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A környezet és a vállalat 

kapcsolata 

nyersanyag környezet 

termék hulladék 



Hogyan terjedt el a 

környezetvédelem a vállalatoknál? 

• Törvényi kötelezettség 

• Lakossági nyomás 

• A környezetvédelmi innovációban rejlő 

lehetőségek felismerése 

   kifizetődő 

 



Környezetvédelmi stratégiák 

1. Csővégi technológiák 
• A környezeti problémák hagyományos megközelítése 

• A technológiai folyamat végén a káros kibocsátások, szennyezések 
csökkentése 

• Az alapvető technológiába való beavatkozás nélkül, a folyamatok 
végén helyezhető el 

• A káros kibocsátásokat nem megszűntetik, hanem valamilyen 
másikfajta kibocsátássá alakítják át gyakran erőforrások pótlólagos 
igénybevételével 

• A vállalatnak meg nem térülő költséget jelent, mely nem járul hozzá a 
termékek, szolgáltatások értékének növeléséhez 

• „szükséges rossz” 



2. Megelőző jellegű környezetvédelem 
• A káros kibocsátásokat azok forrásánál csökkenti vagy szűnteti meg 

• A felhasznált erőforrások mennyiségét csökkenti (a működés 
hatékonyságának javítása) 

• 3 típusát különböztetjük meg: 

– Gondos bánásmód: alacsony költséggel vagy költségek nélkül 
megvalósítható, pl.: szivárgások megszűntetése, szigetelések 
javítása, a pazarló erőforrás-használat megszűntetése. 

– Nagyobb beruházás igényű technológiai módosítások: a 
környezeti teljesítményt javítja, és az előállított termékre és 
általában a vállalati folyamatokra is hatással van. 

– A felhasznált anyagok és egyéb erőforrások kiváltása: 
jelentős megtakarítások érhetők el. 



3. Ipari ökológia 

• Nem egyetlen technológiai folyamatra helyezi a 

hangsúlyt, hanem a folyamatok, gazdálkodó 

egységek közötti anyag- és energiaáramlásokat 

helyezi a középpontba 

• Az ipari rendszereket az ökoszisztémákhoz 

hasonlítja 

• Cél: nem a vállalatok által kibocsátott káros 

anyagok minimalizálása, hanem a megtermelt 

melléktermékek újbóli hasznosítása  

 



A vállalati környezetvédelmi 

szervezet tevékenysége 

1. A vállalati politikában a környezetvédelmi érdekek 
érvényesítése. 

2. A vállalati tevékenység folyamatos ellenőrzése, hogy a 
káros emissziók ne lépjék túl a határértéket. 

3. A vállalat környezetvédelmi image-nek folyamatos 
fejlesztése, fenntartása. 

4. A vállalat számára előírt kötelezettségek, rendeletek 
betartásáról és a hatósági ellenőrzések lehetővé 
tételéről való gondoskodás. 



A környezettudatos vállalatirányítás 

• A vállalat azon tevékenységeinek kezelését, 

kézbentartását értjük környezettudatos vállaltirányítás 

alatt, amelyek hatással voltak vagy lehetnek a 

környezetre. 

• Olyan magatartási forma, amelynek alapján a vezetés 

működtetheti a vállalatot oly módon, hogy maga a 

tevékenyég és a kibocsátott termékek, szolgáltatások ne 

veszélyeztessék az emberek egészségét, és minél 

kevésbé terheljék a munkahelyi, települési és természeti 

környezetet. 



Környezeti menedzsment 

Menedzsment funkciók: 

 

 

 

 

A környezetmenedzsment funkciói 

 

Környezettervezés: a környezetvédelmi tevékenységek gondolati 
előkészítése, a környezeti tervek készítése. 

 

Rövid távú: pl. környezetvédelmi intézkedések bevezetése 

Közép távú: pl. környezetmenedzsment rendszer bevezetése 

Hosszú távú: pl. környezeti teljesítmény javítása 
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Forrás: Romhányi G. BME IMVT 



               Környezetszervezés:  
a környezetvédelmi tervek, célok hatékony 
megvalósítása a hozzá kapcsolódó eszköz- és 
módszerrendszerrel. Pl. KIR, ökomérleg, ökocímkézés, 
termék életciklus-elemzés stb.  

