
és figyelik a környezetre ható munkát. 

     
Vezetőségi képviselő: 

 vezetőségi képviselő kijelölése, aki hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik annak 
biztosítására, hogy a vezetési rendszer megvalósuljon és fennmaradjon. 

ügyvezető igazgató

gazdasági 

igazgató

term elés i 

igazgató

m inőségirány ítás i 

vezető

környezetirány ítás i 

vezető

 
 
Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.4.1. (Szervezeti felépítés és felelősség). 
 
Személyi állomány, kommunikáció és képzés: 
A személyi állomány között, minden szinten, az alábbiak tudomásulvételének 
biztosítására: 

 a környezetvédelmi irányelvvel és célokkal, valamint a létrehozott vezetési rendszer 
alatt alkalmazható követelményekkel való azonosulás fontossága, 

 munkatevékenységeik potenciális környezeti hatásai, és a javított teljesítmény 
környezeti hasznai, 

 szerepeik és felelősségeik a környezetvédelmi irányelvnek és céloknak, valamint a 
vezetési rendszer követelményeinek teljesítése során, 

 az egyeztetett működési eljárásoktól való eltérés potenciális következményei. 
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A képzési igények azonosítása, és megfelelő kiképzés nyújtása a személyzeti állomány 
azon összes tagjának, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. 

 
 
Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.4.2. (Képzés, tudatosság és kompetencia). 
 
A Társaság hozzon létre és tartson fenn a vonatkozó érdekelt felektől érkező, környezeti 
hatásaikat és vezetésüket érintő (belső és külső) kommunikáció vételére, 
dokumentálására és megválaszolására szolgáló eljárást. 
 
Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.4.3. (Kommunikáció). 
 
B3. Környezeti hatások. 
Környezeti hatások értékelése és nyilvántartása. 
A Társaság tevékenységei környezeti hatásainak telephelyi megvizsgálása és 
kiértékelése, valamint a jelentősként azonosított hatások nyilvántartásainak összeállítása 
(Hatásregiszter!). 

 
Az, ahol megfelelő, a következőket foglalja magába: 

 szabályozott és szabályozatlan kiáramlások a légkörbe, 
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 szabályozott és szabályozatlan kiürülések a vízbe vagy szennyvízcsatornákba, 

              
 

 szilárd és egyéb hulladékok, különösen a veszélyes hulladékok, 

 
 a föld szennyeződése, 
 a föld, víz, üzemanyagok és energia, valamint egyéb természeti erőforrások 

használata (ÖKO mérleg!), 

 hőenergia kibocsátás, zaj, rossz szagok, por, rezgés és vizuális behatás, 
 a környezet és ökoszisztéma specifikus részeire gyakorolt hatások. 
 
Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.3.1. (Környezeti tényezők). 
 
Ez az előbbiek következményeként felmerülő, vagy valószínűleg felmerülő hatásokat 
tartalmaz: 

 normál működési feltételek, 
 rendellenes működési feltételek, 
 váratlan események, balesetek és potenciális vészhelyzetek, 
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 múltbeli, aktuális és tervezett tevékenységek. 
 
A törvényhozói, szabályzó és egyéb irányelvi követelmények nyilvántartása. 
A Társaság hozzon létre és tartson fenn egy eljárást, amellyel folyamatosan biztosítja 
tevékenységei, termékei és szolgáltatásai környezetvédelmi szempontjaira vonatkozó 
összes törvényhozói, szabályzó és egyéb irányelvi követelmények nyilvántartását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.4.2. (Jogi és egyéb követelmények). 
 
B4. Művelet ellenőrzés. 
Műveleti eljárások létrehozása. 
Azon funkciók, tevékenységek és eljárások azonosítása, amelyek hatnak, vagy 
potenciális hatással vannak, a környezetre, és fontosak a Társaság irányelvére és 
céljaira nézve. 
Az ilyen funkciók, tevékenységek és folyamatok tervezése és ellenőrzése különös 
tekintettel a következőkre: 

 a tevékenység módját meghatározó dokumentált munkautasítások a Társaság 
alkalmazottainak, amelyek hiánya eltérést okozhatna a környezetvédelmi irányelvtől, 

 beszerzéssel és szerződéses tevékenységekkel foglalkozó eljárások annak 
biztosítására, hogy az érintettek eleget tegyenek a Társaság rájuk vonatkozó 
környezetvédelmi irányelvnek, 

 fontos folyamatjellemzők figyelése és ellenőrzése (kifolyó áramlások, hulladék 
eltávolítás), 

 tervezett folyamatok és berendezések jóváhagyása, 
 írásos szabványokban meghatározott teljesítmény kritériumok. 
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Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.4.6. (A működés szabályozása). 
 
Megfigyelés. 
A Társaság a telephelyre vonatkozó környezetvédelmi irányelve, programja, vezetési 
rendszere által előírt követelmények kielégítésének a társaság általi figyelése, és az 
eredmények nyilvántartásának létrehozása és karbantartása az alábbiak szerint: 
 megfigyelési információ azonosítása és dokumentálása, 

 megfigyelési eljárások specifikálása és dokumentálása, 
 

    
 

 elfogadási kritériumok megállapítása és dokumentálása, 
 

............................................... To xp

Azonosítás20
19.5

 

Mérési

bizonytalanság

Szükséges

mérési képesség

 
 
 intézkedések meghatározása, ha az eredmények nem kielégítők, 
 előző megfigyelés információjának kiértékelése és dokumentálása, amikor a 

megfigyelési rendszert a Társaság hibásnak találja. 
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Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.5.1. (Figyelemmel kísérés és mérés). 
 
Nem-teljesítés és javító művelet. 
Vizsgálat és javító művelet a Társaság környezetvédelmi irányelvének, céljainak vagy 
szabványainak nem-teljesítése estén a következők érdekében: 
A folyamatok nemmegfelelőségének okait ki kell vizsgálni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az okok megszüntetéséhez szükséges helyesbítő tevékenység tervet meg kell határozni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a helyesbítő és megelőző tevékenység kezdeményezése a felmerült kockázatnak 

megfelelő szintig, 

 
 a szabályozó és ellenőrző tevékenységek alkalmazása annak biztosítása érdekében, 

hogy bármely meghozott megelőző intézkedés hatékony legyen, 

 a javító műveletből eredményező eljárásokban tapasztalt bármely változás 
feljegyzésére. 

 
Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.5.2. (Nemmegfelelőség, valamint helyesbítő 
és megelőző tevékenység). 
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B5. Környezetgazdálkodási dokumentációs nyilvántartások. 
Dokumentáció létrehozása a következőkre való tekintettel: 

 környezetvédelmi irányelv, célok és program bemutatása átfogó módon, 
 a kulcsfontosságú szerepek és felelősségek dokumentálása, 
 a rendszerelemek kölcsönhatásainak leírása. 

Munkaköri 
leirások

ML1

Feladatok:

1.1. Hibafeltárás

1.2. Okmeghatározás

1.3. Helyesbítô

1.4. Igazolás

1.5. Megakadályozás

1.6. Megelôzés

QM

       intézkedés

                   
 
Nyilvántartások létrehozása a környezetgazdálkodási rendszer követelményei 
teljesítésének megmutatására, és azon mérték rögzítése, ameddig a tervezett 
környezetvédelmi célok teljesültek. 
 

 
 
 
Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.4.4. (A Környezetközpontú Irányítási 
Rendszer dokumentációja). 
 
B6. Környezeti vizsgálatok. 
Egy rendszeres és időszakos program kezelése, megvalósítása és áttekintése a 
következőkre való tekintettel: 

 a környezetgazdálkodási tevékenységek illeszkednek-e a környezetvédelmi 
programhoz, és megvalósításuk hatékonyan történt-e, 

 

   
 

 a környezetgazdálkodási rendszer hatékonysága a Társaság környezetvédelmi 
irányelvének kielégítése során. 
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Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: 4.6. (Vezetőségi átvizsgálás). 
 
C Taglalandó kérdések. 
A környezetvédelmi irányelv, a programok és a környezetvédelmi vizsgálatok keretén 
belül a következő kérdésekkel kell foglalkozni: 

 A környezet különböző szektorait érintő tevékenység hatásainak kiértékelése, 
szabályozása és csökkentése. 

 Energiakezelés, megtakarítások és választék. 
 Nyersanyagkezelés, megtakarítás, választék és szállítás, vízkezelés, és megtakarítás. 
 Hulladék elkerülés, újrafeldolgozás, újrafelhasználás, szállítás és hulladékeltávolítás. 
 A zaj kiértékelése, szabályozása és csökkenetése a telephelyen belül és kívül. 
 Az új termelési folyamatok kiválasztása és a termelési folyamatok változtatásai. 
 Terméktervezés (konstrukció, csomagolás, szállítás, használat, hulladékeltakarítás). 

 A vállalkozók, alvállalkozók és szállítók környezetvédelmi teljesítménye és 
gyakorlatai. 

 A környezeti szerencsétlenségek megelőzése és korlátozása. 
 Kontingencia eljárások környezeti szerencsétlenségek esetén. 
 Személyzeti állomány, információ és környezeti kérdések oktatása. 
 Külső információ környezeti kérdésekről. 
 
D Jó vezetési gyakorlatok. 
A Társaság a tevékenységeit rendszeresen ellenőrizze a környezetvédelmi teljesítmény 
folyamatos javulásának tükrében az alábbiak szerint: 

 A környezet iránti elkötelezettséget az alkalmazottak között minden szinten 
támogatni kell. 

 Az új tevékenységek, termékek, folyamatok környezetre gyakorolt hatásait előre ki 
kell értékelni. 

 A jelenlegi tevékenységek környezetre gyakorolt hatásait ki kell értékelni és figyelni 
kell. 

 A lehetséges tiszta technológia figyelembe vételével a szennyező kiáramlásokat és a 
hulladékkeletkezést megelőzni, kiküszöbölni minimumra csökkenteni a szükséges 
intézkedések meghozatalával. 

 Az anyag vagy energia véletlenszerű kiáramlásainak megakadályozása a szükséges 
intézkedések meghozatalával. 

 Figyelő eljárások létrehozása és alkalmazása a környezetvédelmi irányelvvel való 
azonosulás ellenőrzésére, és ahol szükséges létre kell hozni, és fel kell jegyezni a 
mérési eredményeket is. 

 Létre kell hozni, és aktualizálni kell a nem-teljesítés észlelése estén követendő 
eljárásokat. 

 Biztosítani kell az együttműködést az illetékes hatóságokkal a kontingencia eljárások 
bevezetése és aktualizálása érdekében a véletlenszerű kiáramlás minimalizálása 
céljából. 
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 A szükséges információt a nyilvánosság számára rendelkezésre kell bocsátani, és a 
nyilvánossággal nyílt párbeszédet kell folytatni. 

 A Társaság által készített termékek kezelésének, használatának és eltávolításának 
fontos környezeti szempontjairól megfelelő tanácsot kell nyújtani az ügyfeleknek. 

 Kikötéseket kell tenni annak érdekében, hogy a Társaság nevében a telephelyen 
dolgozó alvállalkozók a Társaság sajátjaival egyenértékű környezetvédelmi 
szabványokat alkalmazzanak. 

 
II. Függelék Környezetvédelmi vizsgálatra vonatkozó követelmények 
 
Az MSZ EN ISO 14010, MSZ EN ISO 14011 megfelelő fejezetei: maguk a szabványok. 
 
A környezeti audit irányelvei. Általános elvek (MSZ EN ISO 14010:1997). 
A környezeti audit irányelvei. Auditeljárások. A környezetközpontú irányítási rendszerek 
auditja (MSZ EN ISO 14011:1997). 
 
III. Függelék A környezetvédelmi ellenőrök felhatalmazására vonatkozó követelmények 
és az ellenőrök funkciója 
 
Az MSZ EN ISO 14012:1997 megfelelő fejezete: maga a szabvány. 
 
A környezeti audit irányelvei. A környezeti auditorok képzettségi kritériumai (MSZ EN 
ISO 14012:1997). 
 
IV. Függelék Részvételi Nyilatkozatok 
 
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI ÖKO-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIZSGÁLATI RENDSZER 
 
Ez a telephely egy környezetgazdálkodási rendszerrel rendelkezik és környezetvédelmi 
teljesítménye a Közösség öko-gazdálkodási és vizsgálati rendszere szerint a nyilvánosság 
számára jelentésre kerül. (Nyilvántartási szám:………….) 
Az összes telephely a Közösségben, ahol ipari tevékenységeinket végezzük egy 
környezetgazdálkodási rendszerrel rendelkezik és környezetvédelmi teljesítménye a 
Közösség öko-gazdálkodási és vizsgálati rendszere szerint a nyilvánosság számára 
jelentésre kerül. (Plusz a harmadik országokban tapasztalt gyakorlatokra vonatkozó 
opcionális ismertetés) 
Az összes olyan telephely (a Közösség Tagállamának Tagállamainak neve(i)), ahol ipari 
tevékenységeinket végezzük egy környezetgazdálkodási rendszerrel rendelkezik és 
környezetvédelmi teljesítménye a Közösség öko-gazdálkodási és vizsgálati rendszere 
szerint a nyilvánosság számára jelentésre kerül. 
A következő telephelyek, ahol ipari tevékenységeinket végezzük egy 
környezetgazdálkodási rendszerrel rendelkezik és környezetvédelmi teljesítménye a 
Közösség öko-gazdálkodási és vizsgálati rendszere szerint a nyilvánosság számára 
jelentésre kerül. (Telephely neve, nyilvántartási száma) 
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Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: Nincs. 
 
V. Függelék 
 
Az illetékes testületeknek nyújtandó információ a nyilvántartási kérvény idején vagy egy 
következő érvényesített környezetvédelmi ismertetés beterjesztésére, amely tartalmazza 
a következőket: 
 

Munkaköri 
leirások

ML1

Feladatok:

1.1. Hibafeltárás

1.2. Okmeghatározás

1.3. Helyesbítô

1.4. Igazolás

1.5. Megakadályozás

1.6. Megelôzés

QM

       intézkedés

                   
 
 

 A társaság neve, 
 A telephely neve és helyszíne, 
 A telephelyen folytatott tevékenységek rövid leírása, 

 A megbízott környezetvédelmi ellenőr neve és címe, aki jóváhagyja az ismertetést, 
 A következő jóváhagyott környezetvédelmi ismertetés beterjesztésének határideje. 
 
Részletesen ismertetni kell a bejegyzési kérvényben: 
 A környezetgazdálkodási rendszert, 

 A telephely számára létesített vizsgáló programot, 
 A jóváhagyott környezetvédelmi ismertetést. 
 
Az MSZ EN ISO 14001 megfelelő fejezete: Nincs. 
 
 

4.1.5. Az ISO 14001 szabvány 
Az ISO 14001 a környezetközpontú irányításról szóló szabvány, amit a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardisation - ISO) 1996 
szeptemberében adott ki. Lefekteti egy környezetközpontú irányítási rendszer 
követelményeit, önkéntes, vagy külső tanúsítás céljára. 
Az ISO 14001 bizonyos irányítási alapelveket átvesz az ISO 9000 szabványsorozattól. 
Alapját a teljeskörű minőségirányítási rendszerben (TQM - Total Quality Management) 
megismert Deming kör jelenti (PDCA modell): 
 Tervezés - Plan 

 Végrehajtás - Do 
 Ellenőrzés - Check 
 Javítás - Act 



 37 

A szabvány nem határoz meg semmilyen konkrét célt vagy határértéket a környezeti 
teljesítmény tekintetében, kivéve a környezeti politikában egyértelműen kimondott 
elkötelezettséget a jogszabályi előírások betartására, a környezetszennyezés 
megelőzésére és a folyamatos javítás elvét. 
2000 márciusára több mint 7600 európai vállalat szerezte meg az ISO 14001 tanúsítást, 
ezek közül 120 Magyarországról. Örvendetes tény, hogy a 120 tanúsított vállalat között 
az agrárium szereplői is megtalálhatók (Bábolna Takarmányipari Kft., UNILEVER 
Magyarország Kft, stb.). 2000.-ben - Európában először - valamennyi állami tulajdonban 
lévő erdőgazdaság (19) integrált formában megszerezte a KIR-t. 
 
Az ISO 14001 dióhéjban: 

 a környezetközpontú irányítási rendszer nemzetközi szabványa; 
 nemzetközileg elismert; 

 külső tanúsítás lehetséges de nem kötelező; 
 nyilvános környezeti jelentés csak önkéntes alapon; 
 elkötelezettség a jogi és egyéb előírások betartására; 
 az irányítási rendszer ciklikus fejlesztése; 
 bármely szervezetnél alkalmazható: ipar, közlekedés, szolgáltatás, pénszügyi szféra, 

agrárium stb.; 

 szabványosított irányítási rendszer (az ISO 14001 17 lépése); 
 a rendszer középpontjában a szennyezés megelőzése áll; 

 audit 1-3 évenként; 
 a környezeti hatások felmérésének módszere szabadon választható; 
 az irányítási rendszerre helyezi a hangsúlyt; 
 nem kötelező a vállalat egészét auditálni; 
 a környezeti politika nyilvános. 
 

4.1.6. Azonosságok és különbségek az ISO 14001 szabványban és 
az EMAS rendeletben 

Az EMAS és ISO 14001 követelményrendszere nagy általánosságban hasonló. 
Szerkezetükben és az alkalmazott terminológiában számottevő különbségek 
előfordulnak. A leglényegesebb különbség az, hogy az EMAS a nyilvánosság számára is 
hozzáférhető környezeti jelentés kiadását is előírja. Az ISO 14001 kizárólag a környezeti 
politika közzétételét követeli meg. 
A legfontosabb azonosságokat a következők szerint lehet összefoglalni: 
1. A környezeti politika lefektetése, amiben a vállalat megfogalmazza mit tesz, és mit 

kíván tenni 
2. A környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése, ami az alábbiakból áll: 

 környezeti megbízott, vagy KIR vezető kinevezése és segítése, aki a vállalat 
környezeti politikájának megvalósításáért felelős; 

 a KIR-rel kapcsolatos szerepek és feladatok elosztása; 
 dolgozók képzése; 
 a nemmegfelelőségek (rendszer követelményektől való eltérések) folyamatos 

figyelését és javítását szolgáló intézkedések; 
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 a teljesítés rendszeres auditálása; 

 a környezeti célok és előirányzatok meghatározása. 
 

Az EMAS és az ISO 14001 közötti legfontosabb különbségek 
EMAS ISO 14001 

Szerkezet 
A megfogalmazások nehezen érthetőek. 
Szerkezete szétszórt. 

Szempontokat cikkelyekben mutatja be. 

A megfogalmazások jól érthetőek. 
Szerkezete összefogott, konzisztens. 

Szempontokat összefoglalóan mutatja be. 

Részvétel 
Az EU országaira érvényes. 
Egyes az ipari szektorban működő vállalatok 

telephelyei (egyéb más ágazatok bevonása 
folyamatos). 

A világ bármely országára érvényes. 
Bármely szervezet, bármely része. 

Politika 
A környezeti politikának magában kell foglalni a 
"környezeti teljesítmény folyamatos fejlesztése, a 

környezeti hatások csökkentése érdekében" 

eszközölt faladatokat. 

A környezeti politikának magában kell foglalnia a 
környezeti menedzsment rendszer fejlesztésének 

feladatait. 

Kezdeti felmérés/a KIR lehatárolása 
Az első felvétel alkalmával kötelező egy kezdeti 

felmérés lefolytatása. 
Adott a környezeti hatások egy minimum listája, 

amelyet minden esetben figyelembe kell venni a 
telephely KIR-ének meghatározásakor. 

A kezdeti felmérés lefolytatása fakultatív. 

 
Adott a környezeti hatások egy ajánlott listája, 

amelyet figyelembe lehet venni a telephely KIR-
ének meghatározásakor. 

Auditálás 
Az auditálás kötelező. 

Az auditálás a telephely környezeti 
teljesítményének összes szempontját magában 

foglalja (beleértve a szabályok teljesítését is). 
Átfogó követelményrendszer, amely az auditálási 

program összes szempontját magában foglalja 
(működési terület, gyakoriság, szervezettség, 

tevékenység, jelentés, ellenőrzés). 

Az auditálás vállalati döntés alapján. 

Az auditálás a szervezet KMR-ének felmérésére 
korlátozódik. 

 
 

Korlátozott követelményrendszer. 

Nyilvános környezeti jelentés 
A résztvevőknek kötelességük legalább 
háromévente elkészíteni egy nyilvános környezeti 

jelentést. 

A résztvevőknek csak a vállalat környezeti 
politikáját kell nyilvánosságra hozni. 

Jogszabályi előírások teljesítése 
A Kompetens Testületnek jogában áll a felvételt 

elutasítani vagy felfüggeszteni, ha az illetékes 
hatósági szervek révén szabálysértésről értesül, 

azaz a jogszabályok betartása kötelező 

A jogszabályi kihágás esetén a tanusítási folyamat 

felfüggesztésének menetét, ami esetenként eltérő 
lehet, a tanúsító cégeknek kell meghatározniuk, 

elegendő elkötelezettség. 

 
Ez a két eszköz tökéletes összhangban tud működni. A magasabb követelményeket 
támasztó, és a tényleges környezeti teljesítményre nagyobb súlyt helyező EMAS 
bevezetése előtt sok vállalat alkalmazza az ISO 14001-et. Kezdőknek, és kisebb 
vállalkozásoknak egyszerűbb, később továbbfejleszthető megoldások is rendelkezésükre 
állnak. Ezekről az alapinformációk a környezeti menedzsment eszközei részben 
találhatók meg. 
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4.1.7. Az ISO 14001-es szabvány bemutatása 

Az ISO 14001 az ISO 14000 környezeti menedzsment eszközökre vonatkozó 
szabványsorozat a KIR követelményeit és alkalmazási irányelveit tartalmazó eleme. 
Az ISO 14001 az egyetlen a szabványsorozat elemei közül, melyet tanúsíttatni lehet, de 
nem kötelező. 
Az ISO 14001 az egész világon ismert és elfogadott szabvány. Elterjedésében nagy 
szerepet játszik, hogy az USA vállalatai a rendszer bevezetését feltétellé teszik a 
beszállítóik számára. 
Az ISO 14001 szabvány széleskörű elfogadottságát és elterjedését elősegítette az is, 
hogy kellően rugalmas alapokat biztosít a rendszer kiépítésére, működtetésére.  
A szervezet méretétől, tevékenységétől, kulturális és társadalmi környezetétől 
függetlenül bármely szervezet bevezetheti, de sikeres alkalmazásának előfeltétele, hogy 
legyen konkrét elképzelése az adott cégnek a rendszer bevezetéséből származó 
előnyökről; 

 legyen elkötelezett a legfelső vállalatvezetés; 
 és legyenek biztosítottak a rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez szükséges 

erőforrások. 
Az ISO 14001 a gazdaság bármely szektorában – az iparban, mezőgazdaságban, 
szolgáltatóiparban, sőt még az állami szektorban is – és bármely szervezeti szinten – 
telephelyen, vállalati központban, vagy egész szervezetre – alkalmazható. 
Az ISO 14001 megköveteli a jogszabályi megfelelés melletti elkötelezettséget, a vállalat 
környezeti teljesítményének folyamatos javítását, valamint ennek deklarálását. 
Ugyanakkor nem követeli meg –csak javasolja- a teljesítményszint számszerű 
meghatározását. A műszaki eszközök megválasztásához sem ad útmutatást, azok 
kötelező alkalmazását nem írja elő. A rendszer kiépítése, működtetése, tanúsíttatása 
csupán azt jelenti, hogy a vállalat megfelelő környezeti menedzsment rendszert 
működtet, környezeti teljesítményét ellenőrzi, értékeli és vállalja a folyamatos 
fejlesztést. 
A folyamatos fejlesztés a környezeti menedzsment rendszer továbbfejlesztésének 
folyamata, melynek célja a környezetvédelmi teljesítmény javítása, melynek nem 
feltétlen kell minden tevékenységi területen egyidejűleg zajlania, de amelynek mindig 
összhangban kell lennie a szervezet környezetvédelmi politikájával. Ezt a fejlesztést 
olyan intézkedésekkel lehet elérni, mint a termékek, szolgáltatások, folyamatok és 
berendezések továbbfejlesztése vagy a termékek minőségének javítása, a működés 
hatékonyságának növelése és az erőforrások jobb hasznosítása. 
Az ISO 14001 összesen 17 alapvető követelményt tartalmaz, amelyeket 5 fejezetben 
foglaltak össze. Ezek a következők: 

 környezeti politika; 
 tervezés; 
 végrehajtás, működtetés; 

 ellenőrző és helyesbítő intézkedések; 
 vezetőségi átvizsgálás. 
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A KIR kiépítését célul tűző vállalatok elkötelezték magukat a menedzsment rendszer 
folyamatos fejlesztése mellett. Ezt a folyamatos fejlődést példázza a Deming-kör 
(tervezés-végrehajtás-ellenőrzés-beavatkozás), melyben az egyes elemek körkörösen, 
felfelé ívelő spirális formában követik egymást. A kitűzött célok teljesítését felülvizsgálva 
folyamatosan, újabb és újabb, egyre magasabb fokú célokat kell kitűzni. 
 

4.1.7.1. Az ISO 14001-es szabvány részleteiben 
(Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek.) 

Ez a nemzetközi szabvány a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit írja le 
oly módon, hogy alkalmazható legyen mindenféle típusú és nagyságú szervezetben, és 
igazodni tudjon különböző földrajzi, kulturális és társadalmi feltételekhez. A 
megközelítés módszerét a következő ábra szemlélteti. (A következőkben használt 
számozás során a szabványpontokat vesszük figyelembe.) 
 

A rendszer folyamatmodellje 
 
 

A KIR modellje követi az olyan szervezet alapgondolatát, amely a következő elvek 
szerint épül fel: 
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Alapelvei 
 

 

 
 
 
1 Elkötelezettség és politika 
A szervezet határozza meg környezeti politikáját és biztosítsa elkötelezettségét a KIR-je 
iránt. 
 
2 Tervezés 
A szervezet készítsen tervet környezeti politikájának végrehajtásához. 
 
3 Bevezetés 
A rendszer hatékony bevezetése érdekében a szervezet fejlessze ki azokat a 
képességeket és támogató mechanizmusokat, amelyek a környezeti politika 
teljesítéséhez, a célok és az előirányzatok eléréséhez szükségesek. 
 
4 Mérés és értékelés 
A szervezet mérje, kísérje figyelemmel és értékelje ki a környezeti teljesítést. 
 
5 Átvizsgálás és javítás 
A szervezet vizsgálja át, és folyamatosan javítsa környezetközpontú irányítási rendszerét 
abból a célból, hogy általános környezeti eredményei javuljanak. 
 

AA  KKIIRR  oollyyaann  sszzeerrvveezzeettii  kkeerreettnneekk  tteekkiinntthheettőő,,  aammeellyyeett  ffoollyyaammaattoossaann  ffiiggyyeelleemmmmeell  kkeellll  

kkíísséérrnnii,,  ééss  iiddőőnnkkéénntt  áátt  kkeellll  vviizzssggáállnnii,,  hhooggyy  iirráánnyytt  lleehheesssseenn  mmuuttaattnnii  aa  sszzeerrvveezzeett  

kköörrnnyyeezzeettkköözzppoonnttúú  tteevvéékkeennyyssééggeeii  rréésszzéérree  aa  vváállttoozzóó  bbeellssőő  ééss  kküüllssőő  ttéénnyyeezzőőkknneekk  

mmeeggffeelleellőőeenn..  AA  sszzeerrvveezzeett  mmiinnddeenn  ddoollggoozzóójjaa  éérreezzzzeenn  ffeelleellőőssééggeett  aa  kköörrnnyyeezzeettii  jjeelllleemmzzőőkk  

jjaavvííttáássááéérrtt..  

ÖÖtt  kköörrnnyyeezzeettiirráánnyyííttáássii  aallaappeellvveett  

ffooggaallmmaazzttaakk  mmeegg,,  aammeellyyeett  aa  ffeellssőő  

vveezzeettőősséégg  aarrrraa  hhaasszznnáállhhaatt,,  hhooggyy  aa  

sszzeerrvveezzeett  mműűkkööddéésséétt  ffeejjlleesssszzee..  
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4.1. Általános követelmények 
A szervezet alakítson ki és tartson fenn egy Környezetközpontú Irányítási Rendszert a  

szabvány követelményei szerint: 
 
 
 
 
A nemzetközi szabvány az irányítási rendszer követelményeit a „tervezés, bevezetés, 
ellenőrzés és átvizsgálás” dinamikus ciklusos folyamat alapján építi fel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A MSZ EN ISO 14001:1997 szabvány 11. db dokumentált eljárás-utasítás 

kíván meg! 

PDCA

PLA N : A

fo lya ma t

DO : A  terv végre-

vé gre-
CHECK: A

gyakor latösszevetése a
tervvel

ACT IO N: A

gyakorlatko rrigálás

a

m egtervezés

e

hajtása
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A rendszernek képessé kell tennie a szervezet arra, hogy: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2. Környezeti politika 
Környezeti politika: a szervezet nyilatkozata általános környezeti teljesítésével 
kapcsolatos szándékairól és elveiről, amely keretet ad a környezeti célok és 
előirányzatok meghatározásához. 
A környezeti politika a hatékony KIR bevezetésének legfontosabb eleme. A politika olyan 
nyilvános és dokumentált nyilatkozat, amely jelzi a szervezet környezeti kérdéssekkel 
kapcsolatos elkötelezettségét és szándékait. A környezeti politika a szervezet általános 
irányát és alapelveit határozza meg. A környezeti politika egyúttal a rendszer céljainak, 
előirányzatainak, és ezek bevezetésének tekintetében is viszonyítási pontként szolgál. 
Kitűzi az átfogó célt a szervezet általános környezeti szintjére és a szervezettől elvárt 
eredményekre nézve, amely minden további tevékenység értékelésekor viszonyítási 
alapul fog szolgálni. A környezeti politika a szervezet KIR-ének bevezetésére és 
javítására szolgáló motor, amely arra való, hogy a szervezet fenn tudja tartani és 
lehetőleg javítani is tudja környezeti teljesítését. 

a) olyan környezeti politikát fogalmazzon meg, amely 
sajátosságainak megfelel; 

b) meghatározza a szervezet múltjából, a meglévő 
vagy tervezett tevékenységekből, termékekből 
vagy szolgáltatásokból adódó környezeti 
tényezőket a jelentős hatások megkeresése 
érdekében; 

c) felmérje a rá vonatkozó jogszabályokból vagy 
határozatokból eredő követelményeket; 

d) kijelölje a prioritásokat, valamint megfelelő 
környezeti célokat és előirányzatokat fogalmazzon 
meg; 

e) szervezeti felépítést hozzon létre és programo(ka)t 
dolgozzon ki a politika megvalósítására, valamint a 
célok és előirányzatok teljesítésre; 

f) megkönnyítse a tervezést, a szabályozást, a 
figyelemmel kísérést, a helyesbítő 
tevékenységeket, az audit- és az átvizsgálási 
tevékenységeket, biztosítsa a politikának való 
megfelelést és azt, hogy a KIR továbbra is 
megfelelően működjön; 

g) képes legyen alkalmazkodni változó 

körülményekhez. 
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A felső vezetőség határozza meg a szervezet környezeti politikáját és biztosítsa, hogy 
az: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A környezeti politika kitűzésének felelőssége a szervezet felső vezetőségének vállán 
nyugszik, ezért rendkívül fontos, hogy a szervezet felső vezetősége határozza meg és 
dokumentálja a környezeti politikát. A szervezet vezetősége felelős a politika 
végrehajtásáért és azért, hogy megadja a politika megfogalmazásához és 
módosításához szükséges kiinduló adatokat. A legalacsonyabb szint, amelyen ezt a 
politikát ki lehet dolgozni,, az olyan vezetők szintje, akiknek van hatáskörük arra, hogy 
megfelelő anyagi és  emberi erőforrásokat fordítsanak a környezetvédelmi ellenőrzésre 
és fejlesztésre.  A szervezet felső vezetősége úgy határozza meg és dokumentálja 
környezeti politikáját, hogy az beleilleszkedjen annak a nagyobb testületnek a 
politikájába, amelynek része a szervezet, és tegye ezt az illető testület jóváhagyásával, 
ha van ilyen testület. A szervezet (amelyet önálló telephelyként határozhatunk meg) 
környezeti politikája az anyacég (holding/cégközpont) tágabb „összvállalati” környezeti 
politikáján belül, kell, hogy érvényesüljön. Fontos, hogy az egyes telephelyek átfogó 
céljai és előirányzatai, környezetei programja és KIR-e tükrözze a vállalat egészének 
környezeti politikáját. Ezért ahol szükséges, ott a megfelelő szintű vezetőségnek olyan 
speciális, illetve részletesebb környezeti politikát, célokat és előirányzatokat kell 
meghatároznia, amelyek megfelelnek az egész vállalat politikájának. 

AA  kköörrnnyyeezzeettii  ppoolliittiikkaa  sszzoorroossaann  kkaappccssoollóóddiikk  aa  sszzeerrvveezzeett  kköörrnnyyeezzeettii  ttéénnyyeezzőőiihheezz..  MMiivveell  aa  

kköörrnnyyeezzeettii  ppoolliittiikkáánnaakk  mmeegg  kkeellll  ffeelleellnniiee  aa  sszzeerrvveezzeett  tteevvéékkeennyyssééggee,,  tteerrmméékkeeii  ééss  

sszzoollggáállttaattáássaaii  jjeelllleeggéénneekk,,  ffaajjttááiinnaakk  ééss  kköörrnnyyeezzeettii  hhaattáássaaiinnaakk,,  eezzéérrtt  aa  ppoolliittiikkáátt  llooggiikkuuss  

aakkkkoorr  mmeeggsszzeerrkkeesszztteennii,,  aammiikkoorr  aa  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  kkéérrddéésseekkeett  tteelljjeess  eeggéésszzéébbeenn  

áátttteekkiinntteettttéékk..  

a) megfeleljen a szervezet tevékenysége, termékei 
és szolgáltatásai jellegének, fajtáinak és 
környezeti hatásainak; 

bb))  ttaarrttaallmmaazzzzoonn  eellkköötteelleezzeettttssééggeett  aa  ffoollyyaammaattooss  

jjaavvííttáássrraa  ééss  aa  kköörrnnyyeezzeettsszzeennnnyyeezzééss  

mmeeggeellőőzzéésséérree;;  

cc))  ttaarrttaallmmaazzzzoonn  eellkköötteelleezzeettttssééggeett  aa  vvoonnaattkkoozzóó  

kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  jjooggsszzaabbáállyyookk  ééss//iillll..  

hhaattáárroozzaattookk,,  vvaallaammiinntt  aa  sszzeerrvveezzeett  áállttaall  vváállllaalltt  

eeggyyéébb  kköövveetteellmméénnyyeekk  tteelljjeessííttéésséérree;;  
d) adjon keretet a környezeti célok és 

előirányzatok megfogalmazására, és 
felülvizsgálatára; 

ee))  lleeggyyeenn  ddookkuummeennttáállvvaa,,  bbeevveezzeettvvee,,  ffeennnnttaarrttvvaa,,  ééss  

lleeggyyeenn  iissmmeerrtteettvvee  mmiinnddeenn  aallkkaallmmaazzoottttaall;;  

f) legyen hozzáférhető a nyilvánosság számára. 
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MMiinndd  aazz  MMSSZZ  EENN  IISSOO  1144000011  ((44..22bb))  ééss  aazz  EEMMAASS  ((33aa  cciikkkkeellyy))  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aazz  áállllaannddóó,,  

iilllleettvvee  aa  ffoollyyaammaattooss  jjaavvííttááss  ééss  aa  kköörrnnyyeezzeettsszzeennnnyyeezzééss  mmeeggeellőőzzéésséérree  iirráánnttii  

eellkköötteelleezzeettttssééggeett..  AAzz  EEMMAASS--ttóóll  eellttéérrőőeenn  aazzoonnbbaann  aazz  MMSSZZ  EENN  IISSOO  1144000011--bbee  bbeelleeéérrtteennddőő  aa  

kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  tteelljjeessííttmméénnyy  jjaavvííttáássaa,,  mméégg  hhaa  eezz  nneemm  iiss  kkaatteeggoorriikkuussaann  

mmeeggffooggaallmmaazzootttt  kköövveetteellmméénnyy  iiss..  
Az MSZ EN ISO 14001 4.2. pontja alapján nincs olyan konkrét követelmény, hogy az 
átfogó környezetvédelmi jogszabályoknak, illetve szabályozásoknak eleget kell tenni, 
csak erre elkötelezettnek kell lenni. A politika tükrözze a felső vezetőség 
elkötelezettségét az idevonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és/ill. határozatok, 
valamint a szervezet által vállalt egyéb követelmények teljesítésére és a folytonos 
további javításra. Ha a vállalat nem felelt meg a szabályozási követelményeknek, de 
ennek tudatában van és a szabályozó testület olyan elfogadott programmal rendelkezik, 
amelynek céljai és előirányzatai között szerepelt a jogszabályi megfelelés bevezetése, 
akkor ezt az auditorok elfogadják. 
 

 
 
A politika szolgálja azt az alapot, amelyre a szervezet ráépíti a célokat és 
előirányzatokat. A politika legyen eléggé világos ahhoz, hogy azt megértsék a belső és a 
külső érdekelt felek. A politikát helyes időszakonként felülvizsgálni és módosítani, hogy 
tükrözze a változó feltételeket és ismereteket. Alkalmazási területe legyen világosan 
körülhatárolva. 
 

 
 
 



 46 

 
A környezeti politika vegye figyelembe a következőket: 

 
 

 
 
 
 

 
4.3. Tervezés 
A szervezet készítsen tervet környezeti politikájának végrehajtásához. 
A KIR tervezéssel kapcsolatos elmei tartalmazzák a következőket: 

 a környezeti tényezők megkeresését és a hozzájuk tartozó környezeti hatások 
kiértékelését; 

 a jogszabályokban felsorolt követelményeket; 
 a környezeti politikát; 
 a belső teljesítési kritériumokat; 

 a környezeti célokat és előirányzatokat; 
 a környezeti terveket és irányítási programot. 
 
4.3.1. Környezeti tényezők 
Környezet: a szervezet közvetlen környezet, amelyben az működik, beleértve a levegőt, 
a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az 
embereket és ezek kölcsönhatásait. 
Környezeti tényező: valamely szervezet tevékenységeinek, termékeinek, vagy 
szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel. 
Környezeti hatás: a környezetben végbemenő mindennemű változás – akár káros, akár 
hasznos – amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységeiből, termékeiből vagy 
szolgáltatásaiból származik. 
A szervezet politikája, céljai és előirányzatai alapuljanak a tevékenységeivel, termékeivel 
vagy szolgáltatásaival kapcsolatos környezeti tényezők és lényeges környezeti hatások 
ismeretén. Ez biztosíthatja, hogy a vele kapcsolatos lényeges környezeti hatások 
figyelembe legyenek véve a környezeti célok kitűzésekor. 

 a szervezet fő céljai, távlati elgondolásait, 
alapvető értékeit és szándékait; 

 az érdekeltek követelményeit és a velük való 
kapcsolatot; 

 a folyamatos javítás szükségességét; 
 a környezetszennyezés megelőzését; 

 az irányelveket; 
 a koordinációt más szervezeti politikákkal (pl. 

minőségpolitikával, munkaegészségügyi és 
munkabiztonsági politikával); 

  aa  ssppeecciiáálliiss  hheellyyii  vvaaggyy  rreeggiioonnáálliiss  ffeellttéétteelleekkeett;;  

  aazz  iiddeevvoonnaattkkoozzóó  kköörrnnyyeezzeettii  sszzaabbáállyyzzaattookkaatt,,  

ttöörrvvéénnyyeekkeett  ééss  mmááss  kkrriittéérriiuummookkaatt,,  aammeellyyeekkeett  aa  

sszzeerrvveezzeett  mmaaggááéévváá  tteesszz..  
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Eljárási utasítás(oka)t (1.) kell készíteni és fenntartani amely(ek) kimutatja 
(kimutatják) a szervezet: 

 A szervezetnek a környezet szempontjából elfoglalt helyzetét a kezdeti környezeti 
állapot felmérésével lehet megállapítani. Ez felölelheti a következőket: 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
Minden esetben meg kell fontolni a működési feltételek teljes skáláját, beleértve a 
lehetséges baleseti és vészhelyzeteket. A kezdeti környezeti állapotfelmérés folyamatát 
és eredményeit dokumentálni kell, és meg kell határozni a KIR kiépítés lehetőségeit. 
A felmérés végrehajtásának néhány általánosan használt módszere: 
 kérdőívek; 
 beszélgetések; 

 ellenőrzőlisták; 
 közvetlen ellenőrzés és mérés; 
 a feljegyzések átvizsgálása. 

a) a tevékenységeiből, termékeiből, szolgáltatásaiból 
fakadó azon környezeti tényezőket, amelyeket a 
szervezet be tud vonni az ellenőrzési körébe, és 
amelyekre nézve elvárható, hogy azt befolyásolni 
is tudja; 

b) meghatározza, hogy mely tényezőknek van vagy 
lehet jelentős befolyásuk a környezetre. 

a) a jogszabályokban és szabályzatokban lefektetett követelmények 
kikeresését; 

b) a szervezet tevékenységeivel, termékeivel, vagy szolgáltatásaival 
kapcsolatos környezeti tényezők megállapítását, hogy 
meghatározhassa azokat, amelyeknek környezeti szempontból 
lényeges hatásuk van vagy lehet és a velük kapcsolatos 
felelősségeket; 

c) a helyzet értékelését a vonatkoztatható belső kritériumokhoz, külső 
szabványokhoz, szabályzatokhoz, útmutatókhoz és irányelvekhez 
viszonyítva; 

d) a jelenlegi környezetközpontú irányítási gyakorlatot és eljárásokat; 
e) a beszerzéssel és a szerződéskötésekkel kapcsolatos jelenlegi 

politikát és eljárásokat; 
f) a korábbi nemmegfelelőségi eseteket kivizsgálásából származó 

visszacsatolások adatait; 
g) a versenyelőny-szerzési lehetőségeket; 
h) az érdekelt felek véleményét; 
i) egyéb, olyan szervezeti rendszerek funkcióit és tevékenységeit, 

amelyek előmozdíthatják vagy akadályozhatják a környezeti célok 
elérését. 
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A szervezetek konzultáció céljából kereshetnek külső erőforrásokat is: 

 kormányzati szerveket a törvények és engedélyek vonatkozásában; 
 helyi vagy regionális könyvtárakat vagy adatbázisokat; 

 más szervezeteket információcsere céljából; 
 ipari egyesületeket; 
 nagyobb fogyasztói szervezeteket; 
 az alkalmazott berendezések gyártóit; 
 üzleti kapcsolatokat (pl. a hulladék anyagok elszállítóival és ártalmatlanítóival); 
 szakértői segítséget. 
A környezeti hatások felmérése kiterjed: 
 az üzemszerű és a nem üzemszerű működésre, 

 a műszaki balesetekre, vészhelyzetekre, 
 a múltbeli tevékenységekre és eredményekre, 
 valamint magába foglalja a következőket: 
 a légkörbe jutó kibocsájtást, 
 az élővizekbe jutó kibocsátásokat, 

 a szilárd és más hulladékokat, azok kezelését, 
 a talajszennyezést, 
 a nyersanyagok és más természetes erőforrások felhasználását, 
 az energiagazdálkodást, 
 a zajt, szagot, port, rezgést. 

            
A szervezet biztosítsa, hogy: 

 
a) a környezeti célok kitűzésekor figyelembe vegyék 

a jelentős befolyásokkal kapcsolatos környezeti 
tényezőket; 

b) az információ naprakész állapotú legyen. 
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4.3.2. Jogi és egyéb követelmények 
Eljárási utasítást (2.) kell készíteni és fenntartani, amelynek segítségével: 

 
 
 
 
 

A jogi és egyéb követelmények ismerete, az azoknak 
való megfelelés különösen vizsgálandó azokban az 
esetekben, ha: 
 

 
Annak érdekében, hogy a szervezet fenn tudja tartani a jogszabályok betartását, meg 
kell keresnie, és meg kell értenie a tevékenységeire, termékeire és szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályozások követelményeit. A szabályozások többféle alakban létezhetnek: 
 az illető tevékenységre vonatkozó előírások (pl. helyi működési engedélyek); 

 az illető szervezet termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozó előírások; 
 a szervezet iparágára vonatkozó előírások; 
 a környezetvédelemre vonatkozó általános törvények; 
 felhatalmazások, licencek, engedélyek; 
 megállapodások hatóságokkal; 

 nem kötelező irányelvek. 
A jó rendszer a jelentősebb jogszabályváltozásokat már a megjelenés előtt azonosítja, 
megnövelve ezzel a teljesítéshez rendelkezésre álló időt. Annak érdekében, hogy 
könnyebben lehessen figyelemmel kísérni a jogi követelményeket, a szervezet készíthet 
egy listát és esetleg nyilvántartó lapokat mindazokról a jogszabályokról és 
határozatokról, amelyek a szervezet tevékenységeit, termékeit, vagy szolgáltatásait 
érintik. 
Az azonosított követelményekhez megadhatjuk az alábbiakat: 

 pár szavas utalás a környezetvédelmi vonatkozásra; 
 időbeli és térbeli érvényességi tartomány; 
 felelős személy; 

 Felderíthetők, megismerhetők és értelmezhetők a 
jogi és a szervezet által vállalt egyéb 
követelmények, amelyek a szervezet 
tevékenységének, termékeinek vagy 
szolgáltatásainak környezeti tényezőire 
vonatkoznak. 

a) e szempontok figyelembevételére a múltban még 
nem került sor; 

b) új szabályzás lépett életbe, vagy a régi változott; 
c) új technológia, vagy szolgáltatás alkalmazására, 

bevezetésére kerül sor; 
d) meglévő technológia, vagy szolgáltatási folyamat 

módosítására kerül sor. 
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 vonatkozó határértékek; utalás környezetvédelmi eljárásra és utasításra, amely a 
teljesítést, ellenőrzést segíti elő. 

