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Amiről mondandó vagyok;

• Több dia, kevés szó; Az EMAS EU rendeletről

• Egy táblázat az EMAS r. – ISO 14.001 szabvány összehasonlításról

• Egy EMAS hitelesítő tapasztalatai

• Új 3-as betűszó (?); ESG és az EMAS viszonya (1 percben) 

• Ha jutna (nem jut) rá idő; pár dia az EMAS rendeletről



M1; „A Tanács 517/2013/EU rendelete ( 2013. május 13. ) az áruk szabad 

mozgása, a személyek szabad mozgása, a társasági jog, a versenypolitika, a 
mezőgazdaság, az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika, 
a közlekedéspolitika, az energia, az adózás, a statisztika, a transzeurópai 
hálózatok, az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a jogérvényesülés, 
szabadság és biztonság, a környezetvédelem, a vámunió, a külkapcsolatok, a 
kül-, biztonság- és védelempolitika, valamint az intézmények területén elfogadott 
egyes rendeleteknek és határozatoknak a Horvát Köztársaság csatlakozására 

tekintettel történő kiigazításáról”

M3; IV. melléklet módosítása 

M2; I., II., és III. melléklet módosítása 



EMAS (kvvm.hu) EMAS – Environment - European Commission (europa.eu)

http://emas.kvvm.hu/company.php?l=
https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm


Miben más az EMAS, mint az ISO 14001? 



EMAS előnyök a cégek megfogalmazásában

• fokozott hitelesség, átláthatóság és elismertség,

• bizonyíték az összes vonatkozó környezetvédelmi jogszabály 
betartására,

• szabályozásbeli (pályázati) könnyítés /??/

• hatékonyabb környezeti és pénzügyi teljesítmény,

• kiváló minőségű környezeti menedzsment,

• erőforrás-hatékonyság és költségmegtakarítás

• hatékonyabb alkalmazotti felelősségvállalás és motiváció, magasabb 
szintű munkavállalói elkötelezettség,



EMAS előnyök a cégek megfogalmazásában (2)

• a környezeti teljesítmény folyamatos fejlesztése hitelesített formában,

• független hitelesítő által érvényesített jelentés (Kv-i Nyilatkozat)

• lehetőség arra, hogy a szervezet kitűnjön a mezőnyből egy prémium

eszköz segítségével, amely szélesebb körű üzleti lehetőségeket jelent

• azokon a piacokon, ahol a zöld gyártási folyamatokat prioritásként kezelik,

jobb kapcsolat a vásárlókkal, a helyi és szélesebb közösséggel, jogalkotókkal ,

• az EMAS-logó, mint marketing eszköz,

• hatékonyabb környezetvédelmi kockázatkezelés és lehetőségek feltárása,



Fókuszterületek (HiPP Kft.)

A fókuszterületeken belül két 
dimenziót különböztetünk meg:

„több érték” és „kisebb ökológiai 
lábnyom”.
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Környezet és Energiarányítási munkacsoport a 
HiPP hazai és nemzetközi leányvállalatainál
A munkacsoport célja az erőforrás felhasználásának racionalizálása. A munkacsoport főbb feladatai: 

• a fenntarthatóság és az energia felhasználásának optimalizálása lehetőségeinek vizsgálata 

• előirányzatok, célok, illetve cselekvési tervek megfogalmazása, fejlesztése, végrehajtása, 
ellenőrzése

• az érintett egységeknél és területeknél lévő energiahatékonyság rendszeres (minimum 
negyedévente történő) áttekintése 

• a környezet-energiairányítási rendszer folyamatainak felügyelete 

• beruházások felügyelete a fenntarthatósági és energiafelhasználási szempontjából.



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1221/2009/EK 
RENDELETE (2009. november 25.) a szervezeteknek a 
közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről (l. pdf bemutató) 

• Ennek első 35 oldala a szabályrendszert definiálják. 

• Mellékletei a K-i vezetési rendszer követelményeit határozzák meg.
• I.; KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS

• II.; A KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT 
TOVÁBBI KÉRDÉSEK, AMELYEKKEL AZ EMAS-BAN RÉSZT VEVŐ 
SZERVEZETEKNEK FOGLALKOZNIUK KELL

• III.; BELSŐ KÖRNYEZETVÉDELMI AUDIT

• IV; KÖRNYEZETI JELENTÉS etc., 



A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

• Az illetékes testület meghatározása 

• A nyilvántartásba vétel előkészítése

• Nyilvántartásba vétel iránti kérelem  



A NYILVÁNTARTÁSBA VETT SZERVEZETEK 
KÖTELEZETTSÉGEI 
• Az EMAS-nyilvántartás meghosszabbítása 