Környezetirányítás: 

a környezetvédelmi tervek, célok operatív tennivalóinak  

meghatározása és az utasítások kiadása.  

Például: KIR eljárások, környezetvédelmi jogszabályok, stb. 

 
                     

Környezetellenőrzés: 

A környezet állapotának ellenőrzése: 
¨  megfigyelés, mérés, észlelés 
¨  összehasonlítás az elvárásokkal illetve normákkal 
¨  beavatkozási lehetőségek kidolgozása 
újcélok meghatározása                      
tervezés 

 

Forrás: Romhányi G. BME IMVT 



A vállalati környezeti menedzsment 

eszközei 
• Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) 

• Hulladék-minimalizálás, energiaracionalizálás, szennyezés-
megelőzés, tisztább technológiák 

• Dolgozók képzése, ösztönzése a környezet és az egészségkímélő 
magatartásra 

• Öko-kontrolling 

• Szállítási és egyéb logisztikai rendszerek átalakítása 

• Ökológiai könyvvitel 

• Környezetbarát termékek 

• Életciklus-elemzés 

• Öko-marketing 

• Környezeti jelentés 



Környezetmenedzsment 

50. lecke 



A környezetorientált vállalkozás 

előnyei I. 

• Gazdasági okok: - kisebb energia- és erőforrás-felhasználás, 
újrafelhasználás 

• Hatósági kapcsolatok: - a hatóságok értékelik az önkéntességet, a 
megelőzést 

• Közbeszerzések: - környezettudatosság preferálása  

• Új piaci szegmens: - fogyasztók környezetbarát termékek iránti 
kereslete 

• Piaci értékek: - jobb piaci megítélés 

• Korszerűbb irányítás - hatékonyság 

• Termékek és szolgáltatások minőségi fejlődése: - integrált rendszer 

Forrás: KÖVET-INEM 1999 



A környezetorientált vállalkozás 

előnyei II. 
• Pénzintézetek, biztosítók – kedvezőbb elbírálás 

• Dolgozók ösztönzése: - ösztönzőleg hat az 

alkalmazottakra, ha környezettudatos  munkaadójuk van. 

• Egyéni és közegészség: - munkakörülmények és a helyi 

környezet állapotának javulása 

 

 

 

 

 

Forrás: KÖVET-INEM 1999 



A környezetorientált vállalkozás 

kockázatai 

• A környezetvédelmi feladatok megvalósításának 

költségei 

• A környezeti piac termékei iránti kereslet 

bizonytalansága 

• Hiányzó kooperációs hajlam a partnerek részéről 

• Vállalaton belüli ellenállás az új feladatokkal szemben 

• A hatósági bürokrácia túlzott jelenléte 



Környezetközpontú 

vállalatirányítási rendszerek 

(KIR) 
• Egy vállalat, vagy vállalkozás azon tevékenységeinek 

kezelését, kézbentartását és javítását, melyek hatással 
vannak, vagy lehetnek a környezetre környezettudatos 
vállalatirányításnak nevezzük.  

• A Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) több, 
egymásra épülő, konkrét lépés sorozata, melyek 
segítségével elérhetjük azt az előre megfogalmazott 
célunkat, mely szerint megóvjuk azt a környezetet, ahol 
vállalatunk, vállalkozásunk tevékenykedik, amire hatással 
van, vagy lehet tevékenységünk.  



• A KIR az általános vállalatirányítási rendszer 

részeként szolgálja a szervezet környezeti 

teljesítményének figyelését és javítását. 

• A KIR a környezettudatos vállalatirányítás egyik 

eleme. 

• KIR: 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. 



Mi késztethet egy vállalatot arra, hogy 

bevezesse és működtesse a KIR-t? 
• Az érdekelt felek véleménye, a nekik való megfelelés jelenti a fő 

hajóerőt a KIR számára. 

• Érdekelt fél: olyan személy vagy csoport, akit vagy amelyet egy 

szervezet környezeti teljesítménye érdekel vagy érint. 

Vállalat 

Külső érdekelt  

felek 

Belső érdekelt 

 felek 

Befektetők, 

biztosítók 
Hatóságok 

Társadalom, 

Civil szervezetek 
Beszállítók Vevők Részvényesek Tulajdonosok Alkalmazottak 



A környezetközpontú vállalatirányítás 
eszközeiként alkalmazhatjuk például az 
MSZ EN ISO 14001 és 14004 
szabványokat vagy az EMAS-t. 