Ha a külső szabványok nem felelnek meg a szervezet igényeinek, vagy ha nincsenek is 
ilyenek, akkor célszerű kidolgozni és bevezetni belső prioritások és kritériumokat. A 
teljesítés belső kritériumai és a külső szabványok együttesen segítik a szervezet saját 
céljainak és előirányzatainak kitűzésében. 
Példák olyan területekre, amelyeken a szervezetnek lehetnek belső kritériumai a 
teljesítés megítéléséhez: 

 irányítási rendszerek; 
 az alkalmazottak felelősségi körei; 
 beszerzés, tulajdonkezelés és elidegenítés; 
 beszállítók; 
 alvállalkozók; 
 termékgondozás; 

 környezetvédelmi kommunikációk; 
 kapcsolat a szabályozási szervekkel; 
 felkészültség és reagálás környezeti káresetekre; 
 környezettudatosság és képzés; 
 környezeti mérések és javítások; 

 folyamatokkal kapcsolatos kockázatok csökkentése; 
 a környezetszennyezés megelőzése és takarékosság az erőforrásokkal; 
 beruházási projektek; 
 a folyamatok módosítása; 
 a veszélyes anyagok kezelése; 

 a hulladékok kezelése; 
 vízkezelés; 
 a levegőminőség szabályozása; 
 energiagazdálkodás; 
 szállítás. 
 
4.3.3. Célok és előirányzatok 
Környezeti cél: általános, a környezeti politikából következő, lehetőleg számszerűen 
kifejezett környezeti feladat, amelyet a vállalat tűz ki maga elé. 
Környezeti előirányzat: lehetőleg számszerűen kifejezett, a szervezetre, vagy annak 
részeire vonatkozó, a környezeti célokból következő részletes teljesítési követelmény, 
amelyet a célok elérése érdekében meg kell adni, és teljesíteni kell. 
Környezeti teljesítés: a KIR mérhető eredményei, viszonyítva a környezeti tényezőknek a 
szervezet által megvalósított, a környezeti politikán, célokon és előirányzatokon alapuló 
szabályozásához. 
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A szervezet hozza létre és tartsa fenn a Szervezet dokumentált környezeti céljait és 
előirányzatait a Szervezet minden egyes érintett funkciója és szintje számára. 
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A szervezet a célok megfogalmazásakor és felülvizsgálatakor vegye figyelembe: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
A célokat úgy helyes kitűzni, hogy ezek megvalósításával teljesíteni lehessen a vállalat 
környezeti politikáját. Ezek a célok a környezeti politikában meghatározott, elérni kívánt 
környezeti eredmények. A környezeti célok kitűzésekor figyelembe kell venni a 
környezeti átvizsgálások megállapításait, a számba jövő környezeti tényezőket és az 
ezekkel kapcsolatos környezeti hatásokat. 
Ezután lehet kitűzni a környezeti előirányzatokat, amelyek megadják az egyes konkrét 
időszakban elvárt megvalósítást. A célok konkrétak és az előirányzatok mérhetők 
legyenek, ha ez lehetséges. Ahol erre mód van, figyelembe kell venni a megelőző 
intézkedések lehetőségét. 
A célok és az előirányzatok lehetnek olyanok, amelyek a szervezet egészére kiterjednek, 
vagy szűkebbek, amelyek csak egy-egy munkaterületre vagy konkrét tevékenységre 
vonatkoznak. 

a) környezeti politikát, beleértve a 
környezetszennyezés megelőzése iránti 
elkötelezettséget; 

b) a jogi és az egyéb követelményeket; 
c) a Szervezet jelentős környezeti 

szempontjait; 
d) a lehetséges műszaki megoldásokat; 
e) a pénzügyi, működési, üzleti 

követelményeket; 

f) az érdekelt felek véleményét. 
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A vezetés megfelelő szintjén kell meghatározni a célokat és az előirányzatokat. Az 
EMAS1836/93 túlmegy ezen, és azt követeli meg, hogy mindez a lehető legmagasabb 
irányítási szinten valósuljon meg. Az MSZ EN ISO 14001:1997 megköveteli, hogy a felső 
vezetés tisztában legyen a célokkal és előirányzatokkal, de nem kívánja meg azt, hogy a 
célok és előirányzatok kialakításában konkrét részt vállaljon. 
Az alkalmazandó műszaki megoldás kiválasztásánál célszerű figyelembe venni a 
rendelkezésre álló legjobb műszaki megoldás (BAT) alkalmazását, ha: 
 
 

 

 

 
 
 
A szervezet azonban nem köteles olyan költség-elszámolási módszert alkalmazni, amely 
külön kimutatja a környezeti költségeket. 
 
A célok kötelezettséget tartalmazhatnak a következőkre: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A célok és előirányzatok kitűzése után célszerű megfontolni, hogy a szervezet milyen 
mérőszámokat vezessen be a teljesítés mérésére. Ezek a jelzőszámok szolgálnak alapul 
a környezeti teljesítés értékelés rendszerében, és ezek szolgáltatnak információt mind a 
KIR-ről, mind a működésben lévő rendszerről. 

a) ez gazdaságos; 
b) ha ennek haszna arányban áll a 

költségekkel; 
c) ha ez helyénvalónak látszik. 

 csökkenteni kell a hulladékokat és az 
erőforrások pazarlását; 

 csökkenteni kell, vagy meg kell szüntetni a 
szennyező anyagok kibocsátását a környezetbe; 

 a terméket úgy kell megtervezni, hogy 
előállításakor, használatakor és hulladékká 
válása után a környezeti hatás a lehető 
legkisebb legyen; 

   eeelll llleeennnőőőrrrzzzééésss   aaalllaaatttttt   kkkeeelll lll   tttaaarrrtttaaannniii   aaa   nnnyyyeeerrrsssaaannnyyyaaaggg   

fffooorrrrrrááásssááánnnaaakkk   kkkööörrrnnnyyyeeezzzeeetttiii   hhhaaatttááásssáááttt;;;   

 az új fejlesztések jelentős káros környezeti 
hatását a lehető legkisebbre kell csökkenteni; 

 fokozni kell az alkalmazottak környezeti 

tudatosságát. 
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A környezeti teljesítés jelzőszámai lehetnek: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A célokat és előirányzatokat időnként át kell vizsgálni, és felül kell bírálni, figyelembe 
véve az érdekelt felek véleményét. 
 
4.3.4. Környezetközpontú irányítási program(ok) 
AA  KKIIRR  ssiikkeerreess  bbeevveezzeettéésséénneekk  kkuullccsseelleemmee  eeggyy  vvaaggyy  ttööbbbb  pprrooggrraammkkéésszzííttééssee  ééss  

aallkkaallmmaazzáássaa..  AA  kköörrnnyyeezzeettkköözzppoonnttúú  iirráánnyyííttáássii  pprrooggrraamm((ookk))  sseeggííttiikk  aa  sszzeerrvveezzeetteett  aa  

kköörrnnyyeezzeettii  eerreeddmméénnyyeekk  jjaavvííttáássáábbaann..  AA  tteevvéékkeennyyssééggeekk  áállttaalláánnooss  tteerrvveezzéésséénn  bbeellüüll  eell  kkeellll  

kkéésszzíítteennii  aa  sszzeerrvveezzeett  kköörrnnyyeezzeettkköözzppoonnttúú  iirráánnyyííttáássii  pprrooggrraammjjáátt,,  aammeellyy  ffeellöölleellii  aa  sszzeerrvveezzeett  

mmiinnddeenn  kköörrnnyyeezzeettii  ccéélljjáátt..  AAnnnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,  hhooggyy  eezz  mmiinnééll  hhaattéékkoonnyyaabbbb  lleeggyyeenn  aa  

kköörrnnyyeezzeettkköözzppoonnttúú  iirráánnyyííttáássii  tteerrvveezzéésstt  bbee  kkeellll  ééppíítteennii  aa  sszzeerrvveezzeett  ssttrraattééggiiaaii  tteerrvveezzéésséébbee..  

  

AA  pprrooggrraamm  iirráánnyyoozzzzaa  eellőő  aazz  úújj  tteevvéékkeennyyssééggeekk  kköörrnnyyeezzeettii  ááttvviizzssggáálláássáátt  iiss..  

a) a felhasznált nyersanyag és energia 
mennyisége; 

b) a kibocsátott környezetszennyező anyagok 
mennyisége; 

c) a végtermék mennyiségére vonatkoztatott 
hulladékmennyiség; 

d) anyag-, és energiafelhasználás hatékonysága; 
e) a környezeti káresetek száma (pl. határértékek 

túllépése); 
f) a környezeti balesetek száma (pl. nem tervezett 

környezetszennyezés); 
g) az újrafeldolgozott hulladékok aránya; 
h) a csomagolásban az újrafeldolgozott anyagok 

aránya; 
i) a termékegységre eső járműkilométer; 
j) a konkrét szennyezőanyagok mennyisége; 
k) környezetvédelmi beruházások; 
l) peres eljárások száma; 
m) kijelölt vadvédelmi terület nagysága. 
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A szervezet hozzon létre és tartson fenn programo(ka)t céljainak és előirányzatainak 
eléréséhez, amely tartalmazza: 
 

 
 
A program azt írja le, hogy miképpen fogja a szervezet elérni a célokat és az 
előirányzatokat, megadja az ütemterveket, és megjelöli azokat a személyeket, akik 
felelősek a szervezet környezeti politikájának megvalósításáért. 
A programot fel lehet osztani a szervezet egyes működési területeinek konkrét elemei 
szerint. A teendők vonatkozhatnak: 
 

 
 

 
Termékek esetében a program foglalkozhat: 

 műszaki tervvel; 
 anyagokkal; 
 gyártási folyamatokkal; 
 termékek használatával; 
 végső megsemmisítéssel. 

a) a célok és előirányzatok eléréséhez a 
felelősségek meghatározását a szervezet 
minden egyes érintett funkciója és szintje 
számára; 

b) azokat az eszközöket és időbeli kereteket, 
amelyek útján ezek elérhetőek. 

 egyedi folyamatra; 
 projektre; 

 termékre; 
 szolgáltatásra; 
 munkahelyre, 
 az üzem területén belül valamely 

létesítményre. 
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Létesítmények vagy folyamatok jelentős módosításai esetén foglalkozhat a program: 
 

 
 

HHaa  eeggyy  pprroojjeekktt  úújj  ffeejjlleesszzttéésseekkkkeell  ééss  úújj,,  vvaaggyy  mmóóddoossííttootttt  tteevvéékkeennyyssééggeekkkkeell,,  tteerrmméékkeekkkkeell  

vvaaggyy  sszzoollggáállttaattáássookkkkaall  kkaappccssoollaattooss,,  aakkkkoorr  ––  hhaa  sszzüükkssééggeess  ––  aa  pprrooggrraammoo((kkaa))tt  mmóóddoossííttaannii  

kkeellll  aannnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,  hhooggyy  aa  kköörrnnyyeezzeettkköözzppoonnttúú  iirráánnyyííttááss  aazz  iilllleettőő  pprroojjeekkttrree  iiss  

vvoonnaattkkoozzzzoonn..  AA  pprrooggrraamm((ookk))  lleeggyyeenn((eekk))  ddiinnaammiikkuuss((aakk)),,  rreennddsszzeerreesseenn  bbíírráálljjáákk  ffeellüüll,,  hhooggyy  

ttüükkrröözzzzéékk  aa  sszzeerrvveezzeett  ccéélljjaaiinnaakk  ééss  eellőőiirráánnyyzzaattaaiinnaakk  vváállttoozzáássáátt..  
 
4.4. Bevezetés 
A rendszer hatékony bevezetése érdekében a szervezet fejlessze ki azokat a 
képességeket és támogató mechanizmusokat, amelyek a környezeti politika 
teljesítéséhez, a célok és az előirányzatok eléréséhez szükségesek. 
Azok a képességek és támogatások, amelyekre a szervezetnek szüksége van, állandóan 
fejlődnek, egyrészt az érintett felek részéről támasztott követelmények, másrészt az 
üzletmenet dinamikus környezete és a folyamatos javítás következtében. A szervezet 
csak úgy valósíthatja meg környezeti céljait, ha rendszereit, stratégiáját, forrásait és 
szervezeti felépítését ezekre irányítja, és ezekkel összhangba hozza. 
A KIR bevezetéssel kapcsolatos elmei tartalmazzák a következőket: 

 szervezeti felépítés és felelősség; 
 képzés, tudatosság és kompetencia; 
 kommunikáció; 
 a KIR dokumentációja; 
 a dokumentumok kezelése; 

 a működés szabályozása; 
 felkészültség és reagálás vészhelyzetekre. 

 a tervezéssel; 
 a műszaki tervezéssel; 
 a szerkesztéssel; 
 a megbízások kiadásával; 

 a működtetéssel; 
 a szervezet által meghatározandó 

megfelelő időben a leszereléssel. 
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4.4.1. Szervezeti felépítés és felelősség 
A vezetőség elkötelezettsége: 
Ahhoz, hogy egy KIR sikeres legyen, szükséges, hogy a szervezet minden alkalmazottja 
elkötelezze magát. Ennek az elkötelezettségnek a vezetőség legmagasabb szintjén kell 
működnie. 
A felső vezetőségnek bizonyítania kell elkötelezettségét a környezetközpontú irányítási 
rendszer iránt úgy, hogy: 

 
 
 
Felelősségi körök, és hatáskörök: 
A KIR általános hatékonyságát biztosító feladatkört megfelelő hatáskörrel, hozzáértéssel 
és erőforrásokkal rendelkező tapasztalt személy(ek)re vagy funkcionális részlegre 
célszerű bízni. Az operatív vezetők világosan határozzák meg az alkalmazott személyzet 
munkaköri kötelezettségeit, és tartozzon a KIR hatékony bevezetése és a környezetei 
eredmények elérése feladat- és felelősségi körükbe. A teljes KIR alkalmazása érdekében 
minden alkalmazott legyen felelős feladatkörén belül a környezeti eredményekért. 
Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a KIR hatékony kialakítását és bevezetését, 
ki kell osztani a megfelelő feladatköröket. Meg kell határozni, és dokumentálni kell a 
szerepeket, a felelősségi és hatásköröket és ezeket ismertetni is kell az érintettekkel, 
hogy segítse a hatékony környezetközpontú irányítást. 
 

 
 

a) megfogalmazza a szervezet környezeti 
politikáját; 

b) gondoskodik a KIR bevezetéséről; 
c) gondoskodik az erőforrásokról a KIR 

bevezetésének és fenntartásának biztosítása 
céljából. 
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A KIR-ben az első számú vezetőtől a segédmunkásokig pontosan meg kell határozni, 
hogy ki miért tartozik felelősséggel. Ezt, ahol lehetséges be kell építeni a munkaköri 
leírásokba és a személyes teljesítményértékelésbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A környezettel kapcsolatos kötelezettségeket nem lehet kizárólag a környezettel 
összefüggő funkciókhoz kötni, hanem ki kell terjeszteni a szervezet más területeire is. 
 

A környezeti feladatkörök az alábbiak lehetnek 
 

Beosztás Környezeti feladatkör 

Elnök-igazgató, ügyvezető 
igazgató, igazgatótanács 

Általános környezetvédelmi irányok kijelölése 

Elnök-igazgató, ügyvezető 
igazgató, környezetirányítási 
vezető 

Környezeti politika megfogalmazása 

Illetékes vezetők Környezeti célok és előirányzatok, programok 
kidolgozása 

Környezetirányítási vezető Környezetvédelmi figyelemmel kísérés és mérés 

Operatív vezető A környezetvédelmi jogszabályok betartásának 
biztosítása 

Minden vezető A környezetvédelmi tevékenység folyamatos 
javításának biztosítása 

Értékesítés és marketing 
munkatársai 

A fogyasztók környezetvédelmi igényeinek 
feltárása 

Beszerzők A beszállítók környezetvédelmi elvárásainak 
feltárása 

Pénzügyi/számviteli vezetők A számviteli eljárások környezetvédelmi 
szempontokat is figyelembevevő kialakítása és 
fenntartása 

Minden alkalmazott A meghatározott környezetirányítási eljárások 
teljesítése 
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A szervezet környezeti politikájának megvalósításhoz és a céljainak eléréséhez 
szükséges megfelelő emberi, fizikai (pl.: eszközök, berendezések, stb.) és pénzügyi 
forrásokat meg kell határozni, és rendelkezésre kell bocsátani. 
A vezetőség gondoskodjon azokról az erőforrásokról, beleértve az emberi erőforrásokat, 
a szakmai jártasságot, a műszaki és a pénzügyi erőforrásokat, amelyek a 
környezetközpontú irányítási rendszer bevezetéséhez, fenntartásához, 
eredményességének folyamatos fejlesztéséhez szükségesek. 
 
 

 
A KIR szervezetének kialakítását döntően: 

 a meg. szervezet mérete; 
 környezeti hatásai; 
 és anyagi lehetőségei; 

 határozzák 
 
Az erőforrások elosztásakor a szervezetek kidolgozhatnak olyan eljárásokat, amelyek 
útján követni tudják a keletkező hasznot és a környezet vagy a vele kapcsolatos 
tevékenységek költségeit. Ide tartoznak például a szennyezés ellenőrzésének, a 
hulladékoknak és az ártalmatlanításnak a költségei. 
 
A vezetőség képviselője: 
A szervezet felső vezetősége jelöljön ki egy vagy több olyan vezetőségi megbízottat, 

ügyvezető igazgató

gazdaság i 

igazgató

term elési 

igazgató

m inőség irányítási 

vezető

környezetirányítási 

vezető
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akinek minden más felelősségi körétől függetlenül meghatározott szerepe, felelősége és 
hatásköre van arra, hogy 
 

 
 
 

 
4.4.2. Képzés, tudatosság és kompetencia 
AAzzáállttaall,,  hhooggyy  kküüllöönn  ffeejjeezzeetteett  sszzáánn  ééss  kküüllöönn  kköövveetteellmméénnyyeekkeett  sszzaabb  aa  kkééppzzééss,,  aa  

ttuuddaattoossssáágg  ééss  kkoommppeetteenncciiaa  kkéérrddéésseeiinneekk,,  aazz  IISSOO  1144000011  kküüllöönnööss  jjeelleennttőőssééggeett  ttuullaajjddoonníítt  

aazz  iirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerr  eezzeenn  ttéénnyyeezzőőjjéénneekk..  AA  ttuuddaattoossssáággnnaakk  ééss  aa  kkoommppeetteenncciiáánnaakk  aa  ccíímmbbee  

ttöörrttéénnőő  bbeevvoonnáássaa  aannnnaakk  eelliissmmeerrééssee,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkaaeerrőő  kkééppzzeettttssééggéénneekk  kkéérrddééssee  ssookk  

eesseettbbeenn  ttúúllmmuuttaatt  aazz  eeggyyeess  kkééppzzééssii  kkéérrddéésseekkeenn,,  ééss  aarrrraa  uuttaall,,  hhooggyy  aa  sszzeemmééllyyzzeettnneekk  iiss  

rreennddeellkkeezznniiee  kkeellll  aa  mmeeggffeelleellőő  áállttaalláánnooss  ffeellffooggáássssaall,,  ééss  kkoommppeetteenncciiáávvaall..  IIllyy  mmóóddoonn  aa  

sszzaabbvváánnyy  eelliissmmeerrii  aazz  eellmméélleettii  kkééppzzeettttssééggeett  ééss  aa  sszzaakkmmaaii  ttaappaasszzttaallaattoott..  
A KIR bevezetésének sikere azon múlik, mennyire tudják azt elfogadtatni a szervezetben 
dolgozó összes alkalmazottal. Éppen ezért fontos, hogy a környezetvédelmi 
megfontolásokat megértsék a szervezeti hierarchia valamennyi szintjén. 
A felső vezetőségnek kulcsszerepe van a környezeti tudatosság kifejlesztésében és az 
alkalmazottak ösztönzésében azáltal, hogy elmagyarázza nekik a szervezet környezeti 
értékeit és közli elkötelezettségét a környezeti politika iránt. Az egyes emberek 
elkötelezettsége fogja átváltoztatni a KIR-t a papírmunkából, hatékony folyamattá, ha 
mindenki átérzi a környezeti értékek ráeső részét. 
A szervezet minden tagjának meg kell értenie annak fontosságát, hogy azok a 
környezeti célok és előirányzatok megvalósuljanak, amelyek az illető feladat- és /vagy 
felelősségi körébe tartoznak, és kapjon mindenki kellő bátorítást ahhoz, hogy ezt a 
szemléletet magáévá is tegye. Az alkalmazottak maguk is ösztönözzék, ha kell, a 
többieket is hasonló magatartásra. 
A folyamatos fejlesztésre való motiválás fokozható azzal is, ha az alkalmazottak 
elismerésben részesülnek a környezeti célok és előirányzatok elérésért, és ha bátorítást 
kapnak arra, hogy javaslatokat tegyenek a környezeti eredmények további javítását 
szolgáló intézkedésekre. 

a) biztosítva legyen a környezetközpontú 
irányítási rendszer követelményeinek 
meghatározása, bevezetése és 
fenntartása az MSZ EN ISO 14001:1997 
szabványnak megfelelően; 

b) készüljenek jelentések a 
környezetközpontú irányítási rendszer 
eredményeiről a felső vezetőség számára 
átvizsgálás céljából, és hogy ez alapul 
szolgáljon a környezetközpontú irányítási 
rendszer tökéletesítéséhez. 
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A terület eredményességének egyik kulcskérdése, hogy hogyan ismeri el a szervezet az 
alkalmazottak által elért környezeti eredményeket. 
 

 
 
A szervezet tárja fel a képzési szükségletet. Követelje meg, hogy mindazok, akiknek 
munkája lényeges hatással lehet a környezetre, megfelelő képzésben részesüljenek. A 
környezeti célok eléréshez szükséges ismereteket és szaktudást meg kell határozni. 
Ezeket az egyén kiválasztásakor, felvételekor, képzésekor, szaktudásának fejlesztésekor 
és folyamatos oktatásakor figyelembe kell venni. 
 
Eljárási utasítás(oka)t (3.) kell készíteni és fenntartani a képzési szükségletek 
megállapítására, amely(ek) által a szervezet alkalmazottai vagy tagjai minden egyes 
funkcionális részlegben és minden egyes szinten tudatában legyenek: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 milyen jelentősége van annak, hogy a környezeti 
politika, az eljárás-utasítások, a 
környezetközpontú irányítási rendszer és 
tevékenységeinek követelményei teljesüljenek, 
hozzájárulva a célok és előirányzatok 
eléréséhez; 

  mmeellyyeekk  aa  lléénnyyeeggeess  kköörrnnyyeezzeettii  hhaattáássookk  ––  aa  

mmeegglléévvőőkk  ééss  aa  lleehheettssééggeesseekk  --,,  aammeellyyeekk  aa  

mmuunnkkáájjuukkbbóóll  eerreeddnneekk;;  

 milyen előnyök származnak abból, ha az egyéni 
teljesítményük javul; 

 mi a szerepük és felelősségük abban, hogy a 
környezeti politika, az eljárás-utasítások, a 
környezetközpontú irányítási rendszer és 
tevékenységeik követelményei teljesüljenek, 
beleértve a felkészülést vészhelyzetekre és a 
reagálási követelményeket (4.4.7. fejezet); 

 milyen következményei lehetnek annak, ha 
eltérnek az előírt operatív eljárásoktól. 
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A szervezet azt is, követelje meg, hogy minden a helyszínen a megbízásait teljesítő 
vállalkozók igazolni tudják, hogy alkalmazottai megkapták az előírt képzést, és 
rendelkeznek azokkal az ismeretekkel és szaktudással. amelyek segítségével munkáját 
„környezeti szempontból felelősségteljesen” képes végezni. 
 

 
  

AA  vveezzeettőősséégg  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg  aa  ttaappaasszzttaallaatt,,  aa  hhoozzzzááéérrttééss  ééss  aa  kkééppzzééss  sszzüükkssééggeess  sszziinnttjjéétt,,  

aammeellyy  aazz  aallkkaallmmaazzoottttaakk  kkééppeessssééggéétt  bbiizzttoossííttjjaa,,  kküüllöönnöösseenn  aazzookkéétt,,  aakkiikk  aa  KKIIRR  eeggyyeess  

ssppeecciiaalliizzáálltt  ffuunnkkcciióóiitt  tteelljjeessííttiikk..  MMiinnddaazzookk  aa  sszzeemmééllyyeekk,,  aakkiikk  oollyyaann  ffeellaaddaattookkaatt  tteelljjeessíítteenneekk,,  

aammeellyyeekk  jjeelleennttőőss  kköörrnnyyeezzeettii  hhaattáásstt  ookkoozzhhaattnnaakk,,  vváálljjaannaakk  kkoommppeetteennsssséé  mmeeggffeelleellőő  kkééppzzééss,,  

ggyyaakkoorrllaatt  ééss//vvaaggyy  ttaappaasszzttaallaattsszzeerrzzééss  úúttjjáánn..  

  

 
 
Olyan oktatásra, és képzésre van szükség, amely biztosítja, hogy az alkalmazottak 
mindig jól ismerjék: 
 

 
 
 

 
 
 

 
A képzés szintjei és részletei függhetnek a feladattól. 

a) a jogszabályok követelményeit; 
b) a belső előírásokat; 
c) a szervezet politikáját; 
d) céljait. 
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A képzési programoknak: 

 
 

 
 
 

 
A képzési programok a következőket tartalmazhatják: 

 
 

 
 
 

 
4.4.3. Kommunikáció 
Érdekelt fél: olyan személy vagy csoport, akit, vagy amelyet egy szervezet környezetei 
teljesítése érdekel vagy érint. 
A szervezetnek a kommunikációt kétoldalú folyamatként kell felhasználniuk, hogy 
felismerjék a környezetvédelmi kérdéseket és azokat a KIR-en belül helyesen tudják 
megközelíteni. 

 növelniük kell a tudatosságot, és ki kell alakítaniuk 
a támogatást a szervezeten belül a KIR és a 
speciális környezetvédelmi programok számára; 

 segíteniük kell abban, hogy megtalálják azt a 
jelenlévő tehetséget, erőforrást és szaktudást, 
amelynek igénybe vételével elősegíthető a 
bevezetés; 

 segíteniük kell a pontos kommunikáció 
tervezésében és előkészítésében, amely a 
megfelelő szintet és hallgatóságot eléri. 

 az alkalmazottak képzési szükségleteinek 
meghatározását; 

 a képzési terv kidolgozását a meghatározott 
szükségletek kielégítésére; 

 annak ellenőrzését, hogy a képzési program 
megfelel-e a jogszabályoknak vagy szervezet 
követelményeinek; 

 az alkalmazottak kiválasztott csoportjainak 
képzését; 

 az elvégzett képzés dokumentálását; 

 az elvégzett képzés értékelését. 
 



 63 

 
Eljárási utasítást (4.) kell készíteni és fenntartani a környezeti tényezőkkel és a KIR-
rel kapcsolatban, amely szabályozza a: 
 

 
A kommunikáció magában foglalja eljárások bevezetését a szervezet környezeti 
tevékenységeire vonatkozó belső és, ha célszerű külső jelentésekre annak érdekében, 
hogy: 

 
Bizonyos körülmények között az érdekelt felek problémáira adandó válaszok 
tartalmazhatnak információt a szervezet működésével kapcsolatos környezeti hatásokról. 
A szervezet fontolja meg a külső kommunikációs eljárásait a számára jelentős környezeti 
tényezőkkel kapcsolatban, és határozatát dokumentálja. Ez a cikkely az EMAS-ra való 
tekintettel szerepel a szabványban, amely megköveteli, hogy a szervezet átfogó 
környezetvédelmi állásfoglalását nyilvánosan hozzáférhetővé tegye. Az MSZ EN ISO 
14001:1997 hasonló kijelentésre vonatkozó előírást nem tartalmaz. 
A KIR figyelemmel kísérésnek (4.5.1.), auditjának (4.5.4.) és vezetőségi átvizsgálásának 
(4.6.) eredményeit közölni kell azokkal, akik a szervezeten belül az eredményekért 
felelősek. 
 
 
 
 
 

a) belső kommunikációt a szervezet különböző 
szintjei és funkcionális részlegei között; 

b) külső érdekelt felektől érkező lényeges környezeti 
információ átvételét, dokumentálását, az azokra 
történő reagálást (az érdekelt felektől érkező 
kérések megválaszolását); 

c) környezeti vészhelyzetekkel kapcsolatos hatósági 
kommunikációt a tervezés, és egyéb hatósági 

kérdéseket illetően... 

a) megmutassuk a vezetőség környezeti elkötelezettségét; 
b) foglalkozzunk a szervezet tevékenységeivel, termékeivel, és szolgáltatásaival 

kapcsolatos környezeti tényezőkkel összefüggő problémákkal; 
c) fokozzuk a szervezet környezeti politikájával, céljaival, előirányzataival és 

programjaival kapcsolatos tudatosságot; 
d) tájékoztassuk a belső vagy belső érdekelt feleket a szervezet KIR-jéről, 

illetőleg annak eredményeiről. 
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A megfelelő információszolgáltatásról való gondoskodás a vállalat alkalmazottai és más 
érdekelt felek részére azt a célt szolgálja, hogy motiváljuk az alkalmazottakat, és arra 
ösztönözzük a közvéleményt, hogy elismerje a szervezetnek a környezeti eredmények 
javítására tett erőfeszítéseit. 
 

 
 

AA  ttáájjéékkoozzttaattóókk  lleeggggyyaakkrraabbbbaann  aazz  aalláábbbbii  ttéémmaakköörröökkrree  tteerrjjeeddnneekk  kkii::  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
A környezeti információk közzétételének lehetséges módjai: 
 

 
 

a) a szervezet működési területe; 
b) környezeti politika, célok, előirányzatok és 

programok; 
c) a KIR folyamatai (beleértve az érdekelt felek 

bevonását és az alkalmazottak elismerését); 
d) a környezeti teljesítmény értékelése (beleértve a 

kibocsátásokat, az erőforrások megőrzését, a 
követelmények teljesítését, a termékbevezetést és 
a kockázatot); 

e) a továbbfejlesztési lehetőségek; 
f) kiegészítő információk; 

g) az elmondottak igazolása független fél által. 

a) éves beszámoló jelentések, tájékoztatók a médiában fizetett hirdetések által; 
b) nyitott napok, fórumok szervezése és azon telefonszámok közzététele, ahová a 

reklamációk és a kérdések intézhetők; 
c) hirdető táblán való közzététel, újságok, gyűlések; 
d) számítógép útján továbbított üzenetek a szervezeten belül. 
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4.4.4. A KIR dokumentációja 
A szervezet világosan határozza meg azokat a dokumentum fajtákat, amelyek a 
hatékony működési eljárásokat és szabályozásokat írnak elő és vezetnek be. 
 
A szervezet alakítson ki és őrizzen meg - papíron, vagy elektronikus formában – 
információt, amely: 
 

 
 
 
 
 

Munkaköri 
leirások

ML1

Feladatok:

1.1. Hibafeltárás

1.2. Okmeghatározás

1.3. Helyesbítô

1.4. Igazolás

1.5. Megakadályozás

1.6. Megelôzés

QM

       intézkedés

                   
 
Ez lényegében egy kézikönyv lenne, de ilyen kézikönyv összeállítására az MSZ 

EN ISO 14001 nem kötelez! 
 
A dokumentáció legyen elég részletes ahhoz, hogy: 
 

 
 
A KIR dokumentáció létezése növeli az alkalmazottak tudatosságát abban a tekintetben, 
hogy mit kell tenniük a szervezet környezeti céljainak teljesülése érdekében, továbbá 
lehetővé teszi a rendszer és a környezeti eredmények értékelését. 
 

AA  ddookkuummeennttáácciióó  jjeelllleeggee  ééss  mméérrttéékkee  ffüügggg::  

                 Dokumentáció        Működés 
 

a) tartalmazza a KIR elemeinek leírását; 
b) tartalmazza a KIR elemek kölcsönhatásainak leírását; 
c) megadja a kapcsolódó iratok azonosítóit  

a) a KIR magvát képező elemeket és az elemek 
kölcsönhatásait leírja; 

b) útbaigazítást adjon ahhoz, hogy hol lehet 
részletesebb információt kapni a KIR konkrét 
részeinek működéséről. 

 a szervezet nagyságától, tevékenységétől; 
 a folyamatok bonyolultságától és kölcsönhatásaitól; 
 a személyzet felkészültségétől; 
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Ahol a KIR elemeit beépítették a szervezet általános irányítási rendszerébe, ott a 
környezettel kapcsolatos dokumentációt is be kell építeni a meglévő dokumentációs 
rendszerbe. Nem szükséges, hogy önálló kézikönyvként jelenjen meg! A dokumentáció 
használatának megkönnyítése érdekében a szervezet megfontolhatja egy összesítő 
dokumentum (kézikönyv) kialakítását és fenntartását, hogy: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 egybefoglalja a környezeti politikát, 
célokat és előirányzatokat; 

 információt adjon a folyamatokról; 
 leírja azokat az eszközöket, 

amelyekkel a környezeti célok és 
előirányzatok elérhetők; 

 dokumentálja a kulcsszerepeket, 
felelősségeket és eljárásokat; 

 bemutassa a szervezeti felépítés 
ábráját; 

 iránymutatást adjon az ezzel 
összefüggő dokumentációhoz, és ahol 
szükséges leírja a szervezet irányítási 
rendszerének egyéb elemeit; 

 bemutassa, hogy a szervezet számára 
megfelelő KIR elemeket, belső 
szabványokat és működési 
eljárásokat bevezették; 

 bemutassa a telephelyi vészhelyzeti 
terveket. 

 
 
 
 
 

MKK

EKK

  Munkautasítások

Cimkék, bizonylatok, feljegyzések...

Min.pol.

 

 
Az ilyen összefoglaló dokumentum hivatkozási alapul szolgálhat a szervezet KIR-ének 
bevezetéséhez és fenntartásához. 
 
Az MSZ EN ISO 14001:1997 követelményként szabja meg a KIR „kulcselemeinek” 
leírását és az egyes eljárások dokumentálását, ám ezen túlmenően kevés konkrét 
iránymutatást ad a rendszer felépítésére nézve. A minőségirányítási rendszerek 
kialakítása során szerzett tapasztalatokra támaszkodva, a szervezetek általában az ott 
szokásos hierarchikus modellt használják a KIR dokumentációs rendszerének kialakítása 
során. 
Ennek szintjei a következők: 

 Környezeti politika 
 Az „irányadó” dokumentum (Kézikönyv) 
 Eljárás-utasítások 
 Munkautasítások 
 Címkék, bizonylatok 
 
4.4.5. A dokumentumok kezelése 
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A szervezet hozzon létre dokumentumokat oly módon, hogy ezek elegendőek legyenek a 
KIR bevezetéséhez, és őrizze meg ezeket. A szervezetek elsődleges célja a KIR 
eredményes bevezetése és a környezeti teljesítés, nem pedig az, hogy bonyolult 
dokumentációkezelési rendszert hozzon létre. 
Eljárási utasítást (5.) kell készíteni és fenntartani, amely a szabvány által előírt 
dokumentumok kezelésére vonatkoznak, amelynek biztosítani kell, hogy: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A dokumentáció: 
 

 
 

 

  

  

  

  

EElljjáárráássii  sszzaabbáállyyookkaatt  ééss  ffeelleellőőssssééggii  kköörröökkeett  kkeellll  kkiiaallaakkííttaannii  ééss  

ffeennnnttaarrttaannii  aazz  eeggyyeess  ddookkuummeennttuumm  ffaajjttáákk  kkiiaaddáássáárraa  ééss  mmóóddoossííttáássáárraa..  
 
4.4.6. A működés szabályozása 
A mindennapi tevékenységek szabályozásával a szervezet csökkenti a környezetre 
gyakorolt hatásai jelentőségét. A szabvány megköveteli, hogy a szervezet szabályozókat 
fejlesszen ki a környezeti politika támogatására, illetve az annak való megfelelés 
biztosítására, hogy ellenőrizni lehessen a teljesítményt a célok és előirányzatok 
függvényében. 

 a dokumentumok fellelhetők legyenek; 

 a dokumentumokat időről időre felülvizsgálják, ha 
szükséges, módosítsák, alkalmazhatóságukat az 
erre felhatalmazott személyek hagyják jóvá; 

 az egyes dokumentumok mindenkor érvényes 
változatai hozzáférhetőek legyenek mindazokon a 
helyeken, ahol a KIR hatékony működése 
szempontjából lényeges műveleteket végeznek; 

 az elavult dokumentumokat azonnal eltávolítsák az 
összes kibocsátási és alkalmazási helyről, vagy más 
módon biztosítsák, hogy ezek ne kerüljenek 
véletlenül alkalmazásra; 

   mmmiiinnndddeeennn   ooolllyyyaaannn   eeelllaaavvvuuulllttt   dddoookkkuuummmeeennntttuuummmooottt,,,   aaammmeeelllyyyeeettt   jjjooogggiii    

oookkkbbbóóó lll   ééésss///vvvaaagggyyy   aaannnnnnaaakkk   tttaaarrrtttaaalllmmmiii   iiisssmmmeeerrreeettteee   cccééé lll jjjááábbbóóó lll    

őőőrrriiizzznnneeekkk   mmmeeeggg,,,   mmmeeegggfffeeellleeelllőőőeeennn   mmmeeegggjjjeeelllööö lll jjjeeennneeekkk...   

a) legyen olvasható; 
b) legyen rajta dátum (a módosítások dátuma is); 
c) tárolás legyen rendezett; 
d) legyen előírva a megőrzés időtartama. 
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A szervezet jelölje meg azokat a műveleteket és tevékenységeket, amelyek – a 
szervezet politikájával, céljaival és előirányzataival összhangban – az ott megállapított 
jelentős környezeti tényezőkkel kapcsolatosak. 
A szervezet tervezze meg ezeket a tevékenységeket, beleértve ezek további 
fenntartását, hogy biztosítani tudja ezek végrehajtását az előírt feltételek között. 
 
Dokumentált eljárási utasítás(oka)t (6.) kell készíteni és fenntartani: 
 

 
 
A működés szabályozása, több mint a „folyamatszabályozás” („régi” ISO 9001/2 4.9-es 
pontja), mivel beletartozik minden a KIR-rel kapcsolatos művelet vagy tevékenység is, 
amelyek túlléphetnek a folyamatszabályozás, a telephely „négy” fala, az anyavállalat, 
sőt, akár az ország keretein is! 
 
A működés szabályozásának és eljárásainak kialakításakor, továbbfejlesztésekor vagy 
módosításakor a szervezetnek figyelembe kell vennie azokat a különféle műveleteket és 
tevékenységeket, amelyek a jelentős környezeti hatásokhoz hozzájárulnak. 
 
A tevékenységek az alábbiakat tartalmazhatják: 
 

 amelyek hiánya eltérést okozhatna a 
környezeti politikától, a céloktól és az 
előirányzatoktól; 

 amelyek működési kritériumokat 
tartalmaznak; 

 a Szervezet által használt javak és 
szolgáltatások jelentős környezeti 
tényezőire; 

 amelyet ismertetni kell a beszállítókkal, 
ill. az alvállalkozókkal. 

a) kutatási, fejlesztési és műszaki tervezési 
tevékenység; 

b) beszerzés; 
c) alvállalkozások; 
d) alapanyag kezelés és tárolás; 
e) gyártási és karbantartási folyamatok; 
f) laboratóriumok; 
g) termékek tárolása; 
h) szállítás; 
i) marketing és reklámtevékenység; 
j) vevőszolgálat; 
k) tulajdonszerzés vagy építés; 
l) tulajdon, eszközök módosítása. 
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A lehetséges eljárás-utasítások: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.7. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre 
Terveket és eljárási utasítást (7.) kell készíteni a potenciális vészhelyzetek és a 
környezeti balesetek kezelésére, amellyel a szervezet: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A működési eljárások és szabályozások (tervek) tartalmazzák – ahol ez értelmezhető – a 
következő megfontolásokat: 
 

 

 Energiafelhasználás. 
 Levegő-tisztaságvédelem. 

 Víz- szennyvízkezelés. 
 Felszínalatti vizek és talajvédelem. 
 Hulladékkezelés. 
 Zajvédelem. 

aa))  felismeri a balesetek és vészhelyzetek 
bekövetkezésének lehetőségét;  

b) megfelelően reagálni tud a balesetek és 
vészhelyzetek bekövetkezésére; 

c) a balesetek és vészhelyzetek során 
bekövetkező környezeti hatások 
megelőzhetők, és csökkenthetők. 

 

a) vétlen kibocsátások a levegőbe; 
b) vétlen kibocsátások vízbe és talajba; 
c) vétlen kibocsátásokból származó konkrét 

környezeti és ökológiai hatások. 
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Az eljárások vegyék figyelembe mindazokat az eseményeket, amelyek a következő 
okokból következnek vagy következhetnek be: 

 normálistól eltérő üzemi viszonyok; 
 események; 
 és potenciális vészhelyzetek. 
 
A vészhelyzetekre vonatkozó tervek a következőket tartalmazhatják: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A követelmények teljesítéséhez a kockázatok módszeres elemzésére van szükség, amely 
nem korlátozódhat a válsághelyzetekre, fő feladatának a megelőzést kell tekinteni. A 
kockázatértékelés (risk-management) szakaszai: 
 a szervezet számára még ismeretlen kockázatok felmérése és jellemzése; 

 ezek mértékének és bekövetkezési valószínűségének elemzése; 
 a felismert és elemzett kockázatok okainak feltárása és a leküzdésükre alkalmas 

módszerek és rendszabályok kimunkálása. 
A környezeti kockázat szempontjából fontos adat a veszélyes anyagokból fajtánként a 
telephelyen egy időben tárolt mennyiség. Ezek mennyiségét az előzetes állapotfelmérés 

 vészhelyzeti szervezet és felelősségek; 
 a kulcsszemélyek felsorolása; 

 a vészhelyzetszolgálatok részletezése (pl. 
tűzoltórészleg, a kiömléseket eltakarító 
szolgálat); 

 belső és külső kommunikációs tervek; 
 a különféle típusú vészhelyzetekre 

vonatkozó teendők terve; 
 információ veszélyes anyagokról 

(beleértve az egyes anyagok potenciális 
hatását a környezetre) és intézkedéseket 
ezeknek a környezetbe kerülése estén; 

 képzési terv és hatásosság ellenőrzése. 

1. A szervezet vizsgálja felül, és ha 
szükséges, módosítsa felkészültségét a 
vészhelyzetekre és a reagálási eljárásait, 
különösen balesetek vagy vészhelyzetek 
bekövetkezése után. 

2. A szervezet vesse időnként vizsgálat alá 
ezeket az eljárásokat, a célszerűségnek 
megfelelően. 



 71 

keretében kell tisztázni. Csökkentésére javasolt a logisztikai megoldás, a „just in time” 
áruszállítás alkalmazása. Ekkor a kapcsolódó környezetei tényezők átkerülnek a 
beszállítók hatáskörébe és így a szervezet indirekt hatásai közé. 
A szabványpont sok kérdésben határos a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
irányítási rendszer követelményeivel. Ezért célszerű, ha a kettő terület szakemberei 
szorosan együttműködnek, és rendszeres munkamegbeszéléseken koordinálják 
tevékenységüket. 
 
4.5. Ellenőrző és helyesbítő tevékenység 
A szervezet mérje, kísérje figyelemmel és értékelje ki a környezeti teljesítést. 
A hatékony ellenőrzés fenntartása érdekében szükséges az „ellenőrizd (Check) és 
avatkozz be (Action)” visszacsatolási kör, hogy el lehessen végezni a tökéletesebb 
teljesítés érdekében szükséges áttervezést. Az MSZ EN ISO 14001:1997 szabvány 
szerinti visszacsatolásba beletartozik a kulcsfontosságú jellemzők figyelemmel kísérése 
és mérése, a helyesbítő és megelőző intézkedések sora, a feljegyzések kezelése, a belső 
auditok és a vezetőségi átvizsgálás. 
A figyelemmel kísérése és mérés, értékelés, és a kapott információknak megfelelő 
cselekvés az elsődleges módja annak, hogy biztosítsuk a KIR helyes és folyamatos 
javítás követelményének megfelelő működését. A feljegyzések teszik lehetővé a 
szervezet számára annak bizonyítását, hogy a rendszer megfelel a lefektetett 
programnak. A belső audittal a szervezet folyamatosan ellenőrzi, hogy a kijelölt céloknak 
megfelelően és hatékonyan működik-e egy adott rendszer. A vezetőségi átvizsgálás a 
szervezet üzleti és stratégiai tervező tevékenységének része, és az üzleti élet 
eredményének átvizsgálásával, a beszámoltatással, a költségvetési-, nyereség- és 
veszteség-előrejelzésekkel van összefüggésben. 
 
4.5.1. Figyelemmel kísérés és mérés 
A szabványpont azt a célt szolgálja, hogy a szervezet a már meghatározott jelentős 
hatásokra összpontosítson, különösen és konkrétan a szabályozásból adódó 
követelményeknek való megfelelésre. 

AA  ffiiggyyeelleemmmmeell  kkíísséérrééss,,  mméérrééss  ééss  kkiiéérrttéékkeellééss  aa  KKIIRR  kkuullccsstteevvéékkeennyyssééggeeii,,  aammeellyyeekk  

bbiizzttoossííttjjáákk,,  hhooggyy  aa  sszzeerrvveezzeett  tteelljjeessííttmméénnyyee  öösssszzhhaannggbbaann  lleeggyyeenn  aa  mmeegghhaattáárroozzootttt  KKIIRR  

pprrooggrraammmmaall..  MMeeggffeelleellőő  rreennddsszzeerrtt  kkeellll  mműűkkööddtteettnnii  aa  ttéénnyylleeggeess  tteelljjeessííttééss  ffiiggyyeelleemmmmeell  

kkíísséérréésséérree  ééss  mméérréésséérree,,  eeggyybbeevveettvvee  aazztt  aa  KKIIRR  ééss  aazz  üüzzeemmeelleetteettééssii  ffoollyyaammaattookk  tteerrüülleetteeiinn  

mmeeggffooggaallmmaazzootttt  ccééllookkkkaall..  
 