• Eltérés kis szervezetek számára 

• Jelentős változások 

• Belső környezetvédelmi ellenőrzés 

• Az EMAS-logó használata



AZ ILLETÉKES TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 
• Az illetékes testületek kijelölése és szerepe 

• A nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos kötelezettségek 

• A szervezetek nyilvántartásba vétele

• A szervezetek nyilvántartásba vételének meghosszabbítása 

• Szervezetek felfüggesztése vagy törlése a nyilvántartásból 

• Az illetékes testületek fóruma 

• Az illetékes testületek szakértői értékelése  



KÖRNYEZETVÉDELMI HITELESÍTŐK 
• A környezetvédelmi hitelesítők feladatköre

• A hitelesítés gyakorisága  

• A környezetvédelmi hitelesítőkre vonatkozó előírások

• Kiegészítő előírások azon környezetvédelmi hitelesítők számára, akik 
természetes személyek és a hitelesítés és érvényesítési tevékenységet önállóan 
végzik 

• A harmadik országokban tevékenykedő környezetvédelmi hitelesítőkre 
vonatkozó kiegészítő előírások  

• A környezetvédelmi hitelesítők felügyelete

• A környezetvédelmi hitelesítők felügyeletére vonatkozó kiegészítő 
követelmények a nem az akkreditálás vagy engedélyezés helye szerinti 
tagállamban folytatott hitelesítési tevékenység esetében  

• A hitelesítés és az érvényesítés teljesítésének feltételei 

• A kis szervezetek hitelesítése és érvényesítése 

• A harmadik országban végzett hitelesítés és érvényesítés feltételei 



AKKREDITÁLÓ ÉS ENGEDÉLYEZŐ TESTÜLETEK 

• Az akkreditálás és engedélyezés működése 

• Az akkreditáció vagy engedélyezés felfüggesztése és visszavonása

• Az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma

• Az akkreditáló és engedélyező testületek szakértői értékelése



A TAGÁLLAMOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

• Segítségnyújtás a szervezeteknek a környezetvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogi kötelezettségek teljesítése tekintetében

• Az EMAS népszerűsítése  

• Tájékoztatás 

• Népszerűsítő tevékenységek 

• A kis szervezetek részvételének ösztönzése

• Csoportos és fokozatos megközelítés

• Az EMAS figyelembevétele más Közösségi jogszabályokban és eszközökben 

• Díjak 

• E rendelet megsértése 

• A Bizottsághoz benyújtandó információ és jelentés



A BIZOTTSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

• Tájékoztatás 

• Együttműködés és koordináció

• Az EMAS integrálása a Közösség egyéb politikáiba és eszközeibe 

• Kapcsolat egyéb környezetvédelmi vezetési rendszerekkel

• Referenciadokumentumok és útmutatók kidolgozása

• Jelentéstétel



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

• A mellékletek módosítása 

• Bizottsági eljárás

• Felülvizsgálat 

• Hatályon kívül helyezés és átmeneti rendelkezések 

• Hatálybalépés  



A lényeg s teendők; I. MELLÉKLET 
KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS

1. A szervezeti környezet meghatározása  

2. Az érdekelt felek azonosítása, igényeik és elvárásaik 
meghatározása 

3. A hatályos környezetvédelmi jogi előírások megállapítása

4. A jelentős környezeti hatással járó közvetlen és közvetett 
környezeti tényezők megállapítása, és ezek közül a jelentősek 
meghatározása  

5. A környezeti tényezők jelentőségének értékelése 

6. Korábbi események vizsgálatának eredményeként kapott 
visszajelzések értékelése 

7. A kockázatok és lehetőségek meghatározása és dokumentálása

8. A jelenlegi folyamatok, gyakorlatok és eljárások vizsgálata  



A lényeg s teendők;  II. MELLÉKLET 

A KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEI, 
VALAMINT TOVÁBBI KÉRDÉSEK, AMELYEKKEL AZ EMAS-BAN RÉSZT 
VEVŐ SZERVEZETEKNEK FOGLALKOZNIUK KELL 

lényegében az ISO 14.001 – eltérésekkel, +



III. MELLÉKLET   BELSŐ KÖRNYEZETVÉDELMI AUDIT 

• Az auditprogram és az ellenőrzések gyakorisága 

• Audittevékenységek 

• A környezetvédelmi audit eredményeiről és következtetéseiről való 

jelentéstétel 



IV. MELLÉKLET   KÖRNYEZETI JELENTÉS 

• Bevezetés 

• Környezetvédelmi nyilatkozat

• Környezeti teljesítménymutatókon és minőségi információkon alapuló 

jelentéstétel 

• Helyi számadási kötelezettség 

• Az információk nyilvános hozzáférhetősége