Ezek az eszközök már most is hatalmas 
szerepet játszanak a hazai és  a külföldi 
piacokon, egyre inkább kiegészítőivé 
válnak a kötelező érvényű 
környezetvédelmi előírásoknak. 



A KIR bevezetésének célja 
• A harmadik fél által auditált és tanúsított ISO 14001 

szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer fő célja 
nem lehet más, mint a tevékenység környezetre 
gyakorolt hatását kézben tartsa, s sajátos eszközeinek 
segítségével a szennyezést a lehető legkisebb szinten 
tartva folyamatos fejlődést érjen el a környezetvédelem 
területén. 

• Ezen kívül azonban számos más piaci, gazdasági, etikai 
előnye van a KIR alkalmazásának a termelés és a 
szolgáltatás területein egyaránt. 



A Környezeti Menedzsment Rendszer működtetése az alábbi kedvező hatásokat eredményezi: 

•anyag és energia felhasználás csökkenése, 

•szennyezőanyag kibocsátás csökkenése, 

•hulladék keletkezés csökkenése, 

•veszélyes anyagok felhasználásának csökkenése, 

•veszélyes hulladékok keletkezésének csökkenése, 

•hulladékok újrafelhasználás javulása, 

•a költségek csökkenésével a gazdasági eredmény növekszik, 

•környezetbiztos üzemeltetés feltételeinek kialakulása (kockázatcsökkenés), 

•környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározása, 

•a cég társadalmi, közösségi és piaci megítélésének javulása, 

•új belföldi és külföldi piacok megtartása,  megszerzése, illetve bővítése a szervezet imázsának 
növekedésével , 

•a tanúsítás bizalmat kelt az érdekelt felekben, 

•megmutatja a szervezet elkötelezettségét, 

•tartalmazza az állandó javítás folyamatát. 

Ezekkel segít fenntartani és javítani a környezet minőségét és  

hozzájárul az emberek egészségének megóvásához.  

A Környezeti Menedzsment Rendszer működtetésének hátrányai:  

•a működtetés munkaráfordításai 

•a működtetés költségráfordításai  



A környezetközpontú irányítási 

rendszerek működési elve (PDCA) 

Deming kör 

Forrás: KÖVET-INEM 



Környezetközpontú irányítási 

rendszerek I. 

51. lecke 



Az ISO 14001:2005 JELLEMZŐI  
• rendszerszabvány 

• nem kötelező érvényű 

• alkalmazható bármely szervezetre 

• biztosítja egy integrált irányítási rendszer kialakítását és 
fenntartását 

• objektív módon auditálható 

• segíti a vállalkozást az üzleti kiválóság demonstrálásában  
Az ISO 14001 szabvány a KIR követelményeit tartalmazza, keretet ad  

a szervezet számára tevékenységei, termelése és szolgáltatásai környezeti  

hatásainak felügyeletéhez és környezeti teljesítményének folyamatos  

fejlesztéséhez. Az ISO 14004 útmutató a KIR elemeihez és bevezetéséhez. 



• 4. A  környezetmenedzsment rendszer követelményei 

• 4.1. Általános követelmények 

• 4.2. Környezeti politika 

• 4.3. Tervezés 

• 4.3.1. Környezeti tényezők 

• 4.3.2. Jogi és egyéb követelmények 

• 4.3.3. Célok és előirányzatok 

• 4.3.4. Környezetmenedzsment program(ok) 

• 4.4. Megvalósítás és működés 

• 4.4.1. Szervezeti felépítés és felelősség 

• 4.4.2. Képzés, tudatosság és kompetencia 

• 4.4.3. Kommunikáció 

• 4.4.4. A környezetmenedzsment rendszer dokumentációja 

• 4.4.5. A dokumentáció kezelése 

• 4.4.6. A működés szabályozása 

• 4.4.7. Felkészülés és reagálás vészhelyzetre 

• 4.5.   Ellenőrző és helyesbítő tevékenység 

• 4.5.1. Figyelemmel kisérés és mérés 

• 4.5.2. Nemmegfelelőség, valamint helyesbítő és megelőző tevékenység 

• 4.5.3. Feljegyzések 

• 4.5.4. A környezetmendzsment rendszer auditja 

• 4.6. Vezetőségi átvizsgálás 

 



4.1. Általános követelmények 

Az ISO 14001 nemzetközi szabvány tömören 

fogalmaz az általános követelményeket illetően: a 

szervezet alakítson ki, és tartson fenn egy 

környezetközpontú irányítási rendszert, melynek 

követelményeit a további pontok részletezik. 