Eljárási utasítást (8.) kell készíteni a jelentős környezeti hatást kifejtő események 
műveletek, tevékenységek: 
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Az eredményeket elemezni kell, és fel kell használni a sikeres területek meghatározására 
és annak feltárására, hogy mely tevékenységek tekintetében van szükség javító 
tevékenységre és fejlesztésre. 
 
Feljegyzésre kerül minden olyan információ, amelyből meg lehet ítélni: 
 

 
 
 

 
Legyenek megfelelő folyamatok annak biztosítására, hogy az adatok megbízhatóak 
legyenek, pl.: az eszközök és a vizsgálóberendezések kalibrálására, a szoftver és a 
hardver mintavételes ellenőrzésére. A környezeti hatások mérésére alkalmazott 
megfigyelő- és mérőberendezéseket kalibrálni és karbantartani kell. A folyamatról 
készült feljegyzéseket meg kell őrizni. 

a) rendszeres figyelésére és mérésére; 
b) eredményeinek feljegyzésére; 
c) eredményeinek összehasonlítására a 

szervezet környezeti céljaival és 
előirányzataival; 

d) vonatkozó jogszabályai és szabályzatai 
módosulásának figyelemmel kísérésére. 

a) a Szervezet környezetvédelmi 
teljesítményét; 

b) az érintett műveletek szabályozottságát; 
c) a Szervezet céljainak és előirányzatainak 

teljesülését; 
d) azt, hogy a teljesítés megfelel-e a 

szervezetre vonatkozó jogszabályoknak 
és szabályzatoknak. 
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A környezeti teljesítést megfelelően bemutató jelzőrendszer kialakítása a szervezet 
folyamatos feladata. 
 

AAzz  iillyyeenn  jjeellzzőőkk  lleeggyyeenneekk::  

  

  

  

  

  

  

  

  

AAzz  aauuddiittoorrnnaakk  mmeeggffeelleellőő  ggyyaakkoorrllaattii  ttuuddáássssaall  kkeellll  rreennddeellkkeezznniiee  aa  sszzeerrvveezzeett  

tteevvéékkeennyyssééggeeiivveell  ééss  tteerrmméékkeeiivveell  kkaappccssoollaattooss  kköörrnnyyeezzeettii  kkéérrddéésseekkrrőőll  aahhhhoozz,,  hhooggyy  

hheellyyeesseenn  éérrttéékkeellhheessssee  aa  kkiivváállaasszzttootttt  ffiiggyyeelleemmmmeell  kkíísséérrééssii  ééss  mméérrééssii  kkrriittéérriiuummookk  

mmeeggffeelleellőőssééggéétt..  TTiisszzttáábbaann  kkeellll  ttoovváábbbbáá  lleennnniiee  aa  nnyyoommoonnkköövveettééss  eelléérrhheettőő  lleeggjjoobbbb  

tteecchhnnoollóóggiiáájjáávvaall,,  ééss  aazzzzaall,,  hhooggyy  aazz  eezzeekkbbeenn  rreejjllőő  mméérrééssii  ttéénnyyeezzőőkk  ééss  

ppoonnttoossssáággii//ppoonnttaattllaannssáággii,,  iilllleettvvee  mmeeggbbíízzhhaattóóssáággii  jjeelllleemmzzőőkk  hhooggyyaann  hhaattáárroozzzzáákk  mmeegg  aazz  

aallkkaallmmaazzootttt  rreennddsszzeerrtt..  

  
4.5.2. Nemmegfelelőség, valamint helyesbítő és megelőző tevékenység 
Nemmegfelelőség: eltérés az előírt követelményektől. 
Helyesbítő tevékenység: a maradandó környezeti károsodás elkerülése és a 
nemmegfelelőség okának megszüntetése érdekében tett intézkedések. 
Megelőző tevékenység: hasonló nemmegfelelőség más tevékenységeknél való elkerülése 
érdekében tett intézkedések. 
A mérés, a figyelemmel kísérés, az auditok és a KIR egyéb átvizsgálásai során 
tapasztaltakat, a következtetéseket és a javaslatokat dokumentálni kell, és meg kell 
állapítani, hogy milyen helyesbítő és megelőző tevékenységre van szükség. A 
vezetőségnek biztosítania kell, hogy ezeket a helyesbítő és megelőző tevékenységeket 
bevezessék, valamint rendszeresen ügyeljenek ezek hatásosságának biztosítására. 

a) objektívek; 
b) ellenőrizhetőek; 
c) reprodukálhatóak; 
d) jellemzőek a szervezet tevékenységeire; 
e) feleljenek meg a szervezet környezeti 

politikájának; 
f) gyakorlatiak; 
g) költségük álljon arányban 

hatékonyságukkal; 

h) alkalmazhatóak az adott technológiára. 
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Eljárási utasítást (9.) kell készíteni a felelősségi és az illetékességi körök 
megállapítására az alábbi területeken: 
 

  

  
  

  

AA  nneemmmmeeggffeelleellőősséégg  eerreeddhheett::  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a) a nemmegfelelőség okának megjelölése, 
kivizsgálása, kezelése; 

b) az okozott hatás csökkentése; 
c) a szükséges helyesbítő és megelőző 

tevékenység megjelölése, kezdeményezése, 
bevezetése, a végrehajtására történő 
intézkedés; 

d) a nemmegfelelőség megismétlődésének 
elkerülése érdekében szabályozás bevezetése, 
vagy módosítása. 

Mindennemű helyesbítő és megelőző 
tevékenység, amely a meglévő vagy a 
lehetséges nemmegfelelőségek okainak a 
kiküszöbölésére irányul, legyen arányban a 
probléma nagyságával és összemérhető a 
szóban forgó környezeti hatással. A helyesbítő 
tevékenységgel járó dokumentáció feleljen meg 

a helyesbítő tevékenység mértékének. 

a) az üzem vagy az egyes berendezések elégtelen 
működéséből; 

b) az üzem vagy az egyes berendezések 
meghibásodásából; 

c) emberi mulasztásból; 

d) menedzsment rendszer hiányosságaiból. 
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AA  mmeeggeellőőzzőő  iinnttéézzkkeeddééss  ffeellttéétteelleezzii  aa  ffiiggyyeelleemmmmeell  kkíísséérrééss  ééss  mméérrééssii  aaddaattookk  tteerrvvsszzeerrűű  ééss  

rreennddsszzeerreess  ááttvviizzssggáálláássáátt,,  hhooggyy  mmeegglleehheesssseenn  tteennnnii  aa  mmeeggffeelleellőő  llééppéésseekkeett  mméégg  aa  

nneemmmmeeggffeelleellőősséégg  eellőőffoorrdduulláássaa  eellőőtttt..  

HHaa  nneemmmmeeggffeelleellőősséégg  ffoorrdduulltt  eellőő,,  aa  mmeeggtteetttt  hheellyyeessbbííttőő  iinnttéézzkkeeddéésseekkeett  ttoovváábbbbii  

vviizzssggáállaattnnaakk  kkeellll  aalláávveettnnii,,  hhooggyy  kkiiddeerrüülljjöönn,,  vvaallóóbbaann  hhaattáássoossaakk  vvoollttaakk--ee,,  ééss  nneemm  

vváállttoottttaakk--ee  kkii  eeggyyéébb,,  jjáárruulléékkooss  pprroobblléémmáákkaatt..  

  
4.5.3. Feljegyzések 
AA  ffeelljjeeggyyzzéésseekk  aazzoonnoossííttáássáárraa,,  kkaarrbbaannttaarrttáássáárraa,,  eellrreennddeezzéésséérree,,  mmeeggőőrrzzéésséérree  ééss  

mmeeggsseemmmmiissííttéésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  eelljjáárráássookk  ffőőlleegg  aazzookkkkaall  aa  ffeelljjeeggyyzzéésseekkkkeell  ffooggllaallkkoozznnaakk,,  

aammeellyyeekk  aa  KKIIRR  bbeevveezzeettééssééhheezz  ééss  mműűkkööddtteettééssééhheezz  sszzüükkssééggeesseekk  ééss  kkiittéérrnneekk  aarrrraa  iiss,,  hhooggyy  

mmiillyyeenn  mméérrttéékkbbeenn  tteelljjeessüülltteekk  aa  tteerrvveezzeetttt  ccééllookk  ééss  eellőőiirráánnyyzzaattookk..  AA  sszzeerrvveezzeettnneekk  

ffeelljjeeggyyzzéésseekkeett  kkeellll  vveezzeettnniiee  mmiinnddeenn,,  aa  KKIIRR  hhaattáásskköörréébbee  ttaarrttoozzóó  tteevvéékkeennyyssééggrrőőll..  AAzz  

aauuddiittoorr  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  aa  ffeelljjeeggyyzzéésseekk  kkééppeezziikk  aa  rreennddsszzeerr  eeggyyiikk  oollyyaann  jjeeggyyéétt,,  aammeellyy  

aauuddiittáállhhaattóóvváá  tteesszzii..  

  
Eljárási utasítást (10.) kell készíteni a környezeti feljegyzések: 

  

  

  

  

  

  

A Szervezet hajtson végre minden a 
helyesbítő és megelőző tevékenységből 
eredő változtatást, és ezt vezesse be a 
dokumentált eljárás-utasításokba. 

a) azonosítására; 
b) gondozására; 

c) megsemmisítésére. 
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AA  ffeelljjeeggyyzzéésseekknneekk  ttaarrttaallmmaazznniiuukk  kkeellll:: 
 

 

AA  kköörrnnyyeezzeettii  ffeelljjeeggyyzzéésseekk  lleeggyyeenneekk:: 

  
 
 
 
 
 

 

  =   

a) információkat az alkalmazható környezetvédelmi jogszabályokról és más 
(határozatok, engedélyek) követelményekről; 

b) feljegyzéseket a panaszokról; 
c) feljegyzéseket a képzésről; 
d) információt a folyamatokról; 
e) információt a termékekről; 
f) feljegyzéseket az ellenőrzésekről, a karbantartásról, és a kalibrálásról; 
g) a tárgyhoz tartozó információt a beszállítókról és az alvállalkozókról; 
h) jelentéseket a káresetekről; 
i) információt a vészhelyzetekre való felkészültségről és a reagálásról; 
j) feljegyzéseket a jelentős környezeti hatásokról; 
k) feljegyzéseket a figyelemmel kísérés adatairól; 
l) a nemmegfelelőség részleteit: a nemkívánatos események, panaszok és az 

ezeket követő tevékenységek; 
m) termékazonosítást: összetétel és tulajdonsági adatok; 
n) auditeredményeket; 

o) vezetőségi átvizsgálások eredményeivel kapcsolatos információkat. 

a) olvashatók; 
b) azonosíthatók; 
c) a szóban forgó tevékenységre, termékre, 

szolgáltatásra visszavezethetők. 
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AA  kköörrnnyyeezzeettii  ffeelljjeeggyyzzéésseekkeett  úúggyy  kkeellll  ttáárroollnnii  ééss  ggoonnddoozznnii,,  hhooggyy::  
 

 
 
 
 
 

 
 

AA  ffeelljjeeggyyzzéésseekk  mmeeggőőrrzzééssii  iiddeejjéétt  mmeegg  kkeellll  hhaattáárroozznnii,,  ééss  rrööggzzíítteennii  kkeellll..  AA  bbiizzaallmmaass  üüzzlleettii  

iinnffoorrmmáácciióótt  ggoonnddoossaann  kkeellll  kkeezzeellnnii..  AAzzookkaatt  aa  ffeelljjeeggyyzzéésseekkeett,,  aammeellyyeekkeett  aazz  iinntteeggrráálltt  

iirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerr  mmááss  rréésszzeeiinn  ggyyűűjjttöötttteekk  öösssszzee,,  nneemm  kkeellll  mmeeggkkeettttőőzznnii,,  ddee  aazz  

eelléérrhheettőőssééggüükkeett  mmeegg  kkeellll  hhaattáárroozznnii..  AA  ffeelljjeeggyyzzéésseekkeett  aa  rreennddsszzeerr  ééss  aa  sszzeerrvveezzeett  jjeelllleeggééttőőll  

ffüüggggőőeenn  úúggyy  kkeellll  ggoonnddoozznnii,,  hhooggyy  vveellüükk  aazz  MMSSZZ  EENN  IISSOO  1144000011::11999977  sszzaabbvváánnyy  tteelljjeessüülléésséétt  

iiggaazzoollnnii  lleehheesssseenn..  

  
4.5.4. A KIR auditja 
Eljárási utasítást (11.) kell készíteni a KIR időszakos auditjára, amelyet azért kell 
elvégezni, hogy: 

 

 
 

 
 
A szervezet audit programja – beleértve ennek ütemezését is- alapuljon: 

 
 
 
 
 

  

a) azok azonnal visszakereshetőek 
legyenek; 

b) védettek legyenek károsodás, romlás, 
vagy elveszés ellen. 

a) megállapítsa, vajon a KIR 

 megfelel-e a KIR tervezett 
intézkedéseinek, beleértve az MSZ EN 
ISO 14001:1997 szabvány 
követelményeit; 

 megfelelően lett-e bevezetve, fenntartva; 
b) információval szolgáljon a vezetés részére 
az audit eredményeiről. 

a) a szóban forgó audit környezeti fontosságán; 
b) a szervezet működésének jellegén, környezeti tényezőin, 

potenciális környezeti hatásain; 
c) az előző auditok eredményén. 
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ÉVES AUDIT TERV – 20XX. 
 

Auditált 

terület 

(dolgozó) 
Sor- 

szám 
Vizsgált elem 

Idő 

Eltéréslap Auditor Ellenőrzés 

Terv Tény 

Vezetés 1 Felelősség, 
Vezetői 
átvizsgálás 

január január 19 3 db Tóth  

KIR 
vezető 

1 A működés 
szabályozás
a, 
Kommunikác
ió 

március   Kiss  

Belső 
auditor 

1 KIR auditok július   Kiss  

1. Osztály 1 Képzés, 
tudatosság, 
kompetencia 

   Tóth  

2.        

3.        

4. 2       

5. 2       

  
 

SORON KÍVÜLI AUDIT NYILVÁNTARTÁS- 20XX. 
 

Auditált 
terület 

(dolgozó) 
Vizsgált elem Eltérés lap Auditor Ellenőrzés 

1. sz. üzem 

A működés 
szabályozása, 
Kommunikáci
ó 

3 db Tóth  
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AAzz  aauuddiitteelljjáárrááss  ttaarrttaallmmaazzzzaa::  

 
Az auditokat végezhetik a szervezet alkalmazottai és/vagy a szervezet által választott 
külső felek. Az auditot végző személyek mindkét esetben legyenek abban a helyzetben, 
hogy feladatukat pártatlanul és objektíven hajthassák végre, továbbá legyen meg ehhez 
a szükséges képzettségük. 
 

 
 
 
Az auditról készült jelentést az audittervnek megfelelően kell beterjeszteni. 
 
4.6. Vezetőségi átvizsgálás 
A szervezet vizsgálja át, és folyamatosan javítsa környezetközpontú irányítási rendszerét 
abból a célból, hogy általános környezeti eredményei javuljanak. 
Mindazok, akik jól ismerik a KIR-rel szemben támasztott követelményeket, tisztában 
vannak vele, hogy mekkora felelőséggel bír a rendszer életképessége szempontjából a 
hatékony vezetőségi átvizsgálás. Érdemleges átvizsgálás és ebből következő 
intézkedések hiányában a KIR-t működtető szakemberek könnyen úgy érezhetik, hogy a 
felső vezetés csak szavak szintjén elkötelezett a KIR mellett. 

a) az audit alkalmazási területét; gyakoriságát; 
b) az audit végrehajtásának tervezett módját; 
c) az auditor kompetenciáját; 
d) az auditok során figyelemmel kísérendő tevékenységeket és területeket; 
e) az audit vezetésével és végrehajtásával kapcsolatos felelőségi köröket, és 

követelményeket; 
f) az eredmények közlésével kapcsolatos felelőségi köröket, és 

követelményeket. 
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AA  vveezzeettőőssééggii  ááttvviizzssggáállááss  nneemm  aa  rreennddsszzeerr  pprroobblléémmááiitt  eelleemmzzőő  ééss  aazzookkrraa  mmeeggoollddáássookkaatt  

kkeezzddeemméénnyyeezzőő  rruuttiinn  tteevvéékkeennyysséégg..  EEzzeekkeett  aa  ffeellaaddaattookkaatt  aa  hheellyyeessbbííttőő  ééss  mmeeggeellőőzzőő  

iinnttéézzkkeeddéésseekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  eelljjáárráássookknnaakk  kkeellll  ccééllbbaa  vveennnniiüükk  ((44..55..22..))..  
A vezetőségi átvizsgálás a szervezet üzleti és stratégiai tervező tevékenységének része, 
és az üzleti élet eredményének átvizsgálásával, a beszámoltatással, a költségvetési-, 
nyereség- és veszteség-előrejelzésekkel van összefüggésben. 
 
A KIR auditja és a vezetőségi átvizsgálás szerves, de egymástól különálló része a 
rendszernek. Az átvizsgálás ellenőrzi a környezeti politika folyamatos megfelelését, és 
megvizsgálja az auditálás és az azt követő intézkedések hatásosságát. 
 
Általános útmutatás: 
A környezetközpontú irányítási rendszer alkalmasságának, megfelelőségének és 
hatékonyságának tervszerű felülvizsgálata és kiértékelése a szervezet felső vezetősége 
által meghatározott időközönként: 
 

 
 
A vezetőségi átvizsgálás folyamata biztosítsa, hogy legyen elegendő információ 
összegyűjtve ahhoz, hogy a vezetőség elvégezhesse a kiértékelést. 
 
Az átvizsgálás bemenő adatai: 
Az átvizsgálásnak átfogónak kell lennie, de nem szükséges a KIR minden elemének 
egyidejű vizsgálata. A politika, a célok és eljárások átvizsgálását a vezetés azon szintjén 
kell végrehajtani, amelyen meghatározásra kerültek. 

 a továbbfejlesztési lehetőségek; 
 a változások szükségességének 

meghatározása céljából. 
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Az átvizsgálásnak a következőkre kell kiterjednie: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ha szükséges a fentiek mindegyike tovább részletezhető (pl. a korábbi auditok 
eredményei megvilágíthatják a rendszer időszerűségét, vagy a jogi szabályozás 
változásai kiválthatják a célok és előirányzatok újragondolását). 
 
Az átvizsgálás kimenő adatai: 
A felülvizsgálatok alapján a felső vezetés gondoskodik a: 

 
 

 
   

AAA   mmmeeegggfffiiigggyyyeeellléééssseeekkkeeettt,,,   aaa   kkkööövvveeetttkkkeeezzzttteeetttéééssseeekkkeeettt   ééésss   aaa   jjjaaavvvaaassslllaaatttoookkkaaattt   dddoookkkuuummmeeennntttááá lllnnniii   kkkeeelll lll   aaa   ssszzzüüükkksssééégggeeesss   

iiinnntttééézzzkkkeeedddéééssseeekkk   mmmeeeggghhhaaatttááárrrooozzzááásssaaa   ééérrrdddeeekkkééébbbeeennn...   

a) a környezeti célok, előirányzatok és a környezeti 
teljesítés eredményei; 

b) az auditok eredményei; 
c) a rendszer hatásosságának kiértékelése; 

 a megelőző- és a helyesbítő tevékenységek 
helyzetének kiértékelésével, 

 a korábbi vezetőségi felülvizsgálatokat követő 
intézkedések kiértékelésével, 

d) a környezeti politika megfelelőségének és a 
változtatások szükségességének kiértékelése a 
következő tényezők figyelembevételével: 

 változások a jogszabályokban, az érdekelt felek 
elvárásaiban és követelményeiben, a szervezet 
termékeiben vagy tevékenységeiben, 

 a tudomány és a technika fejlődése, 
 a környezeti balesetek tanulságai, 

 a piaci preferenciák (kedvezmények), 
 jelentések, kommunikáció. 

a) a KIR folyamatos továbbfejlesztéséről; 
b) a környezeti politika, a célok, és előirányzatok, a 

programok aktualizálásáról; 
c) a vevői követelményekkel kapcsolatos 

fejlesztésekről; 
d) a fejlesztést megalapozó erőforrásigények 

azonosításáról. 
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AA  vveezzeettőőssééggii  ááttvviizzssggáálláássookk  eerreeddmméénnyyeeii  ééss  kköövveettkkeezzmméénnyyeeii  ffoonnttooss  úúttmmuuttaattóókkéénntt  

sszzoollggáállnnaakk  aazz  aauuddiittoorr  sszzáámmáárraa  aannnnaakk  mmeeggáállllaappííttáássáábbaann,,  hhooggyy  aa  sszzeerrvveezzeett  vveezzeettééssee  

mmeennnnyyiirree  ttaarrttjjaa  vvaallóóbbaann  lléénnyyeeggeessnneekk  aa  KKIIRR--tt..  AA  vveezzeettőőssééggii  ááttvviizzssggáállááss  aa  ffoollyyaammaatt  

sszzeerrvveess,,  öönnáállllóó  eelleemmee,,  eezzéérrtt  aa  ttaannúússííttóó  sszzeerrvveekk  eennnneekk  mmeeggffeelleellőő  jjeelleennttőőssééggggeell  kkeezzeelliikk,,  ééss  

áállttaalláábbaann  aa  ttaannúússííttááss  eellőőffeellttéétteelléénneekk  tteekkiinnttiikk  lleeggaalláábbbb  eeggyy  tteelljjeess  vveezzeettőőssééggii  ááttvviizzssggáállááss  

mmeeggttöörrttéénnttéétt..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A KIR egyik alapvető eleme a folyamatos fejlődés a következő ábrán bemutatott és a 
fejezet korábbi részeiben ismertetett tevékenységek egyre magasabb szintű 
végrehajtásával valósul meg. 
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A  KK örnyezetközpontú

IIrányítási RR endszer

Helyzetfelm érő  audit és oktatás

TER VEZÉ S

Környezeti tényezők, 

Jogi és egyéb

 követelm ények,

Célok és előirányzatok;

KIR Program (ok)

TER VEZÉ S

Környezeti tényezők, 

Jogi és egyéb

 követelm ények,

Célok és előirányzatok;

KIR Program (ok)

HA TÁSR EGISZTER

 E LKÉS ZÍTÉS E

ELLEN ŐRZŐ  ÉS  H ELYE SBÍTŐ

TEV ÉKE NYS ÉG

Figyelem m el kísérés és m érés,

Helyesbítő és m egelőző

tevékenység,

Feljegyzések;

A KIR   auditja

ELLEN ŐRZŐ  ÉS  H ELYE SBÍTŐ

TEV ÉKE NYS ÉG

Figyelem m el kísérés és m érés,

Helyesbítő és m egelőző

tevékenység,

Feljegyzések;

A KIR   auditja

BE VEZE TÉS, M Ű KÖD ÉS

Szervezeti felépítés és felelősség,

Képzés, tudatosság és

 kom petencia,

Kom m unikáció,

A  K IR   dokum entációja,

A  dokum entum ok kezelése,

A  m űködés szabályozása,

Felkészülés és reagálás vészhelyzetekre

BE VEZE TÉS, M Ű KÖD ÉS

Szervezeti felépítés és felelősség,

Képzés, tudatosság és

 kom petencia,

Kom m unikáció,

A  K IR   dokum entációja,

A  dokum entum ok kezelése,

A  m űködés szabályozása,

Felkészülés és reagálás vészhelyzetekre

VE ZETŐSÉ GI ÁTV IZSG ÁLÁS
VE ZETŐSÉ GI ÁTV IZSG ÁLÁS KÖ RNY EZETI

 P OLITIKA

KÖ RNY EZETI

 P OLITIKA

K IR
KÖRNYEZETVÉDELEM

 
Létre kell hozni és fenn kell tartani az MSZ EN ISO 14001:1997 szabványnak a megfelelő 
elemeit, az elemek működését biztosító eljárások rendszerét. A szabvány előírja, hogy 
mely elem/tevékenység működtetésére szükséges eljárást meghatározni, melyről 
szükséges feljegyzést készíteni. A rendszer működését, a tevékenységek szabályozását a 
hierarchia alsóbb szintjein munkautasításokkal kell szabályozni. Be kell tartani a 
vonatkozó környezetvédelmi törvények és hatósági előírások, határozatok, a vállalat 
egyéb szabályozások követelményeit. További követelmény az ISO 14001 szerint 
kiépített rendszertől a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítása, illetve a 
szervezet tevékenységét a KIR követelményeinek megfelelően kell végezni. 
A hatékony működés, a rendszer ellenőrizhetőségének és a külső fél számára vonatkozó 
hitelességének a feltétele az eljárások, munkautasítások, feljegyzések dokumentálása. A 
dokumentumok összességéről a KIR kézikönyv ad útmutatást. A rendszer fenntartását 
hivatott biztosítani egyrészt a rendszer eljárásokban való rögzítése, másrészt a 
meghatározott időnként történő belső audit és vezetőségi ellenőrzés. 
 

4.1.8. Az ISO 14000-es szabványsorozat ismertetése 
A dokumentumokon található jelölések a következők: 

 "NP" javasolt új munka; 
 "AWI" munkatervben szereplő téma; 
 "WD" munkacsoportban folyó előkészítő javaslat; 
 "CD" bizottsági tervezet; 
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 "DIS" és a "DTR" szavazásra bocsátott tervezet; 

 "FDIS" végleges tervezet. 
 

AAzz  IISSOO  1144000000--eess  sszzaabbvváánnyyssoorroozzaatt elemei:: 

IISSOO  1144000011::11999966 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és 
alkalmazási irányelvek (MSZ EN ISO 14001:1997) 

IISSOO  1144000044::11999966 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek, a rendszerek és a 
megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei (MSZ EN ISO 14004:1997) 

IISSOO  1144001100::11999966 A környezeti audit irányelvei. Általános elvek (MSZ EN ISO 14010:1997) 

IISSOO  1144001111::11999966 A környezeti audit irányelvei. Auditeljárások (MSZ EN ISO 14011:1997) 

IISSOO  1144001122::11999966 A környezeti audit irányelvei. A környezeti auditorok képzettségi 
kritériumai (MSZ EN ISO 14012:1997) 
ISO/CD 14015 Környezetközpontú irányítás. Telephelyek és szervezetek értékelése 
környezeti szempontból 
ISO 14020:1998 A környezeti címkék és nyilatkozatok. Általános alapelvek 
ISO 14021:1999 Környezeti címkék és nyilatkozatok. Nyilatkozat környezeti vállalásokról. 
Szakkifejezések és meghatározások 
ISO 14024:1999 Környezeti címkék és nyilatkozatok. Alkalmazási programok. 
Összetettkritérium-rendszerű (1-es típusú) programok vezérelvei, gyakorlata és 
tanúsítása 
ISO/CD TR 14025 Környezeti címkék és nyilatkozatok. III-as típusú környezeti címkézés 
Irányelvek és eljárások 
ISO/FDIS 14031 Környezetközpontú irányítás. Környezeti teljesítményértékelés 
ISO/CD TR 14032 Környezetközpontú irányítás. Példák környezeti teljesítés értékelésére 

IISSOO  1144004400::11999988 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretek. 
(MSZ EN ISO 14040:1998) 
ISO 14041:1998 Környezetközpontú Irányítás. Élettartam-értékelés. Helyzetelemzés 
ISO/FDIS 14042 Környezetközpontú irányítás. Élettartam-elemzés. Hatáselemzés 
ISO/FDIS 14043 Környezetközpontú irányítás. Élettartam-elemzés. Javításelemzés 
ISO/AWI TR 14047 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés Példák az ISO 
14042 alkalmazására 
ISO/AWI TR 14048 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés Az adatok 
dokumentálásának formátuma 
ISO/AWI TR 14049 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés Példák az ISO 
14041 alkalmazására 
ISO 14050:1998 Környezetközpontú irányítás. Fogalom-meghatározások 
14060 Termékszabványosítás környezeti szempontjai. Egyelőre nem áll rendelkezésre 
ISO TR 14061:1998 Tájékoztató az erdőgazdaság számára a környezetközpontú 
irányítási rendszerek  ISO 14001 és ISO 14004 szabványának alkalmazásához 
ISO/NP 14062 Útmutató környezeti tényezők figyelembevételére termékek műszaki 
fejlesztésekor 
ISO Guide 64:1997 Útmutató a környezeti tényezők figyelembevételéhez 
termékszabványok készítésekor 
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ALAPVETŐ SZABÁLYOK 

ISO 14001:1996 Környezetközpontú irányítási rendszerek. 
Követelmények és alkalmazási irányelvek (MSZ EN ISO 14001:1997) 

Olyan vállalatirányítási rendszer követelményeit tartalmazza, amelynek egyik célja az, 
hogy a gyártás során minél kevesebb környezeti kár keletkezzen és a gyártás anyag- és 
energiatakarékos legyen, másik célja, hogy a termék környezetkímélő legyen 
felhasználásának teljes életciklusa alatt, beleértve a termék újrafeldolgozását, vagy 
megsemmisítését is. A követelmények vonatkoznak a termék csomagolására is. A 
takarékossági követelmények a termékre is kiterjednek. A szabvány az ISO 9001 
mintájára jött létre, azzal az eltéréssel, hogy a minőség helyett a környezet megóvását 
tartja szem előtt. Mellékletei részletes magyarázatot tartalmaznak. A szabvány felépítése 
eltér az ISO 9001-étől, ezért a kétféle vállalatirányítási rendszer együttes bevezetése 
esetén különös gonddal kell eljárni. A kétféle irányítási rendszer együttes 
működtetésének megkönnyítése érdekében lépések történtek az ISO 9001 és az ISO 
14001 szabvány eltérő szerkezetének egységesítésére. Az ISO 9001:2000- új kiadása 
hasonló felépítésű, mint az ISO 14001-é; további összehangolás történhet az ISO 14001 
néhány év múlva várható felülvizsgálatakor. 
ISO 14004:1996 Környezetközpontú irányítási rendszerek 

Az elvek, a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek 
általános irányelvei (MSZ ISO 14010:1997) 

Ez a szabvány gyakorlati tanácsokat ad az ISO 14001 szerinti környezetközpontú 
irányítási rendszerek bevezetéséhez, felépítése is ezt a szabványt követi. A 
követelményszabvány minden egyes szakaszához részletes magyarázatot fűz, gyakorlati 
tanácsokat ad, továbbá ellenőrző kérdésekkel segíti az átgondolt bevezetést. A szabvány 
sok tekintetben hasonlít az ISO 9004:2000 szabványhoz, azzal az eltéréssel, hogy a 
minőség helyett a környezet megóvását tartja szem előtt. A szabvány melléklete 
tartalmazza a Riói Nyilatkozatot a Környezetről és a Fejlődésről, valamint a Nemzetközi 
Kereskedelmi Kamara (ICC) "A fenntartható fejlődés vállalati alapokmánya" című 
dokumentumát. 
 

AZ AUDIT SZABVÁNYAI (ISO 14010-es sorozat) 

ISO l4010:1996 Irányelvek környezeti audithoz. Általános elvek 
         (MSZ EN ISO 1 14010:1997) 
Azokat az általános elveket tartalmazza, amelyeket minden környezeti audittípusnál 
alkalmazni kell. Azt az eljárást írja le, amelyet annak értékelésére használnak, hogy egy 
vállalat környezetközpontú irányítási rendszere kielégíti-e az ISO 14001 szabvány 
követelményeit. A szabvány sok tekintetben hasonlít a minőségügyi rendszerek 
értékelésére vonatkozó ISO 10011-1 szabványhoz. 
ISO 14011:1996 Irányelvek környezeti audithoz. Auditeljárások. 
                             Környezetközpontú irányítási rendszerek auditja  
         (MSZ EN ISO l 4011:1997) 
Leírja a környezeti audit eljárásait, a feladatok megoszlását az auditot végző csoport 
vezetője és tagjai között, az auditált teendőit és az audit lefolyását (auditterv a csoport 
kijelölése munkadokumentumok, nyitóülés, adatgyűjtés, megállapítások, záróülés, 
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auditjelentés). A szabvány részben hasonlít a minőségügyi rendszerek értékelésével 
foglalkozó ISO 10011-3 szabványhoz, de részletesebben írja le az audit menetét, mint 
az. 
ISO 14012:1996 Irányelvek környezeti audithoz. Környezeti auditorok  
            képzettségi kritériumai (MSZ EN ISO 14012:1997) 
Ez foglalkozik az auditorok képzettségével és szakmai tapasztalatával, képzésükkel, 
ennek igazolásával, a személyes tulajdonságok szerepével, és az ismeretek 
korszerűsítésével. A szabvány gondolatmenete megegyezik a minőségügyi rendszerek 
értékelését végző auditorokra vonatkozó ISO 10011-2 szabványéval. 
Ebben a sorozatban még a következő dokumentum van előkészítés alatt: 
ISO/CD 14015 (javaslat): Környezetközpontú irányítás. Telephelyek és szervezetek  
           értékelése környezeti szempontból 
Sorozaton kívüli számon fut, de ide tartozik: 
ISO/WD 19011 (javaslat): Útmutató minőségügyi és környezeti audithoz 
Ez az útmutató közös ajánlásokat tartalmaz minőségügyi és környezeti auditok 
végzéséhez. A terv az, hogy ennek kiadásakor visszavonják a minőségügyi audittal 
kapcsolatos szabványokat (az ISO 10011-1, ISO 1OO11-2 és ISO 10011-3 szabvanyt és 
a környezeti audit három szabványát (az ISO 14010-et, az ISO 14011-et és az ISO 
140012-t). A szabványok összevonása nem jelenti azt, hogy a kétféle auditot a jövőben 
egyidejűleg fogják végezni, de nem is zárja ki ennek lehetőségét. 
 
A CIMKÉZÉS SZABVÁNYAI (az ISO 14020-as sorozat) 
ISO 14020:1998 Környezeti címkék és nyilatkozatok. Általános elvek 
Ez a szabvány elsősorban a nyilatkozat pontosságára, ellenőrizhetőségére, 
tárgyszerűségére és félreérthetetlenségére vonatkozó alapelveket fejti ki. További 
alapelv, hogy a címkék ne válhassanak a kereskedelem akadályaivá, tartalmuk legyen 
tudományosan megalapozott, vegye figyelembe a termék életciklusát, feltételrendszerük 
ne akadályozza újítások alkalmazását, ne tartalmazzon diszkriminációt, legyen nyilvános, 
és alapuljon közmegegyezésen. 
ISO 14021:1999 Környezeti címkék és nyilatkozatok.  
   Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások.  
   Útmutató (II-es típusú környezeti címkézés)  
Ez a szabvány a szövegszerű környezeti nyilatkozatokkal foglalkozik; a jelképek vagy 
ábrák alakjában alkalmazott környezeti nyilatkozatokról, valamint a vizsgálati és 
ellenőrzési módszerekről külön szabványok készülnek. A szabvány célja az, hogy a 
környezeti nyilatkozatok ne legyenek félrevezetőek. Ezért a nyilatkozatnak konkrétnak  
és ellenőrizhetőnek kell lennie (nem kívánatos pl. a "környezetbarát", "nem szennyező", 
"zöld" stb. kifejezések használata, ha nincsenek velük együtt megadva konkrét, mérhető 
értékek). 
A szervezetnek - harmadik fél bevonása nélkül - saját felelősségére tett nyilatkozatát és 
az ezen alapuló cimkét nevezik II-es típusúnak.  
ISO 14024:1999 Környezeti címkék és nyilatkozatok. I-es típusú környezeti címkézés. 
          Irányelvek és eljárások  
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Ez a szabvány olyan, önkéntes tanúsítási rendszerekre vonatkozik, amelyekben egy 
független testület megvizsgálja a terméket, és engedélyezi valamely környezeti 
megfelelőségi feltüntetését, a rendszer szabályainak megfelelően. 
Előkészületben van még a címkézéssel kapcsolatos következő dokumentum: 
ISO/CD TR 14025 (Műszaki Jelentés javaslata): 
          Környezeti címkék és nyilatkozatok. III-as típusú környezeti címkézés 
         Irányelvek és eljárások 
Az ebben tárgyalt, III-as típusú környezeti címke ugyanúgy független szerv által 
odaítélhető címke, mint az I-es típusú címke, de ennek nem lesznek olyan szigorú 
környezeti feltételei, mint az I-es típusú címkének, viszont a címke módot ad annak 
feltűntetésére, hogy a termék milyen mértékben teljesíti a vele szemben támasztható 
követelményeket. 
 
SZABVÁNYOK A KÖRNYEZETI TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSÉRE 
(ISO 14O3O-as sorozat) 
ISO/FDIS 14031 Környezetközpontú irányítás.  A környezeti teljesítés étékelése. 
          Irányelvek 
A tervezet útmutatást ad vállalatok számára környezetközpontú irányítási rendszerek 
eredményességének folyamatos figyelésére; ezen belül a környezeti teljesítés 
mérésének tervezésére; a vezetés és a működtetés eredményességének, valamint a 
környezeti feltételek jellemzőinek értékeléséhez szükséges adatgyűjtésre, az adatok 
elemzésére, értékelésére, jelentésbe foglalására és közlésére; továbbá az átvizsgálásra 
és a javító intézkedések megtételére. A szabványtervezet mellékletei példákat mutatnak 
be a gyakorlati alkalmazásra. 
A környezeti teljesítés értékelésének témakörében még előkészületben van a következő 
dokumentum is: 
ISO/CD TR 14032 (Műszaki Jelentés javaslata) 
       Környezetközpontú irányítás. Példák környezeti teljesítés  

értékelésére 
 
AZ ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉS SZABVÁNYAI 
(ISO 14040-es sorozat) 
ISO 14040:1997 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és  

keretek (MSZ EN ISO 14040:1998) 
Olyan módszert ír le, amelynek segítségével követni lehet egy termék teljes életciklusát, 
a létrehozásától szükséges alapanyagoktól a termék megsemmisítéséig; annak elemzése 
céljából, hogy ennek során milyen környezeti hatásokkal kell számolni. A szabvány 
ismerteti a módszer célját, kereteit, az elemzés módját, a hatások értékelését, az 
eredmények értelmezését és az eredmények kritikai átvizsgálását. A szabvány 
gondolatmenete újszerű, kiegészül további szabványokkal az életciklus egyes 
szakaszaiban szükséges adatfelvételről (ISO 14041), valamint az értékelésről és az 
értelmezésről (ISO 14042 és ISO 14043).  
ISO 14041:1998 Környezetközpontú irányítás. Életciklus értékelés.  
          A cél és a tárgy meghatározása és leltárelemzés 
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Ez a szabvány az ISO 14040-ben leírt életciklus-értékelésnek azokkal a szakaszaival 
foglalkozik, amelyek megszabják a munka célját, tér- és időbeli határait, valamint az 
adatok szükséges körét (leltárát) és minőségét. A leltár elemzése a környezeti hatásokra 
nézve nem von le következtetéseket. 
ISO/FDIS 14042 Környezetközpontú irányítás Életciklus-értékelés.  
   Az életciklus hatásértékelése 
Ez a tervezet útmutatást ad az életciklus-értékelés eredményeinek kiértékeléséhez.  
ISO/FDIS 14043 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. 
            Az életciklus értelmezése 
Ez a tervezet útmutatást ad az életciklus-értékelés eredményeinek értelmezéséhez. 
Ebben a témában még a következő dokumentumok vannak előkészületben:  
ISO/AWI TR 14047 (Műszaki Jelentés javaslata)            
   Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés 
   Példák az ISO 14042 alkalmazására 
ISO/AWI TR 14048 (Műszaki Jelentés javaslata)  
   Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés 
   Az adatok dokumetálásának formátuma 
ISO/AWI TR 14049 (Műszaki Jelentés javaslata)  
   Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés 
   Példák az ISO 14041 alkalmazására 
 

TERMINOLÓGIA (14050) 

ISO 14050:1998 Környezetközpontú irányítás. Szótár 
Összefoglalja mindazokat a fogalommeghatározásokat, amelyek a környezetközpontú 
irányítással kapcsolatos 5 alapvető szabványban (ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, 
ISO 14011, ISO 14012) megjelentek. Nem tartalmazza az ISO 14040-ben szereplő 
fogalom-meghatározásokat, pl. "elemi áram", "funkcióegység", "folyamategység", vagy 
"modul". 
ISO/CD 14050:1998/DAMI  Az ISO 14050:1998 1. módosításának tervezete 
 

ÚTMUTATÓ AZ ERDŐGAZDASÁG SZÁMÁRA 

ISO TR 14061:1998 (Műszaki Jelentés) 
   Tájékoztató az erdőgazdaság számára a környezetközpontú  

irányítási rendszerek  ISO 14001 és ISO 14004 szabványának  
alkalmazásához 

ISO/NP 14062  Útmutató környezeti tényezők figyelembevételére termékek műszaki 
   fejlesztésekor 
Még csak egy új indítvány, tervbevétele még nincs jóváhagyva 
 
A SOROZATTÓL FÜGGETLEN KÖRNYEZETI VONATKOZÁSÚ ÚTMUTATÓ 
ISO Guide 64:1997  Útmutató a környezeti tényezők figyelembevételéhez  

termékszabványok készítésekor 
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Ennek az útmutatónak az a célja, hogy a termékszabványosítással foglalkozó ISO-
bizottságok a termékekre vonatkozó követelmények megfogalmazásakor figyelembe 
vegyék a velük kapcsolatos környezeti szempontokat is. 
 
 

A szabványok kapcsolódási pontjai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.9. Az ISO 14000 szabványcsalád Magyarországon megjelent 
tagjai 

 A Magyar Szabványügyi Testület Szabványboltjában (1091 Budapest, Üllői út 25.) a 
szabványcsalád alábbi tagjai vásárolhatók meg: 

 MSZ EN ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és 
alkalmazási irányelvek 

 MSZ EN ISO 14004 Környezetközpontú irányítási rendszerek: Az elvek, a rendszerek 
és a megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei 

 MSZ EN ISO 14010 A környezeti audit irányelvei. Általános elvek 
 MSZ EN ISO 14011 A környezeti audit irányelvei. Auditeljárások. A 

környezetközpontú irányítási rendszerek auditja 

A bevezetés támogatása 
ISO 14004 

az ISO 14001 magyarázata 

A modell 
ISO 14001 

A rendszer felülvizsgálata 
ISO 14010, 14011, 14012 

ISO 14020 

ISO 14040 ISO 14060 

ISO 14050 
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 MSZ EN ISO 14012 A környezeti audit irányelvei. A környezeti auditori képzettség 
kritériumai 

 MSZ EN ISO 14040 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és 
keretek 

 
4.2. Indikátorok 

A környezeti teljesítmény értékeléséhez úgynevezett indikátorokat alkalmazhatunk. A 
környezeti teljesítmény értékeléséhez használt tényezők két csoportba sorolhatók: 

 nem számszerűsíthető indikátorok; 
 számszerűsíthető indikátorok. 
A nem számszerűsíthető indikátorok létezése vagy nem felmerülése illetve számossága 
az értékelhető (pl. a bűz erőssége). 
A számszerűsíthető indikátorok esetében az indikátorok mérhetőek, azonban a 
mérőszámokhoz különböző mértékegységek tartoznak. Ebben az esetben a rangsorolási 
módszerek adhatnak segítséget. 
A teljesítmény értékelésébe természetesen mindkét indikátor beletartozik. A nem 
számszerűsíthető indikátorok értékelése kielégítőnek latszik a verbális értékelés 
megadása. 
A számszerűsíthető indikátorok esetében viszont kidolgozható egy olyan rendszer, 
amellyel: 
 tetszőleges időszakok környezeti teljesítményéhez konkrét mérőszám rendelhető; 

 több időszak környezeti teljesítménye ezen mérőszámok alapján összehasonlítható; 
 tervezett termékösszetételek környezeti teljesítményre gyakorolt hatása számítható; 
 tervezett fejlesztések környezeti teljesítményre gyakorolt hatása számítható, és 

összehasonlítható. 
A környezeti hatások az alábbi három tényezőtől függnek: 

 az anyag/energia veszélyességétől; 
 az anyag/energia környezetbejutási valószínűségétől; 
 az anyag/energia mennyiségétől. 
A környezeti hatások értékelhetők: 

 technológiai műveletre; 
 technológiai berendezésre; 
 technológiai folyamatra; 
 egy telephelyre; 

 egy vállalatra. 
 

4.3. Tisztább termelés 
A tisztább termelés átfogó stratégia, amely a folyamatokra, termékekre és 
szolgáltatásokra alkalmazható, azok hatékonyságának növelését valamint az ember és 
környezet veszélyeztetésének csökkentését célozza. Folyamatok esetében a tisztább 
termelés a nyersanyagok hatékonyabb felhasználását és az emissziók forrásuknál 
történő csökkentését jelenti. Termékek és szolgáltatások esetében az életciklus ("a 
bölcsőtől a halálig") során okozott környezetterhelés csökkentése áll a középpontban. A 
nyersanyag és energia költségek, valamint a hulladékártalmatlanítási költségek 
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csökkentésén keresztül a tisztább termelés hozzájárul a vállalatok versenyképességének 
növeléséhez.  
A vállalatok alapvetően két környezetvédelemi megközelítést alkalmaznak. A "reaktív" 
arra keres megoldást, hogy hogyan lehet a termelés során keletkező szennyezést 
kevésbé ártalmas formába átalakítani. Ez az ún. csővégi technológiát ("end of pipe") 
jelenti, ahol végsősoron a folyamat végén próbálkozunk valamilyen technológiai 
megoldással. Ezek általában bonyolultabbá teszik a folyamatot. Végeredményként nem 
csökken a szennyezés mennyisége (sőt esetenként növekedik), csupán a 
szennyezőanyagok átalakításra kerülnek. A "preventív stratégia (tisztább termelés) 
felkutatja a szennyezés keletkezésének okát és a forrásnál avatkozik be. 
 

4.4. Életciklus elemzés  
A környezeti menedzsment egyik, széles körben terjedő eszköze az életciklus elemzés 
(Life Cycle Analysis/LCA), illetve az ökológiai mérleg. Az életciklus-értékelés 
tanulmányozza a környezeti tényezőket és a potenciális környezeti hatásokat a termék 
teljes élettartama alatt (a bölcsőtől a sírig) a nyersanyagbeszerzéstől a felhasználáson át 
a végső hulladékkezelésig. A megfontolást igénylő környezeti tényezők általános 
kategóriái felölelik az erőforrások használatát, az emberi egészséget és az ökológiai 
következményeket. 
Az életciklus-értékelés a környezetközpontú irányítási módszereinek egyike, és nem 
feltétlenül ez lesz minden helyzetben a legmegfelelőbb módszer, amelyet alkalmazni 
kell. Az értékelés során kialakított információt általában helyes egy sokkal tágabb 
döntési folyamat részeként alkalmazni, hogy át lehessen látni a szélesebb vagy 
általánosabb kölcsönhatásokat. 
Az életciklus elemzésével foglakozik az MSZ EN ISO 14040:1998 Környezetközpontú 
irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretek című szabvány. 
 