 



4.2. Környezeti politika 
A felső vezetőség határozza meg a szervezet környezeti politikáját és 

biztosítsa, hogy az: 

• Megfeleljen a szervezet tevékenysége, termékei és szolgáltatásai 
jellegének, fajtáinak és környezeti hatásainak;  

• Tartalmazzon elkötelezettséget a folyamatos javításra és a 
környezetszennyezés megelőzésére;  

• Tartalmazzon elkötelezettséget arra, hogy teljesítik a rájuk vonatkozó 
környezetvédelmi jogszabályokat és határozatokat, valamint a szervezet 
által vállalt egyéb követelményeket;  

• Adjon keretet a környezeti célok és előirányzatok megfogalmazására és 
felülvizsgálatára;  

• Legyen dokumentálva, bevezetve, fenntartva, és legyen ismertetve minden 
alkalmazottal;  

• Legyen hozzáférhető a nyilvánosság számára.  

 



4.3. Tervezés 
• A szervezet hozzon létre és tartson fenn olyan eljárásokat, amelyek kimutatják 

tevékenységének, termékeinek és szolgáltatásainak azokat a környezeti 
szempontjait, amelyeket a szervezet be tud vonni ellenőrzési körébe, és amelyekre 
nézve elvárható, hogy a szervezet ezeket befolyásolni tudja; majd a szervezet ezen 
eljárások segítségével állapítsa meg, hogy mely tényezőknek van, vagy lehet 
jelentős befolyásuk a környezetre. A szervezet biztosítsa, hogy a környezeti célok 
kitűzésekor figyelembe vegyék a jelentős befolyásokkal kapcsolatos tényezőket. 

• A szervezet hozzon létre és tartson fenn olyan eljárást, amelynek segítségével 
felderíthetők és megismerhetők legyenek a jogi és a szervezet által vállalt olyan 
egyéb követelmények, amelyek a szervezet tevékenységének, termékeinek, vagy 
szolgáltatásainak környezeti tényezőire vonatkoznak. 

• A szervezet hozzon létre és tartson fenn dokumentált környezeti célokat és 
előirányzatokat a szervezet minden egyes funkciója és szintje számára. 

• A szervezet hozzon létre és tartson fenn programokat, céljainak és előirányzatainak 
eléréséhez. Ez tartalmazza a felelősségek meghatározását, azokat az eszközöket és 
időbeli kereteket, amelyek útján ezek elérhetők. 



4.4. Megvalósítás és működés 
Meg kell határozni, és dokumentálni kell a felelősségi és hatásköröket úgy, hogy: 

• Biztosítva legyen a KIR követelményeinek meghatározása, bevezetése és fenntartása e 
szabványnak megfelelően;  

• Készüljenek jelentések a KIR eredményeiről a felső vezetőség számára átvizsgálás 
céljából, és hogy ez alapul szolgáljon a környezetközpontú irányítás tökéletesítéséhez.  

 

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. Ennek érdekében: 

• Hozzon létre és tartson fenn dokumentált eljárásokat olyan esetekre, amelyekben az ilyen 
eljárások hiánya eltérést okozhat a környezeti politikától, a céloktól és az előirányzatoktól;  

• Írjon elő működtetési kritériumokat az eljárásokban;  

• Hozzon létre és tartson fenn eljárásokat a szervezet által használt javak és szolgáltatások 
meghatározható jelentős környezeti tényezőire nézve, és közölje a megfelelő eljárásokat 
és követelményeket a beszállítókkal és a vállalkozókkal.  



4.5. Ellenőrző és helyesbítő 

tevékenység 
• A szervezet hozzon létre és tartson fenn dokumentált eljárásokat mindazon 

műveletei és tevékenységének fő jellemzőinek rendszeres figyelésére és 
mérésére, amelyeknek jelentős hatása lehet a környezetre. Ez tartalmazza 
minden olyan információ feljegyzését, amelyből meg lehet ítélni a teljesítést, 
az érintett műveletek szabályozottságát és a szervezet céljainak és 
előirányzatainak teljesülését. 

• A szervezet hozzon létre és tartson fenn eljárásokat a felelősség és az 
illetékesség körének meghatározására: a nem-megfelelőség kezeléséért és 
vizsgálatáért, továbbá az okozott hatás csökkentésére, valamint helyesbítő 
és megelőző tevékenység kezdeményezésére és végrehajtására történő 
intézkedésért. 

• A szervezet hajtson végre minden, a helyesbítő és megelőző 
tevékenységből eredő változást, és ezeket vezesse be a dokumentált 
eljárásokba. 



4.6. Vezetői átvizsgálás 
• A szervezet felső vezetősége az általa meghatározandó 

időközökben vizsgálja át a környezetközpontú irányítási 
rendszert, hogy biztosítsa ennek folyamatos alkalmasságát, 
megfelelőségét és hatásosságát. A vezetőségi átvizsgálás 
folyamata biztosítsa azt, hogy legyen elegendő információ 
összegyűjtve ahhoz, hogy a vezetőség elvégezhesse a 
kiértékelést. Az átvizsgálást dokumentálni kell. 

 

• A vezetőségi átvizsgálás tekintse át a politikában, a célokban 
és a KIR egyéb elemeiben az audit eredményeinek, a változó 
követelményeknek és a folyamatos javítás iránti 
elkötelezettségnek tükrében esetleg szükségessé vált 
változtatásokat.  



Környezeti menedzsment rendszer modell  

A menedzsment 

felülvizsgálata

Ellenőrző és korrekciós 

intézkedések
Monitoring és mérés

Eltérések, korrekciós és megelőző 

intézkedések

Nyilvántartások

A KMR átvilágítása

Folyamatos fejlesztés

Környezetvédelmi politika

Tervezés
Környezetvédelmi szempontok

Jogi és egyéb elvárások

Célkitűzések és célok

Környezeti menedzsment programok

Megvalósítás és működés
Szerkezet és felelősség

Képzés, tudatosság és kompetencia

Kommunikáció

KMR dokumentáció dokumentum ellenőrzés

Műveletek ellenőrzése

Vészhelyzeti készültség és válasz

UNEP/ICC/FIDIC KMR Oktatócsomag (1.0 verzió, 1995 December)



A rendszer kiépítésének folyamata 

1. Környezettanulmány, állapotfelmérés 

 

A sikeres rendszer kialakítás első fázisa meghatározni a vállalat 
aktuális helyzetét, környezettanulmányt készíteni a cég jelenlegi 
viszonyáról környezetéhez. 

 

• A környezet felmérése az ISO 14001 szabvány szempontjai 
alapján  

• A telephely (telephelyek) felmérése  

• A felmérés eredményeinek strukturálása  

• A környezeti politika kidolgozása a vállalat aktuális helyzetének 
megfelelően  

• Feladatterv kialakítása a rendszer bevezetésére, összhangban a 
környezeti politikával  

 



Környezetközpontú irányítási 

rendszerek II. 

52. lecke 



2. Környezetvédelmi megbízott 

 

Az ISO 14001 nemzetközi szabvány bevezetéséhez 
nélkülözhetetlen egy, a felső vezetés által kijelölt 
Környezetvédelmi Megbízott, akinek feladata, hogy 
kézben tartsa, koordinálja a rendszer kialakításának 
menetét, és folyamatosan jelentse a program állását a 
menedzsment felé. 

A Környezetvédelmi Megbízottnak minimálisan 
szabványismerettel és megfelelő hatáskörrel kell 
rendelkeznie feladatai sikeres ellátására. 



3. Környezetirányítási rendszer megvalósítása 

 

Miután a vállalat elhatározta a KIR létrehozását és bevezetését, a feladatok 
végrehajtására munkacsoportot kell létrehoznia, mellyel kapcsolatos 
feladatok a következők: 

• Munkacsoport(ok) kijelölése és céljaik meghatározása  

• A csoport(ok) motiválása a megfogalmazott célok elérése érdekében  

• Az ISO 14001 nemzetközi szabvány elemeinek létrehozása, 
követelményeinek való megfelelés elérése  

• Az elért eredmények értékelése és a feladatok újrafogalmazása  

 

A dokumentáció és a szabályozások létrehozásánál a legtöbb felkészítő és 
tanúsító cég munkamódszere a következő: 