4.5. Ökomérleg 
Az ökomérleg megállapítása egy adott szervezetnél, amely a környezeti terhelését a 
különböző ártalmak esetén, indexek segítségével egységesíti és megállapítja a környezet 
elemeire gyakorolt hatások optimális kombinációját. Tehát egy adott termék 
termelésénél vagy egy adott szolgáltatásnál a környezetet ilyen súlyozott számításokkal 
legkevésbé terhelő, legjobb környezeti teljesítményt adó változatát kell kiválasztani. Ha 
bizonyos változatok a vizsgáltak közül optimumot is szolgáltatnának, nem szabad ennél 
a változatnál megmaradni, hanem folyamatosan keresni kell az ennél jobb, a 
környezetet még kevésbé terhelő, minőségét nemcsak szinten tartó, hanem esetleg 
javító megoldásokat is. Itt is a folyamatos ellenőrzésen, előrehaladáson, fejlődésen van 
tehát a hangsúly.  
 

4.6. Környezeti hatásvizsgálat 
A környezeti hatásvizsgálat célja, annak biztosítása, hogy a környezetvédelem érdekeit 
figyelembe vegyék, továbbá a környezeti hatásvizsgálat egyike azon eljárásoknak, 
amelyek részét képezik az ún. döntéshozási eljárásnak. Ez voltaképp egy előrejelzési 
eszköz. Lehetővé teszi, hogy elegendően korán, azaz még a döntés megszületése előtt 
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felbecsülhessük egy adott berendezés létrehozásának vagy módosításának környezeti 
hatását, abból a célból, hogy szükség esetén a tervet oly módon változtassuk meg, hogy 
az megfeleljen a hatályos környezeti előírásoknak. Ugyanis a megelőzés mindig olcsóbb 
és hatásosabb, mint az utólagos kezelés. A környezeti hatásvizsgálat azt a célt szolgálja, 
hogy már a projektek tervezési fázisába bekerüljenek a környezetvédelmi szempontok. 
 
 

4.6.1. Környezeti hatásvizsgálat, a hatásregiszter 
4.6.1.1. Alapfogalmak 

KKöörrnnyyeezzeett:: a Szervezet közvetlen környezete, amelyben az működik, beleértve a 
levegőt, a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az 
embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait. 

KKöörrnnyyeezzeettii  ttéénnyyeezzőő:: valamely Szervezet tevékenységének, termékeinek vagy 
szolgáltatásinak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel. 

KKöörrnnyyeezzeettii  hhaattááss:: a környezetben végbemenő mindennemű változás - akár káros, 
akár hasznos -, amely egészben vagy részben a Szervezet tevékenységeiből, 
termékeiből vagy szolgáltatásaiból származik. 

KKöörrnnyyeezzeettii  eelleemm:: levegő, víz (felszíni és felszín alatti vizek), talaj, táj, épített 
környezet, állat- és növényvilág, lakosság. 
 

4.6.1.2. Alapok 
Jogszabály: 20/2001 (II.14.) kormány rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 
Részei: 
1. § - 4. § Általános leírás 
5. § - 13. § Előzetes környezeti tanulmány 
14. § - 23. § Részletes tanulmány 
24. § Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatára vonatkozó 
rendelkezések 
25. § - 26. § Eljárás kibocsátó félként 
27. § - 30. § Eljárás hatásviselő félként 
31. § Záró rendelkezések 
1. számú melléklet a 20/2001. (II.14.) Korm. Rendelethez a környezeti hatásvizsgálat-
köteles tevékenységek listája 
2. számú melléklet a 20/2001. (II.14.) Korm Rendelethez A hatásterület 
meghatározásának szabályai 
3. számú melléklet a 20/2001. (II.14.) Korm Rendelethez Közreműködés a környezeti 
hatásvizsgálati eljárásban 
4. számú melléklet a 20/2001. (II.14.) Korm Rendelethez Szempontok a részletes 
környezeti hatásvizsgálati szükségességének eldöntéséhez 
Szabvány: MSZ EN ISO 14001 4.3.1. Környezeti tényezők pontja. 
 

4.6.1.3. A hatásregiszter összeállítása 

 Pillanatkép a Szervezet környezeti teljesítményéről, 
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 A Szervezet környezetvédelmi irányelvei (környezeti politikája) meghatározásához 
szükséges kiinduló adatok összefoglalása a meglévő gyakorlat és dokumentációk, 
valamint a múltbeli tevékenységek vizsgálatával. 

Környezeti Hatásregiszter elkészítése a főbb környezeti hatások azonosításával történik. 
Jogszabálygyűjtemény összeállítása a jogszabályok és egyéb követelmények 
azonosításával. 
A hatásregiszter elkészítése (technológiák, hatások, szervezeti és személyi feltételek, 
jogszabályok jegyzéke). 
Részei: 
1. A környezeti hatások értékelése technológiánként és azok összesítése, amely 

tartalmazza mindazokat a környezeti hatásokat, amelyek a vállalat valamennyi 
résztevékenységét jellemzik, beleértve a cég “normális” mûködésének kondícióit, 
valamint a váratlan események, balesetek és esetleges vészhelyzetek esetén 
bekövetkezõ környezeti hatásokat. 

2. Alternatívák kidolgozása a vezetés számára a környezetvédelmi, vezetési, tervezési 
rendszer szervezeti és személyi feltételeire. 

3. A környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke a Magyarországon érvényes hatósági és 
törvényi szabályozások figyelembe vételével. 

4. Az ÖKO mérleg összeállítása. 
5. A beszállítók, alvállalkozók környezetvédelmi auditrendszerének kidolgozása. 
A hatásregiszter összeállítása a legtöbb vállalat számára az elsõ kulcsfontosságú lépés, 
mert meghatározásra és/vagy kerülnek: 
 a lényeges tevékenységek, termékek és szolgáltatások, 

 a bemenõ és kimenõ anyagok, ezek jellege és mennyisége, 
 a rendellenes és vészhelyzetek, 
 a múltbeli és jövõbeli tevékenységek, 
 a teljesítmény és a szabályozási követelmények, 
 a létezõ menedzsment rendszerek hatékonysága, 

 a szigorúbb rendszerek bevezetése. 
 
A hatásregiszter összeállításának területei: 

 a környezeti teljesítmény fejlesztésének területei, 
 a fontos érdekelt felek véleményei, 

 törvényes követelményeken túlmutató célok és elõirányzatok, 
 a szabályozásban várható változások, 
 a meglévõ erõforrások felmérése és információgyûjtés,feljegyzések, 
 költség-haszonelemzés és könyvelés, 
 kommunikáció, 
 a termékek és szolgáltatások környezeti tényezõi, 

 erõforrás felhasználás, 
 hulladék minimalizálása6újrahasznosítási kezdeményezések, 
 veszélyes anyagok/termékek használata, 
 szállítási politika, 
 természeti értékek és kulturális örökség védelme, 
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 panaszok jellege és feljegyzései, 

 látható hatások, zajok, szagok, 
 a beszállítók környezeti feddhetetlensége, 
 a lehetséges vészhelyzetek környezeti veszélyességének és kockázatának értékelése, 
 vészhelyzeti tervezés környezeti szempontjai, 
 beruházási politika környezeti hatásai. 

  

KKuullccssffoonnttoossssáággúú  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  kkéérrddéésseekk:: 
Légszennyezés, talajszennyezés, vízszennyezés, talajvízszennyezés, 
Zaj és vibráció, 
Energiafelhasználás, racionalizálás, 
Veszélyes és kommunális hulladék elhelyezés és minimalizálás, 
Beszerzés, szállítás, raktározás, 
Termék életciklus elemzés, 
Ökológiai hatások. 
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44..66..11..44..  KKöörrnnyyeezzeettii  tényezők és hatások kapcsolata a KIR-rel 
 

AA  hhaattéékkoonnyy  KKIIRR  aa  jjeelleennttőőss  hhaattáássookk  rréésszzlleetteess  kkiiéérrttéékkeelléésséénn  aallaappsszziikk  ((AA  KKIIRR  

kkiiééppííttéésséénneekk  ffoollyyaammaattaa))::  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  
 

  

  

KKöörrnnyyeezzeettii  tényezők és azok befolyásolása 
Termék, tevékenység, szolgáltatás meghatározása (tényezők) 
Melyek a tényezők? 
Ezeket Ön ellenőrzi, befolyásolja? 

IIGGEENN    NNEEMM 
 
 
   Van egyáltalán valami befolyása? 
    IIGGEENN     NNEEMM 
 
 
Melyek a hatások?   EEzzeekk  aazzookk  aa  ttéénnyyeezzőőkk,,  aammeellyyeekk 
Jelentősek-e a hatások?  ffeelleetttt  nniinnccss  eelllleennőőrrzzééss,, 

IIGGEENN  NNEEMM   bbeeffoollyyáássoollááss  vvaaggyy  nneemm      
 jjeelleennttőősseekk,,  ííggyy  nneemm  kkeerrüüllnneekk  bbee  aa  KKIIRR--bbee.. 

  

SSoorrrreenndd            

mmeegghhaattáárroozzáássaa    

aa  KKIIRR--bbeenn..  

Tevékenység, termék, 

szolgáltatás meghatározása 

Tényezők felvétele, hatások 
meghatározása, kiértékelése 

Környezeti politika 

megfogalmazása 

Célok és előirányzatok kitűzése KIR program megfogalmazása 

A működés szabályozása 
(eljárások) 

Vezetőségi felülvizsgálat 
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Az ellenőrzés és a befolyás közötti határvonal kezelése, a szabályozás és a befolyás 
határai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 

KKöörrnnyyeezzeettii  tényezők azonosítása 
 

AAzzoonnoossííttaannii  kkeellll::  

 a közvetlen és közvetett hatásokat, 
 a jelenlegi, a múltbeli és a tervezett eseményeket, 
 az üzemszerű, a nem üzemszerű működést és baleseteket, a haváriákat, 
 a kibocsátásokat a levegőbe, a vízbe, a hulladékkezelésre, valamint a 

talajszennyezésre, 
 a nyersanyagok és a természeti erőforrások felhasználására, 

 egyéb helyi környezeti tényezőkre 
vonatkozó környezeti hatásokat. 

  

KKöörrnnyyeezzeettii  ttéénnyyeezzőőkk  inputok, folyamatok és hatások 
Az erőforrások felhasználásakor, és amikor szennyező anyagok vízbe, levegőbe, földbe 
kerülnek, környezeti hatások keletkeznek - ezek a szervezet tevékenységeinek, 
termékeinek, és szolgáltatásainak környezeti tényezői. 
 

IInnppuuttookk      FFoollyyaammaattookk    OOuuttppuuttookk  
alapanyag,       termék és szolgáltatás, 
segédanyag,       hulladék (vh, nem vh), 
csomagolóanyag,      olaj, fenol, oldószer, 
energia       füst (VOC, NOx, CO2, CFC), 
        szennyvíz (pH, KOI, BOI), 
        zaj (dB) 
 

 

Közvetlen belső megfelelés: 

folyamatok, kibocsátások 

Közvetett külső stratégiai 
partnerek 
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44..66..11..55..  AA  kköörrnnyyeezzeettii  hatások 
 

KKöözzvveettlleenn  hhaattááss:: közvetlenül szabályozható hatás. 

KKöözzvveetteetttt  hhaattááss:: hatást kell gyakorolni annak érdekében, hogy elérjünk egy korlátozó 
hatást. 

LLookkáálliiss  hhaattááss::  helyi szinten jelentkező környezeti hatás. 

RReeggiioonnáálliiss  hhaattááss::  területi vagy térségi szinten jelentkező környezeti hatás. 

GGlloobbáálliiss  hhaattááss::  tájegységeket vagy földrészeket érintő környezeti hatás. 

  
A lokális környezetterhelés globális hatást okoz: 
 Üvegházhatás (CO2; NO2; CH4; Freonok) - globális felmelegedés 

 Ózonlyuk (Halonok, Freonok) 
 Savas esők 
 Elsivatagosodás 
 Állat- és növényfajok kipusztulása 
 Források kimerülése  

 Egészségkárosodás 
 Mérgező anyagok, mérgek biológiai akkumulációja 
 Ökológiai veszteség 
Legfontosabb környezetterhelések: 

 Szennyezés kibocsátás vízbe (szennyvíz) 
 Szennyezés kibocsátás levegőbe (por, szag, füst, gáz) 
 Folyékony hulladék kibocsátás (csöpögés, szivárgás, kiömlés) 
 Szilárd hulladék kibocsátás 

 Légnemű hulladék kibocsátás (gázszivárgás) 
 Építés - Építmény bontás 
 Anyagnyerés 

  

NNééhháánnyy  kköörrnnyyeezzeettii  ttéénnyyeezzőő  ééss  hhaattááss::  

AA  LLeevveeggőő 
CO2, CH4, fosszilis tüzelőanyagok     Globális   

       felmelegedés 
Freon, halon, klórtartalmú anyagok     Ózonlyuk 
SO2, NOx, NH3        Savas eső 
Kipufogó gázok        Felszín közeli  
          ózon növekedése 
Ipari légszennyezés        Veszélyes gázok 
Energiatermelés        Füst 
Nukleáris berendezések, hulladékok     Sugárzás 

TTeevvéékkeennyysséégg:: szennyező anyag kibocsátás a levegőbe 

LLeehheettssééggeess  hhaattááss::  
por, mérgező gáz belélegzés tüdővizenyő, stb    szilikózis, daganat  
üvegházhatás        felmelegedés, árvíz, 

jégolvadás, stb. 
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VVíízz 
Szervesanyag tartalom növekedése     Nagy oxigénigény 
Foszfor, Nitrogén vegyületek      Eutrofizáció 
Ipari szennyezés        Veszélyes 
          anyagok 
Szennyvíz         Veszélyes   
          organizmusok 
Ipari hő         Hőszennyezés 
Nukleáris berendezések       Rádioaktivitás 
Szennyezés         Habképződés 
Lerakódás a levegőből       Savasodás 

  

TTeevvéékkeennyysséégg:: szennyező anyag kibocsátás a vízbe 

LLeehheettssééggeess  hhaattááss::  
olajfolt   oxigénhiány    halpusztulás stb. 
toxikus anyag    egészségkárosodás, halpusztulás stb. 

  

TTaallaajj 
Veszélyes, vagy radioaktív hulladék     Szennyeződés 
Bányászat, építkezés       Fölkavarás,   
          megzavarás 
Építkezés, fakitermelés, vízcsapolás     Talajerózió 
Építkezés, fakitermelés, vízcsapolás     Élőhelyek   

       elvesztése 
Építkezés, vízlecsapolás       Talajvíz   
          megzavarása 

TTeevvéékkeennyysséégg:: szennyező anyag kibocsátás a talajvízbe 

LLeehheettssééggeess  hhaattááss::  
olajfolt   vízszennyeződés stb. 

  

TTeerrmméésszzeettii  eerrőőffoorrrráássookk 
Túlfogyasztás     Nyersanyag- és     
       energiakészlet kimerülése 
Élőhelyek elpusztítása,    Élő erőforrások kimerülése 

túlfogyasztás 
        

HHuullllaaddéékkookk,,  zzaajj  

TTeevvéékkeennyysséégg:: szilárd és egyéb hulladék kibocsátás 

LLeehheettssééggeess  hhaattááss::    
talajszennyezés     talajvízszennyezés 
ivóvízszennyezés     egészségkárosítás (fertőzés, 

nehézfém stb.) 

TTeevvéékkeennyysséégg:: zaj kibocsátás 

LLeehheettssééggeess  hhaattááss::  idegesség, süketség 
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LLááttvváánnyy,,  zzaajj,,  ppoorr,,  bbűűzz 
Építkezés, kitermelés     Látvány 
Építkezés, kitermelés     Por 
Hulladék       Látvány 
Hulladék       Bűz 
Gép, berendezés, közlekedés    Bűz 
Gép, berendezés, közlekedés    Por 
 
 

4.6.1.6. A KKöörrnnyyeezzeettii  hhaattáássookk megközelítése 
 
A környezeti hatások értékeléséhez rendszeres megközelítés szükséges. 
 
meghatározás 
 
 
 
 
kategorizálás 
 
 
 
 
mennyiség  
 
 
 
 
kiértékelés 
 
 
 
 
 
 
A jelentős kritériumok meghatározására a következő források használhatók fel: 
 hatósági engedélyek, előírások, felhatalmazások, kibocsátási határértékek, 

 iparági alkalmazási útmutatók, 
 hatóságok és ipari egyesületek útmutatói, 
 környezeti hatásvizsgálatok jelentései, 
 mérgező kibocsátások jelentései, 
 anyagkibocsátási adatlapok, 

 az érdekelt felek auditálási felmérései, 

Termék, tevékenység, 

szolgáltatás 

Működési feltételek 

Inputok és outputok 
(tényezők) 

Környezeti hatások 

Jelentős hatások 

meghatározása 
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 tudományos folyóiratok, 

 biztosító társaságok kockázatelemzései. 
 
A KKöörrnnyyeezzeettii  hhaattáássookk jelentősége 

AA  jjeelleennttőőss  kköörrnnyyeezzeettii  hhaattáássookk  aazzoonnoossííttáássaa  üüzzlleettii  ééss//vvaaggyy  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  

kkrriittéérriiuummookkkkaall  ttöörrttéénniikk::  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A KKöörrnnyyeezzeettii  hhaattáássookk értékelése: 
A környezeti hatások értékelése igényesebb kockázat-felmérési technikákkal történik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üzleti szempontok: 

 Érdekeltek 
elvárásai 

 Szabályozási 
követelmények 

 Nyilvánosság 
megléte 

 Ipari szokások 
 Termelés 

 Környezeti 
ártalmak 
csökkentési 
költségei 

 
 
 
 
 

Jelentőségi 
kritérium 

Környezetvédelmi 
szempontok: 

 Relatív 
hozzájárulás 

 Tudományos 
bizonyítékok 

 Környezet 
érzékenysége 

 Hatás mértéke 
 Előfordulás 

valószínűsége 
 Hatás időtartama 

Vészhelyzeti forgatókönyvek 

Valószínűség 

Következmény 

Lehetséges jelentős 

környezeti hatás 

KIR 
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A jelentős hatások azonosítása történhet mennyiségi kockázat értékelési módszerrel is. 
 
  NNAAGGYY      jjeelleennttőőss  hhaattááss 

  

VVEESSZZÉÉLLYY    közepes 
     hatás 
 
  CSEKÉLY  nniinnccss  vvaaggyy  
          kkiiccssii  hhaattááss 
     JELENTŐS  GGYYEENNGGEE 
 
     VVEEZZEETTŐŐSSÉÉGGII  TTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYY 
 
A KKöörrnnyyeezzeettii  hhaattáássookk kockázata 
   
    NNAAGGYY  kockázat elemzés  aa  pprroojjeecctt  nneemm  
            kötelező    eellffooggaaddhhaattóó 

KKÖÖVVEETTKKEEZZMMÉÉNNYY    
 
    KICSI kkoocckkáázzaatt        kockázat elemzés  

        EEllffooggaaddhhaattóó    ajánlott 

  
    ALACSONY     MMAAGGAASS  
 
     EELLŐŐFFOORRDDUULLÁÁSSII  GGYYAAKKOORRIISSÁÁGG  
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A vállalati környezetvédelmi funkció szerepköre a vállalat működésének környezeti 
kockázata alapján: 

 

 
A vállalat környezeti kockázatainak és a környezettel összefüggő piaci 

lehetőségeinek a hatása: 
 

 
 
 

A
 v
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e
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ő
 (

e
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é
n
) 

K
ö
rn

y
e
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ti
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ck

á
za

ta
i 

Nagy 

B 
 

Üzemi, 
gyáregységi 

C 

Stratégiai 

Kicsi 

A 
 

támogató 

D 

Változó 

 

Kicsi Nagy 

 
A vállalat külső (exogén) környezeti kockázata 

P
ia

ci
 l
e
h
e
tő

sé
g
e
k
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o
b
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ö
rn

y
e
ze

ti
 

te
lj
e
sí
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v
e
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e
zt

é
b
e
n
 

Nagy 

 
offenzív 

 

innovatív 

Kicsi 

 
indifferens 

 

defenzív 

 

Kicsi Nagy 

 
A vállalat környezeti kockázatai 
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Offenzív környezeti menedzsment 

 

 

Környezetterhel
és folyamatos 
csökkentése 

A szigorodó környezeti 

követelmények túlteljesítése 

 

Pozitív 
környezeti 

kommunikáció 

 
 
 
 
- A környezeti elemek 
igénybevételének 
optimálása 
 
- Az életciklust a „ 
bölcsőtől a bölcsőig 
terjedően szemlélik 
 
- A szennyezőanyag 
keletkezésének 
elkerülése a cél 
 
- Környezetbarát 
termékfejlesztés 
 
- Környezetbarát 
technológiák 
fejlesztése és 
adaptálása 

Eredménynövelő 
intézkedések 

 
 
- Folyamatos 
technológiai 
innováció 
 
- Elsőnek lenni az 
iparban 
 
 
- Integrált, átfogó 
környezeti 
szemlélet 
 
- Monitoringhoz 
kapcsolt 
szabályozás-
technika 
 
- Stratégiai szerep-
körű környezeti 
menedzsment 
szervezet  
 
- Környezettudatos 
szállítói kapcsolatok 
 
- Saját K+F 
tanács-adók 
bevonása 
 

Külső 
támogatások 
kihasználása 

 
- Gyorsított 

amortizáció 
 
 
- Környezetvédelmi 

hitelkedvezmények 
igénybevétele 
 
- Nemzetközi K+F 

kapcsolatok, 
lehetőségek 
kihasználása 

 
 
 
 
- A környezeti 
kihívás üzleti előny 
 
 
- A megelőzés a cél 
a megelőzés 
kifizetődő 
 
- A konfliktusok 
segítik megoldani a 
problémákat 
 
- Pozitív környezeti 
image kialakítása és 
megőrzése 
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Defenzív környezeti menedzsment 

 

 

Környezetet 
terhelő vállalati 
magatartás 

A szigorodó környezeti normák 

követése 

 

Negatív 
környezeti 
kommunikáció 

 
 
 
 
 
- A környezeti 
követelmények 
rendszeres vagy 
eseti megsértése 
 
- Engedmények és 
ki-búvók keresése, a 
követelmények 
érvényesítésének 
késleltetésével 
 
- A környezeti 
követelményeket a 
környezetet tovább 
terhelő 
helyettesítések-kel 
teljesítik 
 
 

A termékek és a 
termelés 

változtatása 
nélkül 

 
- Vállalati, üzemi 
megszorító 
intézkedések 
 
 
- A termelés 
visszafogása 
 
 

A termékek és a 
termelés 

megváltoztatá-
sával 

 
- A tevékenység 
meg-szüntetése 
 
 
 
- A felhasznált 
anyagok 
megváltoztatása 
 
 
 
- „Csővégi” 
utánkapcsolt 
környezetvédelem 
 
 
- Hulladék 
ártalmatlanítás 
 
- Telephely 
változtatás 

 
 
 
 
 
- Reaktív 
 
 
 
 
- Konfliktus kerülő 
magatartás 
 
 
 
 
- A problémák 
eltussolása, 
permanens 
válságmenedzsment 
 
- Technokrata 
szemlélet 
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4.6.1.7. A felmérést segítő dokumentumok 

 
A telephely technológiáinak összefoglalása: 
 
A telephely megnevezése:  .......................................................(Név) 
       ........................................................(Helység) 
 
Tevékenységek megnevezése: 
 
 
 
 
Technológiák megnevezése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 I. Tevékenység 

 I.1.Technológia  I.2. Technológia  I.... Technológia  I.n. Technológia 

 ...1. Technológia  ....2. Technológia 

 II.1. Technológia  II.2. Technológia 

 n.1. Technológia  n.2. Technológia  n.... Technológia  n.n. Technológia 

 II Tevékenység ... Tevékenység  n. Tevékenység 
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A technológiák folyamatábrái: 
 
A telephely megnevezése:  .......................................................(Név) 
       ........................................................(Helység) 
 
Tevékenységek megnevezése: 
 
Technológiák megnevezése: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1. Technológiai  lépés 1. 

I.1. Technológiai  lépés 2. 

I.1. Technológiai  lépés .... 

I.1. Technológiai  lépés n. 

Bevitel: anyag, energia, 

              csomagoló anyag 

Kibocsátás: anyag, energia, 

              csomagoló anyag 

Bevitel: anyag, energia, 

              csomagoló anyag 

Bevitel: anyag, energia, 

              csomagoló anyag 

Kibocsátás: anyag, energia, 

              csomagoló anyag 

Kibocsátás: anyag, energia, 

              csomagoló anyag 

Kibocsátás: anyag, energia, 

              csomagoló anyag 

Bevitel: anyag, energia, 

              csomagoló anyag 

          Alapanyag 

            Végtermék 



 

 
 
 

Környezetközpontú Irányítási Rendszer (ISO 14001) környezeti hatásainak felmérő íve 
 

Környezeti elem: levegő, víz, szennyvíz, hulladék, veszélyes hulladék, talaj, felszín alatti vizek, zaj, rezgés 
 

Technológiai 
folyamat 

Fő probléma Célkitűzés Fontosság 

  nagy közepes kicsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 



 

 
Környezeti hatások összefoglalása 
 

Telephely megnevezése: Telephely címe:  Kitöltést végző megnevezése: 

Tevékenység megnevezése:  Tevékenységet végző szervezeti egység 

megnevezése: 

Értékelést végző megnevezése: 

 
Kód Technológia 

megnevezése: 
Hatást okozó 
tényező (ható 

tényező): 

Tevékenység 
jellege: 

Terhelt környezeti elem vagy kibocsátás 

   Múlt- 
beli 

Jelenlegi Terve
-zett 

Kibocsátás Hulladék további útja Általános elemek 

    n. r. v.  Leve-
gő 
 

Víz Szenn
yvíz 

Talaj-
víz 

Talaj Hulla-
dék 

Veszé
-lyes 
hull. 

Zaj Lera-
kás 

Égeté
s 

Újra-
felhas

z-
nálás 

Ener-
gia 

Vész-
helyz

et 

Jogi 
nem 
meg-
felelé

s 

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     



 

 
Környezeti hatások értékelése: 
 

A folyamatok és a tevékenységek környezetet veszélyeztető hatásuk szerinti súlyozása az ABC elemzés 
segítségével történik. Ennél figyelembe kell venni az anyagfajtákat és mennyiségeket, valamint a normál 
üzemmenetet és az üzemzavart. 
A környezeti hatásértékelést az alábbiak szerint végezzük: 

Cél: a “K” kockázati szám kiszámolása a “V”, “F”, “É”, “T” paraméterek szorzataként, ahol 

 “V” a környezeti hatás bekövetkezési Valószínűségének mutatója, 
 “F” a környezeti hatás Fontossági mutatója, 
 “É” a környezeti hatás Észlelhetőségi mutatója, 
 “T” a környezeti hatás Tartóssági mutatója. 
“K”=”V”*”F”*”É”*”T” 

 
Az egyes mutatókra az alábbi számok adhatók: 
 

V ha a környezeti hatás 
bekövetkezési Valószínűsége 

F ha környezeti hatás 
Fontossága 

É ha a környezeti hatás 
Észlelhetősége 

T ha a környezeti hatás 
Tartóssága 

Semmi: 0,1 Jelentéktelen: 0,1 biztos az észlelés: 0,1 nem értelmezhető: 0,1 
szinte semmi: 0,2-0,3 Nem fontos: 0,2-0,3 nagy valószínűséggel: 0,2-

0,3 
egy napon túli: 0,2-0,3 

kicsi a valószínűsége: 0,4-0,7 
nagy a valószínűsége: 0,8-0,9 
biztos: 1 

Kevésbé fontos: 0,4-0,7 
Fontos: 0,8-0,9 
Rendkívül fontos: 1 

kis valószínűséggel: 0,4-0,7 
alig észlelhető: 0,8-0,9 
nem vehető észre: 1 

egy hónapon túli: 0,4-
0,7 
egy éven túli: 0,8-0,9 
emberöltőn túli: 1 

 
Megjegyzés: 1 pontszám esetén a K értéktől függetlenül, kiemelten kezeljük a környezeti hatást. 
 

Jelentős a környezeti hatás, ha K  0,0625 

 
Szükség esetén az irányítási programba intézkedéseket kell előirányozni a környezeti hatások csökkentésére. 



 

 

Telephely megnevezése: Telephely címe: Kitöltést végző megnevezése: 

Tevékenység megnevezése: Tevékenységet végző szervezeti egység 

megnevezése: 

Értékelést végző 

megnevezése: 

 
Kód* Technológia 

megnevezése: 

Hatást okozó 

tényező (ható 
tényező): 

Tevékenység 

jellege: 

Célkitűzés a környezeti hatás megnevezése és a “K” kockázati tényező kiszámítása 

   Múlt- 
beli 

Jelenlegi Jövőb
eni 

Környezeti hatás megnevezése “K” kockázati tényező 

    n. r. v.   “V” “F” “É” “T” “K” 

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

Tevékenység jellege: n.(normál), r.(rendellenes), v.(vészhelyzeti) 
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4.7. Kockázatelemzés a környezetvédelemben 

A környezetvédelmi kockázatelemzés egyre nagyobb jelentőséggel bír a 
környezetvédelmi problémák előrejelzésében és gazdaságos kezelésében. A vállalati 
környezetmenedzsment rendszerek bevezetésének és alkalmazásának is egyik 
eszköze a technológiai folyamatok környezeti kockázatelemzése. 
A kockázat valamely veszély bekövetkezési valószínűsége, illetve a bekövetkezés által 
kiváltott következmények súlyossága egyidejűleg. Ennek megfelelően, amikor a 
kockázatot vizsgáljuk, akkor egyrészt a környezeti hatás előfordulási gyakoriságát, 
másrészt a következmények súlyosságát vizsgáljuk. 
A gyakorlatban kockázatosnak csak az olyan eseteket tekintjük, amelyeknél mind az 
esemény bekövetkezési valószínűsége, mind az esemény által kiváltott hatások 
számottevőek. Ha mindkét tényező a nulla közelében van, akkor rövidtávon általában 
nem érdemes a kockázattal foglalkozni. 
 

4.8. Ökocimke 
Az ökocimke a termék környezeti hatásáról ad számot életciklusának egészét 
figyelembe véve. Az a célja, hogy javítsa minden olyan termék megtervezését, 
termelését, forgalomba hozatalát és felhasználását, amelynek életciklusa bármely 
szakaszában akár a legkisebb hatása is van a környezetre. Informálja a a 
fogyasztókat a termékek környezeti hatásairól, mindezt anélkül, hogy veszélyeztetné 
akár a termék biztonsági jellemzőit, akár a dolgozók biztonságát, vagy kifejezetten 
hatással lenne azokra a jellemzőkre, amelyek a terméket használatra alkalmassá 
teszik. 
 

4.9. Környezetkontrolling 
A környezetkontrolling, az az integrált tevékenység, amellyel a vállalati szervezet a 
vállalat felső vezetését segíti a kitűzött környezetvédelmi célok elérésében. A 
környezetkontrolling alapja az anyag- és az energia folyamatok ismerete. A 
különböző technológiák kibocsátásainak változását és értékelését a tervezett 
értékhez képest kell elvégezni és relatív módon előre meghatározott határértékekhez 
viszonyítani. A működőképes ellenőrzés előfeltétele egy olyan információs rendszer 
létrehozása, amely a tervezett és a tényleges fejlődés közötti viszonyt a 
menedzsmentnek folyamatosan mutatja be és így ésszerű javítást tesz lehetővé. 
 
5. Információk az Internetről 
Az információ technológia adta lehetőségek kihasználásával -a teljesség igénye 
nélkül- néhány javasolt WEB oldal, ahonnan hasznos információhoz juthatunk:  
A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET-INEM Hungária) 1998 óta 
vezeti a környezetközpontú irányítási rendszerekkel (KIR) foglalkozó tanácsadók, 
tanusítók és tanusított cégek nyilvántartását. 

http://www.kovet.hu 

A Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetsége és a Helikon Kft. Web oldalain a 
környezetvédelemmel kapcsolatosan juthatunk hasznos információkhoz. 

http://www.kszsz.hu 

A tisztább termelés programról bővebb információ a Tisztább Termelés 
Magyarországi Központja home-lapjain olvasható.  
http://hcpc.bke.hu  
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II. A KÖRNYEZETI AUDIT 
 
1. Audit fogalma, audit típusok 
 

1.1. Fogalmak 
Mielőtt a tanúsítás gyakorlati kérdéseivel foglalkozunk, meg kell vizsgálni a 
környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazásával, auditálásával kapcsolatban a 
használatban lévő lényeges fogalmakat, mert számos félreértést okozhat azok 
egyértelműségének hiánya. Ennek érdekében a környezetközpontú irányítási 
rendszer (továbbiakban KIR), a környezetgazdálkodási rendszer (továbbiakban KGR), 
a szervezet, a társaság, az audit és a vizsgálat szavak jelentését kell áttekinteni. 

AAzz  MMSSZZ  EENN  IISSOO  1144000011  sszzeerriinntt  aa  KKIIRR  aa teljes irányítási rendszernek az a része, amely 
felöleli a környezeti politika kialakításához, bevezetéséhez, végigviteléhez, 
átvizsgálásához és fenntartásához szükséges szervezeti felépítést, tervezési 
tevékenységet, felelősségeket, gyakorlatot, eljárásokat, folyamatokat és 
erőforrásokat. 

AA  KKGGRR  aazz  EEMMAASS  11883366//9933  sszzáámmúú  ddiirreekkttíívváájjaa  sszzeerriinntt  aazz  áátfogó vezetési rendszer azon 
része, amely a szervezeti struktúrát, felelősségi gyakorlatokat, eljárásokat, 
folyamatokat és erőforrásokat foglalja magába a környezetvédelmi irányelv 
meghatározása és megvalósítása céljából. 

EE  kkéétt  ffooggaallmmaatt  eeggyysszzeerrűűbbbbeenn  iiss  mmeeggkköözzeellíítthheettjjüükk,,  hhaa  mmiinndd  aa  KKIIRR--eenn,,  mmiinndd  aa  KKGGRR--eenn  

éérrttjjüükk  mmindazon tervezett és rendszeres iinnttéézzkkeeddéésseekkeett,,  amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy aa  sszzeerrvveezzeett  tteevvéékkeennyyssééggee,,  tteerrmméékkee,,  sszzoollggáállttaattáássaa  aa  megadott kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  

kköövveetteellmméénnyyeekkeett  kkiieellééggííttssee,,  és ezzel bbiizzaallmmaatt  kkeellttsseenn  aa szervezeten bbeellüüll és kkíívvüüll..  
De mi is a szervezet és/vagy társaság? 

AAzz  MMSSZZ  EENN  IISSOO  1144000011  sszzeerriinntt  aa  sszzeerrvveezzeett  mminden olyan vállalat, testület, cég, 
vállalkozás, hatóság vagy intézmény, vagy ezek része vagy kombinációja - akár 
társaság, akár nem az, magán- vagy nem magánjellegű - amelynek saját funkciói 
vannak, és amely saját adminisztrációval rendelkezik. 

TTáárrssaassáágg  aazz  EEMMAASS  11883366//9933  sszzáámmúú  ddiirreekkttíívváájjaa  sszzeerriinntt  az a szervezet, amely teljes 
irányítási ellenőrzéssel rendelkezik az adott helyen folyó tevékenységei felett. 
A környezetközpontú irányítási rendszer auditja az MSZ EN ISO 14001 3.6. pontja 
szerint rendszeres, dokumentált, igazoló, objektív ellenőrzési folyamat bizonyíték 
szerzésére és kiértékelésére azon célból, hogy megvizsgálja a szervezet KIR-e 
kielégíti-e a KIR auditjára vonatkozóan a vállalat által megfogalmazott kritériumokat, 
továbbá közölje a folyamat eredményét a vezetőséggel. 
A környezetvédelmi vizsgálat az EEMMAASS  11883366//9933  22..  cciikkkkeellyy  ff..  ppoonnttjjaa  sszzeerriinntt  aa  

sszzeerrvveezzeett,,  iirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerr  ééss  ffoollyyaammaattookk  tteelljjeessííttmméénnyyéénneekk  rreennddsszzeerreess,,  

ddookkuummeennttáálltt,,  iiddőősszzaakkii  ééss  oobbjjeekkttíívv  éérrttéékkeelléésséébbőőll  áállllóó  mmeenneeddzzssmmeenntt  eesszzkköözz,,  aammeellyyeett  aa  

kköörrnnyyeezzeett  vvééddeellmméérree  sszzáánnnnaakk  aazzzzaall  aa  ccééllllaall,,  hhooggyy::  

 lehetővé tegye az olyan gyakorlatok menedzsment által történő ellenőrzését, 
amelyek hatással lehetnek a környezetre, 

 értékeljék a társaság környezetvédelmi politikájának teljesítését. 
Bármelyik megfogalmazást nézzük is, az audit egy szervezet szisztematikus 
vizsgálata, amely a rendszer céljait, alkalmasságát és hatékonyságát vizsgálja. 



 113  

Az audit mintavételes eljárással a szabványnak való megfelelést, a vevői elvárásokat 
és hatékonyságot vizsgálja. Végrehajtásával szemben alapkövetelmény az auditált 
területtől való függetlenség. Az audit célja tényekkel alátámasztott bizonyíték 
beszerzése, amely lehetővé teszi az irányítási rendszer állapotának információkon 
lapuló megítélését. 
Az MSZ EN ISO 14010:1997 szabvány tartalmazza a környezetközpontú irányítási 
rendszer audit alapelveit, valamint a környezeti auditok bármely fajtájára érvényes 
elveket is lefekteteti. Attól függően, hogy milyen adatok feltárásáról van szó, a 
vállalatok különböző módon igyekezhetnek meghatározni a környezetvédelmi 
intézkedések érvényesülését, gyakorlati hatékonyságát. Az alapvető eljárások és 
elvek ugyan minden esetben változatlanok csupán a megszerezni kívánt információk 
és a hozzáférés módja eltérő. Tovább nehezíti a dolgot, hogy sajnos az egyes audit 
típusok során használt terminológia vállalattól vagy helytől függően eltérő lehet, és 
ez zavarba ejtheti az audit során használatos eszközök között eligazodni kívánó 
szemlélőt.  
 

1.2.Audit típusok 
Az auditok a végrehajtás folyamata és helye szerint osztályozhatók. 
A.) Folyamat szerinti osztályozás 
Egy általánosan elfogadott meghatározása szerint „a környezetvédelmi auditálás a 
vállalatnál alkalmazott, a környezetvédelem szempontjából lényeges 
munkamódszerek és utasítások szisztematikus vizsgálata. A vizsgálat, amelyet 
független szakértők vezetnek, jogi, adminisztratív és szervezeti szempontokat foglal 
magában.” 
Ebben a megközelítésben a környezetvédelmi auditálás négy fő formáját lehet 
megkülönböztetni: 
A.1. Folyamataudit, vagy eredményre irányuló audit 
Egy folyamat (pl. gyártás, üzemfenntartás) vizsgálatát jelenti, amely kiterjed 
valamennyi, a környezetvédelmet érintő dokumentumnak, eljárásnak a 
követelményekkel való összevetésére és a végrehajtás megfelelőségének vizsgálatára 
is. Annak a vizsgálata, hogy egy adott vállalat, egy meghatározott időpontban 
mennyiben felel meg a környezeti előírásoknak (statikus fogalom). A környezeti 
állapotfelmérésből adódó helyzetelemzés célja a jelenlegi és a kívánatos állapot 
összehasonlítása, a feladatok, célok kitűzése, illetve a kívánatos állapot elérése 
érdekében. 
Egy bizonyos folyamat vagy folyamatcsoport környezeti hatásainak 
meghatározásakor és értékelésekor alkalmazzák, főleg abban az esetben, ha 
valamely konkrét probléma merül fel, vagy a további javítás irányait kutatják. Részei 
vagy következményei lehetnek olyan további elemzési formák, mint a környezeti 
folyamatábrák, vagy anyagáram-elemzések. Ez az audittípus a folyamatokkal 
kapcsolatos környezeti tényezők feltárását segíti elő. 
A.2. Rendszer-, vagy másként eljárás-orientált audit 
A teljes környezetirányítási rendszer vizsgálatát jelenti, amely kiterjed valamennyi, a 
környezetvédelmet érintő dokumentumnak, eljárásnak a követelményekkel való 
összevetésére és a végrehajtás megfelelőségének vizsgálatára is. A vállalat 
környezeti állapotának felmérése mellett magában foglalja a környezeti 
menedzsment rendszer vizsgálatát is (dinamikus fogalom). A folyamataudit, vagy 
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eredményre irányuló audit ezenfelül célja a környezeti menedzsment rendszer külső- 
és belső változásokhoz való alkalmazkodási képességének a vizsgálata. 
A rendszeraudit célja hogy megállapítsa hatékony-e és megfelelő-e a KIR azon 
követelmények szerint, amelyeket a vállalat maga számára megfogalmazott, ami 
lehet a vállalati környezeti politika és az MSZ EN ISO 14001: 1997 egyéb 
követelményei. 
A.3. Jogi (megfelelési) audit 
Célja annak vizsgálata, hogy a szervezet megállapította és betartja-e a rá vonatkozó 
jogi és egyéb külső szabályozást. A megfelelési audit során nem szükséges a kitűzött 
célok elérésének hatékonyságát, az eljárások rendszerét vizsgálni. Mivel ez a fajta 
audit a törvényes normák betartására összpontosít, sokkal inkább támaszkodik leírt 
adatokra és dokumentumokra, mint a rendszeraudit. Ennek következtében nincsenek 
olyan „szürke” területek, ahol az auditornak ítélőképességre vagy egyéb speciális 
képességekre lenne szüksége, hiszen a nyilvánvaló tények vagy megfelelnek a 
normáknak vagy sem. Ezt az audittípust azokon a területeken alkalmazzák, ahol 
törvényes környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni. 
A.4. Telephelyaudit 
Leggyakrabban valamely pénzügyi tranzakcióhoz, leginkább privatizációhoz 
kapcsolódó átvizsgálások során kerül(t) sor telephelyauditra. Ennek célja egy adott 
telephelyhez kapcsolódó környezeti hatások feltérképezése és adott esetben ezek 
súlyosságának és lehetséges vészhelyzeteinek értékelése. Szemben a jogi 
(megfelelési) audittal , a helyszíni audit során nem is annyira adatokra és 
dokumentumokra koncentrál az auditor, hanem fizikai szemlét tart minden olyan 
területen, amelynek lényeges és lehetséges környezeti kihatásai vannak vagy 
lehetnek. Érzékszervei (szeme, füle, szaglása, stb.) használata mellett, az auditor 
fényképeket és egyéb dokumentumokat is bevonhat a vizsgálódás körébe, illetve az 
adott terepet ismerőkkel interjút készíthet, vagy akár tárgyi mintát is vehet további 
vizsgálatok céljából. Elsősorban az esetleges káros környezeti örökség, pl.: 
talajszennyezés, nyomtatott áramkörök, ólomalapú festék, azbeszt szennyeződések 
megállapításával kapcsolatban használják. 
B.) Hely szerint történő osztályozás 
1. Belső vagy első (1) típusú. 
2. Külső, amely lehet második (2) típusú, vagy harmadik (3) típusú. 
B.1. Az 1. típusú audit 

Cél? Hiba feltárás, javítás 

Ki végzi? Független, képzett belső auditor, min. 1. auditor + 
tevékenység vezető 

Mi alapján? Auditterv 

Gyakoriság? Évente minimum 1-szer 

Mi alapján tárja fel a hibát? Ellenőrző lista: 
- MSZ EN ISO 14001 
- Kézikönyv, Eljárások, Munkautasítások 
- Előző audit tapasztalatai 

Eltérés rögzítése: Eltérésjelentő 

Egyeztetés + megold. 
Javaslat: 

Auditor + tevékenység vezető 

Előterjesztés Auditor a környezetirányítási vezető felé 
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Intézkedési terv a 
helyesbítésre: 

Elsőszámú vezető 

 
B.2. A 2. típusú audit 

Cél? Beszállító környezetvédelmi szempontú 
kiválasztása és minősítése 

Ki végzi? Vevő 

Mi alapján? Bejelentés/program 

Gyakoriság? A vevő környezetirányítási rendszere szerint 

Mi alapján tárja fel a hibát? Ellenőrző lista: 
- MSZ EN ISO 14001 
- Kézikönyv, Eljárások, Munkautasítások 
- Előző audit tapasztalatai 
- Vevő környezetirányítási rendszere 
- Beépülő termék jellege 

Eltérés rögzítése Szóban/faxon 

Egyeztetés + megold. 
Javaslat 

Vevő + szállító (legfelső vezető) 

Intézkedési terv a 
helyesbítésre 

Elsőszámú vezető 

 
B.3. A 3. típusú audit 

Cél? Környezetirányítási rendszer 
megfelelőségének igazolása (tanúsítás) 

Ki végzi? Független, akkreditált szervezet 

Mi alapján? Szerződés 

Gyakoriság? 3 év / évente felügyelet 

Mi alapján tárja fel a hibát? Kérdés lista: 
- MSZ EN ISO 14001 
- Kézikönyv, Eljárások, Munkautasítások 
- Előző audit tapasztalatai 
- Törvényi szabályozások 
- Vevői specifikáció 

Eltérés rögzítése Eltérésjelentő 

Egyeztetés + megoldási 
javaslat 

Auditor a felső vezetéssel egyeztet. 
Az auditor nem adhat megoldási javaslatot. 