• Eljárások, utasítások vázlatának létrehozása, javaslatok kidolgozása a 
jelenlegi szabályzat módosítására, átdolgozására;  

• Eljárások, utasítások végleges formába öntése team-munkában, a 
folyamatgazdák vezetésével;  

• Szakmai átvizsgálás;  

• Vezetőségi jóváhagyás  

 



4. Felülvizsgálatok, tanúsítás 

 

Mielőtt a vállalat kérné egy harmadik fél által végzett ISO 14001 szerinti 
tanúsítás végrehajtását, egy ún. belső auditot kell végeznie annak 
megállapítására, hogy bevezetésre kerülő környezetirányítási rendszer 
mennyiben felel meg a nemzetközi szabvány által támasztott 
követelményrendszernek. 

Ennek megvalósítására belső auditorokat kell képezniük, akik elősegítik a 
vállalat felkészítését a tanúsításra. E képzésnek a következőkre kell 
kiterjedniük: 

• A belső audit különböző fázisainak végrehajtása;  

• Az auditor és az auditált személy közötti kapcsolat kialakítására;  

• Az MSZ EN ISO 14001 követelményeire;  

• Egy belső környezetvédelmi auditori minősítő rendszer és a 
környezetvédelmi auditprogram irányítására. 

  

Amennyiben a belső audit során túl nagy az eltérés a szabvány 
követelményeitől, akkor a megfelelő szint elérését tanácsadó, felkészítő cég 
segítségét kérve javasolt elérni.  



5. Képzés, oktatás 

 

Annak érdekében, hogy a dolgozók a vállalati 
környezetirányítási rendszerrel kapcsolatosan 
megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek, 
szintentartó, ismétlő, a környezeti problémák 
iránti fogékonyságot növelő oktatásokat kell 
tartani. Ezen képzések gyakoriságát és hosszát 
a vállalat speciális igényei határozzák meg. 



6. Környezeti célkitűzések 

 

Olyan célkitűzéseket kell a felső vezetésnek megfogalmazni, 
melyekből egyértelművé válik a dolgozók, a piaci partnerek és 
a tanúsító szervezet felé is, hogy ISO 14001 szerinti 
rendszerük működését nemcsak fenntartani, de fokozatosan 
fejleszteni is kívánják: 

• A célként kitűzött környezeti teljesítmény elérése és folyamatos 
fejlesztése;  

• A környezetirányítási rendszer folytonosságának biztosítása;  

• Biztosítani, hogy a vállalat folyamatosan tartsa a nemzetközi 
szabványok által támasztott követelményeket.  

 



EMAS (Környezetvédelmi 

vezetési és hitelesítési rendszer) 
• Az Európai Unió 1993 júliusában bocsátotta ki az 

Eco-Management and Audit Scheme rendeletet, 
röviden   EMAS-t. (EC1836/93).  

• Az EMAS hiteles külső kommunikációs 
lehetőséget biztosít mindazon szervezetek 
számára, melyek önkéntes alapon részt kívánnak 
venni környezeti teljesítményük folyamatos 
javításában. 

• 2001-ben az új rendelet kihirdették, (EC) 761/2001 
számmal. 

 



Az EMAS bevezetése 
•Egy meglévő ISO 14001-es 
rendszert működtető 
szervezet számára az alábbi 
változtatások végrehajtásával 
megszerezhetővé válik az 
EMAS hitelesítés.  

 

Az EMAS = ISO 14001 + 

Előzetes állapotértékelés 

Környezetvédelmi nyilatkozat 

Egyéb követelmények az I. 
melléklet B pontja szerint 

 

 

I. B. Környezetgazdálkodási 
rendszerek 

 
http://www.emas.hu/bevez.html  

http://www.14001.hu/
http://www.14001.hu/
http://www.emas.hu/bevez.html


Részvétel az EMAS-ban: 
• 1. lépés: Az EMAS-ban részt vehet bármely szervezet, amely környezeti 

teljesítményét kívánja javítani.  

• 2. lépés: Az EMAS-ban való nyilvántartásba vételhez a szervezet: 

Környezeti állapotfelmérést végez az EMAS rendelet VII. melléklete szerint a 
VI. melléklet szerinti tényezőkre vonatkozóan. FONTOS: Azoknak a 
szervezeteknek, amelyek tanúsított ISO 14001 rendszerrel 
rendelkeznek, nem kell hivatalos környezeti állapotfelmérést 
lefolyatniuk, ha a VI. mellékletben ismertetett környezeti tényezők 
azonosításához és értékeléséhez szükséges tájékoztatást az igazolt 
környezetvédelmi vezetési rendszer megadta.  