Intézkedési terv a 
helyesbítésre 

Elsőszámú vezető 

 
2. Az auditorral szemben támasztott jogi és egyéb követelmények 
 

2.1. Az auditorral szemben támasztott követelmények 
Az MSZ EN ISO 14012: 1997- A Környezeti audit irányelvei. A környezeti auditorok 
képzettségi kritériumai. - meghatározza a KIR auditálását végző személyek 
képzettségével és szakmai gyakorlatával kapcsolatos követelményeket. A szabvány a 
külső és a belső auditokra egyaránt vonatkozik. 
A szabvány részei: 
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 Tárgy. 

 Rendelkező hivatkozások. 
 Fogalom meghatározások 
 Képzettség és szakmai tapasztalat. 
 Auditor képzés. 
 Hivatalos képzés. 

 Gyakorlati képzés. 
 A végzettség, a tapasztalat és a továbbképzések objektív igazolása. 
 Személyes tulajdonságok és készségek. 
 Vezető auditor. 
 Az alkalmasság fenntartása. 

 Kellő szakmai gondosság. 
 Nyelv. 
Az auditoroknak kettő kategóriája létezik: a vezető környezeti auditor és a környezeti 
auditor. A szabvány alapján a vezető környezeti auditor olyan személy, akinek 
megvan a képzettsége környezeti auditok irányítására és végzésére. A szabvány 
szerint a környezeti auditor olyan személy, akinek megvan a képzettsége környezeti 
auditok végzésére. 
Az auditorok megfelelő képesítéssel és szakmai gyakorlattal kell, hogy 
rendelkezzenek. Az auditoroknak legalább középfokú vagy ezzel egyenértékű 
képzettsége legyen. Az auditornak végzettsége és szakmai gyakorlata alapján 
felkészültnek kell lennie a következő területeken: 
1. Kvalifikált végzettség 

 A környezetvédelmi jogi szabályozás és a szabványok ismerete, 
 Az audit tervezésével, végrehajtásával és kiértékelésével kapcsolatos ismeretek, 
 A KIR-ek és azon szabványok ismerete, amelyekkel szemben az auditot 

végrehajtják, 
2. Specifikus szakmai ismeretek 

 A szervezet sajátosságainak és környezetirányítási rendszerének ismerete, 
 Környezetvédelmi technológiák ismerete, 
 A vizsgált üzem/tevékenység műszaki és környezetvédelmi vonatkozásainak 

ismerete, 
3. Audit-tapasztalat, vezetési képesség, objektivitás és diszkréció 
A fenti felsorolás egyben rangsor is az auditoroktól elvárt felkészültségre, ismeretekre 
vonatkozóan. Nem elvárás az, hogy a fent felsoroltak mindegyikében azonos 
mértékben, teljes tájékozottsággal rendelkezzen az auditor. Az audit szakmai 
hitelessége érdekében azonban biztosítani kell, hogy az auditor csoport 
összességében magas szinten feleljen meg a fenti követelményeknek. Az auditor 
csoport szakmailag hiteles kijelöléséért a vezető auditor a felelős. 
Azok az auditorok, akik csak középiskolai vagy ezzel egyenértékű tanulmányokat 
folytattak, de nem szereztek végbizonyítványt, rendelkezzenek legalább 5 év 
megfelelő gyakorlati tapasztalattal. Azok az auditorok, akiknek érettségijük van, 
rendelkezzenek legalább 4 év megfelelő gyakorlati tapasztalattal. 
Az előbbi kritériumok csökkenthetők olyan, középiskolát követő teljes vagy 
részmunkaidőt igénybe vevő hivatalos tanfolyam sikeres elvégzése esetén, amely 
tartalmazza az 1-től 3-ig terjedően felsorolt témák mindegyikét vagy egy részét. 
Ésszerűbb és egyszerűbb az a követelmény, hogy az auditorok végezzenek el egy 
formális és egy munkaközbeni képzést, akár szervezeten belül vagy kívül. Ahhoz 
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hogy tényleges megfeleljen, mint auditor, munka közben tapasztalt emberekkel kell 
együtt dolgoznia a vezető auditor irányításával, és részt kell, vegyen a teljes audit 
folyamatban, legalább négy auditban, összesen legalább 20 munkanapon. A 
gyakorlati képzés három éven belül történjen meg. 
Összefoglalva az MSZ EN ISO 14012:1997 szerinti követelmények: 
végzettség   minimum középfok 
képzettség   szabvány, vizsgálati módszerek, szervezés 
tapasztalat összesen minimum 5 év, amiből minimum. 3 év KIR 

területen  
  min. 20 munkanapon 4 audit résztvevője 

hatáskör 
kommunikációs képesség 

alapfeltételek     vizsga 
audit 
certifikáció 
szinten tartás 
környezetvédelmi tudományos, műszaki, illetve szakmai ismeretek. 
Egyéb tulajdonságok mellett az auditornak jól kell kommunikálnia, gondolatait 
világosan kell kifejeznie akár írásban akár szóban. 
Van azonban néhány olyan normatív követelmény is, olyan személyes attribútumok 
és szakértelem, amely nem korlátozódik csak az írásra és csak a beszédre. Így legyen 
meg a készsége személyek közötti olyan kapcsolatok létesítésére, amelyek 
megkönnyítik az audit eredményes és hatékony végzését, mint például diplomáciai 
érzék, a tapintat, a „hallgatási képesség”, érettség. 
Az auditori feladatok teljesítéshez szükséges az auditor függetlensége és az 
objektivitása. Legyen képes saját személyének olyan szervezett keretek között 
tartására, amely ahhoz szükséges, hogy az auditot hatékonyan és hatásosan el tudja 
végezni (önkontroll). Legyen képes objektív tényeken alapuló józan ítéletalkotásra 
(ítélethozó képesség). Az auditor érezzen rá az illető ország vagy régió 
hagyományaira és kultúrájára, amelyben az auditot végzi (hagyomány és kultúra 
ismerete). 
Az auditorral szembeni elvárásokat az alábbiakban foglaljuk össze: 

 Jól kommunikál akár írásban akár szóban. 
 Van diplomáciai érzéke. 
 Tapintatos. 
 „Hallgatási képesség”-gel rendelkezik. 
 Érett. 

 Független. 
 Objektív. 
 Önkontrollal bír. 
 Ítélethozó képessége van. 
 Hagyomány és kultúra ismerettel rendelkezik. 

 Kitartó. 
 Udvarias. 
 Szakszerű. 
 Progresszív. 
 Szorgalmas. 

 Precíz, de praktikus. 
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 Pontos. 

 Elvhű. 
 Pozitív gondolkodású. 
 Gyakorlatias. 
 Előkészített. 
Legérdekesebb karakter az auditban a vezető auditor. A vezető auditornak az 
előbbieken túlmenően irányító képességgel is kell rendelkeznie, ami az effektív 
munka feltétele. Képes legyen megfelelő megértést tanúsítani, és képes legyen 
alkalmazni azokat a személyi tulajdonságokat és készségeket, amelyek az audit 
eljárás eredményes és hatékony irányításának és vezetésének biztosításához 
szükségesek. Követelmény az, hogy legalább három teljes környezeti auditban kellett 
auditorként közreműködnie, amelyek együttesen legalább 15 munkanapig tartottak. 
A három auditból legalább egyen, mint vezető auditor vett részt egy másik vezető 
auditor felügyelete mellett. A vezető auditorra vonatkozó kiegészítő kritériumokat 
három éven belül kell teljesíteni. 
A vezető auditor a felelős azért, hogy biztosítsa az audit hatásos és hatékony 
tervezését és teljesítését a megbízó által jóváhagyott audit keretek és terv szerint. 
A vezető auditor felelősségi és tevékenységi köre az alábbiakra terjed ki: 

 Konzultáció a megbízóval és az auditálttal, ha szükséges az audit kritériumainak 
és kereteinek meghatározása céljából. 

 A tárggyal kapcsolatos háttér információ megszerzése, amely az audit céljainak 
eléréséhez szükséges, mint pl.: az auditált tevékenységeire vonatkozó részletek, 
termékek, szolgáltatások, a telephely és közvetlen környezete, és az előző auditok 
részletei. 

 Annak megállapítása, hogy a környezeti auditnak az MSZ EN ISO 14010:1997-ben 
megadott követelményeit teljesítették-e. 

 Az auditcsoport összeállítása az esetleges érdekek összeütközések figyelembe 
vételével, és az összetétel egyeztetése a megbízóval. 

 Az auditcsoport tevékenységének irányítása az MSZ EN ISO 14010:1997-ben és 
az MSZ EN ISO 14011:1997-ben szereplő útmutatások figyelembe vételével. 

 Az auditterv elkészítése a megbízóval, az auditálttal és az auditcsoport tagjaival 
történt megfelelő konzultáció alapján.  

 A végleges auditterv közlése az audit csoporttal, az auditálttal és a megbízóval, 
 A munkadokumentumok és a részletes eljárások elkészítésének koordinálása és az 

auditcsoport tájékoztatása. 
 Törekvés az audit során felmerülő mindennemű probléma megoldására. 

 Azoknak a helyzeteknek a felismerése, amelyekben az audit célokat nem lehet 
elérni, és ezek okainak közlése a megbízóval és az auditálttal. 

 Az auditcsoport képviselete az auditálttal való megbeszéléseken, az audit előtt, 
alatt és után. 

 A kritikus nem-megfelelősségekre vonatkozó audit megállapítások haladéktalan 
közlése az auditálttal. 

 Világos és határozott jelentés a megbízó számára az auditról, az audit tervben 
egyezetett határidőn belül. 

 Javaslatok a KIR javítására, ha ez szerepel az audit egyezetett céljai között. 
 Követő (ellenőrző) audit végrehajtása. 
Az auditor felelősségi és tevékenységi körébe tartozik: 
 A vezető auditor támogatása és útmutatásainak követése. 
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 A kapott feladat objektív, hatásos és hatékony tervezése és végrehajtása az audit 
keretein belül. 

 Az auditálttal kapcsolatos és elegendő tényadat összegyűjtése és elemzése annak 
érdekében, hogy a KIR-re vonatkozóan megállapításokat lehessen tenni, és 
következtetéseket lehessen levonni. 

 Munkadokumentumok készítése a vezető auditor számára. 
 Az egyes audit megállapítások dokumentálása. 
 Az auditra vonatkozó dokumentumok biztonságos őrzése, majd a dokumentumok 

visszaadása, ha erre igény van. 

 Közreműködés az auditjelentés megírásában. 
Az auditoroknak naprakészeknek kell lenniük a következő területeken: 

 környezeti tudományos és a műszaki kérdések, 
 a technológiák működésével kapcsolatos műszaki és környezeti tényezők, 
 a környezetvédelmi törvények, határozatok és más ezzel kapcsolatos 

dokumentumok követelményei. 
 a KIR-ek és szabványok, amelyek alapján az auditokat végrehajtják, 

 audit eljárások, folyamatok és technikák. 
Az auditorok az MSZ EN ISO 14010:1997 szabvány szerint az audit során kellő 
szakmai gondossággal járjanak el, és tartsák magukat a megfelelő etikai 
szabályzathoz. 
Az auditálási szabványban a szerzők számos helyen utalnak a nyelvre kimondva, 
hogy az auditcsoport egyik tagja sem vehet részt „támogatatlanul” egy olyan 
auditban, ahol nem lehetséges az egy nyelven történő kommunikáció. Ez azt jelenti, 
hogy ne használjuk a csapattagokat egy olyan országban, ahol nem értik meg teljes 
mértékben a nyelvet. Ne vegyen részt az auditor segítség nélkül olyan auditban, 
amelynek során nem tud hatékonyan kommunikálni a feladatának ellátáshoz 
szükséges nyelven. Ha kell, szerezzen segítséget, olyan személyen keresztül, aki 
megfelelően ismeri a nyelvet, és aki nem áll az audit menetét befolyásoló hatás alatt. 
Az MSZ EN ISO 14012:1997 szabvány /C/ melléklete a szokásos irodalomjegyzéket 
mutatja be. Az /A/ melléklet kiértékeli a környezeti auditorok képzettségét, a /B/ 
melléklet a környezeti auditálást elfogadó, értékelő, beiktató testülettel foglalkozik, és 
egyben segítséget nyújt e tevékenységről és annak fejlesztéséről. 

EEggyy  aauuddiittoorrnnaakk  éérrtteenniiee  kkeellll  aazz  aauuddiittáálláássii  ffoollyyaammaattbbaann  éérriinntteetttt  kküüllöönnbböözzőő  sszzeerrvveezzeetteekk  

sszzeerreeppéétt::  

  AAkkkkrreeddiittáállóó  tteessttüülleett  ((ppll::NNAATT,,  NNeemmzzeettii  AAkkrreeddiittáácciióóss  TTeessttüülleett))  
 Tanúsító szervezet (pl: SGS, BSI) 
 Kompetens testület (pl: Környezetvédelmi Felügyelőség) 
 ISO (Intertnational Standard Organization – Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) 
 CEN (Comité Européen de Normalisation – Európai Szabványügyi Bizottság) 

 Európai Unió Bizottsága 

EEggyy  aauuddiittoorrnnaakk  éérrtteenniiee  kkeellll  aazz  aauuddiittáálláássii  ffoollyyaammaattbbaann  éérriinntteetttt  kküüllöönnbböözzőő  sszzeemmééllyyeekk  

sszzeerreeppeeiitt,,  ffeelleellőőssssééggeeiitt,,  ééss  eeggyymmááss  kköözzööttttii  kkaappccssoollaattaaiitt::  
 KIR vezető 
 KIR belső auditor 

 KIR vezető auditor 
 EMAS vezető igazoló 
Az auditor csapatnak megfelelő ismeretekkel kell rendelkezniük a releváns 
környezetvédelmi jogszabályokról: 
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Ipari szektor      Környezeti hatások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Környezetvédelmi 
  Jogszabályok 

       Tudás!!! 
 
Tehát: 
 Ismerje az adott ipari szektort, 

 Ismerje az ipari szektor jellemző környezeti hatásait, 
 Ismerje azokat a környezetvédelmi jogszabályokat, amelyek speciálisan az adott 

termelésre, szolgáltatásra vagy egyéb tevékenységre érvényesek. 
 

2.2. Jogi és egyéb követelmények 
A környezetvédelmi jogszabályok ismerete a KIR kulcsfontosságú alkotó eleme. A 
következő szabványpontok sikeres auditálásához nélkülözhetetlen az alapvető 
környezetvédelmi jogszabályok, fogalmak, kapcsolódási pontok részletes ismerete: 

 Környezeti politika (4.2.), 
 Környezeti tényezők (4.3.1.), 

 Jogi és egyéb követelmények (4.3.2.), 
 Célok és előirányzatok (4.3.3.), 
 Környezetközpontú Irányítási Programok (4.3.4.), 
 Szervezeti felépítés és felelősség (4.4.1.), 
 A működés szabályozása (4.4.6.), 

 Feljegyzések (4.5.3.). 
Ehhez nyújt segítséget a következő fejezet. 
Egyetlen eeggyy  vváállllaallaatt  sseemm  lléétteezziikk  kköörrnnyyeezzeettii  vváákkuuuummbbaann. Az érdekelt felek naponta 
befolyásolják a vállalat “működési engedélyét”. Az ISO 14001 szerint az: 

ÉÉrrddeekkeelltt  ffééll:: Olyan személy vagy csoport, akit vagy amelyet egy szervezet környezeti 
teljesítése érdekel vagy érint. 

SSzzeerrvveezzeett:: Minden olyan vállalat, testület, cég, vállalkozás, hatóság vagy intézmény, 
vagy ezek része vagy kombinációja - akár társaság, akár nem az, magán- vagy nem 
magánjellegű - amelynek saját funkciói vannak, és amely saját adminisztrációval 
rendelkezik. 

AAzz  éérrddeekkeelltt  ffééll  ffoollyyaammaattooss  bbeehhaattáássssaall  vvaann  aa  sszzeerrvveezzeett  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  

tteelljjeessííttmméénnyyéérree..  KKiikk  iiss  aazz  éérrddeekkeelltt  ffeelleekk  aakkiitt,,  vvaaggyy  aammeellyyeett  eeggyy  sszzeerrvveezzeett  kköörrnnyyeezzeettii  

tteelljjeessííttééssee  éérrddeekkeell  vvaaggyy  éérriinntt??  
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PPéénnzzüüggyy (befektetők, biztosítók, részvényesek) 

HHaattóóssáággookk  (környezetvédelmi felügyelőség, ÁNTSZ, vízügyi igazgatóság, 
önkormányzat) 

HHuummáánn  kkaappccssoollaattookk (a helyi lakosság, a cég munkavállalói) 

ÉÉrrddeekkccssooppoorrttookk  (ügyfelek, vevők, beszállítók, közvélemény, környezetvédelmi 
érdekcsoportok) 
 
A környezetvédelmi jogi szabályozás (a hatóságok) 
Környezetvédelmi (szak)hatósági feladatokat ellátó szervek: 
 
Környezetvédelmi Minisztérium 
EU 
Környezetvédelmi felügyelőségek 
Szakhatóságok (pl. ÁNTSZ) 
Önkormányzatok 
Vízügyi Igazgatóságok 
 
 

Pénzügy 

HHaattóóssáággookk 

HHuummáánn  kkaappccssoollaattookk 

ÉÉrrddeekkccssooppoorrttookk 
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A környezetvédelmi jogi szabályozás (az információ) 
 
A környezetvédelemmel összefüggő jogi információk több forrásból is beszerezhetők: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A főbb környezetszabályozási követelmények és azok szabályozói: 
 Jogszabályok (törvény, rendelet), 

 Határozatok, 
 Előírások. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanácsadó 
Cégek 

Szakmai kamarák 

Szakmai 
Folyóiratok 

Szakmai 

Útmutatók 

 

Közlönyök 

Független források 

 

Veszélyes anyagok 
 Jogszabályok, 

 Szabályozók. 

Tervezés 

 Jogszabályok, 
 Szabályozók. 

Levegő 

 Jogszabályok, 
 Szabályozók. 

Víz 

 Jogszabályok, 
 Szabályozók. 

Zaj 

 Jogszabályok, 
 Szabályozók. 

Hulladék 

 Jogszabályok, 
 Szabályozók. 



 123  

 
A környezetvédelmi alapelvek: 

 A megelőzés elve, 
 A felelősség elve, 
 A költségviselés elve, 
 A hosszú távú megoldások elve, 

 Az együttműködés elve, 
 A magas szintű védelem elve, 
 Az elővigyázatosság elve, 
 Az integrálás elve, 
 A fenntartható fejlődés elve, 
 A partnerség elve. 
 
A fenti alapelvek részletesebb ismeretéhez az Európai Unió környezetvédelmi 
politikája és annak alapelveit nyújtanak segítséget, melyet a 
www.mtvsz.hu/eu/eukorny/4.htm oldalon találhatunk meg. 
Ahhoz, hogy a környezetvédelmi jogszabályok terén jobban eligazodhassunk, 
tekintsük át néhány környezetvédelmi alapfogalmat: 
Környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által 
létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői. 
Környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket 
meghaladó terhelése. 
Környezethasználat: a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, 
illetőleg terhelésével járó hatósági engedélyhez kötött tevékenység. 
Környezetkárosítás: az a tevékenység, amelynek hatására környezetkárosodás 
következik be. 
Környezetkárosodás: a környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű 
változása, szennyezettsége, illetve valamely elem igénybevételének olyan mértéke, 
amelynek eredményeképpen annak természetes vagy korábbi állapota (minősége) 
csak beavatkozással, vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg, amely az 
élővilágot kedvezőtlenül érinti. 
Környezetveszélyeztetés: az a tevékenység vagy mulasztás, amely 
környezetkárosítást idézhet elő. 
Hulladék: a termelő, szolgáltató vagy fogyasztói tevékenységek során, vagy ezek 
következtében keletkező – tulajdonosa által rendeltetése szerint fel nem használt (pl. 
leselejtezett), illetve a keletkezés folyamatába vissza nem vezetett, vagy adott 
formájában arra alkalmatlan – maradékanyag, elhasználódott, illetve selejtté vált 
termék. 
Veszélyes hulladék: az a hulladék, amely vagy annak bármely összetevője, illetve 
átalakulás terméke az e rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők 
valamelyikével rendelkezik, és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van 
jelen, hogy ezáltal az élővilágra, az emberi életre és egészségre, a környezet bármely 
elemére veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító 
hatást fejt ki. 
 
A következőkben a teljesség igénye nélkül az alapvető környezetvédelmi és/vagy a 
környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabályokból adunk áttekintést a 2001. 07. 13-
i állapotoknak megfelelően. 

http://www.mtvsz.hu/eu/eukorny/4.htm
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Általános, alapvető környezetvédelmi jogszabályok: 
1995. Évi LIII. évi törvény a környezetvédelmének általános szabályairól. 
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról. 
1995. Évi LVII. évi törvény a vízgazdálkodásról. 
2000. Évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez 
szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 
dokumentációjának tartalmi feltételeiről. 
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési 
feltételeiről. 
93/1996. (VII. 4.) Kormány rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának 
feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról. 
80/1999. (VI. 11.) Kormány rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és 
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről. 
A víz- szennyvízkezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi jogszabályok: 
1995. Évi LIII. Évi törvény a környezetvédelmének általános szabályairól. 
1995. Évi LVII. Évi törvény a vízgazdálkodásról. 
3/1984. (II.7) OVH rendelkezés a szennyvízbírságról. 
4/1984. (II.7) OVH rendelkezés a csatornabírságról. 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 
kérelemről és mellékleteiről. 
72/1996. (V. 22.) Kormány rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról. 
132/1997. (VII. 24.) Kormány rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő 
feladatokról. 
2/1999. (K. H. V. Ért. 15.) KHVM-KöM együttes utasítás a vízminőségi kárelhárítással 
összefüggő területi tervekről. 
21/1999. (VII. 22.) KHVM-KöM együttes rendelet a vízminőségi kárelhárítással 
összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének 
szabályairól. 
33/2000. (III. 17.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő 
tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról. 
10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a 
földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről. 
49/2001. (IV. 3.) Kormány rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről. 
50/2001. (IV. 3.) Kormány rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok 
mezőgazdasági felhasználásnak és kezelésének szabályairól 
A levegőtisztaság-védelemhez kapcsolódó környezetvédelmi jogszabályok: 
1995. Évi LIII. Évi törvény a környezetvédelmének általános szabályairól. 
3/1988. KVM rendelet a levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett 
kategóriába sorolt területekről. 
5/1990. NM rendelet a légszennyező anyagokról, a levegőminőségi határértékekről és 
a légszennyezettség mérésről. 
11/1991. KTM rendelet a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeinek és 
az azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról. 
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22/1993. (VII. 20.) KTM r. a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi 
egyezmény végrehajtásáról. 
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes 
szabályokról. 
10/2001. (IV. 9.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony 
szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról. 
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi 
határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről. 
A hulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi jogszabályok: 
2000. Évi XLIII. Évi törvény a hulladékgazdálkodásról. 
1995. Évi LIII. Évi törvény a környezetvédelmének általános szabályairól. 
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységekről. 
11/1991. (V. 16.) KTM rendelet a hulladékégetés technológiai kibocsátási 
határértékeinek és az azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról. 
101/1996.(VII. 12.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő 
szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. 
napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről. 
1/2001. (I. 24.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 
9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik 
kezelésének részletes szabályairól. 
98/2001. (VI: 15.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről. 
A külső zajhoz kapcsolódó környezetvédelmi jogszabályok: 
1995. Évi LIII. Évi törvény a környezetvédelmének általános szabályairól. 
12/1983. MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. 
2/1983. OKTH rendelkezés a zaj- és rezgésbírságról. 
4/1984. EüM rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. 
7/1991. KTM rendelet egyes ipari termékek zajvédelmi minőségtanúsításáról. 
A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó környezetvédelmi jogszabályok: 
1995. Évi LIII. Évi törvény a környezetvédelmének általános szabályairól. 
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról. 
55/1987. (X. 30.) MT rendelet az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok 
külföldről történő behozataláról. 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 
biztonságáról. 
189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes 
szabályairól. 
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, 
illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. 
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól. 
46/2000. (XII. 29.) EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet egyes veszélyes anyagok és 
veszélyes készítmények behozatalával, illetve kivitelével összefüggő bejelentési és 
előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási (PIC) eljárásról. 
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12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának 
becsléséről és a kockázat csökkentéséről. 
A tervezéshez kapcsolódó környezetvédelmi jogszabályok: 
1995. Évi LIII. Évi törvény a környezetvédelmének általános szabályairól. 
1995. Évi LVI. Évi törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról. 
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez 
szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 
dokumentációjának tartalmi követelményeiről. 
20/2001. (II. 14.) Kormány rendelet a környezeti hatásvizsgálatról. 
A Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetsége honlapján juthatunk a 
környezetvédelemmel kapcsolatosan hasznos információkhoz: 
http://www.kszsz.hu. kérjük. 
A Helion Kft. gondozásában megjelenő HELIXIR CD jogtár vagy az ECO-Invest Kft. 
gondozásában megjelenő Környezetvédelmi lemeztörvénytár segítségével kaphatunk 
információt az aktuális, a cégünk életére vonatkozó környezetvédelmi 
jogszabályokról. Mindkettő kiadvány alapvető gondja a frissítés. A kiadványokat 3 
havonta frissítik, ezért nem minden esetben felelnek meg a szabvány 4.3.2. szerinti 
Jogi és egyéb követelmények napi nyomon követésének. A kiadványok mellett ezért 
meg kell követelni a hagyományos papír alapú dokumentumok (pl Magyar közlöny) 
szerint jogszabály megfigyelést is. 
 
3. Az audit 
A környezetközpontú irányítási rendszerek auditálásával az MSZ EN ISO 14010:1997, 
valamint az MSZ EN ISO 14011:1997 szabványok foglalkoznak. 
Az MSZ EN ISO 14010:1997 szabvány a környezeti audit irányelveit, az általános 
elveket mutatja be. 
Az auditálás tényleges folyamatát az MSZ EN ISO 14011:1997 szabvány a környezeti 
audit irányelveiről, az audit eljárásokról, a környezetközpontú irányítási rendszerek 
auditjáról tartalmazza. 
A fő cél annak meghatározása, hogy milyen jól felel meg a környezetközpontú 
irányítási rendszer az MSZ EN ISO 14001:1997 szabvány követelményeinek. 
Ezt ismertetjük az alábbiakban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kszsz.hu/
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3.1. Az auditálás folyamata 

FÁZISOK TEVÉKENYSÉGEK 
Az audit kritériumainak 
meghatározása 

Kritériumok rögzítése, 
Közlés 

Az audit kezdeményezése Az audit keretei 
A dokumentumok előzetes átvizsgálása 

Az audit előkészítése Auditterv kidolgozása 
Az auditcsoport kijelölése 
Munkadokumentumok elkészítése 

Az audit végrehajtása Nyitóülés 
Audit tényadatgyűjtés (Információgyűjtés, Az 
egységek felkeresése) 
Az audit megállapításai (Jegyzőkönyvezés) 
Záróülés 

Az auditjelentés összeállítása Az eredmények értékelése 
Auditjelentés készítése 
A jelentések szétosztása 

A javító intézkedések felügyelete Követő audit 
Éves ismétlő audit 

 
3.1.1. Az audit kritériumainak meghatározása 

Kritériumok rögzítése, közlése. 
A környezeti audit egyik korai és lényeges lépése az audit kritériumainak 
meghatározása. Ezekről a kritériumokról a vezető auditor és a megbízó megfelelő 
szinten és részletességgel állapodnak meg, majd ezeket közölni kell az auditálttal. 
A környezetközpontú irányítási rendszer auditjának legyenek meghatározott céljai a 
következők: 
 annak megállapítása, hogy megfelel-e az auditált környezetközpontú irányítási 

rendszere a környezetközpontú irányítási rendszer audit kritériumainak, 
 annak megállapítása, hogy megfelelő-e az auditált környezetközpontú irányítási 

rendszerének bevezetése és fenntartása, 

 azoknak a területeknek a megkeresése, ahol az auditált környezetközpontú 
irányítási rendszerét javítani lehet, 

 a belső vezetőségi átvizsgálás folyamatának megfelelőségi kiértékelése annak 
biztosítása érdekében, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer 
folyamatosan megfelelő és hatásos legyen, 

 olyan szervezet környezetközpontú irányítási rendszerének kiértékelése, amellyel 
szerződéses kapcsolatot kívánnak létesíteni, pl. egy lehetséges beszállítóval, vagy 
egy közös vállalatot létesíteni kívánó féllel. 

A célokat és a kereteket még az audit előtt közölni kell az auditálttal. 
 

3.1.2. Az audit kezdeményezése 
Az audit keretei 
Az audit keretei írják le az audit terjedelmét és határait a következő tényezőkön 
keresztül: 
 a fizikai elhelyezkedés, 

 a szervezeti tevékenységek, 
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 a jelentés módja. 
Az audit kereteit a megbízó és a vezető auditor határozza meg. Az auditálttal 
általában konzultálni kell az audit kereteinek meghatározásakor. Minden, az audit 
kereteiben eszközölt későbbi változtatáshoz a megbízó és a vezető auditor 
megegyezése szükséges. Az audithoz rendelkezésre bocsátott erőforrások legyenek 
elegendőek a kijelölt keretek szerinti munka elvégzéséhez. 
A dokumentumok előzetes átvizsgálása 
Az audit eljárás elején a vezető auditor nézze át a szervezet dokumentációját, a 
környezeti politikára vonatkozó nyilatkozatokat, a programokat, a feljegyzéseket vagy 
a kézikönyveket, hogy megállapítsa, megfelelnek-e ezek a KIR követelményeinek. 
Ehhez fel kell használnia minden szükséges háttér információt az auditált 
szervezetéről. Ha a dokumentációt nem megfelelőnek ítéli ahhoz, hogy auditot 
lehessen végezni, erről a megbízót tájékoztatnia kell. Mindaddig nem helyes további 
erőforrásokat felhasználni, amíg a megbízótól további utasításokat nem kap. 
 

3.1.3. Az audit előkészítése 
1. Auditterv kidolgozása 

 Az audit tárgyának meghatározása 
 Az audit alkalmazási területének kijelölése 
 Az auditterv kidolgozása 

2. Az auditcsoport kijelölése 

 Auditor team kijelölése 
 Bevont szakértők kijelölése 

3. Munkadokumentumok elkészítése 
Az audit megkezdése előtt audit tervet kel készíteni. Az audit tervet meg kell mutatni 
a vezetőségnek, akiknek lehetőségük lesz áttekinteni azt, és változtatásokat kérni 
azon. Bármely véleményeltérés megoldásában a vezető auditornak részt kell vennie. 
Az összes fél meg kell, hogy egyezzen az audit tovább folytatása előtt. Az auditterv 
legyen eléggé rugalmas ahhoz, hogy lehetővé tegye az audit során gyűjtött 
információk alapján a hangsúlyok módosítását, és az erőforrások hatékony 
kihasználását.  
A terv – ahol ez értelmezhető – tartalmazza a következőket: 

 Az audit célját és kereteit, 
 Az audit kritériumait, 
 Az auditáltnak azokat a szervezeti és funkcionális egységeit, amelyeket auditálni 

kell, 

 Azokat a funkciókat és/vagy személyeket az auditált szervezetében, amelyeknek, 
vagy akiknek jelentős felelősségük van az auditált KIR-jében, 

 Az auditált KIR-jének azokat az elemeit, amelyeknek nagyfokú prioritásuk lesz az 
audit során, 

 Az auditált KIR elemeinek auditálási eljárásait az auditált szervezetére alkalmazva, 
 Az audit munkanyelvét és a jelentés nyelvét, 
 A referenciadokumentumokat, 
 A nagyobb audit tevékenységek várható időpontjait és helyszíneit, 

 Az auditcsoport tagjait, 
 Az auditált vezetőségével tartandó megbeszélések időpontjait, 
 A titkossági követelményeket, 



 129  

 A jelentés tartalmát és alaki követelményeit, az elkészülés várható idejét és 
auditjelentés elosztását, 

 A dokumentumok megőrzésére vonatkozó követelményeket. 
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Auditterv kidolgozása 

DE K 1 7  4 .1

S TA RT

Év es b e lső

a u d itterv

k ész ítés

Vezető  b e lső

a u d ito r
Elő ző év i a u d it

d o sszié

EK K

M K K

J ó vá h a g y ás

M B v ez.

J ó  ?

Be lső  a u d itterv

Vég e

Átd olg o zás

Vezető  b e lső

a u d ito r

 
 
Az auditcsoport kijelölése 
Minden egyes csoporttag kijelölésére úgy kerül sor, hogy az auditálandó funkció 
mellé egy nevet írnak. Az auditcsoport minden tagja kapja meg feladatonként a 
konkrét KIR elemeket, funkciókat vagy tevékenységeket, amelyeket auditálnia kell, 
és kapjon megfelelő útmutatást arról, hogy milyen audit eljárást kövessen. Minden 
funkcióhoz készüljön egy ellenőrző kérdéslista vagy módszertan, amelyet szükség 
szerint oda kell adni az auditornak. A feladatokat a vezető auditor határozza meg az 
auditcsoport illető tagjával való konzultáció alapján. A vezető auditor az audit 
folyamán megváltoztathatja a kiadott munkát, hogy biztosítsa az audit céljainak 
optimális módon való elérését. 
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Az auditcsoport tagjainak kiválasztási eljárása biztosítsa azt, hogy az auditcsoport 
rendelkezzen azzal az általános tapasztalattal, amely az audit végzéséhez szükséges. 
Figyelembe kell venni a következőket: 

 a végzettségeket az MSZ EN ISO 14012:1997 szerint, 
 a szervezet típusát, az ottani folyamatokat, tevékenységeket vagy funkciókat, 

amelyeket auditálnak, 

 az auditcsoport tagjainak számát, nyelvtudását és egyéni szakértelmét,  
 minden esetleges érdekellentétet az auditcsoport tagjai és az auditált között, 
 a megbízó, valamint a tanúsítási és az akkreditáló szervek követelményeit. 
Az auditcsoport kiegészíthető olyan műszaki szakértőkkel és auditor gyakornokokkal, 
akik elfogadhatók a megbízó, az auditált és a vezető auditor számára. 
Munkadokumentumok 
Az auditor vizsgálatainak megkönnyítéshez szükséges munkadokumentumok a 
következőket tartalmazhatják: 

 formanyomtatványok az audit tényadatok és az audit megállapítások rögzítésére, 
 eljárások, és ellenőrző listák a KIR elemek kiértékelésére, 
 ülésekről készült emlékeztetők. 
Az összes munkadokumentumot legalább az audit befejezéséig meg kell őrizni, amíg 
a jelentést a vezetőség és/vagy az ügyfél elfogadta. Azokat a dokumentumokat, 
amelyek bizalmas és/vagy vállalati tulajdont képező információt tartalmaznak, az 
auditcsoport illető tagjának megfelelő biztonsággal meg kell őriznie. 
Az audit mintavételes eljárás, ezért a kérdéslista meghatározza meg az auditmintát! 
Alapja: 
 Előző audit információk, 

 Ismert környezetvédelmi problémák, 
 A vezetés prioritásai, 
 Környezetirányítási kézikönyv, Eljárások kézikönyve, 
 Egyéb dokumentumok, 
 Belső szervezeti szabályozások, 

 Az auditor korábbi tapasztalatai. 
Kérdések: 
  1.1. Széles átfogó - Kritérium ellenőrző 
  pl.: Van-e dokumentált környezetirányítási rendszer? 
      igen   nem 
      igen, de….  nem, de…. 
  1.2. Specifikus  Audit ellenőrző 

Legyen teljes a kérdés 
Az ellenőrző lista haszna: 
1. A minta jellemzőit meghatározza az audit tárgyára vonatkozóan. 
2. Rögzíti az audit folyamatát. 
3. Kutatást igényel. 
4. Segít fenntartani az audit sebességét, ütemét. 
5. Az audit tárgyát tisztázza. 
6. Használható az auditról készítendő nyilvántartáshoz. 
7. Csökkenti az auditorok terhelését az audit alatt. 
8. Biztosítja az auditáltakat az auditorok professzionizmusáról. 
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3.1.4. Az audit végrehajtása 
1. Előzetes találkozás, előaudit 
2. Az audit 
 2.1. Vertikális 
   - felülről-lefelé (a megrendelés nyomon követése) 
   - alulról-felfelé (a termék nyomon követése) 
 2.2. Horizontális 
Az audittal szemben támasztott követelmények: 
A környezeti audit világosan meghatározott és dokumentált témákra irányuljon. A 
témákért felelős fél (felek) legyen(ek) szintén pontosan meghatározva és 
dokumentálva. 
Az auditot csak akkor helyes elvállalni, ha a vezető auditor konzultált a megbízóval és 
véleménye szerint: 
elegendő és megfelelő információ áll rendelkezésre az audit tárgyára nézve, 
a források megfelelőek az audit folyamatának támogatására 
megfelelő együttműködés tapasztalható az auditált részéről. 
 
Az audittal szemben támasztott alaki és objektív követelmények 

Alakiság Objektivitás 
DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER OBJEKTÍV BIZONYÍTÉK 

- igények továbbítása - létező 
- Környezetirányítási Kézikönyv - érzelmektől mentes 
- Eljárási Kézikönyv - dokumentálható 
- bizonylatok - mérhető 
- szerződéses követelmények - minősíthető 
- tervek - ellenőrizhető 
- beruházási tervek - reprodukálható 
- kutatási dokumentumok  
- beszerzési dokumentumok 
- nyilvántartások 
 
Nyitóülés 
Az audit kezdéseként nyitóülést kell tartani. 
A nyitóülés céljai:  
 Az audit csoport tagjainak bemutatása az auditált vezetőségének, a megfelelő 

alkalmazottaknak. 
 Az audit keretének, céljának és az auditterv átvizsgálása, és megállapodás az 

audit ütemtervéről. 

 Rövid összegzés azokról a módszerekről és eljárásokról, amelyeket az audit során 
használni fognak (pl.: helyszíni szemle, kérdések, interjúk). 

 Hivatalos kommunikációs kapcsolatok létrehozása az audit csoport és az 
auditáltak között. 

 Annak megerősítése, hogy az audit csoport által igényelt erőforrások és a 
feltételek rendelkezésre állnak-e. 

 A záróülés napjának és időpontjának megerősítése. 
 Az auditált aktív részvételének előmozdítása. 
 A telephely biztonsági és vészhelyzetekben követendő eljárásainak ismertetése az 

audit csoport számára. 
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Audit tényadatgyűjtés (Információgyűjtés, Az egységek felkeresése) 
Elegendő tényadatot (objektív bizonyíték) kell gyűjteni ahhoz, hogy meg lehessen 
állapítani, hogy megfelel-e az auditált KIR-je a KIR audit kritériumainak. 
Megfelelő információt kell gyűjteni, elemezni, értelmezni és feljegyezni azért, hogy 
ezeket majd, mint az audit tényadatait lehessen használni egy vizsgálati és értékelési 
eljárás során, amelynek az a célja, hogy megállapítsa, hogy teljesültek-e az audit 
kritériumai. 
Az auditot irányítani, vezetni kell a következők szerint. 

 Az audit mintavétellel történjen. 
 Az audit mélysége. => „nem a bűnösségig!” 
 Objektív bizonyítékok gyűjtése. 

 Audit tényadatok gyűjtésének lehetőségei: 
 Beszélgetések, interjúk. 
 Dokumentumok vizsgálata. 
 Tevékenységek és feltételek megfigyelése. 
Beszélgetések, interjúk során az auditor jegyzeteljen: 

 Tevékenység azonosítása érdekében. 
 Következő auditra emlékeztető érdekében. 
Beszélgetések, interjúk során az auditor: 
Kérdez és hallgat. 

 Erősítse meg a hallottakat, jelezzen vissza. 
 Legyen udvariasak, de fesztelen. 
 Legyen érdeklődő. 
 Legyen türelmes. 

 Éljene a félbeszakítás lehetőségével. 
 Használja a "kérjük", "köszönöm" szavakat. 
Beszélgetések, interjúk során az auditor a kérdezzen az "5W1H" szerint: 
"5W1H"   what?  =>  mit? 
    when?  =>  mikor? 
    where? =>  hol? 
    who?  =>  ki? 
    why?  =>  miért? 
    how much? =>  mennyi? 
A kérdések lehetnek nyitottak vagy zártak. 
A nyitott kérdés: 
tematikus   ? a téma jobb megismerése érdekében 
expanzív   ? még ismeretlen területen 
vizsgálódó   ? meg nem értésnél 
nem verbális   ? bátorító 
ismétlődő   › fenntartó 
hipotetikus   › kerülendő 
véleményező   › bátorító 
A zárt kérdés: 
Sugallt, gyors választ várva › vezetőknél alkalmazandó 
Bizonyítás audit tényadat segítségével, mintavételes eljárással. 
minta  ?  reprezentatív › véletlenszerű 
  ?  min. 3 - 4, max. 12 legyen 
engedély kérés 
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tények. 
Kétszemélyes team esetén a(z) (segéd) auditor: 

 jegyzetel, figyel, hallgat, 
 megerősít, 
 időt tart, 
 speciális szakértő. 
Az auditált reakciói: 

Tekintély ? 
? 
› 
› 
? 
› 
? 
? 

respektálni 
"Alacsonyabb 
rendű" 

türelem, udvariasság 

Ellentét udvariasság + idő 
Elterelő leállítani 
Önkéntes megfontolni!!! 
Belső konfliktus elsimítani, kitérni 
Kifogásoló hiba esetén 

(objektivitás) 
Támogató megfontolni (forrás 

véleménye, tények) 
 
Tanácsok az auditoroknak: 
1. Az auditor kérje a megvizsgálandó dokumentumot! 
2. Használja a helyi megnevezéseket! 
3. Minden állítást ellenőrizzen! 
4. Használjuk a kapott információt, de függetlenül az informátortól! 
5. A nap végén értékelje magát! 
6. 10 perc múlva ismételje el újra a kérdést, ha az auditált mellébeszél! 
7. Minden dokumentumnak nézze az azonosítóját! 
8. Ne nevekre, titulusokra hivatkozzon! 
9. Fogalmazzon tömören! 
10. Jegyzeteljen! 
11. "Nagy fül, kicsi száj!" 
12. 5W1H 
13. Vendég vagy! 
14. Felejtse el a szociális korlátokat! 
15. Ne mondjuk: - hiszem 
   - gondolom 
   - véleményem szerint 
   - "a mi kis mintánk szerint" 
16. Mondjuk az MSZ EN ISO 14001:1997 megfelelő fejezetét! 
17. Csak helyesbítő tevékenységet javasoljunk! 
18. A helyszínen kell dönteni! 
19. Tények, tények, tények és ne érveljünk! 
Ne exkuzáljuk magunkat! 
Az érthetőség négy pontja 
A belső auditor "a vezetés eszköze" javaslatokat kezdeményezhet, amennyiben 
illetékes, a külső auditor "a vevő képviselője" nem adhat javaslatokat (etikátlan). 
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Az érthetőség négy pontja: 

Egyszerűség (bonyolultság helyett) 

 egyszerű, rövid mondatok, 
 a szakszavakat magyarázzuk el, 
 konkrét beszéd igékkel és melléknevekkel. 
 

 
 
 

Tagolás és rend (áttekinthetetlenség helyett) 

 külső áttekintés, 
 belső következetesség, 
 összefoglalás. 

 
 
 

Rövidség és szabatosság (terjengősség helyett) 

 a rövidségben az optimum a középút, 
 csak a lényeges dolgokat mondjuk el, 
 kerülni kell a nyelvi terjengősséget, 

 ne ismételjük meg különböző szavakkal ugyanazt a 
mondanivalót, 

 kerülni kell a tartalmi terjengősséget, 

 ne kalandozzunk el a tárgytól. 
 

A hangulat kialakítása (a tiszta előadás helyett) 
 példák a beszélő és a hallgató életből, 
 tegyük világossá a téma jelentőségét a hallgató mindennapi 

szempontjából, 
 alkalmazzunk hasonlatokat, beszéljünk képekben, 

 személyesítsük meg az elvont fogalmakat (pl.: "a hatóságok 
szót kérnek"), 

 szóljunk közvetlenül a hallgatóhoz, 

 vizuális szemléltetés: rajzok, képek, médiák alkalmazása. 
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Az információ és a kommunikáció- az üzenet 4 oldala 
 
1. Tartalmi tény (amiről információt közlök) 
2. Megnyilatkozás (amit önmagamról mondok) 
3. Kapcsolat (amit rólad tartok, és ahogyan egymáshoz viszonyulunk) 
4. Felhívás (amire a másikat ösztönözni szeretném) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Példa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartalmai 

tény 

Üzenet Megnyilat- 

kozás 

Felhívás 

Kapcsolat 

Jön a 

vonat 

Állj meg! Félek 

Szükséged van a 

segítségemre! 

Figyelj, engedik 

le a sorompót 
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Az információ kódolása/dekódolása 
 
 

A beszélgetésvezetés - Auditorok 
Kommunikáció I. 

 
 

kódolt üzenetet küld 
 

a dekódolt üzenetet 
 

összekapcsolja saját 
üzenetével 

 
 
 
 
 
 
 
 

nem az a valóság 
amit "A" mond, 

hanem 
amit "B" megért 

 
 

“A” világ “B” világ 
 

Ha "B" az "A"-tól jövő üzenetet helytelenül interpretálja, annak legtöbbször "A" az 
oka, mivel nem elég világosan fejezte ki magát. 
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A beszélgetésvezetés - Auditorok 

Kommunikáció II. 
 
 

kódolt üzenetet küld 
 
 
 
 
 
 

nem az a valóság 
amit "A" mond, 

hanem 
amit "B" megért 

 
 
 

“A” világ “B” világ 
 
 

A prezentáció felelőssége: 
 

"A" felhasználja az érthetőség 4 pontját ahhoz, hogy megértesse magát. 
 

Az auditált felelősségi és tevékenységi köre tartalmazza a következőket: 
 az alkalmazottak tájékoztatását az audit céljairól és kereteiről szükség szerint, 

 az auditcsoport részére szükséges feltételek biztosítását annak érdekében, hogy 
hatásosan és hatékonyan tudják elvégezni az auditot, 

 felelős és hozzáértő alkalmazottak kijelölését az auditcsoport tagjainak kísérésére 
a telephelyen, akiknek biztosítaniuk kell, hogy az auditcsoport ismerje az 
egészségügyi, biztonsági és a szükséges egyéb követelményeket, 

 a hozzáférés biztosítását a létesítményekhez, az eszközökhöz és a szükséges 
információhoz és feljegyzésekhez, valamint kapcsolat lehetővé tételét a 
személyzethez az auditorok kérése szerint, 

 együttműködés az audit csoporttal, hogy lehetővé váljon az audit céljainak 
teljesülése, 

 az auditjelentés egy példányának átvétele, hacsak ezt a megbízó kifejezetten nem 
zárta ki. 

Tanácsok az auditáltnak: 
1. Mutassunk tipikus példát! 
2. Mutassunk folyamatot! 
3. Ne rendezzünk "show"-t! 
4. Tekintély, tisztelet! 
5. Dokumentáció előkészítés! 
6. Csak a kérdésre válaszolni! 
7. Megfelelő szakmai tolmács! 
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8. Mérlegelni az állításokat (ISO 14001, kis/nagy hiba) 
9. Mutassunk helyesbítési szándékot! 
10.  Legfelső vezetés részvétele! 
11. Beszélj szabadon! 
12. Beszélj röviden! 
13. Figyelj mélyrehatóan! 
14. Vitatkozz megértéssel! 
15. Ne kalandozz el! 
16. Ne vitass véleményeket! 
17. Ne félj attól, hogy naivnak találnak! 
18. Ne félj a csendtől! 
A megbízó felelősségi és tevékenységi köre kiterjed a következőkre: 

 az audit szükségességének meghatározása, 
 kapcsolatfelvétel az auditálttal a teljes együttműködés biztosításához, továbbá az 

eljárás kezdeményezése, 

 az audit céljainak meghatározása, 
 a vezető auditor vagy az auditáló szervezet kiválasztása és, ha szükséges, az 

auditcsoport összeállításának jóváhagyása, 

 megfelelő hatáskör és erőforrások biztosítása az audit végrehajtásához, 
 tanácskozás a vezető auditorral az audit kereteinek meghatározásához, 
 a KIR audit kritériumainak jóváhagyása, 

 az auditterv jóváhagyása, 
 az auditjelentés átvétele és döntés annak elosztásáról. 
Dokumentumok vizsgálatába bevonandó dokumentumok: 

 Kézikönyv. 
 Eljárás utasítások. 
 Munkautasítások. 
 Egyéb alsóbb szintű dokumentumok. 
 
Tevékenységek és feltételek megfigyelése a beszélgetések, interjúk, valamint a 
dokumentumok vizsgálatával történik. 
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Az auditor 
Mit néz? Mit keres? 

Előző audit 
Auditok összehasonlítása 
Helyesbítő tevékenység hatékonysága 

Terv/dokumentáció ellenőrzés 
Módosítási rendszer 
Jóváhagyási rendszer 
Érvényesség biztosítás 

Szolgáltatás 

Azonosítása 
Állapotjelölése 
Keveredés kizárása 
Nyomon követése 
Előállítási feltételek 
Megbízhatósága 

Ellenőrzés 

Tervezettsége 
Eszköze 
Ellenőrzési feltételek 
Bizonylatolás 
Állapot igazolása 

Tárolás 

Kezelés 
Csomagolás 
Jelölés 
Állagmegóvás 

Beszerzés 

Beszállítók kiválasztása 
Szerződéskötés 
Megrendelés 
Beérkezés/ellenőrzés 

 
Specifikált követelmények az alvállalkozók felé: 
- szerződés szerinti, 
- környezetirányítási dokumentáció, 
- környezetirányítási szabvány, 
- hatékonyság. 
A KIR audit kritériumainak való megfelelőségekről feljegyzéseket kell készíteni. 
A beszélgetések során gyűjtött információkat ellenőrizni kell független forrásokból 
beszerzett támogató információkkal: 
 Megfigyelések, 

 Feljegyzések, 
 Mérési eredmények. 
Az auditcsoport vizsgálja meg az alkalmazott mintavételi programok alapját és azokat 
az eljárásokat, amelyek biztosítják az auditált KIR tevékenységének részeként 
alkalmazott mintavételi és mérési eljárások környezetirányításának hatékonyságát. 
Az audit megállapításai (Jegyzőkönyvezés) 
Az audit tényadatai olyan mennyiségűek, és minőségűek legyenek, hogy az 
egymástól függetlenül dolgozó, megfelelő alkalmasságú auditorok hasonló audit 
megállapításokra jussanak, amikor ugyanazokat az audit tényadatokat állítják szembe 
ugyanazokkal az audit kritériumokkal, és azokat értékelik. 
Az összes audit megállapítás dokumentálásra kerül. Az auditcsoport vizsgáljon át 
minden audit tényadatot annak megállapítására, hogy a KIR hol nem elégíti ki a KIR 
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audit kritériumait. Az auditcsoport ezután biztosítsa, hogy a nem megfelelőségekre 
vonatkozó audit megállapítások világos, tömör módon legyenek dokumentálva, és 
objektív bizonyítékokkal legyenek alátámasztva. 
Nem-megfelelőség ha: 
  - a feltételek ellentétesek a környezetvédelemmel, 
  - a specifikált követelményeket megszegik, 
törvény 
szerződés 
szabvány 
Környezetirányítási Kézikönyv 
Eljárások Kézikönyve 
utasítás 
Nem megfelelőség okai: 
 - utasítás  ?  MSZ EN ISO 14001 
 - gyakorlat  ?  utasítás 
 - a gyakorlat nem hatékony (nincs output). 
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Nem megfelelőségek rögzítése eltérés lapon lehetséges: 
 
audit sz.: .......... 
AUDIT ELTÉRÉSLAP   oldal 
 
Kelt: ....................................... 
Dok: .................. fejezet ............................ terület 
 
Nem megfelelőség: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Dátum: Auditor: Auditált: 

Helyesbítő intézkedés: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Határidő:     Felelős: 

Dátum: KIR vezető: 

I. ellenőrzés értékelése  megfelel  nem felel meg 

Dátum: Auditor:  Auditált 

Újabb ajánlott helyesbítő 
tevékenység: 

 
 

 

 
 

 

Újabb helyesbítő intézkedés 
 

 

Dátum: Auditor:  Auditált 

II. ellenőrzés értékelése  megfelel  nem felel meg 

Dátum: Auditor:  Auditált 
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Nem megfelelőségek összefoglalása eltérés mátrixban lehetséges: 
 

ISO 14001 
Vállalat 

vezető 
Oszt. vez. KIR vez. Csop. vez. Σ 

4.2. 
4N 
 

1N 1N … 6N 

4.3.1.1. 
2N 

 
… … … 2N 

… … … … … … 

N 17 11 11 1 … 

K 0 6 6 0 … 

 
Az audit megállapításokat a vezető auditornak át kell vizsgálnia az auditált felelős 
vezetőjével együtt, arra való tekintettel, hogy az összes nem megfelelőségi 
megállapítást tudomásul vették. 
 
Záróülés 
Ha befejeződött az audit tényadatok gyűjtésének szakasza, akkor még az 
auditjelentés elkészítése előtt az auditoroknak értékelniük kell audit team záró 
értekezleten az audit tényadatokat. 
Az audit team záró értekezlet főbb feladatai: 
I. Audit vezetői összefoglaló a következő kérdések tisztázása: 
1. A dokumentált Környezetirányítási rendszer megfelel-e? 
2. A dokumentált Környezetirányítási rendszer működik-e? 
3. A dokumentált Környezetirányítási rendszer hatékony-e? 
4. Van-e gyenge terület és melyik az? 
5. A vezetés erőssége és/vagy gyengesége? 
II. Köszönet a segítőknek (segéd auditor, szakértő) 
Ezt követően találkozót kell tartaniuk az auditált vezetőségével és azokkal, akik 
felelősek az auditált funkciókért. A záró megbeszélés fő célja, az audit megállapítások 
bemutatása az auditáltnak, olyan módon, hogy, az világosan megértse és elismerje 
az audit megállapítások alapjául szolgáló tényeket. 
A nézeteltéréseket fel kell oldani lehetőleg még mielőtt a vezető auditor elkészíti az 
auditjelentést. Az audit megállapítások jelentőségére és leírására vonatkozó végső 
döntés a vezető auditor jogkörébe tartozik, de az auditált vagy a megbízó 
ellenvéleményt jelenthet be a megállapításokkal szemben. 
Audit záró értekezlet főbb feladatai: 
1. A résztvevők azonosítása. 
2. Köszönet a segítő hozzáállásért. 
3. Célok elérése sikerült-e? Ennek tisztázása. 
4. Az auditjelentés elkészítésé módjának ismertetése. 
5. Korlátozások betartása, azok ismertetése. 
6. Eltérések ismertetése. 
7. Összefoglalás "AZ IGAZSÁG PILLANATA". 
8. Egyetértés az auditáltak részéről. Az egyet nem értések tisztázása. 
9. Távozás. 
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3.1.5. Az auditjelentés összeállítása 
Az audit megállapításait és/vagy ezek összegzését írásban kell közölni a megbízóval. 
A záró megbeszélés után el kell készíteni az auditjelentést. Az auditjelentés a vezető 
auditor vezetésével készül, ő a felelős a pontosságáért és a teljességéért. 
Mindenkinek tisztában kell lenni a tényekkel. Az auditjelentésben tárgyalandó témák 
azok legyenek, amelyeket az auditterv meghatározott. A végső következtetések 
meghozatala a vezető auditor feladata. Át kell néznie az egész jelentést, dátummal 
és aláírással kell ellátnia. Az auditálás folyamán részjelentéseket kell küldeni a 
megbízónak, hogy a munkálatok az audit tervnek megfelelően folynak-e. A jelentés 
tartalmazza az audit megállapításait és/vagy ezek összegzését, hivatkozva az ezt 
alátámasztó tényállásra. Az információkat bizalmasan kell kezelni. Az auditjelentés 
készítése során felmerülő bármilyen módosítás iránti igény az érintett felek 
megállapodásának tárgyát képezi. 
Ha a megbízó ezt kifejezetten nem zárta ki, az auditáltnak másolatot kell kapnia az 
auditjelentésből. 
Az audittal kapcsolatos információ, amely az auditjelentésben szerepelhet, a 
következő elemeket tartalmazhatja a vezető auditor és a megbízó megállapodásától 
függően: 
1. Az auditált szervezet és a megbízó megnevezését, az auditált egység 
azonosítójával (szervezet neve, címe, egyéb azonosítók). 
2. Az audit egyezetett céljait és kereteit, az audit tervét, az audit tárgyának, 
vonatkozó területeinek, illetve a megállapodás tárgyát képező célok feltüntetésével. 
3. Azokat az egyeztetett kritériumokat, amelyek szerint az auditot végrehajtják, 
beleértve a referenciadokumentumok listáját, amely alapján az auditot lefolytatják. 
4. Azt az időszakot, amelyre az audit kiterjed és az audit végzésének időpontját 
(időpontjait). 
5. Az auditor csoport tagjainak megnevezését, akik részt vettek az auditon (név, 
beosztás, egyéb azonosítók). 
6. Az auditált képviselőinek megnevezését, akik részt vettek az auditon (név, 
beosztás, egyéb azonosítók). 
7. Nyilatkozatot a tartalom bizalmas jellegéről. 
8. Az auditjelentés elosztási listáját. A vezető auditor bocsátja vezetőség 
rendelkezésére. A szétosztásról a vezetőség dönt. 
9. Az audit eljárás összegzését, amely megemlíti az esetlegesen tapasztalt 
akadályokat. 
10. Az audit következtetéseit pl.: 

 a KIR megfelelőségét a KIR audit kritériumainak, 
 megállapítást arról, hogy a rendszer bevezetése fenntartása megfelelő-e, 
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 megállapítást arról, hogy a belső vezetőség által végzett átvizsgálási eljárás 
alkalmas-e a KIR folyamatos megfelelőségének és hatásosságának biztosítására. 

A vezető auditor a megbízóval közösen egyeztetve állapodnak meg abban, hogy ezek 
közül mely pontokat és milyen más témákat fognak felvenni a jelentésbe. Normális 
körülmények között a megbízónak vagy az auditáltnak a feladata annak 
megállapítása, hogy milyen helyesbítő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, 
hogy eleget tegyenek az audit megállapításainak. 
A vezető auditor ajánlásokat is tehet a KIR javításaira, ha előzetesen így állapodott 
meg a megbízóval, és ha ez része volt a működési területnek, ezek azonban nem 
lesznek kötelezőek az auditált számára. Az auditált határozza meg az intézkedések 
mértékét és ezek eléréséhez szükséges eszközöket annak érdekében, hogy javítsák a 
környezetközpontú irányítási rendszert.  
Az auditjelentést a vezető auditor küldi el a megbízónak. Az auditjelentés elosztását a 
megbízó határozza meg, az audit tervnek megfelelően. Az auditált kapjon egy 
példányt az auditjelentésből, ha csak ezt a megbízó kifejezetten nem zárta ki. A 
jelentés megküldése további helyekre az auditált szervezeten belül az auditált 
engedélyéhez van kötve. Az auditjelentések a megbízó kizárólagos tulajdonát 
képezik, ezért ezek bizalmas voltát tiszteletben kell tartani, és fölötte az auditoroknak 
és mindazoknak, akik kapnak a jelentésből, megfelelően kell őrködniük. 
Az auditjelentést a megállapodott határidőn belül kell elosztani az audit tervnek 
megfelelően. Ha ez nem lehetséges, a késedelem okait hivatalosan kell mind a 
megbízóval, mind az auditálttal közölni, és újabb kiadási időpontot kell megállapítani. 
Minden az auditra vonatkozó munkadokumentumot, ezek tervezetét és a végső 
jelentést a megbízó, a vezető auditor és az auditált közötti megállapodásnak 
megfelelően, valamint minden egyéb erre alkalmazandó követelmény szerint kell 
megőrizni. 
Az audit akkor teljesült, ha az audit tervben meghatározott minden tevékenységet 
teljesítettek. 
 

3.1.6 A javító intézkedések felügyelete helyesbítő, megelőző 
tevékenység 

A hibajavítás folyamata: 
1. Hiba azonosítása 
2. Felelős személy meghatározása 

3. Outputot megkapó személy  hibás tevékenység 
4. Inputot előállító személy 
5. Team összehívása 
6. Okok keresése (lehetséges) 
7. Adatgyűjtés     valódi okra 

8. Megoldás tervezés 

9. Adatgyűjtés     megoldásra 
10. Hatás visszamérés 
11. A siker determinálása 
12. Nyomon követés 
A nyomon követés folyamata: 
1. A nem megfelelőség azonosítása 
2. Jelentés az igényelt helyesbítő és megelőző tevékenységekről 
3.  Hibajavítás 
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4. Kiértékelés    Auditor 

5. Bevezetés    Auditált 

6. Ellenőrzés    Auditor 

7. Végső kiterjesztés, szabványosítás 
8. Jelentés 
9. Dokumentáció módosítása 
"A szükséges változtatásokat végre kell hajtani, de egyetlen változatást sem szabad 
végrehajtani illetéktelenül!" 
  

44. Az auditálás hazai és nemzetközi gyakorlata 
A KIR alkalmazásának egyébként is látványos terjedését érzékelhetően felgyorsította 
az ISO 14001 szabvány 1996. 09. 01-i megjelenése. Azóta az ISO 14001 szerinti 
tanúsítások száma rohamosan növekszik a világban. 
Az első tanúsítások értelemszerűen ekkortól datálhatók. Az 1996-ban kiadott 
tanúsítványok száma a világon 257 volt. Magyarországon 1996 évvégére 2 társaság 
szerezte meg az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítást (Hejőcsabai Cement és 
Mészipari Rt. – Miskolc -, MOLR Rt. Kőolajfinomító tiszaújvárosi telephelye – 
Tiszaújváros -) 
R. Peglau (Német Szövetségi Környezeti Hivatal környezeti osztály) 1998. júliusi nem 
hivatalos felmérése szerint világszerte 5147 tanúsított környezetközpontú irányítási 
rendszer létezett a világon. 
Világelső Japán több, mint 1000 tanúsítással. 
Az EU országaiban 2517 tanúsítás volt. A következő táblázat néhány ország audit - 
adatait hasonlítja össze 

Sorsz. Ország Tanúsítások száma 

1. Japán 1018 

2. Egyesült Királyság Kb. 650 

3. Németország Kb. 630 

4. Svédország 289 

5. Hollandia Kb. 260 

6. Koreai Köztársaság 247 

7. Svájc 245 

8. Taiwan 242 

9. USA 173 

10. Dánia 150 

28. Magyarország 20 

Forrás: Magyar Minőség folyóirat (MM) 98/5 
 
A Japán előretörés okai: 
A japán kormány 1993-as környezetvédelmi törvénye az 1992-es Riói Nyilatkozat 
alapján. 
Környezetvédelmi Terv kidolgozása, amely ajánlja a vállalatoknak a KIR bevezetését. 
Szemináriumok szervezése. 
Kis- és középvállalatok támogatása a rendszer bevezetésre. 
Az 1960-as nagy ipari szennyezés. 
Az 1973-as és az 1979-es olajválság és annak következményei (energiatakarékosság 
előtérbe kerülése). 
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A KIR-rel rendelkező vállalatok kevesebb ellenőrzési és jelentésadási kötelezettsége. 
Forrás: Minőség és Megbízhatóság folyóirat (MM) 98/2 
 
Az előbbi felmérés szerint 14 EU-országban 1870 EMAS 1836/93. Sz. regisztrálás 
történt. 

Sorsz. Ország Regisztrálások száma 

1. Németország 1400 

2. Ausztria 126 

3. Svédország 109 

4. Egyesült Királyság 55 

Forrás: Magyar Minőség folyóirat (MM) 98/5 
 
A KIR bevezetésével elért eredmények és előnyök: 

 Piaci helyzet javulása. 
 Keletkező hulladék mennyiségének csökkenése. 
 Anyag- és energia megtakarítás elérése. 

 Beruházók bizalmának növekedése. 
 Az ipar és a kormányzat kapcsolatának javulása. 
Forrás: Magyar Minőség folyóirat (MM) 98/2 
A 1836/93. számú európai uniós rendelet 1993-as megjelenése óta 2000. márciusáig 
több mint 3200 telephely szerezte meg az EMAS szerinti regisztrálást az Európai 
Unióban. Magyarországon a 2000. márciusi adatok szerint 3 társaság rendelkezett 
EMAS szerint is kiépített Környezet Gazdálkodási Rendszerrel (Audi, Opel, Temic). 
2000. márciusára az ISO 14001 szerinti nyilvántartott tanúsítások száma a világon 
14436 volt. Több mint 7600 európai vállalat szerezte meg az ISO 14001 szerinti 
tanúsítást, ezek közül 120 volt a hazai társaság. Örvendetes az a tény, hogy a 120 
tanúsított vállalat között az agrárium képviselői is megtalálhatók (Unilever 
Magyarország Kft., Bábolna Takarmányipari Kft.) Ezzel a számmal a világrangsorban 
a 25. helyre emelkedtünk fel, az 1999 augusztusi 77 tanúsítással és az ehhez társuló 
27. hellyel szemben. 
Az élen olyan távol-keleti országok állnak, amelyek elsősorban az USA beszállítói vagy 
olyan országok, amelyekben a környezeti szabályozás és a környezeti tudatosság 
magas fokú, így az ott működő szervezetek környezeti teljesítménye jó. 
A hazai tanúsítások számának alakulását mutatja be a következő ábra. 

 
A tanúsítványok számának további jelentős növekedése várható az egész világon, így 
Magyarországon is, mert nagyon sok vállalat ismerte fel, hogy a tanúsított környezet 
központú irányítási rendszer hiányában versenyhátrányba kerülnek a piacon. 
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A környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET-INEM Hungária) 1998 óta 
vezeti a környezetközpontú irányítási rendszer tanúsításával rendelkező cégek 
nyilvántartását a http://www.kovet.hu Internetes honlapon. 
 
 

IIIIII..  EESSEETTTTAANNUULLMMÁÁNNYY  EEGGYY  TTAAKKAARRMMÁÁNNYYKKEEVVEERRŐŐ  CCÉÉGG  PPÉÉLLDDÁÁJJAA  AALLAAPPJJÁÁNN  
 
1. Tevékenységek és technológiák 
 

1.1. A Társaság bemutatása 
 
A Társaság jelenleg három saját keverővel rendelkezik X, Y és Z városokban. További 
üzemekben bérkeverést végeztetnek. A cég 1991. január, 01-óta működik ebben a 
formában. 
 
A gyártóvonalaikon a következő takarmányféleségeket állítják elő: 
 - brojlercsirke, (72494000 kg 1998-ban) 
 - pecsenye kacsa, 
 - BARBARI kacsa, (kacsák összesen 5042000 kg 1998-ban) 
 - MULARD kacsa,  
 - pecsenye és máj lúd, (ludak összesen 25794000 kg 1998-ban) 
 - zabos liba;  

- brojler pulyka (14424000 kg 1998-ban) állományok részére különböző 
intenzitású, a nevelés minden fázisát kielégítő kínálattal, 

 - egyéb tevékenységben keletkezik kukoricadara (494000 kg 1998-ban), 
- egyéb tevékenységben keletkezik háztáji keverék takarmány (2940000 kg 
1998-ban). 

 
Termelésük jelenlegi volumene a Társaság takarmányigényének 27%-át elégíti ki, a 
fennmaradó 73%-ot más cégektől szerzik be,. 
A Társaság mint integrátor termelésének 80%-a nyugat-európai export, így 
takarmányaik 80-90%-a export áruban van jelen. 
Ez természetesen magas követelményt támaszt a teljes termelési folyamatban. 
 
A termelésük igen intenzíven növekszik úgy, hogy a minőségi követelményeket is 
megtartják. 
 
Az ISO 9001 és a HACCP rendszer a zálogai annak, hogy a termékeik a tervezéstől 
egészen a vevőszolgálatig garantált beltartalommal és minőséggel jussanak el a 
termelőkhöz, úgy hogy azok tevékenysége gazdaságos is legyen. 
Ugyanakkor a környezetvédelmet is fontosnak tartják, különös tekintettel a területen 
folytatott termelésükre, ezért ISO 14001 szerint kialakított Környezetközpontú 
Irányítási Rendszert is alkalmaznak, aminek része a hatásregiszter is. 
 
A Társaság a cégbírósági bejegyzés cégkivonata alapján a következő 
tevékenységeket folytatja: 

http://www.kovet.hu/
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A cég tevékenységi köre(i) - TEÁOR szám szerint: 
 

TEÁOR szám: A Társaság tevékenysége: 

0110 Növénytermelés és 
kertészet 

500 ha felett kv-i megbízott köteles 

0120 Állattenyésztés 

2000 sertés férőhely felett kv-i megbízott köteles 

500 marha férőhely felett kv-i megbízott köteles 

5000 db baromfitartás felett kv-i megbízott 
köteles 

0130. Vegyes gazdálkodás  

0140 Növénytermelési, kertészeti, 
állattenyésztési és kisegítő 
mezőgazdasági szolgáltatás 

 

1533 Takarmánygyártás  

5110 Mezőgazdasági termék 
nagykereskedelem 

 

5180 Közvetítő nagykereskedelem  

5190 Külkereskedelem  

5249 Máshová nem sorolt 
kiskereskedelem szakboltokban 

 

6026 Közúti teherszállítás  

 
 

1.2. A tevékenységek és technológiák 
 
A telephely megnevezése: X 
 

 Gyártási főfolyamat 
 Karbantartás 
 Adminisztráció 
 Tárolás 

 Szárítás 
 Szállítás 
 
A telephely megnevezése: Y 
 

 Gyártási főfolyamat 
 Karbantartás (jelenleg nem értelmezzük) 
 Adminisztráció 

 Tárolás 
 Szárítás 
 Szállítás 
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 Labortevékenység 
 
A telephely megnevezése: Z 
 

 Gyártási főfolyamat 
 Karbantartás 
 Adminisztráció 
 Tárolás 
 Szárítás 

 Szállítás 
 
A telephely megnevezése: X 
A takarmánykeverék gyártásnak általános leírása az MSZ EN ISO 9001 szerinti 
minőségbiztosítási rendszer EK 9.1.K. fejezetében található. 
 

Alap anyag: Ö m les ztett

és  k iszerelt anyagok

A lapanyag  fogadás

Input:

ÖM LESZTETT

23100 t/év

K ISZER ELT

A LA PAN YA GO K

6900 t/év

3168 V ÍZ m 3/ ÉV

300000 GÁZ m 3/ É V

V ILLA M O S EN ER G IA

1128910 kW h/ ÉV

Output:

tech. szennyvíz  756

m 3/év

kom m . s zennyvíz . 480

m 3/év

ves zélyes  hull. 2.8 t/év

göngyöleg 4.2  t/év

pontforrás oknál

képződött "káros anyag"

 . 53.22 Kg/ év

A lapanyag  gyártásra

adás

A lapanyag  darálás

A lapanyag  összem érés

A lapanyag  keverés

D erc és term ék

granu lálás

G ranulátum  hű tés e

T oronyba tárolás
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A telephely megnevezése: X 
A Társaság karbantartási tevékenysége során alkatrészeket, kenőanyagokat és 
segédanyagokat használ fel. 
A karbantartási tevékenység a technológiai folyamatábra készítését megelőző 
időszakban két területen folyt, X-ben és Z-ben. 
Ez a helyzet minden bizonnyal változik a tervek szerint. 
 

ELVÉGZEND Ő

M UNKÁLATO K

KARBANTARTÓ

TEVÉKENYSÉG

ELVÉGZETT

M UNKÁLATO K

INPUT

kenőanyagok 6.4 t/év

karbantartási

segédanyagok 3.6 t/év

O utput:

veszélyes hulladék:

170 kg/év

göngyöleg 0.8 t/év

fáradtolaj 600 l/év

 
 
A telephely megnevezése: X-ben, Z-ben és, Y-ban működő telepeire. 
A Társaság adminisztrációs tevékenysége során különböző, papírként megnevezett 
nyomtatványt, írógéppapírt, fax papírt, nyomtató papírt használ fel. 
Ezek mellet toll, patron és egyéb irodaszerek beszerzése is szükséges a napi 
adminisztratív tevékenység elvégzéséhez. 
Az adminisztráció anyagellátása központilag történik. 
 

ADM IN ISZTRÁCIÓ

FELADATAI

Adm inisztrációs

tev ékenységek

végrehajtása

Teljesített tevékenység

INPUT

Papír: 39.2 t/év

Segédanyag: 300 kg/év

tollbetét

gém kapocs

spirálfűző...stb.

Dossziék: 5100 db/év

Patron (nyom tató) 120

db/év

O utput:

Papír hulladék: 20 t/év

Segédanyag:70 kg/év

patron 120 db/év .

T erm elési

adato k

G azdasági

adato k
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A telephely megnevezése: X 
A tárolási tevékenység általános leírása: Az ömlesztett és a kiszerelt alapanyagaikat 
külön tárolótérben tárolják, és eltérő módon kezelik. 
A tárolás során az alapanyag állagának megóvása érdekében a kezelések egy része 
vegyszerek használatát teszi szükségessé. 
A LENT KÖZÖLT ADATOKBAN A GÖNGYÖLEG NEM SZEREPEL. 
 

BETÁRO LÁS

TÁRO LÁS

KITÁRO LÁS

INPUT

tárolt öm lesztett anyag

30513 t/év

tárolt kiszerelt anyag:

3310 t/év

vegyszer: 0.1326 t/év

output:

hulladék: 457.7 t/év

felhasznált alapanyag:

33365.3 t/év

 
 
A telephely megnevezése: X 
A szárítás tevékenység általános leírása: A Társaság a közvetlen tárolásra alkalmatlan 
magas nedvesség tartalmú gabonaféléket és egyéb alapanyagokat a szükséges 
mértékben szárítja. 
Ez a tevékenységük a biztonságos és minőségi tárolást hivatott szolgálni. 
 

SZÁRÍTÁSRA

ELŐ KÉSZÍTETT

ANYAG

SZÁRÍTÁS

AZ LESZÁRÍTO TT

ANYAG ÁTADÁSA

INPUT

szárítandó: 2400 t/év

földgáz.:18718..m
3
/év

O utput:

hulladék:  15 t/év
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A telephelyek megnevezése: a társaság Y, X, Z-ben működő telepeire 
A szállítási tevékenységük kizárólag a takarmányok és az ömlesztett alapanyagok 
anyagmozgatását jelenti a baromfi telepek irányába, illetve a beszállítóik felöl. 
Azonban a szállítási igényeket nem tudják saját kapacitásukból teljes körűen 
kielégíteni, ezért bérszállítást is végeztetnek. 
 

SZÁLLÍTÁSI

IG ÉNY

Szállítás

végzése

SZÁLLÍTÁS

TELJESÍTÉSE

INPUT

Üzem anyag: 363.700l/év

G um iabroncs: 150 db /év

O utput:

Füstgázok

Használt gum iabroncs:

150 db/év
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A telephely megnevezése: Y 
A takarmánykeverék gyártásnak általános leírása az MSZ EN ISO 9001 szerinti 
minőségbiztosítási rendszer EK 9.1.K. fejezetében található. 
 

Alapanyag:Ö m leszte tt

és k iszere lt anyagok  

A lapanyag fogadás

Input:

ÖM LESZTETT

32247 t/év

KISZERELT

ALAPANYAGOK 

1391  t/év

8602  V ÍZ  m 3/ ÉV

350623  G ÁZ m 3/ ÉV

1082080  V ILLAM O S 

ENERG IA    kW h/ ÉV

O utput:

hu lladék50 t/év       

techn . szennyvíz 3330 .  

m 3/év - kazánvíz

kom m .szennyvíz:

405m 3/év

göngyö leg             ......t/év

pontfo rrásokná l 

képződött "ká rosanyag"

 ............................. Kg / év

.

.

  

Alapanyag gyártásra  

adás

Alapanyag 

összem érése

A lapanyag dará lás

A lapanyag keverés

D ercés te rm ék  

g ranu lá lás

G ranu lá tum  hű tése

T oronyba tá ro lásZsáko lás

 
 
A telephely megnevezése: Y 
A Y-i karbantartási tevékenységet Z-ben végzik. 



 155  

A telephely megnevezése: a társaság X-ben, Z-ben és Y-ban működő telepeire. 
A Társaság adminisztrációs tevékenysége során különböző, papírként megnevezett 
nyomtatványt, írógéppapírt, fax papírt, nyomtató papírt használ fel. 
Ezek mellett toll, patron és egyéb irodaszerek beszerzése is szükséges a napi 
adminisztratív tevékenység elvégzéséhez. 
Az adminisztráció anyagigényét központilag kezelik. 
 

ADM IN ISZTRÁCIÓ

FELADATAI

Adm inisztrációs

tev ékenységek

végrehajtása

Teljesített tevékenység

INPUT

Papír: 39.2 t/év

Segédanyag: 300 kg/év

tollbetét

gém kapocs

spirálfűző...stb.

Dossziék: 5100 db/év

Patron (nyom tató) 120

db/év

O utput:

Papír hulladék: 20 t/év

.Segédanyag:70 kg/év

patron 120 db/év .

T erm elési

adato k

G azdasági

adato k

 
 
A telephely megnevezése: Y 
A tárolási tevékenység általános leírása: Az ömlesztett és a kiszerelt alapanyagokat 
külön tárolótérben tárolják és eltérő módon kezelik. 
A tárolás során az alapanyag állagának megóvása érdekében a kezelések egy része 
vegyszerek használatát teszi szükségessé. 
A LENT KÖZÖLT ADATOKBAN A GÖNGYÖLEG NEM SZEREPEL. 
 

BETÁRO LÁS

TÁRO LÁS

KITÁRO LÁS

INPUT

tárolT  öm lesztett anyag:

30317.t/év

tárolt kiszerelt anyag:

3513.5 t/év

vegyszer: 0.1326 t/év

O utput:

hulladék.454 .t/év

felhasznált alapanyag:

33830.5 t/év

 



 156  

A telephely megnevezése: Y 
A szárítás tevékenység általános leírása: A Társaság a közvetlen tárolásra alkalmatlan 
magas nedvesség tartalmú gabonaféléket és egyéb alapanyagokat a szükséges 
mértékben szárítja. 
Ez a tevékenységük a biztonságos és minőségi tárolást hivatott szolgálni. 
 

S ZÁ RÍTÁ S RA

E LŐ K É S ZÍTE TT

A NY A G

S ZÁ RÍTÁ S

A Z LE S ZÁ RÍTO TT

A NY A G  Á TA DÁ S A

INP UT

s z árítan dó:4 58 1 t/é v

föl dgáz : 13 40 0.m
3
/é v

O utpu t:

hulla dék : 5 t /é v

 
 
A telephelyek megnevezése: a társaság Y, X, Z-ben működő telepeire 
A szállítási tevékenységük kizárólag a takarmányok és az ömlesztett alapanyagok 
anyagmozgatását jelenti a baromfi telepek irányába, illetve a beszállítóik felöl. 
Azonban a szállítási igényeket nem tudják saját kapacitásukból teljes körűen 
kielégíteni, ezért bérszállítást is végeztetnek. 
 

SZÁLLÍT ÁSI 

IG ÉN Y

Szá llítás 

végzése

SZÁLLÍT ÁS 

T ELJESÍT ÉSE

IN PU T :

Ü zem anyag: 363 .700 l/év

G um iabroncs: 150  db  /év

O utput:

Füstgázok

H aszná lt gum iabroncs: 

150db/év
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A telephely megnevezése: Y 
A laboratóriumban a termelés alapanyagainak és a késztermékeknek a vizsgálata 
történik. 
A laboratóriumi munka szakszerűségét annak saját belső szabályozása biztosítja. 
 

Elvégzendő

v izsgálatok

(EK10)

Labortev ékenység

E lvégzett

v izsgálatok

(bizonylatok)

Input:

salétrom sav :   96 l/év

kénsav :         180 l/év

ecetsav :          60 l/év

triklórecetsav : 24 l/év

fertőtlenítőszer: 400 l/év

szociális v íz: 300 m 3/év

v ill. e: 3000-4000 KW /év

földgáz:            12 m 3év

m érgek:          100 l/év

O utput:

techn.sz.v íz:   400 m 3/év .

kom m . sz.v íz: 300 m 3/év

gönygyölegeket a szállító

v isszaszállítja.
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A telephely megnevezése: Z 
A takarmány keverék gyártásnak általános leírása a az MSZ EN ISO 9001 szerinti 
minőségbiztosítási rendszer EK 9.1.K. fejezetében található. 
 

Alap anyag: Ö m les ztett

és  k iszerelt anyagok

A lapanyag  fogadás

Input:

ÖM LESZTETT

26345  t/év

K ISZER ELT

A LA PAN YA GO K

1868 t/év

1064 V ÍZ m 3/ ÉV

412451 GÁZ m 3/ É V

V ILLA M O S EN ER G IA

kW h/ ÉV

Output:

papír zs ák : 35000 db 10 t.

m üa.zs ák . 17000  db /év

kom m . s zennyvíz . ..... l/év

hulladék tak: 2.4  t/év

hulladék alapanyag: 4.5  t

göngyöleg : m üanyag

tartály5  db 1000  literes ,

rak lap 460  db

pontforrás oknál

képződött "káros anyag"

 ........ .... .... .... .... ... .. K g/ év

.

A lapanyag  gyártásra

adás

A lapanyag  darálás

A lapanyag  összem érés

A lapanyag  keverés

D erc és term ék

granu lálás

G ranulátum  hű tés e

T oronyba tárolás

 



 159  

A telephely megnevezése: Y és Z 
A Társaság karbantartási tevékenysége során alkatrészeket, kenőanyagokat és 
segédanyagokat használ fel. 
A karbantartási tevékenység a technológiai folyamatábra készítését megelőző 
időszakban két területen folyt, X-ben és Z-ben. 
Ez a helyzet minden bizonnyal változik a tervek szerint. 
 

ELVÉG ZEN D Ő  

M U N KÁLAT O K

KAR BAN T AR T Ó  

T EVÉKEN YSÉG

ELVÉG ZET T  

M U N KÁLAT O K

IN PU T :

kenőo la j 20 .3  t/év

segédanyagok  0 .5  t/év

akkum ulá to r 16  

db /évo la jszűrő  93  db /év

o la jos kanna 30  db /év

o la jos rongy 230  kg /é

m otoro la j 17 .3  t/év

egyéb vegyi a . 3  t/év

O utput:

:

fá rad to la j 35  t/év

o la jos kanna 30  db /év

e lhaszná lt akku  16db/év

szennyeze tt o la jszűrő  90  

db /év

egyéb veszé lyes 

hu lladék  0 .95  t/év.

 
 
A telephely megnevezése: a társaság X-ben, Z-ben és Y-ban működő telepeire. 
A Társaság adminisztrációs tevékenysége során különböző, papírként megnevezett 
nyomtatványt, írógéppapírt, fax papírt, nyomtató papírt használ fel. 
Ezek mellet toll, patron és egyéb irodaszerek beszerzése is szükséges a napi 
adminisztratív tevékenység elvégzéséhez. 
Az adminisztráció anyagigényét központilag kezelik. 
 

ADM IN ISZTRÁCIÓ

FELADATAI

Adm inisztrációs

tev ékenységek

végrehajtása

Teljesített tevékenység

INPUT :

Papír: 39.2 t/év

Segédanyag: 300 kg/év

Tollbetét

G ém kapocs

Spirálfűző...stb.

Dossziék: 5100 db/év

Patron (nyom tató) 120

db/év

O utput:

Papír hulladék: 20 t/év

Segédanyag: 70 kg/év

Patron 120 db/év .

T erm elési

adato k

G azdasági

adato k
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A telephely megnevezése: Z 
A tárolási tevékenység általános leírása: Az ömlesztett és a kiszerelt alapanyagaikat 
külön tárolótérben tárolják és eltérő módon kezelik. 
A tárolás során az alapanyag állagának megóvása érdekében a kezelések egy része 
vegyszerek használatát teszi szükségessé. 
A LENT KÖZÖLT ADATOKBAN A GÖNGYÖLEG NEM SZEREPEL! 
 

BETÁRO LÁS

TÁRO LÁS

KITÁRO LÁS

INPUT

tárolt öm lesztett anyag:

25572.6 t/év

tárolt kiszerelt anyag:

2799.5 t/év

vegyszer: 0.1326 t/év

O utput:

hulladék: 383.6 t/év

felhasznált alapanyag:

27987.4 t/év

 
 
A telephely megnevezése: Z 
A szárítás tevékenység általános leírása: A Társaság a közvetlen tárolásra alkalmatlan 
magas nedvesség tartalmú gabonaféléket és egyéb alapanyagokat a szükséges 
mértékben szárítja. 
Ez a tevékenység a biztonságos és minőségi tárolást hivatott szolgálni. 
 

SZÁRÍTÁSRA

ELŐ KÉSZÍTETT

ANYAG

SZÁRÍTÁS

AZ LESZÁRÍTO TT

ANYAG ÁTADÁSA

INPUT

szárítandó: 2350 t/év

földgáz: 6800.  m 3/év

O utput:

hulladék: 2 t/év
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A telephelyek megnevezése: a társaság Y, X, Z-ben működő telepeire 
A szállítási tevékenységük kizárólag a takarmányok és az ömlesztett alapanyagok 
anyagmozgatását jelenti a baromfi telepek irányába, illetve a beszállítóik felöl. 
Azonban a szállítási igényeket nem tudják saját kapacitásukból teljes körűen 
kielégíteni, ezért bérszállítást is végeztetnek. 
 

SZÁLLÍTÁSI

IG ÉNY

Szállítás

végzése

SZÁLLÍTÁS

TELJESÍTÉSE

INPUT :

Üzem anyag: 363.700 l/év

G um iabroncs: 150 db/év

O utput:

Füstgázok

Használt gum iabroncs:

150db/év

 
 
2. Környezeti hatások 
 
Általánosan elmondható, hogy a Társaság tevékenysége jelentős környezeti hatást 
nem okoz. Azonban néhány általunk jelentősnek talált hiányosságot tapasztaltunk a 
környezetvédelmi tevékenység értékelése során, amit az alábbiakban részletesen is 
ismertetünk. Ezen hiányosságok a jelenleg érvényes jogszabályi előírásoknak való 
nemmegfelelőségek, amiket a sikeres tanúsítás érdekében, még a tanúsítás 
időpontjáig meg kell oldani, illetve programot kell kidolgozni a megoldásukra. 
Az alábbiakban azokat a problémákat említjük meg, amelyeket vagy lényegesnek 
találtunk, s a sikeres tanúsítás érdekében meg kell oldani, vagy a későbbiekben a 
Társaságnak figyelemmel kell lennie a KIR sikeres tanúsíttatása és működtetése 
során. 
Az egyes területekre vonatkozó környezeti hatásokat a későbbiek során részletesen is 
tárgyaljuk, így most csak a főbb problémákat említve a következő megállapítások 
tehetők: 
A környezetvédelmi dokumentáció hiányos és rendezetlen vezetése. 
Az X telephelyen a zajkibocsátási határérték túllépése, zajkibocsátási határértékek 
hiánya Y-ban és Z-ben. 
A pontforrások nyilvántartása nem a valóságnak megfelelő (léteznek nem bejelentett 
hatósági bejelenés köteles pontforrások). 
A veszélyes hulladék nem megfelelő kezelése. 
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2.1. A Társaság víz- szennyvízkezelési tevékenységének 
környezeti hatásai. 

 
A Társaság az ivó és technológiai célra felhasznált vizeit a térségi vízellátó 
társaságoktól szerzi be. 
Y telep víz- és szennyvízkezelési technológiája 
A Társaság Y telepe Y DK-i részén, a 41. Sz. fkl. út és vasútvonal által határolt 
területen, mintegy 9,02 ha területen helyezkedik el. 
A telep beépítettsége átlagos, nagy térburkolati aránnyal. A telepről egységes 
csapadékvíz elvezetés nincs. A telep vízellátása megoldott. A keletkezett szennyvizek 
gyűjtésre és elszállításra kerülnek. 
A telep összes szociális vízigénye, amely tartalmazza a központi iroda, az öltözők, 
zuhanyzók és a termelés irányítói iroda és a laboratórium vízigényeit megközelítőleg 
5,5 m3/nap. A laborépület technológiai és szociális vízigénye: 0,5 m3/nap. 
Technológiai vízigények a takarmánygyártásnál és a kazánháznál merülnek fel. A 
takarmánygyártás vízigénye 40 m3/nap, a kazánház vízigénye 20 m3/nap. A 
kazánházhoz, a takarmánygyártáshoz használt víz 50 %-ának visszaforgatásával 
biztosítják a vízigényt, így az többlet-vízigénnyel nem jár. A telep technológiai 
vízigénye megközelítőleg 40 m3/nap. 
A vízigények kielégítése teljes egészében a községi hálózatból a telepre bekötött 
ivóvíz nyomóvezetékéről van biztosítva. Az üzemelő vezeték 380 m hosszú, 80 mm 
átmérőjű azbesztcement cső. 
A telepi épületek előírásnak megfelelő tűzivíz-igényét a meglévő vízvezetékek és 
tűzcsapok, valamint a telepen található 2*100 m3-es tűzivíz-tároló medence 
biztosítja. 
A telepen keletkező összes kommunális szennyvíz, amely tartalmazza a központi 
iroda, az öltözők, zuhanyzók, a termelés irányítói iroda és a laboratórium szennyvizeit 
megközelítőleg 4,7 m3/nap. 
A takarmánygyártáshoz használt víz 50 %-a beépül a termékbe. A másik 50 % kerül 
visszaforgatásra a kazánhoz, és annak mintegy 10 %-a lesz fölös szennyvíz 
(csurgalékvíz, vízlágyítás, iszapolás). Így a technológiai szennyvíz 55 m3 veszteséggel 
számolva mintegy 3,8 m3/nap. 
A keletkező szennyvíz összesen 8,5 m3/nap. 
A szennyvízelvezetés 3 db 15 m3-es gyűjtőaknába történik. Az üzemelő vezeték 250 
m hosszú, 200 mm átmérőjű azbesztcement cső. 
A laboratórium szennyvize a kerékpártároló mögötti mintegy 15 m3-es 
szennyvíztárolóba kerül elvezetésre az öltöző és a zuhanyzó szennyvizeivel együtt. A 
takarmányvizsgáló laboratóriumban egyrészt fizikai, másrészt kémiai vizsgálatokkal 
történik a takarmány minősítése. 
A kémiai vizsgálatok szennyvize: 
a laboratóriumi edényzet tisztításakor keletkező mosogatóvíz, detergens tartalommal, 
illetve felhasznált reagensek, oldószerek maradványaival, 
felhasznált reagenseket, extraháló szereket tartalmazó vizsgálati anyag, amelynek 
folyékony halmazállapotú részét rendszerint a szennyvízelvezető rendszerben 
helyezik el. 
A laboratóriumban keletkező szennyvizek a meglévő szennyvízgyűjtő aknába 
kerülnek, majd onnan a folyékony hulladékgyűjtőbe. 
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A laboratórium által a szennyvízbe bocsátott anyagok a mosogatóvíz, továbbá a 
vízzel korlátlanul elegyedő savak és reagensek. 
A keletkezett szennyvíz minősége az épületben keletkező szociális szennyvízzel 
keveredve megfelel a közcsatornába bevezethető víz 4/1984 OVH rendeletben előírt 
minőségének és így külön előtisztítást nem igényel. 
A szennyvizek elhelyezése a Polgármesteri Hivatallal történt megegyezés alapján a 
községi szennyvizekkel együtt, a szennyvíztelepen történik. A szippantó kocsival 
történő szállításról a Társaság gondoskodik. 
A telepen kizárólag tiszta csapadékvizek keletkeznek. A terület egységes csapadékvíz 
elvezetése nem megoldott. A keletkező csapadékvizek egyrészt a térburkolatok 
esésben történt kialakításával, másrészt folyókák, nyílt árkok kiépítésével kerülnek 
elvezetésre. Az elhelyezés a telep burkolatlan, szabad földterületén, szikkasztással 
történik. A terület északi, nyugati, déli részén a csapadékvizek szikkasztása teljes 
mértékben saját területen történő szikkasztással történik. A keleti, dél-keleti részen 
lévő gabonatárolók területéről lefolyó csapadékvizeket egy nyílt-burkolt 
csapadékcsatorna gyűjti össze, és a H Kft. és a K Kft. közös tulajdonában lévő 
területén derítő medencébe szállítja, ahol az elszikkad. 
(311-012/98 a Társaság egységes vízjogi engedélyezési terve) 
(TSZ: 012-98. Műszaki leírás a Társaság laboratóriumának vízellátás és vízelvezetés 
vízvizsgálatáról) 
 
A X telep Keverő víz- és szennyvízkezelési technológiájának leírása 
A X Takarmánykeverő Üzem gőzkazánjának üzemeltetéséhez a vezetékes ivóvíz 
kémiai tartalmát tekintve nem alkalmas. A gőzkazán működtetéséhez sótalanított víz 
felhasználására van szükség. A vízben oldott sók kationjait és anionjait jelenleg az 
ioncserélés módszerével lehetséges visszatartani. Az ioncsere folyamata a teljes 
sótalanító eljárásnál két lépcsőben bonyolódik le. A kationcserélő műgyantával 
feltöltött oszlopon felülről lefelé áramló víz kationjai megkötődnek az előzetesen 
formába hozott gyantaszemcsék felületén, és helyettük H+ ionok sodródnak tovább. 
Az anioncserélővel töltött második tartály pedig az anionokat tartja vissza. 
A nagy karbonát keménységű víz, valamint azért, mert a H+ ciklusú tartályból 
eltávozó víz nagy mennyiségben tartalmaz széndioxidot, egy hideg gáztalanító 
berendezés beépítése vált szükségessé. Az anioncserélő ugyan megköti a szénsavat, 
de kapacitása nagymértékben terhelődik. Ennek elkerülésére vált szükségessé a 
gáztalanító beépítése. 
Az ioncserélő töltetek a megkötött ionokkal telítődnek, elveszítik ioncserélő 
képességüket. Regenerálásukhoz a kationcserélőknél 30 %-os ipari sósavat, az 
anioncserélőknél pedig 40 %- nátriumhidroxidot kell a gyantaágyra rávezetni. 
Az aktívvá tett tartályokon átáramló víz sótartalmát annak elektromos ellenállása 
jellemzi. Ennek mérése egy elektronikus egységgel történik. 