Megvalósítja az I. melléklet szerinti környezetirányítási rendszert. 

Betartja a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat.  

• 3. lépés: A nyilvántartás fenntartásához a szervezet: 

Évente ellenőrizteti a rendszert, a környezetvédelmi programot (V. melléklet 5.6 
pont) 

és évente elküldi a jóváhagyott adatokat az illetékes hatóságnak.  

 http://www.emas.hu/bevez.html  
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Az EMAS működtetése 
• Bizonyos szabályokat be kell tartani azon szervezeteknek, amelyek részt 

vesznek az EMAS nyilvántartási rendszerében. Környezetvédelmi 
nyilatkozatukat évente frissíteni szükséges. Háromévenként 
hitelesíttetni és nyilvánosságra is kell azokat hozni.  

• A kis- és középvállalkozásokat segítő egyik intézkedés lehetővé teszi a 
rendelet által szabályozott módon, előírt feltételek teljesülése esetén az 
évenkénti frissítések kötelezettségétől való eltérést.  

• A háromévenkénti megújítás az egyik kötelezettség, minden 
nyilvántartásban önkéntesen részt venni kívánó szervezet számára. 

• Az EMAS-nyilvántartásban szereplő szervezetnek bizonyítania kell, 
hogy elérte környezetvédelmi céljait, és megfelelő indikátorok 
alkalmazásával a folyamatos fejlődését környezetvédelmi 
nyilatkozatban dokumentálta. A regisztrált szervezet státusának 
megújítása és felülvizsgálata a nyilvántartásba vételi eljáráshoz képest 
azonos módon történik, kivéve a jogszabályi megfelelés ellenőrzését. 

http://www.emas.hu/mukod.html  
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A logót az EMAS szerint működő szervezetek az 
alábbi megkötések mellett használhatják. 

A logót a következő esetekben lehet használni: 

• levélpapír fejlécén, 

• az EMAS-ban való részvételről szóló tájékoztatón, 

• termékhirdetésekben, a bizottsági iránymutatások 
szerint, 

• érvényesített információkon a III. melléklet 3.5. 
szakasza értelmében, 

• érvényesített környezetvédelmi nyilatkozatokon. 

A logó nem használható az alábbi esetekben: 

• termékeken vagy azok csomagolásán, 

• más termékekre, tevékenységekre vagy 
szolgáltatásokra vonatkozó 
összehasonlításokban.  

http://www.emas.hu/mukod.html  
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Az EMAS és az ISO 14001 közötti különbségek 

EMAS ISO 14001 

Előzetes környezeti 

állapotfelmérés 

Kötelező Ajánlott 

Környezetvédelmi 

nyilatkozat 

Kötelező Nincs előírás 

A környezeti 

teljesítmény értékelése 

Belső audit + felső 

vezetés értékeli 

Azt kell értékelni, hogy 

működik-e a rendszer. 

A vállalati 

környezetpolitika 

betartása 

Beszállítóknak, 

dolgozóknak be kell 

tartaniuk. 

Beszállítóknak, 

dolgozóknak ismerniük 

kell. 

Környezetvédelmi 

javulás 

Minden évben 

bizonyítani kell, hogy 

mérhető. 

Folyamatos javulást ír 

elő. 



A KIR lépései: 
1. Környezeti politika lefektetése 

2. Környezeti hatások (tényezők) kezdeti felmérése 

3. Jogszabályok áttekintése és betartása 

4. Konkrét környezeti célok kitűzése, az elérésükhöz 
szükséges intézkedések (programok) 

5. Feladatok és felelősök kijelölése 

6. Minden dolgozóra kiterjedő képzés, a 
környezettudatosságot javító akciók 

7. Megfelelő dokumentáció 

8. Mérés, folyamatos figyelés, javítási mechanizmusok 

9. Belső és külső felülvizsgálat (audit), tanúsítás 

10. Belső és külső tájékoztatás, kommunikáció, 
nyilvános környezeti jelentés (EMAS) 



Köszönöm a figyelmet! 
 

 