A gőzkazánra kizárólag a 20 m-nél alacsonyabb vezetőképességű vizet lehet 
ráengedni, az ilyen minőségű víz tekinthető sótalannak. 
A regenerálás során az ioncserélőkről egyszerű kezelést követően kb. 600 liter savas 
és kb. 900 liter lúgos karakterű víz kerül egy 5 m3 befogadására alkalmas tartályba. 
Az így keletkezett szennyvíz pH-ja 6 és 8 közötti. Minden esetben kiszállítás előtt a 
szennyvíz pH értékét ellenőrizik. Amennyiben savas, úgy mészhidrát, vagy ha lúgos, 
akkor savas anyag hozzáadásával állítják be a megfelelő pH értéket. A keletkezett 
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szennyvizet átlagosan 2 naponta szállítják ki a helyi Önkormányzati Hivatal által 
működtetett szennyvíztározó medencébe. 
A kommunális szennyvíz szintén a helyi szennyvíztározó medencébe kerül. 
 
Kommunális vizek jellemzése:  
Ivásra, fürdésre, WC-k öblítésére szolgál. 
Minőségi ellenőrzés nem történik. A vízfogyasztást a technológiai vizekkel együtt 
mérik. 
Használat után a víz a szennyvízgyűjtőbe kerül. 
Az egyes telephelyek vízfogyasztását hitelesített vízórákkal hetente mérik. A 
vízfogyasztás figyelemmel kisérése biztosítja a felmerülő költségek gyárankénti 
szétosztását, ill. rövid időn belül fény derül egy esetleges vízelfolyásra. 
A Társaság célkitűzései között szerepel, hogy - ahol műszakilag megoldható - víz-
visszaforgatással csökkentsék a vízfogyasztást. Jelenleg is vannak olyan 
technológiák, amelyeknél a vízfelhasználást hűtőtornyok alkalmazásával csökkentik. 
Ilyen hűtőtornyokat üzemeltetnek a keverősor vízfogyasztásának csökkentése 
érdekében. 
Vízminőség-ellenőrzési szabályzattal a Társaság nem rendelkezik, mivel a Kft-nél 
keletkező összes szennyvizet a területileg illetékes víz- és csatornamű vállalat a saját 
szennyvíztisztítójában kezeli. 
 

2.2. A Társaság levegőtisztaság-védelmi tevékenységének környezeti 
hatásai 

 
A munka során a Társaság levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos helyzetét 
(emissziók), a meglevő adatok, határozatok, valamint helyszíni bejárás alapján 
értékeltük. 
A Társaság gyártási és egyéb tevékenységei során különböző szennyező anyagokat 
bocsát ki a levegőbe. A gyártótérből elszívókon keresztül a légkörbe jutnak ezek a 
szennyezők. 
Az elszívók pontforrásként be vannak jelentve - bár a bejelentés nem teljes körű - a 
kibocsátások egy kivételtől eltekintve - az előírt határértékek alatt vannak. A 
kibocsátott szennyező anyagok részletezésével a következő pontok foglalkoznak. 
A Társaság X telephelye levegőtisztaság-védelmi szempontból a védett I. kategóriába 
tartozik. 
A Társaság Z telephelye levegőtisztaság-védelmi szempontból a védett I. kategóriába 
tartozik. 
A Társaság Y telephelye levegőtisztaság-védelmi szempontból a védett I. kategóriába 
tartozik. 
A Társaság X telephelye a bejelentések alapján 4 db „P” pontforrással és 3 db „É” 
jelű épületforrással rendelkezik, mint bejelentés-köteles pontforrással. 
A Társaság Y telephelye a bejelentések alapján 2 db „P” hatósági bejelentés-köteles 
pontforrással rendelkezik. 
A Társaság Z telephelye a bejelentések alapján 9 db „P” hatósági bejelentés-köteles 
pontforrással rendelkezik. 
A pontforrások magasságáról a bejelentések alapján nincs adat, így azokat 
kategorizálni nem áll módunkban. 
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Már itt megkívánjuk jegyezni azonban azt a tényt, hogy a helyzetfelmérés, valamint a 
dokumentációk átvizsgálása alapján megállapítható, hogy a kft-nek ennél több 
pontforrása van, amikre a későbbiek során utalunk majd. 
A levegőbe történő anyagkibocsátásokat figyelemmel kísérik. A bevallásokat 
anyagmérleg alapján készítik el. 
A KFT HÁROM ÜZEMÉBEN KELETKEZŐ LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK ÖSSZESÍTETT 
KIMUTATÁSA 
 
Évi takarmánygyártás1997-ben: 82.299 t 
 
Összesített kibocsátások 1997-ben Y: 
szilárd (nem toxikus):  637.5 kg 
szén-monoxid:   1155 kg  
nitrogén-oxidok:  1579 kg 
 
Összesített kibocsátások 1997-ben X: 
szilárd (nem toxikus):  7173,2165 kg 
szén-monoxid:   355,884 kg  
nitrogén-oxidok:  389,414 kg 
 
Összesített kibocsátások 1997-ben Z-ben: 
szilárd (nem toxikus):   974 kg 
szén-monoxid:   2028 kg  
nitrogén-oxidok:  2771.6 kg 
 
Évi takarmánygyártás 1997-ben: 82299 t 

Szilárd nem  toxikus por    

Telephely Kibocsátó 
rendszer 

Pontforrás Mennyiség kg Negyedévek 

Y ciklonkürtő P002 összesen: 637,5 2; 3; 4 

X petkus tisztító P003 2676 3; 4 

X DSZD 32 
szállító 

É006 2676 3; 4 

X Skjold keverő P005 397 1; 2; 3; 4 

X Élgép épület É008 281 1; 2; 3; 4 

X Skjold épület É010 223 1; 2; 3; 4 

X Skjold központi 
porelválasztó 

P009 920 
összesen. 7173   

1; 2; 3; 4 

Z darál - 
felvonóelszívó 

P002 520 1; 2; 3; 4 

Z granuláló 
hűtőoszlop 

P003 390 1; 2; 3; 4 

Z leválasztó 
elszívókürtő 

P004 32 3; 4 

Z szárító rosta 
elszívó 

P009 32 
összesen: 974 
mindö: 8784    

3; 4 
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002 CO 
KIBOCSÁTÁS 

I. NEGYED 
ÉV 

II. NEGYED 
ÉV 

III. NEGYED 
ÉV 

IV. NEGYED 
ÉV 

ÖSSZESEN 

Y - 270 480 405 1155 

X 510 540 540 438 2028 

X  - - 62 135,2 196.5 

X 30,3 61,2 39 29 159.5 

ÖSSZESEN 540,3 871,2 1121 1007,2 3539, 

 

003 NOX 
KIBOCSÁTÁS 

I. NEGYED 
ÉV 

II. NEGYED 
ÉV 

III. NEGYED 
ÉV  

IV. NEGYED 
ÉV 

ÖSSZESEN 

Y - 369 656 554 1579 

Z 697 738 738 599 2771.6 

X - - 67 148,3 215.3 

X 33,15 67 42,25 31,5 173.9 

ÖSSZESEN 730,15 1174 1503.25 1332.8 4739.8 

 
Fajlagos kibocsátás 1997 évre (1 kg takarmány keverékre): 
002 CO kibocsátás :    0,0001065 kg 
003 NOx kibocsátás :     0,0000575 kg 
007 szilárd (nem toxikus) por :   0,0001067 kg 
 
Összesített kibocsátások 1998-ben X-ben: 
szilárd (nem toxikus) por:    648 kg 
CO       1162 kg 
NOx  :     1572 kg 
 
1998-ben előállított takarmánykeverék X-ben: 33638344 kg 
 
Fajlagos légszennyező anyag kibocsátás 1998-ben X-ben: 
 
szilárd (nem toxikus)/takarmánykeverék: 0.0000192 
szén-monoxid/takarmánykeverék:  0.0000345 
nitrogén - oxidok/takarmánykeverék:  0.0000467 
 
Összesített kibocsátások 1998-ban Z-ben: 
szilárd (nem toxikus):    788.66 kg 
szén-monoxid:     1116 kg  
nitrogén-oxidok:     1525.2 kg 
 
1998-ban előállított takarmánykeverék Z-ben: 28390395 kg 
 
Fajlagos légszennyező anyag kibocsátás 1998-ban Z-ben: 
 
szilárd (nem toxikus)/takarmánykeverék: 0.00004 
szén-monoxid/takarmánykeverék:  0.0000537 
nitrogén - oxidok/takarmánykeverék:  0.0000277 
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Összesített kibocsátások 1998-ben X-ben: 
szilárd (nem toxikus):   4516.2 kg 
szén-monoxid:   906.8 kg 
nitrogén-oxidok:  976.75 kg 
 
1998-ben előállított takarmánykeverék X-ben: 34225156 kg 
 
Fajlagos légszennyező anyag kibocsátás 1998-ben X-ben: 
 
szilárd (nem toxikus)/takarmánykeverék: 0.000132 
szén-monoxid/takarmánykeverék:  0.0000264 
nitrogén - oxidok/takarmánykeverék:  0.0000285 
 

2.3. A Társaság hulladék-, veszélyes hulladékkezelési 
tevékenységének környezeti hatásai 

 
A Társaság tevékenysége során 1-es és 2-es veszélyességi osztályú veszélyes 
hulladékok keletkeznek. 
A Társaság működése során keletkező hulladékokat ideiglenesen a keletkezés helyén 
gyűjtik, majd a veszélyes hulladékok a központi üzemi gyűjtőbe kerülnek, a 
kommunális hulladékokat pedig heti gyakorisággal elszállítják. 
 
Az 1997-ben keletkezett összes veszélyes hulladékból: 
veszélyességi osztály I.  0.0000097 kg/év 13.2 % 
veszélyességi osztály II.  0.0000578 kg/év 78.9 % 
veszélyességi osztály II.  0.000006 kg/év 7.9 % 
 
Az 1998-ban keletkezett összes veszélyes hulladékból: 
veszélyességi osztály I.  136 kg/év  3.9 % 
veszélyességi osztály II.  312 kg/év  9.1.% 
veszélyességi osztály III.  3000 kg/év  87.% 
 
A veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező alvállalkozóknak adják át. 
Az utóbbi partnerükkel, a társaság jogelődjével kötött, határozatlan időre szóló 
vállalkozási szerződése van. 
Azonban a lehetséges hulladékok elszállítását is garantálva, rendelkeznek ezen utóbbi 
partnerük engedélyezett tevékenységi körének a listájával is. 
A veszélyes hulladékok kezelése során néhány problémát találtunk, amelyeket az 
alábbiakban mutatunk be. Fontosnak tartjuk azonban megemlíteni azt a tényt, hogy 
ezen problémák mindegyike külön-külön az auditot meggátló tényező lehet. 
A Társaság veszélyes hulladékkezeléssel kapcsolatos problémái a következő 
területekre oszthatók: 

 hulladékok üzemi gyűjtése, kezelése a keletkezés helyén, 
 hulladékok anyagmozgatása kerítésen belül, a keletkezési, gyűjtési és kezelési 

helyek között, 

 hulladékok hasznosításának, illetve ártalmatlanításának megoldása, 
 hulladékgazdálkodási terv hiánya, 
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 anyagmérlegek teljes hiánya. 
 
Mint az alábbiakban is utalunk majd rá, a vállalat területén keletkező veszélyes 
hulladékok ártalmatlanításukig történő kezelése, gyűjtése nem megoldott. Az egyes 
egységek nem rendelkeznek jogszabályi követelményeket is kielégítő veszélyes 
hulladék üzemi tárolóhelyekkel, de nem is célszerű minden egyes egységre ilyen 
üzemi tárolóhelyek kialakítása. A keletkező veszélyes hulladékokat azonban 
ártalmatlanításuk, hasznosításuk megoldásáig tárolni, előkezelni kell. 
Cél központi veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely létesítése a vállalat tevékenysége 
során keletkező veszélyes hulladékoknak a környezet szennyezését kizáró módon 
történő tárolására, előkezelésére, hasznosításuk, illetve ártalmatlanításuk 
megoldásáig a telephelyek üzemterületein. 
„Gyengeségek" 
a Kormány 102/1996. (VII.12.) rendelete a veszélyes hulladékokról 7. § (1) bekezdés 

szerint a termelő - ha jogszabály másként nem rendelkezik - köteles 3 évre szóló 
hulladékgazdálkodási tervet készíteni a veszélyes hulladékai keletkezésének 
megelőzésére, veszélyességének és mennyiségének csökkentésére és 
ártalmatlanítására vonatkozóan. A 40. § (3) bekezdés szerint a 7. § (1) bekezdésben 

előírt hulladékgazdálkodási tervet első alkalommal 1997. június 30. napjáig kell 
elkészíteni. A Társaságnál jelenleg nem áll rendelkezésre a jogszabályi feltételeket 
kielégítő hulladékgazdálkodási terv. Ezt midenképp el kell készíteni. 
 

2.4. A Társaság felszín alatti víz- és talajvédelemi tevékenységének 
környezeti hatásai 

 
Szemben az eddig tárgyalt médiával, ahol mindegyik, környezetvédelmi szempontok 
szerint hatóságilag, szabályzók által, konkrét határértékek és szabványban rögzített 
mintavételi/mérési eljárások révén védett és ellenőrzött, a talajjal kapcsolatos 
környezetvédelmi gondosság kevésbé konkrét formában van megfogalmazva. Az 
1995. évi LIII. törvény 16. és 17. paragrafusai definiálják a föld/talajvédelmével 
kapcsolatos alapszempontokat. Azonban a vonatkozó szabványok még nincsenek 
kidolgozva. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban külföldi ajánlásokat, pl. a Dutch list-et 
használják a terület szakértői. 
A továbbiakban a szakszerűen kialakított olajtárolót kell alkalmazni a hordók 
megfelelő jelölésével, az udvar egyéb helyein ilyen hordók nem lehetnek. A téli 
hidegben némely olajfajta nem fejthető le, ezért a fedett, fűtött helyen kell a tárolást 
kialakítani, de ott csak ezen olajfajtákból tárolható egy-egy hordó és ezeket 
egyenként olajtepsire kell helyezni. A lefejtéshez mind a kinti, mind a benti tárolók 
esetében megfelelő lefejtő eszközöket kell alkalmazni az elcsepegés elkerülésére. A 
fáradt olaj gyűjtését, tárolását csak az erre a célra jelenleg is kijelölt udvari tárolóban 
szabad végezni. A tárolótartály jelenlegi, félig földbe süllyesztett állapotát meg kell 
szüntetni és betonplaccon, föld feletti tárolást kell kialakítani a tartály alatt szükség 
szerint olajtepsi alkalmazásával. 
A Társaságnál alkalmazott különböző tárolási módokat mutatják be a következő oldali 
táblázatok: 
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X 

FÖLD ALATTI 

Tárolt anyag víz 

Tartály térfogat m3 50 

Tartály db 1 

FÖLD FELETTI 

Tárolt anyag termény készáru 

Tartály térfogat m3 187 22,5 

Tartályok száma db 24 16 

EGYÉB 

Tárolt anyag termény termény premix 

Tárolás módja tároló szín tároló barakk padozatos tároló 

Tárolók száma db 3 2 1 

Térfogat m3 5220 m3 1755 m3 300 m3 

 

Y 

FÖLD ALATTI 

Tárolt anyag gázolaj 

Tartály térfogat m3 50 

Tartály db 2 poroltó 

FÖLD FELETTI 

Tárolt anyag  

Tartály térfogat m3 NINCS ADAT 

Tartályok száma db  

EGYÉB 

Tárolt anyag olajos rongy kenőolaj 

Tárolás módja 0,2 m3 hordó 0,2 m3 hordó 

Tárolók száma db 1 4 

Térfogat m3, m2 0,2 0,8 
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Z 

FÖLD ALATTI 

Tárolt anyag gázolaj 

Tartály térfogat m3 50 

Tartály db 1 poroltó 

FÖLD FELETTI 

Tárolt anyag  

Tartály térfogat m3 NINCS ADAT 

Tartályok száma db  

EGYÉB 

Tárolt anyag fáradt olaj olajos rongy 

Tárolás módja 0,2 m3 hordó 1 m3 

Tárolók száma db 8 1 

Térfogat 16 1 

EGYÉB 

Tárolt anyag kenőolaj szennyezett takarmány, zsír, 
por 

Tárolás módja 0,2 m3 0,12 m3 

Tárolók száma 6 10 

Térfogat 1,2 m3 1,2 m3 

 
2.5. A Társaság tevékenységének indirekt környezeti hatásai. 

 
A Társaság termékeinek, szolgáltatásainak tervezésekor, a vonatkozó szabványok 
előírásainak betartása mellett igyekszik a környezeti szempontokat is előtérbe 
helyezni. 
A vállalat törekvései között szerepel, hogy anyagtakarékos technológiák 
kidolgozásával a felhasznált anyagok mennyisége a lehető legalacsonyabb legyen. 
A szállítási útvonalak racionalizálásával próbálják csökkenteni az üzemanyag-
fogyasztást és a légszennyezést okozó anyagok mennyiségét. 
Említendő probléma a takarmánykeverésnél jelentkező zajterhelés. 
A Y telephely sűrített levegőrendszerét egy darab nagyteljesítményű, de 
elhasználódott dugattyús kompresszor táplálja. A kompresszorok elhasználódott 
állapota miatt a környezet olajjal erősen szennyezett, amin az odahelyezett 
olajtepsivel lehet segíteni. 
 

2.6. Környezeti hatások, környezetvédelmi problémák összesítése. 
 
Víz-, szennyvízkezelés: 
1. Az alkalmi gépjárműmosás víz és olajszennyeződést okoz a kft-nél. 
Megoldás: központi gépjármű mosó hely kialakítása. 
2. A kommunális szennyvíztároló akna a magas talajvízállás miatt sokszor víz alá 
kerül a X telephelyen, a szippantást sűrűn kell elvégezni. 
Megoldás: a szennyvízakna vízzáróvá tétele és vagy az üzem bekötése a 
szennyvízcsatorna rendszerbe. 
3. A gőzkazán üzemeltetése során vegyszeres kezeléssel kell a lágyvizet előállítani. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
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4. Egységes vízjogi engedélyezési terv hiányzik a X telephelyre. 
Megoldás: el kell készíteni az egységes dokumentációkat a két telephelyre. 
5. X telephelyen éves szinten elfolyik körülbelül 400 m3 szennyvíz 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
6. A X telep közepén a 2. számú gabonatároló két épülete egybe lett építve, itt 
gondoskodni kell a csapadékvíz csatorna kiváltásáról. 
Megoldás: 
7. A X telepen a terület egységes csapadékvíz elvezetése nem megoldott. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
8. A X telepen a csatornák karbantartása nem megfelelő. Gondoskodni kell a 
csatornák megfelelő karbantartásáról, tisztításáról. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
9. A X telepen a csapadékvizek fogadásáról a H Kft-vel megállapodást kell készíteni. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
10. Az X telepen el kell végezni a szennyvízgyűjtő aknák felújítását, majd 
gondoskodni kell az aknák folyamatos tisztításáról. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
11. Gondoskodni kell a belső hálózat, tűzivíz-tároló, tűzcsapok és szerelvények 
üzemképes állapotban tartásáról. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
 
Levegőtisztaság védelem: 
1. Z telephelyen a filteres szűrők karbantartása. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
2. Tárolásnál, a termény forgatásánál diffúz légszennyezés történik. 
Megoldás: egyéni védőfelszerelés használatának elrendelése. 
3. X-ben a ciklon elhasználódásból eredő hibája miatt nem történik meg a kiáramló 
levegő szűrése. 
Megoldás: a hiba kiküszöbölése a ciklon cseréjével. 
4. X-ben, a telephelyen a laboratórium tevékenysége során vannak nem bejelentett 
hatósági köteles pontforrások (3 db). 
Megoldás: a pontforrásokat be kell jelenteni 
5. Az X telephelyen kismértékű, bár folyamatosan fennálló bírságot fizetnek 9 éve. 
Megoldás: Mivel a Társaság Levegőtisztaság - védelmi Intézkedési Tervvel nem 
rendelkezik, így első körben annak elkészítése válik szükségessé, hogy a 
tevékenységük tervszerű hatásos és környezet centrikus legyen. 
Második körben rendszeressé kell tenni az emisszió mérést, azért, hogy a határérték 
betartása szervezett és kontrolált legyen. 
Harmadik lépcsőben olyan belső szabályozást kell kialakítani ami teljesítendő 
feladatként jelöli meg a várhatóan szigorodó EU előírásokat. 
6. A Y telephely légkompresszora nem megfelelő, régi, kopott, így a kenő olaj kerül a 
környezetbe. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
7. A TMK műhelyeiben végzett hegesztés okozta levegőszennyezés a csarnokon 
belül. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
8. Az olajos anyagok esztergálása során keletkező füst. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
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9. A levegőtisztaság-védelmi bevallás hiányos elkészítése 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
 
Felszín alatti vizek, talajvédelem: 
1. A Z telephelyen használaton kívülinek látszó üzemanyagkút aknája vastag 
olajréteggel szennyezett. 
Megoldás: az olajsár felitatása, betonozás, a szivárgás megszüntetése a tömítéseknél 
- ha hibás. 
2. A Z telephely TMK műhelyében, az esztergapad veszélyes hulladéka nem kezelt, a 
felhalmozódás a kuka esetében is a szervezetlen eltávolítást mutatja. 
Megoldás: a szakszerű takarítással megakadályozni a munkakörülmény romlását 
(szemét) és a szelektív hulladékgyűjtést pontosan szervezett elszállítással. 
3. A Z telephelyen a keverőüzemnél a motor kenése a karbantartás hiányosságát 
mutatja, mert folyik és a kifolyás nincs eltávolítva. (homokkal felitatása) 
Megoldás: A karbantartás szakszerűsége, az olajfolyás felitatása, hogy az esetleges 
széthordást elkerüljük. A hiba haladéktalan megoldása. 
4. A Z telephely „zsírvonal”-ánál a zsíradagoló rendszer technológiai hiányossága 
okozta „zsíros folyadék” fokozott jelenléte. 
Megoldás: A technológia zsírvonalának folyamatos javítása. A szakszerű elszállítása a 
keletkezett veszélyes hulladéknak. Nem juthat ki a betonkádon kívülre. 
5. Az Y telephelyen az üzemanyagkútnál a tankolásról vezetett nyílvántartás messze 
nem meggyőző 
Megoldás: a vezetők részéről a tankolás szigorítása. A kút állapotának ellenőrzése. 
6. Az Y telephelyen az üzemanyagkútnál az üzemanyag akna tisztasága nem 
megfelelő. 
Megoldás: az akna kitakarítása a szeméttől (nem olaj v. olajsár!). Az aknák 
karbantartása. 
7. Az X telephelyen problémát jelent a csapadékvíz elevezetése. Egy-egy esőzés után 
a felázott talajon több napig is áll a víz. A szálló por, a gépjárművekről lehulló anyag 
egy része belemosódik a vízbe, rohad, kellemetlen szagot áraszt. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
 
Hulladék, veszélyes hulladék: 
1. A Z telephely hátulsó részén a hulladékgyűjtőben irodatechnikai veszélyes 
hulladékok is találhatóak a kommunális hulladékok között. 
Megoldás: a veszélyes hulladékok felmérése és a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése a szervezet egészére. 
2. A Z telephely hátulsó részén a fáradt olaj tárolása nem elszeparált, kiömlik és 
elfolyik, nincs megfelelően kezelve. 
Megoldás: az olajtároló részt (fáradt olaj) jól el kell határolni (betonkád készítése és 
hordók szakszerű zárása), veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet kell kialakítani, a 
potenciális talajszennyezést meg kell szüntetni. 
3. A Z telephely hátulsó részén a gépműhelyek, a veszélyes hulladékok kezelése nem 
szelektív és nem szakszerű (túlterhelt, szennyezett). 
Megoldás: a veszélyes hulladékok felmérése és a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése a szervezet egészére. 
4. Z telephelyen nehézkes a keletkezett veszélyes hulladékok üzemi gyűjtése és 
elszállítatása. 
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Megoldás: megfelelő üzemi gyűjtési módszer és hely kialakítása. 
5. Az X telephelyen a premix, tárolására szolgáló műanyag zsákok és a zsíros olajos 
rongyok a községi kommunális szeméttelepre kerülnek. 
Megoldás: a veszélyes hulladékok megfelelő üzemi gyűjtése, átadása 
ártalmatlanításra engedéllyel rendelkező szakcégnek. 
6. A Z telephely műhelyében (gm) a fáradt olaj szakszerűtlen, nem megfelelően 
kezelt. Az akna munkakörnyezete szennyezett, olajos, egészségre ártalmas. 
Megoldás: szelektív gyűjtés és elszállítás pontos szervezéssel. Az aknák takarítása. 
7. A Y telephely gabonatárolók mögötti részén (szemétgyűjtő), a használaton kívüli 
eszközök (veszélyes hulladékok is) eltávolítatlanok, kezeletlenek. 
Megoldás: ezen eszközök szakszerű tárolása és eltávolítása. (értékesítése) 
8. A Y telephely TMK mögötti részen a fáradt olaj szakszerűtlen kezelése, az 
olajfolyás kezeletlensége, a technológia korszerűtlensége, a hulladék felhalmozódása. 
Megoldás: a hulladék kezelése, értékesítése. A fáradt olaj szakszerű kezelése. 
(szelektíven, zártan, betonteknő) Akkumulátorok elszállítása. A technológia 
karbantartása. Fémtálca és homok elhelyezése és kezelése 
9. X telephelyen az iroda mögötti részen a hulladékok vegyesen (sima és veszélyes), 
a hulladéktároló túlterhelt állapotában kerülnek tárolásra. 
Megoldás: a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a hulladék szervezett eltávolítása. 
10. Hulladékgazdálkodási terv hiánya. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
11. Az esztergánál jelentkező olajfolyás. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
12. Anyagmérlegek teljes hiánya. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
13. A telep területén mindenfajta hulladék, veszélyes is összekeverve a 
gyűjtőkonténerbe kerül (műanyag, papír, textil, fém, kommunális hulladék, olajos 
rongy, spray flakonok). Meg kell oldani az előírásoknak megfelelő, szelektív 
hulladékgyűjtést, tárolást és szállítást. 
Megoldás: 
14. A telepen nagyszámú számítástechnikai és irodatechnikai eszközt alkalmaznak, 
melyek nyomtatóinak kiürült festékpatronjai, a fénymásolók kazettái II. veszélyességi 
osztályú veszélyes hulladéknak minősülnek. Jelenleg rendelkezés hiányában ezeket a 
keletkezés helyén, szekrényekben tárolják, illetve a kommunális hulladékok közé 
dobják, ami ellentétes a vonatkozó jogszabállyal. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
15. A telep nem rendelkezik szakszerűen kialakított veszélyes hulladék üzemi-
gyűjtővel, ahol a különböző hulladékok az előírásoknak megfelelően, zárt 
konténerekben vannak tárolva. 
Megoldás: Kidolgozás alatt. 
 
Munkakörnyezet, munka- és tűzvédelem, energiagazdálkodás: 
1. A Z-i telephely udvar bal hátsó részén a használaton kívüli fémrendszerek és 
épületek veszélyes környezetet és elmaradt bevételt jelentenek. 
Megoldás: Eltávolítani, értékesíteni. Az illemhelységet lebontani, kiüríteni, 
lebetonozni. 
2. A Z-i telephelyen, az előírás szerinti helyeken hiányoznak a tűzvédelmi 
berendezések. 
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Megoldás: az előírás szerinti helyeken azok elhelyezése. „D” feliratú tábla. 
3. Az X telephelyen a karbantartás mögötti részen, a gázfogadónál a 
szemételhelyezés nem esztétikus és nem szervezett, ráadásul elzárja a tűzbiztonság 
szempontjából fontos utat. 
Megoldás: a szemét, hulladék szakszerű elhelyezése. Az út fenntartása a telep 
egészén. 
4. Az X telephelyen a raktárnál a mérgező anyagok és a segédanyagok (alap és 
segédanyagok) nem különített tárolása. 
Megoldás: Az elkülönített tárolás megoldása, (elválasztása) külön tárolótér 
megnevezése. 
5. Az X telephelyen a gabonatároló tartályba történő betárolást nyitott garatnál 
végzik. Esős, csapadékos időben a betárolt termény nedves lesz, penészedik. 
Megoldás: Fedett garatok kialakítása. 
6. Az X telephelyen a szárító épületnél a tűzvédelmi előírások nincsenek betartva, a 
tűzoltó készülék nincs a helyén. 
Megoldás: a tűzoltó készülékek kihelyezése. 
7. Az X telephelyen a régi gabonatároló elektromos vezérlése elavult, a kábelek nagy 
része földalatti aknában megy és ezek közül sok a patkány és egér rágta vezeték. 
Megoldás: felújítani a gabonatároló elektromos vezetékét. 
8. A Y, Z telephelyek nem rendelkeznek érvényes zajkibocsátási határértékekkel 
Megoldás: Zajkibocsátási határérték kérelmet kell készíteni az X és a Z telephelyekre 
 
A KIR eljárás-utasítások során egy olyan rendszert kívánunk leírni, amellyel ezek a 
hatások, problémák kezelhetőek. 
A rangsorba állítás során meghatározzuk a jelentős környezeti hatásokat és azokat a 
területeket, ahol feltétlen beavatkozás szükséges a KIR sikeres bevezetése és 
tanúsítása érdekében. 
A rangsorolt környezeti hatásokat külön dokumentum tartalmazza. 
Ezen rangsorolt környezeti hatások alapján készítjük el külön dokumentumként a 
Társaság Környezetvédelmi Céljait és Előirányzatait, valamint a Környezetközpontú 
Irányítási Programját, amely tartalmazza a célok eléréséhez a felelősöket 
megnevezve, a szükséges pénzügyi ráfordítást, valamint a határidőket. 
Ennek a programnak a megvalósításával, valamint folyamatos módosításával a 
Társaság biztosítani tudja saját környezeti teljesítményének folyamatos javítását. 
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IIVV..  AAZZ  EESSEETTTTAANNUULLMMÁÁNNYYBBAANN  IISSMMEERRTTEETTEETTTT  TTAAKKAARRMMÁÁNNYYKKEEVVEERRŐŐ  CCÉÉGG  KKIIRR  

KKÉÉZZIIKKÖÖNNYYVVEE  

Fejezet 
száma 

 
Cím 

ISO 
14001 

megfelelő 
fejezete 

Lap-
szá

m 

Kia-
dás 

szá-
ma 

Kiadás 
dátuma 

0A. Tartalomjegyzék  2 1. 2000.03.01. 

0B. Bevezető, felügyeleti adatok  1 1. 2000.03.01. 

B. A Társaság ismertetése, 
tevékenységi körei 

 1 1. 2000.03.01. 

C. A Társaság szervezeti felépítése  1 1. 2000.03.01. 

D. A KIR kézikönyv felépítése, kiadása, 
a módosítások rendje 

  
2 

 
1. 

 
2000.03.01. 

E. A KIR kézikönyv elosztása és a felül-
vizsgálatok igazolása 

  
1 

 
1. 

 
2000.03.01. 

F. Fogalom meghatározások  2 1. 2000.03.01. 

G. Rövidítések  1 1. 2000.03.01. 

H. Változtatási lap  1 1. 2000.03.01. 

I. A környezetközpontú irányítási 
rendszer eljárás-utasítások 
keresztreferencia listája 

  
1 

 
1. 

 
2000.03.01. 

41. Általános követelmények 4.1. 2 1. 2000.03.01. 

42. A Környezeti politika 4.2. 3 1. 2000.03.01. 

431. Környezeti tényezők 4.3.1. 3 1. 2000.03.01. 

432. Jogi és egyéb követelmények 4.3.2. 2 1. 2000.03.01. 

433. Célok és előirányzatok 4.3.3. 3 1. 2000.03.01. 

434. Környezetközpontú irányítási 
programok 

4.3.4. 2 1. 2000.03.01. 

441. Szervezeti felépítés és felelősség 4.4.1. 4 1. 2000.03.01. 

442. Képzés, tudatosság és kompetencia 4.4.2. 3 1. 2000.03.01. 

443. Kommunikáció 4.4.3. 3 1. 2000.03.01. 

444. A környezetközpontú irányítási 
rendszer dokumentációja 

 
4.4.4. 

 
2 

 
1. 

 
2000.03.01. 

445. A dokumentumok kezelése 4.4.5. 3 1. 2000.03.01. 

446. A működés szabályozása 4.4.6. 3 1. 2000.03.01. 

447. Felkészültség és reagálás 
vészhelyzetekre 

4.4.7. 3 1. 2000.03.01. 

451. Figyelemmel kísérés és mérés 4.5.1. 3 1. 2000.03.01. 

452. Nemmegfelelőség, valamint 
helyesbítő és megelőző tevékenység 

 
4.5.2. 

 
3 

 
1. 

 
2000.03.01. 

453. Feljegyzések 4.5.3. 3 1. 2000.03.01. 

454. A környezetközpontú irányítási 
rendszer auditja 

 
4.5.4. 

 
3 

 
1. 

 
2000.03.01. 

46. Vezetőségi átvizsgálás 4.6 3 1. 2000.03.01. 
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A Társaság és szervezetének bemutatása, valamint a környezeti hatással bíró és így a 
KIR-be bevont szervezeti egységek technológiáinak átfogó bemutatása megtalálható 
a "E-43-1 Környezeti tényezők" c. eljárás-utasítás működtetése során rendszeresen 
megújuló "Környezeti Hatásregiszter" című I. kötetes dokumentumban, valamint a 
vállalat minőségügyi Kézikönyvében. 
A Társaság minőségügyi kézikönyve részletesen mutatja be a Társaság szervezeti 
felépítését. 
Ez a kézikönyv leírja a Társaság-nél működő Környezetközpontú Irányítási Rendszert, 
amelyet a Környezeti Politikával összhangban bevezettünk és működtetünk.  
Ez a kézikönyv a legfontosabb tájékoztató dokumentum a Kft. által a 
környezetvédelem területén végzett tevékenységekről. Alapul szolgál a 
Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetéséhez, felülvizsgálatához és a 
vállalat dolgozóinak oktatásához. 
A kézikönyv az MSZ EN ISO 14001 "Környezetközpontú Irányítási Rendszerek. 
Követelmények és alkalmazási irányelvek (MSZ EN ISO 14001:1997)" című magyar 
szabvány szerkezetét követi és megfelel a fenti szabvány által leírt és szabályozott 
Környezetközpontú Irányítási Rendszer követelményeinek. 
Az ezt követő fejezetek a Környezetközpontú Irányítási Rendszer elemeinek szerepét 
írják le, valamint azt, hogy hogyan alakítottuk ki a Környezetközpontú Irányítási 
Rendszert. Ahol szükséges, utalnak a részletesebb működési eljárás-utasításokra. 
A kézikönyv kiadása 
A Környezetközpontú Irányítási Rendszer kézikönyvet kiadás előtt az ügyvezető 
igazgatója hagyja jóvá. 
A kézikönyv minden példányán megjelöljük, hogy ellenőrzött vagy nem ellenőrzött 
példányról van-e szó. Minden ellenőrzött példányt sorszámmal látunk el és "Felügyelt 
példány" jelzéssel megjelölünk. 
A kézikönyv ellenőrzött példányainak kiadásáért, az elolsztási lista karbantartásáért, a 
felülvizsgálatok igazolásáért a vállalatvezetés képviseletében a KIR vezető a felelős. 
A módosítások követése 
A sikeres indító tanúsítás után a tanúsító testület a KIR kézikönyv egy ellenőrzött 
példányát lepecsételi. 
Az ellenőrző felülvizsgálati látogatás alkalmával a vállalat tájékoztatja a tanúsító 
testületet a Környezetközpontú Irányítási Rendszer bármely módosításáról. 
A kézikönyv ellenőrizetlen példányait a Kft. az új kiadáskor aktualizálja. 
A kézikönyv minden módosítását és új kiadását a Kft. ügyvezető igazgatója a kiadás 
előtt jóváhagyja. 
A vállalat KIR vezetője felelős a kézikönyv összes módosításának elosztási lista 
alapján történő elosztásáért a változások jóváhagyása után. 
A módosítások a megfelelő fejezetek teljes kicserélésével történnek. Minden 
módosított fejezetet megjelölünk a módosítás sorszámával és a módosítás 
dátumával. Minden módosítást "Módosítás nyilvántartó lap" kíséretében adunk ki, 
amely tartalmazza a módosítás rövid leírását. 
A kiadásokat számokkal különböztetjük meg (Kiadás: 1, 2, stb.) és minden új kiadás 
érvényteleníti az összes megelőző kiadást és módosítást. 
A kézikönyv aktuális kiadási állapotát a változtatási lap tartalmazza, melynek 
vezetéséért és megőrzéséért a KIR vezető a felelős. 
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Minden ellenőrzött kézikönyv tulajdonosa saját maga felelős azért, hogy szükség 
szerint karbantartsa a nála lévő kézikönyvet és a már érvénytelen kiadásokat vagy 
oldalakat visszajuttassa a KIR vezetőnek. 
Az érvénytelen dokumentumok egyes példányait megsemmisítjük, de egy-egy eredeti 
példányt pirossal megjelölve lefűzünk a KIR archívumában. 
Az egyes kézikönyvek módosítási állapotának ellenőrzése a vállalat belső 
felülvizsgálati programja során történik. 
A kézikönyv ellenőrizetlen példányain a változtatásokat nem végezzük el, csak a 
kiadás(ok) időpontjában gondoskodunk aktualizálásukról. 
A nem ellenőrzött példányok elosztásáról, átadásáról egyszerűsített nyilvántartást 
vezetünk. 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit a "E-44-5 A dokumentumok kezelése" c. eljárás-utasítás 
tartalmazza. 
 
ELOSZTÁSI LISTA 

Sorszám A kézikönyv használója Aláírása 

 MB és KIR vezető   

 Ügyvezető igazgató  

 Gazdasági vezető  

 Termelési vezető  

 Termelési osztályvezető  

 Laborvezető  

 X telepvezető  

 Z telepvezető  

 H telepvezető  

 
FELÜLVIZSGÁLATOK IGAZOLÁSA 

Felülvizsgálat oka Felülvizsgálatot 
végezte 

Aláírás Dátum Érvényesség
i 
határidő 

     

     

     

     

     

     

     

 
A Környezetközpontú Irányítási Rendszer kézikönyvben és a Környezetközpontú 
Irányítási Rendszerben használt legfontosabb kifejezések értelmezése a következő: 
KIR: 
Környezetközpontú Irányítási Rendszer 
Környezetközpontú Irányítási Rendszer: 
A teljes irányítási rendszernek az a része, amely felöleli a környezeti politika 
kialakításához, bevezetéséhez, végigviteléhez, átvizsgálásához és fenntartásához 
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szükséges szervezeti felépítést, tervezési tevékenységet, felelősségeket, gyakorlatot, 
eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat. 
Környezet: 
A szervezet közvetlen környezete, amelyben az működik, beleértve a levegőt, a vizet, 
a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket és 
ezek kölcsönös kapcsolatait. 
Környezeti hatás: 
A környezetben végbemenő mindennemű változás - akár káros, akár hasznos -, 
amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységeiből, termékeiből vagy 
szolgáltatásaiból származik. 
Közvetlen környezeti hatás: 
A Kft. tevékenységéből származó hatás, mely a telephelyen keletkezik. 
Közvetett környezeti hatás: 
A Kft. tevékenysége során felhasznált anyagok, energiák előállítóinál és a termékeket 
felhasználó fogyasztóknál, valamint a hulladékok külső ártalmatlanítóinál, tárolóinál 
jelentkező hatások. 
Környezetközpontú irányítási rendszer auditja: 
Rendszeres, dokumentált, igazoló ellenőrzési folyamat bizonyíték szerzésére és 
kiértékelésére objektív módon arról, hogy a szervezet környezetközpontú irányítási 
rendszere kielégíti a környezetközpontú irányítási rendszer auditjára vonatkozóan A 
Kft. által megfogalmazott kritériumokat, továbbá a folyamat eredményének a 
vezetőséggel való közlése. 
Környezetközpontú irányítási program: 
A környezetközpontú célok és tervek megvalósításához szükséges tevékenységek, a 
programtevékenységek és felhasználható erőforrások időütemezése. 
Környezeti cél: 
Általános, a Környezeti Politikából következő, lehetőleg számszerűen kifejezett 
környezeti feladat, amelyet a Kft. tűz ki maga elé. 
Környezetközpontú tervek: 
A környezetközpontú célokból származó és azok elérését szolgáló részletes 
végrehajtási követelmények. 
Érdekelt felek: 
Olyan személy vagy csoport, akit vagy amelyet egy szervezet környezeti teljesítése 
érdekel vagy érint. 
Idetartoznak: a hatóságok, a helyi önkormányzatok és a lakosság, a saját dolgozók, a 
vállalat területén vagy közelében működő vállalkozások, ügyfelek és 
környezetközpontú érdekcsoportok, érdekvédelmi szervezetek. 
Az itt fel nem sorolt Környezetközpontú Irányítási Rendszerben használt fogalom-
meghatározásokat az MSZ EN ISO 14001 és az MSZ EN ISO 14004 számú 
szabványok alapján értelmezzük és alkalmazzuk. 
Ez a Környezetközpontú Irányítási Rendszer Kézikönyv a Társaság MSZ EN ISO 
14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszerét írja le. 
Az említett Környezetközpontú Irányítási Rendszer részletező ismertetése az 
Eljárások Kézikönyvében található. A vonatkozó eljárás-utasítások megkeresése az 
eljárás száma alapján történik. 
Az eljárás-utasításokban további utalások találhatók a konkrét munkautasításokra, 
amelyek részletesen szabályozzák egy-egy tevékenység végrehajtásának módját. 
 



 179  

A Környezetközpontú Irányítási Rendszer Kézikönyv jelen példánya: 
 

 Felügyelt 

 

 Nem felügyelt 

 
Ha Ön felügyelt példányt szeretne, s ezzel kéri a Környezetközpontú Irányítási 
Rendszer Kézikönyvben bekövetkezett változások átvezetését az Ön példányán is, 
forduljon levélben a Társaság Környezetközpontú Irányítási Rendszer megbízotthoz 
az alábbi címen: 
 
Társaság 
 
4.1. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
  ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakította és fenntartja az MSZ EN ISO l4001 szerinti Környezetközpontú 
Irányítási Rendszerét, amelynek megvalósulását, elemeit, követelményeit a kézikönyv 
következő fejezetei írják le. 
 
2. Eljárás 
3. Felelősség 
4. További érvényes dokumentumok 
 
4.2. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
  ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Földünk ésszerű gazdálkodást és termelést követel meg, azért mert  
 “ A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön”, ezért hisszük, hogy 
A tudatos környezetvédelem felelős művelésével lehet a racionális gazdálkodást 
megalapozni. 
A Társaság. vállalja az MSZ EN ISO 14001 előírásainak megfelelő Környezetközpontú 
Irányítási Rendszer hatékony működését a cég takarmánykeverék gyártást végző 
telephelyein, melyek a következők: X, és Y, valamint Z. 
Kinyilvánítjuk elkötelezettségünket, hogy Társaságunk tevékenységére, termékeire és 
szolgáltatásaira vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelményeket, 
szabványelőírásokat, hatósági kötelezettségeket és egyéb vállalt követelményeket 
teljesítjük, elkötelezzük magunkat a környezetszennyezés megelőzésére és a 
környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos javítására. 
Politikánk konkrét megvalósítását szolgálják környezeti céljaink és előirányzataink. 
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Céljaink konkrét számszerűsített értékeket adnak a következő tevékenységek 
tekintetében: 
A hulladék és a veszélyes hulladék keletkezése és kezelése, valamint azok mutatóinak 
javítása. 
A vízfelhasználás és a szennyvízképződés fajlagos mutatóinak javítása. 
Zajkibocsátás tekintetében a mindenkori határértékeket betartjuk.  
A levegőtisztaság megóvása érdekében a vonatkozó emissziós értékeinket fajlagosan 
csökkenteni fogjuk. 
Energiagazdálkodásunk racionalizálása annak fajlagos mutatóinak javításában fog 
kifejezésre jutni. 
Ugyanakkor vállaljuk a jövőben: 
Zajkibocsátásunk során a mindenkori határértékeket betartjuk. 
A munka- és a tűzvédelem hatályos előírásainak a betartását. 
A lakosság, az önkormányzat, valamint üzleti partnereink rendszeres tájékoztatása 
tevékenységünkről. 
Képezzük és ösztönözzük alkalmazottainkat arra, hogy munkájukat ezen politikával 
összhangban végezzék. 
Informáljuk beszállítóinkat, fő és alvállalkozóinkat környezetvédelmi 
elkötelezettségünkről, minősítjük őket és ennek figyelembe vételével döntünk a 
partneri kapcsolat fenntartásáról. 
 
X, 2000. 03. 01. 
       
 ................................................. 
         ügyvezető igazgató 
 
2. Eljárás 
3. Felelősség 
4. További érvényes dokumentumok 
 
4.3.1 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
  ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakított és folyamatosan fenntart egy eljárás-utasítást, amely feltárja 
tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink környezeti hatásait abból a célból, 
hogy maghatározhassuk azokat, amelyek jelenős hatással vannak vagy lehetnek a 
környezetre. 
Az eljárás-utasítás feltárja a lényeges környezeti hatásokat, felöleli az átlagos 
működési feltételeket, megszüntető és indító feltételeket, valamint az esetleges 
vészhelyzeteket. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja annak biztosítása, hogy a Kft. tevékenysége 
egészének, termékeinek tervezése, gyártása és használata, valamint egyéb 
szolgáltatásainak környezeti hatása - az adott technológiai szinten - a lehető 
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legkisebb legyen, és ily módon a tevékenységgel együtt járó, elkerülhetetlen 
környezetterhelés ellenőrzött, a vonatkozó környezetvédelmi törvények, előírások és 
szabványok követelményeinek megfelelő, folyamatosan csökkenő legyen, továbbá a 
környezetvédelmi célok kitűzésénél kerüljenek figyelembe vételre. 
Az eljárás-utasítás leírja, hogy az Kft. hogyan értékeli a tevékenységeiből, 
termékeiből, szolgáltatásaiból eredő környezeti hatásokat annak érdekében, hogy 
azok megfeleljenek a jogszabályokban és egyéb előírásokban megfogalmazott és az 
érdekelt felek által támasztott követelményeknek. 
Az eljárás-utasítás leírja, hogy a szervezet ennek az eljárás-utasításnak a 
segítségével hogyan állapítja meg azt, hogy mely tényezőknek van vagy lehet 
jelentős befolyásuk a környezetre. 
Az eljárás-utasítás leírja, hogy a szervezet a környezeti célok kitűzésekor hogyan 
veszi figyelembe a jelentős befolyásokkal kapcsolatos tényezőket. 
 
3. Felelősség 
A Kft. minden szervezeti egységének rendszeresen - a vonatkozó eljárás-utasítás által 
meghatározott időszakonként - felül kell vizsgálnia tevékenységének, termékeinek és 
szolgáltatásainak környezeti hatásait a fenti célok figyelembevételével. 
A hatások KIR vezető által összeállított elemzésének eredményét az ügyvezető 
igazgató mérlegeli a további feladatok (célok és előirányzatok) meghatározása 
végett. 
Az időszakonkénti hatásregiszter frissítésén túlmenően minden esetben mérlegeljük 
az egyes tevékenységek környezeti hatásait, ha új technológia, vagy termék 
alkalmazását, bevezetését tervezzük, vagy egy meglévő technológia, vagy termék 
módosítása nyomán új környezeti szempontok és/vagy hatások mérlegelése 
szükséges. 
A környezeti hatások felmérése kiterjed 
az üzemszerű működésre, 
a karbantartás, javítás eseteire, 
a műszaki balesetekre, haváriákra, 
a múltbeli és tervezett tevékenységekre, 
valamint magába foglalja a következőket: 
a légkörbe jutó ellenőrzött és ellenőrizetlen emissziókat, 
az élővizekbe jutó ellenőrzött és ellenőrizetlen kibocsátásokat, 
a szilárd és más hulladékokat, azok kezelését, 
a talajszennyezést, 
a föld és más természetes erőforrások felhasználását, 
az energiagazdálkodást, 
a zajt, szagot, port, rezgést és vizuális hatásokat, 
a környezet meghatározott részeit, beleértve az ökoszisztémákat érintő 
hatásokat is. 
A Társaság az összes környezeti hatásról feljegyzést készít. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit a "E-43-1 Környezeti tényezők" c. eljárás-utasítás 
tartalmazza. 
Az eljárás-utasítás megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.3.1. pontjában foglaltaknak. 
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4.3.2. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
  ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakított és fenntart egy eljárás-utasítást a jogi és egyéb követelmények 
azonosítására és folyamatos figyelemmel kísérésére. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja annak biztosítása, hogy a felelős, 
döntéshozó munkatársak legyenek felvértezve mindig az adott felelősségi körhöz 
tartozó tevékenységre és a fentiek szerint meghatározott környezeti hatásokra 
vonatkozó hatályos környezetvédelmi előírásokkal, hogy feladatukat azok 
ismeretében és figyelembevételével lássák el. 
Az eljárás-utasítás leírja, hogy hogyan deríthetők fel és ismerhetők meg a jogi és a 
szervezet által vállalt egyéb követelmények, amelyek a szervezet tevékenységének, 
termékeinek vagy szolgáltatásainak környezeti tényezőire vonatkoznak. 
 
3. Felelősség 
Minden szervezeti egységnek tisztában kell lennie a rá vonatkozó környezetvédelmi 
törvényekkel és előírásokkal. E felelősségükben a KIR vezető támogatja a szervezeti 
egységeket. 
A környezetvédelmi jogi, szabályzói környezet ismerete, az azoknak való megfelelés 
különösen vizsgálandó azokban az esetekben, ha: 
e szempontok figyelembevételére a múltban még nem került sor, 
új szabályzás lépett életbe, vagy a régi változott, 
új technológia, vagy termék alkalmazására, bevezetésére kerül sor, 
meglévő technológia, vagy termék módosítására kerül sor. 
A Társaság az összes vonatkozó jogi és egyéb követelményekről feljegyzést készít. 
A Társaság a jogi és egyéb követelményeket adatai között rögzíti. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit a "E-43-2 Jogi és egyéb követelmények" c. eljárás-utasítás 
tartalmazza. 
Az eljárás-utasítás megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.3.2. pontjában foglaltaknak. 
 
4.3.3. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
  ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság  kialakított és fenntart egy eljárás-utasítást a szervezet minden egyes 
érintett funkciója és szintje számára a környezeti célok és előirányzatok eléréséért, a 
Környezetközpontú irányítási program(ok) megvalósításáért. 
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2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja annak leírása és biztosítása. hogy a Kft-nél 
hogyan történik a környezetvédelmi célok és előirányzatok meghatározása a 
Környezeti Politikával összhangban, a környezetszennyezés megelőzése iránti 
elkötelezettség, a folyamatos fejlődés biztosításának érdekében. 
A környezetvédelmi célok és előirányzatok meghatározásánál és felülvizsgálatánál 
figyelembe vesszük a felmért és értékelt környezeti hatásokat, a jogszabályok és 
előírások követelményeit, a pénzügyi, működési, piaci feltételeket, üzleti 
követelményeket, a technológiai változásokat, valamint az érdekelt felek elvárásait. 
A környezetvédelmi célok és előirányzatok meghatározását és aktualizálását a KIR 
vezető által irányított munkabizottság készíti elő. A megfogalmazott célokat és 
előirányzatokat a Társaság kötelezettségeinek, terveinek és lehetőségeinek 
figyelembe vételével a Kft. ügyvezető igazgatója hagyja jóvá. 
Évente legalább egyszer, vezetői ülésen felülvizsgáljuk a környezetvédelmi célokat és 
előirányzatokat, értékeljük a tervek teljesítését és meghatározzuk a következő 
időszakra vonatkozó célokat és előirányzatokat. 
A célok és előirányzatok elérését, illetve végrehajtását a cselekvési terv részletes 
kidolgozása, majd megvalósítása biztosítja. E környezetközpontú irányítási program 
részletesen meghatározza a tevékenységeket és a felelősségeket is. 
Az eljárás-utasítás leírja azt is, hogy a kft-nél hogyan történik a Környezetközpontú 
irányítási program(ok) megvalósítása a Környezeti Politikával összhangban, a 
környezetszennyezés megelőzése iránti elkötelezettség, a folyamatos fejlődés 
biztosításának érdekében. 
Az eljárás-utasítás leírja, ha egy projekt új fejlesztésekkel és új vagy módosított 
tevékenységekkel, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, akkor - ha 
szükséges - a program(ok)at hogyan módosítsuk annak érdekében, hogy a 
környezetközpontú irányítás az illető projektre is vonatkozzon. 
A Társaság az összes célról és előirányzatról feljegyzést készít, a hozzá tartozó 
adatokat rögzíti. 
 
3. Felelősség 
A célok és előirányzatok megfogalmazásának munkáját a KIR vezető koordinálja, 
majd az ezen alapuló program elkészítéséért és betartásának ellenőrzésért is a KIR 
vezető a felelős. 
A Környezetközpontú irányítási program(ok) jóváhagyásáért az ügyvezető igazgató a 
felelős. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit a "E-43-3 Célok és előirányzatok" c. eljárás-utasítás 
tartalmazza. 
Az eljárás-utasítás megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.3.3. pontjában foglaltaknak. 
 
4.3.4. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
  ügyvezető igazgató 
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1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakított és fenntart egy eljárás-utasítást és egy programot a szervezet 
minden egyes érintett funkciója és szintje számára a környezeti célok és 
előirányzatok Környezetközpontú irányítási program(ok)ban megjelenő eléréséért. 
A Környezetközpontú irányítási program(ok) magában foglalja: 
a célok és az előirányzatok eléréséhez a felelősségek meghatározását a szervezet 
minden egyes érintett funkciója és szintje számára, 
azokat az eszközöket és időbeli kereteket, amelyek útján a célok elérhetők. 
Ahol alkalmas és praktikus, magában foglal tervezési megfontolásokat, design, 
termelési, marketing és fejlesztési szakaszokat. 
A célok és előirányzatok elérését, illetve végrehajtását a cselekvési terv részletes 
kidolgozása, majd megvalósítása biztosítja. E környezetközpontú irányítási program 
részletesen meghatározza a tevékenységeket és a felelősségeket is. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja annak leírása és biztosítása, hogy a Kft-nél 
hogyan történik a környezetközpontú programok meghatározása a Környezeti 
Politikával összhangban, a környezetszennyezés megelőzése iránti elkötelezettség, a 
folyamatos fejlődés biztosításának érdekében. 
 
3. Felelősség 
A környezetközpontú irányítási program, valamint az eljárás-utasítás részletesen 
meghatározza a tevékenységeket és a felelősségeket is. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit a "E-43-4 Környezetközpontú irányítási program(ok)" c. 
eljárás-utasítás, valamint a "Környezetközpontú irányítási program(ok)” c. 
dokumentáció tartalmazza. 
A dokumentáció megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.3.4. pontjában foglaltaknak. 
 
4.4.1. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
 ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakított és fenntart egy KIR-t a KIR szervezeti felépítésének és a 
felelősségeinek betartására, meghatározva és dokumentálva a szerepeket, felelősségi 
és hatásköröket, megismertetve az érintettekkel, hogy ez segítse a hatékony 
környezetközpontú irányítást. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás alkalmazásának  célja annak biztosítása, hogy a Kft. tevékenységének, 
termékeinek, szolgáltatásainak, technológiájának, termelési volumenének, illetve a 
külső körülmények - pl. szigorodó környezetvédelmi törvények, szabályzók - 
változásával a KIR céljainak megvalósulása érdekében mindig rendelkezésre álljanak 
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a szükséges humán és financiális erőforrások és ezek összehangoltan és 
ellenőrzötten legyenek hasznosítva a KIR cselekvési programjának hatékony 
megvalósulása érdekében. 
E célt egy effektív együttműködő szervezet szolgálja a Kft. Környezeti Politikájának 
általános megvalósulásáért, illetve a környezeti hatásokon alapuló célok és 
előirányzatokból fakadó környezetközpontú irányítási program(ok) konkrét 
végrehajtásáért. 
A szerepeket, feladatokat, hatás- és felelősségi köröket a KIR vezető szakmai 
szempontokon alapuló javaslatait figyelembe véve a Kft. ügyvezető igazgatója 
határozza meg. 
 
3. Felelősség 
A Kft. ügyvezető igazgatójának a feladata, hogy a szakmai szempontokat figyelembe 
véve biztosítsa a KIR bevezetéséhez és szabályozásához szükséges erőforrásokat és 
ezek hatékony együttműködését. 
Az erőforrásokba beletartoznak az emberi erőforrások, a szakmai jártasság, a 
műszaki és a pénzügyi erőforrások. 
Az ügyvezető igazgató feladata olyan vezetőségi megbízott kijelölése, akinek minden 
más felelősségi körétől függetlenül legyen meghatározott szerepe, felelőségi- és 
hatásköre a KIR működtetésére az alábbiak figyelembe vételével: 
biztosítva legyen a KIR követelményeinek meghatározása, bevezetése és fenntartása 
az MSZ EN ISO 14001 szabványnak megfelelően, 
készüljenek jelentések a KIR eredményeiről a felső vezetés számára átvizsgálás 
céljából, és hogy ez alapul szolgáljon a KIR tökéletesítéséhez. 
A KIR vezető szakmai irányítása mellett kell kialakítani a KIR működéséhez szükséges 
dokumentációt, ellenőrző eljárás-utasításokat, amelyek a leghatékonyabb erőforrás 
gazdálkodást teszik lehetővé. 
A KIR vezető felelős a KIR kézikönyvének fejlesztéséért és karbantartásáért az MSZ 
EN ISO 14001 szabványnak megfelelően, valamint a KIR hatékony megvalósításáért 
és működtetéséért. 
A KIR vezető felelős további eljárás-utasítások fejlesztéséért, a Környezeti Hatások 
Regiszterének karbantartásáért és hogy iránymutatást és segítséget adjon ott, ahol 
szükséges. 
Az ügyvezető igazgató állítja össze és tartja naprakészen a Kft. szervezeti felépítését 
bemutató grafikonokat, amely kimutatja az állomány beosztását és a felelősségi 
összefüggéseket a KIR-ben jelentős szerepet betöltő funkciók feltüntetésével. 
Az ügyvezető igazgató folyamatosan karbantartja a munkaköri leírásokat érthetően 
meghatározva a KIR-re vonatkozó általános és specifikus felelősségeket, felelős 
szerveket, jelentések útvonalát és kapcsolódási pontokat. 
Az összes vezető legyen tekintettel a környezet védelmének fontosságára akkor, 
amikor olyan döntéseket hoz, mint például a karbantartás ütemezése, az alkatrészek 
és üzemanyagok, a hulladék tárolási helyének a kiválasztása. 
A vezetők biztosítják, hogy a KIR követelményei a Kft-nél megvalósuljanak abból a 
célból, hogy minimumra csökkentsük a nem kívánatos környezeti hatásokat okozó 
kockázatokat. 
A vezetőknek ismerniük kell a KIR kézikönyvét, valamint a kidolgozott fontosabb 
eljárás-utasításokat. 
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Minden vezető győződjön meg arról, hogy az alkalmazottak ismerik a munkaköri 
leírásukban meghatározott felelősségi körüket. 
A vezetők működjenek együtt a környezeti auditálás során és tegyék meg a javító 
lépéseket, amelyekben megállapodtak. 
A vezetők biztosítsák az általuk kezdeményezett összes akció hatékonyságát. 
Minden alkalmazott felelős azért, hogy a saját tevékenysége során felmerülő 
környezeti kérdéseket a jogi követelményeknek, a Társaság környezeti politikájának 
és eljárás-utasításainak, valamint a jó környezeti gyakorlatnak megfelelően lássa el. 
Abban az esetben, ha kérdések merülnek fel környezeti felelősségükkel kapcsolatban, 
akkor az alkalmazott a felettesével vagy igazgatójával egyeztet. 
A személyzet minden tagja megkapja munkaköri leírásának egy másolati példányát, 
amelyben szerepel a környezettel kapcsolatos felelőssége is. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit a "E-44-1 Szervezeti felépítés és felelősség" c. eljárás-
utasítás tartalmazza. 
 
A fejezet megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.4.1. pontjában foglaltaknak. 
 
4.4.2. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
  ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakított és fenntart egy eljárás-utasítást a képzés, tudatosság és 
kompetencia kézben tartására, amelyben a vállalat feltárja a képzési igényeket, 
irányítja a képzést és archiválja az adatait. 
Mindenki, akinek a munkája jelentős hatással lehet a környezetre megfelelő képzést 
kap. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja annak biztosítása, hogy minden dolgozó, 
különösen a Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetésében résztvevők a 
Kft-hez való belépésükkor, majd ezt követően rendszeres oktatásban részesüljenek. 
Minden dolgozóval szemben, aki a Környezetközpontú Irányítási Rendszerben 
döntési, felelősségi hatáskörrel rendelkezik képzettségi követelményeket állítottunk 
fel. 
Ezen munkakörben foglalkoztatott szakemberek alkalmasságát a KIR kiépítésekor 
felülvizsgáltuk és KIR bevezetésekor felmérjük a képzési igényeket, ami alapján 
továbbképzéseket szervezünk. 
Az oktatások alkalmával tájékoztatást adunk: 
az MSZ EN ISO 14001 szabványról, annak követelményeiről, 
a Környezeti Politikáról, az ennek való megfelelés fontosságáról, 
a bevezetett KIR lényegéről, az őket érintő speciális követelményekről, az ennek 
való megfelelés fontosságáról, 
munkájuk aktuális és potenciális jelentős környezeti hatásairól, 
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a megjavított személyi teljesítmény környezetre gyakorolt jótékony hatásáról, 
a specifikus működési eljárásoktól való eltérés lehetséges következményeiről, 
a vállalat aktuális környezetvédelmi céljairól és előirányzatairól, 
az alkalmazott megoldások környezetvédelmi előnyeiről, 
a munkájukra vonatkozó hazai és nemzetközi környezetvédelmi előírásokról, 
a környezetvédelmi elvárásoknak való megfelelés fontosságáról, 
az ebben betöltött szerepükről. 
Mindazon személyeknek, akik jelentős környezeti hatással járó feladatokat végeznek 
vagy végezhetnek megfelelő képzés, gyakorlat és/vagy tapasztalatszerzés útján 
kompetenssé kell válniuk. 
 
3. Felelősség 
A KIR vezető a felelős a környezeti oktatás megszervezéséért, az oktatási 
feljegyzések vezetéséért és nyilvántartásáért, valamint a képzési adatok 
archiválásért. 
A KIR vezető felelős a fent felsorolt szempontoknak megfelelő környezetvédelmi 
oktatási tervek, tematikák elkészítéséért a különböző alapképzettségű munkatársak 
igényeinek, felkészültségének megfelelően. 
A szervezeti egységek vezetői felelősek a hozzájuk tartozó alkalmazottak 
alkalmasságának elbírálásért, a dolgozóik környezetvédelmi tanfolyamokra való 
"beiskolázásáért", valamint a szükséges információ, képzés megszervezésért mind 
dolgozóik, mind alvállalkozóik, partnereik részére. 
A Társaság az összes képzésről, oktatásról feljegyzést készít. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit a "E-44-2 Képzés, tudatosság és kompetencia" c. eljárás-
utasítás tartalmazza. 
Az eljárás-utasítás megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.4.2. pontjában foglaltaknak. 
 
4.4.3. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
 ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakította és folyamatosan fenntartja a külső és belső kommunikációval 
kapcsolatos eljárás-utasítását, figyelembe véve a környezeti szempontokat, valamint 
a Környezetközpontú Irányítási Rendszert. A kommunikációról dokumentáció készül 
és reagálnak rá. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja a Környezetközpontú Irányítási Rendszer 
kialakítása során meghatározott - a külső és belső érdekelt felekkel való - 
kapcsolattartás szintjeinek és tartalmának biztosítása. 
 
Így az eljárás-utasítás szabályozza a: 
belső kommunikációt a szervezet különböző szintjei és funkcionális részlegei  között, 
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külső érdekelt felek által küldött/kért dokumentáció megfelelő kezelését (átvételét, 
dokumentálását, archiválását) és az azokra történő reagálást, 
a vállalat tevékenységéhez kapcsolódó eljárások környezeti hatását. 
A Társaság a külső kommunikációra irányuló folyamatokat annak jelentős környezeti 
szempontjai alapján kezeli, és döntéseit archiválja. 
 
3. Felelősség 
A beérkező írásos, szóbeli információkat, észrevételeket és kéréseket a Kft. bármely 
dolgozója fogadhatja, majd gondoskodnia kell arról, hogy a megfelelő szervezeti 
egység(ek)hez eljusson az információ. 
Az érdekelt felekkel történő kommunikációt írásban dokumentálja, melyet a KIR 
vezető archivál. 
Az elvégzett felülvizsgálatokról, azok eredményéről, a meghatározott intézkedésekről 
a Kft. vezetése írásban tájékoztatja az érdekelt felet. 
A Kft. Környezeti Politikáját, a célok összefoglalását, a Környezetközpontú Irányítási 
Rendszer kézikönyv nem ellenőrzött példányát a KIR vezető az ügyvezető igazgató 
jóváhagyásával megküldi a legfontosabb érdekelt feleknek, melyek a következők: 
Térségi Környezetvédelmi Felügyelőség, 
Térségi Vízügyi Igazgatóság, 
Térségi Önkormányzatok, 
a Társaság területén és a térségben működő vállalkozások (a felsővezetői értekezlet 
kijelölése alapján). 
Környezeti Politikája és céljainak összefoglalása mindenki számára hozzáférhető. Az 
érdekelt felek ezirányú kéréseinek teljesítése a KIR vezető feladata. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit a "E-44-3 Kommunikáció" c. eljárás-utasítás tartalmazza. 
Az eljárás-utasítás megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.4.3. pontjában foglaltaknak. 
 
4.4.4. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
 ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakított és folyamatosan fenntart - papíron és elektronikus formában - 
egy négy szintes dokumentációs rendszert, hogy: 
leírja a Környezetközpontú Irányítási Rendszer magvát képező elemeket és ezek   
kölcsönhatásait, 
a kapcsolódó dokumentációknak és a KIR-nek irányt mutasson. 
 Környezeti Politika, amelyben a Kft. kinyilvánítja a környezetvédelem iránti 
elkötelezettségét, céljait és alapelveit. 
 A Környezetközpontú Irányítási Rendszer kézikönyv azt írja le, hogyan tesz eleget a 
Kft. az MSZ EN ISO 14001:1997 szabvány követelményeinek. 
 A Környezetközpontú Irányítási Rendszer eljárás-utasítások azokat a feladatokat, 
módszereket, felelősségi és hatásköröket, valamint dokumentumokat tartalmazzák, 
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amelyek biztosítják, hogy a Kft. eleget tegyen a fenti szabvány és a vevők 
követelményeinek. 
 Az adott tevékenységhez, termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó munkautasítások 
(mellékletek), környezetvédelmi tervek, dokumentumok, továbbá a különböző 
nyilvántartások, feljegyzések, bizonylatok, amelyek a Környezetközpontú Irányítási 
Rendszerrel kapcsolatosak. 
 
2. Eljárás 
Nem értelmezhető. 
 
3. Felelősség 
A KIR dokumentációs rendszer karbantartásáért minden, a KIR-ben lényeges funkciót 
betöltő munkatárs felelős. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Nincs idevonatkozó eljárás-utasítás. 
 
A fejezet megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.4.4. pontjában foglaltaknak. 
 
4.4.5. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
 ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakított és karbantart egy eljárás-utasítást, amely biztosítja a 
Környezetközpontú Irányítási Rendszerhez kapcsolódó minden dokumentumanyag 
kialakítását, módosítását és szabályozását, hogy: 
a dokumentumok fellelhetők legyenek, 
a dokumentumokat időről időre felülvizsgálják, módosítsák, ha szükséges, 
alkalmazásukat erre felhatalmazott személyek jóváhagyják, 
a fontos dokumentumok aktuális verziói minden munkahelyen, ahol a hatékony 
működéshez szükséges műveleteket végzik, hozzáférhetők legyenek, 
az elavult dokumentumok azonnal kikerüljenek a kibocsátás és felhasználás minden 
pontjáról vagy másképp biztosítsák, hogy ne kerüljenek felhasználásra, 
minden elavult dokumentumot, amelyet jogi és/vagy ismeret-megőrzési célokra 
visszatartanak, megfelelően megjelöljenek. 
Minden dokumentum olvasható, dátumozott (a revízió időpontjával), valamint készen 
áll az azonosításra, rendezett módon karbantartott és meghatározott időszakra tárolt. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja annak biztosítása, hogy az egyes funkciókba 
beosztott munkatársak tudatában legyenek a Társaság Környezeti Politikájából, 
céljaiból és előirányzataiból eredő  feladataiknak és a rájuk ruházott felelősségnek, 
amely révén a célok és az előirányzatok elérhetőek, továbbá, hogy a 
környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja folyamatosan megújított 
legyen. 
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A dokumentációs rendszer teremti meg a kapcsolatot a vállalat Környezeti Politikája 
és a környezetvédelmi célok és az előirányzatok között, illetve ez utóbbi 
megvalósításához szükséges tevékenységeket definiálja és szabályozza. 
Az eljárás további célja a KIR működéséhez szükséges, illetve a KIR működtetése 
során keletkező dokumentumok készítésének, kezelésének, nyilvántartásának és 
archiválásának szabályozása. 
Az eljárás-utasítás azt írja le, hogyan történik a Környezetközpontú Irányítási 
Rendszerrel kapcsolatos dokumentációk jóváhagyása és kiadása, illetve módosítása. 
Ezen dokumentációk a következők: 
a környezeti hatások figyelését, értékelését szabályozó előírások: 
Társaság Környezeti Hatásregisztere, 
környezetvédelmi jogszabályok és előírások gyűjteménye, 
technológiai, műveleti és karbantartási utasítások, 
környezetvédelmi célok és előirányzatok, 
környezetközpontú irányítási program(ok), 
a KIR működését leíró előírások: 
Környezetközpontú Irányítási Rendszer kézikönyv, 
Környezetközpontú Irányítási Rendszer eljárás-utasítások, 
működési folyamatleírások, munkautasítások, mellékletek, 
a KIR működésével kapcsolatos egyéb előírások: 
a Vállalat Szervezeti és Működési Szabályzata, 
Minőségbiztosítási Kézikönyv, 
Munkavédelmi Szabályzat, 
Tűzvédelmi Szabályzat 
Környezeti és Minőségbiztosítási Politikák. 
 
3. Felelősség 
A kézikönyv és a kialakított dokumentációs rendszer lefedi az üzemszerű és az ettől 
eltérő működést, valamint az incidenseket és a potenciális vészhelyzeteket. 
A Kft. KIR vezetője felelős az összes olyan KIR dokumentum elkészítéséért, amely 
biztosítja, hogy a Társaság tevékenységei, termékei, szolgáltatásai megfeleljenek az 
előírt követelményeknek. 
A KIR dokumentumok figyelembe veszik az MSZ EN ISO 14001:1997 szabvány 
követelményeit és egyéb, a vevők által meghatározott követelményeket is. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit az "E-44-5 A dokumentumok kezelése" c. eljárás-utasítás 
tartalmazza. 
 
Az eljárás-utasítás megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.4.5 pontjában foglaltaknak. 
 
4.4.6. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
 ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
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A Társaság rendre megjelöli mindazt a műveletet és tevékenységet, amely a 
Környezeti Politikában, céljaiban és előirányzataiban megállapított és azonosított 
jelentős környezeti tényezővel kapcsolatos. 
A Társaság megtervezi ezeket a tevékenységeket, beleértve a fenntartásukat is, 
abból a célból, hogy ezek végrehajtása az előírt feltételek között történjen. 
Ennek érdekében: 
létrehoz és fenntart olyan dokumentált eljárás-utasításokat, amelyek hiánya a 
környezeti politikától, a céloktól és előirányzatoktól való eltérést eredményezne, 
az eljárás-utasításokban működési kritériumokat köt ki, 
a Társaság által használt anyag, a termék előállítás és szolgáltatás jelentős 
környezeti szempontjaihoz kapcsolódó eljárás-utasításokat alakít ki és tart karban, 
valamint ezeket közli a beszállítókkal és az alvállalkozókkal. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítások alkalmazásának célja annak biztosítása, hogy szabályozzák 
azokat a folyamatokat, tevékenységeket, illetve ezek egy-egy környezeti médiára 
különös hatással bíró aspektusát (levegőtisztaság-védelem, víz-szennyvízkezelés, 
talaj és felszín alatti vizek védelme, veszélyes hulladékkezelés, zajvédelem, 
energiafelhasználás), amelyeket a "A Társaság Környezeti Hatásregisztere" (röviden: 
hatásregiszter) készítése és folyamatos - a KIR szerinti - megújítása során 
környezetre jelentős hatással bírónak találnak. 
Az eljárás-utasításokban leírt szabályozás hivatott biztosítani, hogy  
a Társaság Környezeti Politikája megvalósuljon, 
a környezetközpontú irányítási programnak megfelelően, vagy annál jobban 
teljesüljenek. 
A KIR eljárás-utasítások összessége hivatott biztosítani, hogy minden jelenlegi és új 
technológiai folyamat, termék, vagy szolgáltatás folyamatosan elemzésre kerüljön, 
hogy vajon nincs-e, nem lehet-e jelentős környezeti hatása, és ha igen, akkor az 
adott tevékenységet valamely - az adott médiával foglalkozó - eljárás-utasítás 
szabályozzon. 
 
3. Felelősség 
Az egyes eljárás-utasítások adott területre vonatkozó kidolgozásáért a KIR vezető, 
alkalmazásáért az adott szervezeti egység a felelős a KIR vezető szakmai irányítása 
és ellenőrzése mellett. 
A KIR vezető a felelős azért, hogy az adott szervezeti egység által kidolgozott eljárás-
utasítás teljes és hatékony legyen. 
Minden egyes szervezeti egység felelős tevékenységeinek, termékeinek és 
szolgáltatásainak folyamatos elemzéséért, és amennyiben az adott folyamat 
környezeti hatása jelentősnek minősül, akkor egy megfelelő KIR eljárás-utasítás általi 
szabályozottságáért. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit a Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetésével, 
ellenőrzésével kapcsolatos, az egyes médiák mindegyikére, valamint az 
energiafelhasználásra vonatkozó külön kidolgozott alábbi: 
E-44-6/2 Levegőtisztaság-védelem 
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E-44-6/3 Víz-, szennyvízkezelés 
E-44-6/4 Talaj és felszín alatti vizek védelme 
E-44-6/5 Veszélyes hulladékkezelés 
E-44-6/6 Zajvédelem 
E-44-6/7 Energiafelhasználás 
c. eljárás-utasítások tartalmazzák. 
 
A felsorolt eljárás-utasítások megfelelnek az MSZ EN ISO 14001 4.4.6. pontjában 
foglaltaknak. 
 
4.4.7. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
 ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakított és fenntart egy eljárás-utasítást, amellyel 
meghatározza a felkészültséget vészhelyzet és baleset esetén, 
megfelelően reagálni tud ezekre, valamint 
az okozott környezeti hatások megelőzhetők és csökkenthetők. 
A Társaság - ahol szükséges - felülvizsgálja és módosítja a vészhelyzetekre 
kidolgozott felkészültségét és reagálását, különösen balesetek vagy vészhelyzetek 
bekövetkezése esetén. 
A Társaság időnként a célszerűségnek megfelelően felülvizsgálja az eljárás-utasítását. 
A Társaság megtervezi ezeket a tevékenységeket, beleértve a fenntartásukat is, 
abból a célból, hogy ezek végrehajtása az előírt feltételek között történjen. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja annak biztosítása, hogy a Kft. szervezeti 
egységei által alkalmazott technológiák „normális” működésével együtt járó 
környezeti hatások csökkentésén túlmenően szolgálja a környezetet potenciálisan 
veszélyeztető, az ipari balesetekből adódó káros környezeti hatások bekövetkezési 
valószínűségének csökkentését, illetve a mégis kialakuló veszélyhelyzetek 
környezetszennyezésének mérséklését. 
 
3. Felelősség 
A KIR vezető a termelési és műszaki igazgatóval együtt megvizsgálja és feltárja az 
ipari balesetek bekövetkezésének lehetséges okait, hogy a tényleges baleseteket 
elkerülje, illetve a szervezetet felkészítse arra, hogy amennyiben egy baleset minden 
óvintézkedés ellenére mégis bekövetkezik, akkor ennek emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt hatását a lehető legkisebb szintre csökkentse. 
Minden egyes szervezeti egység részletesen elemzi saját tevékenységét, hogy 
megállapítsa a lehetséges okokat, amelyek egy potenciális baleset bekövetkezését 
eredményezhetik. Az így elemzett „forgatókönyveknek” megfelelően, mintegy 
válaszul kidolgozza azokat az eljárásokat, amelyek vészhelyzet esetén alkalmazandók 
a károk csökkentésére, elhárítására és felszámolására. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
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Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit az „E-44-7 Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre” c. 
eljárás-utasítás tartalmazza. 
Az eljárás-utasítás megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.4.7 pontjában foglaltaknak. 
 
4.5.1. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
 ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakított és fenntart egy dokumentált eljárás-utasítást arra, hogy 
rendszeresen megfigyelje és mérje azon műveleteinek és tevékenységeinek 
kulcsfontosságú jellemzőit, amelyeknek jelentős hatása lehet a környezetre. 
Így feljegyez minden olyan információt, amelyből meg lehet ítélni a teljesítést, az 
érintett műveletek szabályozottságát és a szervezet céljainak és előirányzatainak 
teljesülését. 
Az összes megfigyelő- és mérőberendezést kalibrálja és karbantartja, s ennek 
archivált anyagát megőrzi. 
A dokumentált eljárás-utasítás segítségével időszakosan értékeli a szervezetre 
vonatkozó jogszabályok és szabályzatok kielégítését. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja annak biztosítása, hogy az utasításokban és 
szabályozásokban meghatározott figyelemmel kísérések, környezetvédelmi tárgyú 
mérések, mintavételek és a laboratóriumi vizsgálatok rendben, a szükséges 
módszerek/mérőeszközök felhasználásával kerüljenek végrehajtásra. 
Az ellenőrzések és vizsgálatok kiterjednek: 
az időközönkénti hatások figyelésére, mérésére, 
az üzemi technológiai paraméterek figyelésére, mérésére. 
Ezen ellenőrzések és az elvégzett vizsgálatok eredményeit nyilvántartásaiban rögzíti. 
Belső ellenőrzési és vizsgálati utasítások tartalmazzák az alkalmazandó módszereket 
és az elfogadási kritériumokat. 
 
3. Felelősség 
Minden egyes szervezeti egység felelős a tevékenységének környezeti hatását - 
szükség szerint - mérhető módon jellemző figyelemmel kísérési, mintavételi és 
mérési eljárást kidolgozni és működtetni összhangban a Kft. Környezeti Politikájával, 
hogy elérhesse az adott egységre vonatkozó környezetvédelmi célokat és 
előirányzatokat.  
A kidolgozott figyelemmel kísérési, mintavételi és mérési eljárást, eredményeket a 
társasági management időszakonként ellenőrzi. 
A figyelemmel kísérési, mintavételi és mérési eljárás alkalmazása során keletkező 
adatokat a KIR vezető döntése szerint beépítik a Kft. éves jelentésébe. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
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Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit az "E-45-1 Figyelemmel kísérés és mérés" c. eljárás-utasítás 
tartalmazza. 
Az eljárás-utasítás megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.5.1. pontjában foglaltaknak. 
 
4.5.2. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
 ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakított és fenntart egy eljárás-utasítást a felelősség, az illetékesség 
körének meghatározására és kijelölésére a nemmegfelelőség kezelésére és 
kivizsgálására, az okozott káros hatás csökkentésére, valamint helyesbítő és 
megelőző tevékenység kezdeményezésére és végrehajtására. 
A Társaság bevezet és rögzít minden változást a dokumentált eljárás-utasításokban, 
amelyek a meglévő vagy a potenciális nemmegfelelőségek okainak kiküszöbölésére 
irányulnak. 
A Társaság helyesbítő és megelőző tevékenysége arányos a probléma nagyságával 
és összemérhető a szóban forgó környezeti hatással. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja a környezetvédelmi mérések és ellenőrzések 
során feltárt nemmegfelelőségek azonosítása, a helyesbítő és megelőző 
tevékenységek meghatározása. 
A nemmegfelelőség jellegétől függően a helyesbítő tevékenység történhet: 
technológiai, műveleti utasításokban leírt módon, 
az okok egyedi vizsgálata alapján történő feladat meghatározással, 
a környezetközpontú irányítási program alapján. 
Ha a helyesbítő és megelőző tevékenység az érvényes eljárás-utasítás, folyamatleírás 
vagy munkautasítás megváltoztatásával jár együtt, akkor a módosításokat az 
előírásoknak megfelelően dokumentálja, és a változtatásokról tájékoztatja az érintett 
dolgozókat. 
A helyesbítő és megelőző tevékenységeket felülvizsgálja azért, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy kielégítően és hatékonyan végezte-e el azokat. 
A felmerült és lehetséges nemmegfelelőségek áttekintése a vezetői értekezlet szerves 
részét képezi. 
 
3. Felelősség 
A KIR vezető felelős az eljárás-utasítás kidolgozásáért és működtetésért, 
folyományainak megvalósításáért, e folyamatokat felügyeli, ellenőrzi és koordinálja. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit az "E-45-2 Nemmegfelelőség, valamint helyesbítő és 
megelőző tevékenység" c. eljárás-utasítás tartalmazza. 
Az eljárás-utasítás megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.5.2. pontjában foglaltaknak. 
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4.5.3. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
 ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság kialakított és fenntart eljárás-utasítást a környezeti feljegyzések 
azonosítására, karbantartására és megsemmisítésére, amelyek tartalmazzák a 
képzéssel kapcsolatos feljegyzéseket, az auditok és az átvizsgálások eredményeit is. 
Minden feljegyzés olvasható, azonosítható és visszavezethető az érintett 
tevékenységre, termékre vagy szolgáltatásra. 
A feljegyzéseket úgy tárolja és gondozza, hogy azok bármikor könnyen 
visszakereshetők és visszavonhatók legyenek, s védi azokat a károk, az állagromlás 
és az elvesztés ellen. 
Az archivált anyagokat megőrzi, hogy a Környezetközpontú Irányítási Rendszer 
szabványkövetelményeinek való megfelelést biztosítsa. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja a Kft. Környezetközpontú Irányítási 
Rendszerében keletkező környezetvédelmi, KIR feljegyzések azonosításának, 
gondozásának és megsemmisítésének szabályozása. 
Ennek megfelelően 
a feljegyzéseket úgy gondozza, hogy a környezetvédelmi elvárásoknak való 
megfelelés teljesülését igazolni lehessen, 
biztosítja, hogy a feljegyzések olvashatók, azonosíthatók és a szóban forgó 

tevékenységre, termékre, vagy szolgáltatásra visszavezethetők legyenek, 
biztosítja a feljegyzések megfelelő tárolását és gondozását úgy, hogy azok azonnal 
visszakereshetők, károsodás, romlás vagy elvesztés ellen védettek legyenek. 
 
3. Felelősség 
Minden egyes szervezeti egység felelős a környezetvédelemmel kapcsolatos E-45-3 
„Feljegyzések” című eljárás-utasítás alkalmazásáért. A Kft. KIR vezetője felelős a 

környezetvédelmi, KIR feljegyzések készítésének koordinálásáért, azok megfelelő 
formájáért, tartalmáért, valamint a feljegyzések gondozásáért és megsemmisítéséért. 
A KIR vezető gyűjti, rendszerezi, tárolja a feljegyzéseket. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit az "E-45-3 Feljegyzések" c. eljárás-utasítás tartalmazza. 
Az eljárás-utasítás megfelel az MSZ EN ISO 14001  4.5.3. pontjában foglaltaknak. 
 
4.5.4. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
 ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 



 196  

A Társaság kialakított és fenntart egy programot és eljárás-utasítást, hogy a 
Környezetközpontú Irányítási Rendszer auditálásait elvégezze abból a célból, hogy  
meghatározza, vajon a Környezetközpontú Irányítási Rendszer 
= megfelel-e a Környezetközpontú Irányítási Rendszer tervezett 
intézkedéseinek, 
= megfelelően lett-e bevezetve és fenntartva, 
információt nyújtson az auditok eredményeiről a menedzsmentnek. 
A szervezet auditálási programja és az eljárás-utasítás lefedik: 
azokat a tevékenységeket és területeket, amelyeket az auditálás során figyelembe 
kell venni, 
az auditálás gyakoriságát, 
az auditálás irányításához és levezetéséhez tartozó felelősségeket, 
az auditok megállapításának közzétételét, 
az auditor hozzáértését, 
az auditok levezetését. 
Az auditálási program, beleértve az ütemezést, az érintett tevékenység 
jelentőségére, valamint a korábbi auditálások eredményeire alapul. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja a KIR működtetésének ellenőrzése, valamint 
annak vizsgálata, hogy vajon 
a Kft. Környezeti Politikája mennyire valósult, valósul meg, 
a környezetvédelmi célok és előirányzatok rendszere mennyire valósul(t) meg. 
 
3. Felelősség 
A KIR vezető határozza meg a KIR bevezetésének, működtetésének ellenőrzésére 
szolgáló eljárás-utasításokat és nyújt segítséget a különböző szervezeti egységeknek 
a saját rendszerük véglegesítésében, de minden egyes szervezeti egységtől elvárja a 
KIR, hogy folyamatosan elemezze saját tevékenységének környezeti hatásait és 
javasoljon megoldásokat a negatív hatások csökkentésére. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit az "E-45-4 A környezetközpontú irányítási rendszer auditja" 
c. eljárás-utasítás tartalmazza. 
 
Az eljárás-utasítás megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.5.4. pontjában foglaltaknak. 
 
4.6. 
 
Ellenőrizte: ..................................................... 
 ügyvezető igazgató 
 
1. Cél és alkalmazási terület 
A Társaság létrehozott és fenntart egy eljárás-utasítást a vezetőség által 
meghatározott időközönként a Környezetközpontú Irányítási Rendszer átvizsgálására. 



 197  

Ennek megfelelően a felső vezetés évente egyszer felülvizsgálja a Környezetközpontú 
Irányítási Rendszert, hogy megbizonyosodjék annak folyamatos stabilitásáról, 
adekvát voltáról és hatékonyságáról. 
A vezetőségi átvizsgálás a Környezetközpontú Irányítási Rendszer lehetséges 
változtatási szükségleteit méri fel a politikára, célokra és előirányzatokra és a 
Környezetközpontú Irányítási Rendszer egyéb elemeire vonatkozóan, a 
Környezetközpontú Irányítási Rendszer auditálási eredményeinek, a változó 
körülményeknek, valamint a folyamatos javítási elkötelezettségnek a fényében. 
Az áttekintés magába foglalja: 
a Környezeti Politikát, 
az auditálási eredményeket, 
a célok és előirányzatok megvalósítását, 
a Környezetközpontú Irányítási Rendszer további alkalmasságát a változó 
körülmények között és információk fényében. 
A vezetőségi átvizsgálás folyamata biztosítja, hogy elegendő információ legyen 
összegyűjtve az átvizsgálás elvégzéséhez és kiértékeléséhez. 
A vezetőségi átvizsgálás eredményeit dokumentálja. 
 
2. Eljárás 
Az eljárás-utasítás alkalmazásának célja annak biztosítása, hogy a Társaság 
vezetésének kellő információja, részvétele legyen a Környezetközpontú Irányítási 
Rendszer működése, a folyamatos fejlesztés és a hatékony működtetés érdekében. 
A folyamatos fejlődés érdekében értékeli: 
a Környezetközpontú Irányítási Rendszer hatékonyságát,  
a Környezeti Politika megvalósítását, 
a Környezetközpontú Irányítási Rendszer működését, 
a célkitűzések teljesülését, a változtatás szükségességét, 
a belső felülvizsgálatok eredményét. 
A fentiek alapján meghatározza a tevékenységek, módszerek, dokumentációk, a 
környezetvédelmi irányelvek módosításának szükségességét, a vállalatra vonatkozó 
környezetvédelmi elvárások változtatását. 
 
3. Felelősség 
A Kft. egészének legfelsőbb vezetése alkalmazza az eljárás-utasítást. 
A Kft. vezetése társasági szinten évente legalább egyszer ügyvezetési felülvizsgálatot 
tart azért, hogy megvizsgálja a KIR működtetésének tapasztalatait, kiértékelje 
lehetséges hibáit, és döntést hozzon az esetleges módosításokról a következő 
időszakra vonatkozóan. 
Ennek keretében a következő szempontokat mérlegeli: 
javító intézkedések foganatosítása a KIR belső auditok eredményeinek tükrében, 
teljesítmény mutatók értékelése és szervezeti ösztönzők meghatározása, 
külső körülmények lehetséges hatásai a Környezeti Politikára, célok és előirányzatok 
rendszerére, 
új, vagy változó környezetvédelmi szabályozás hatásai, 
új, vagy változó elvárások a vállalat környezetvédelmi teljesítményével szemben, 
változások a rendelkezésre álló/elérhető technológiákban, 
a Kft. pénzügyi és versenyképességi helyzete, 
esetleges haváriák következményei, tanulságai, 
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a Kft. környezetvédelmi teljesítményét jellemző adatok. 
 
4. További érvényes dokumentumok 
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a 
dokumentációk részleteit az "E-46 Vezetőségi átvizsgálás" c. eljárás-utasítás 
tartalmazza. 
Az eljárás-utasítás megfelel az MSZ EN ISO 14001 4.6. pontjában foglaltaknak. 
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