
Mi a helyzet abban az esetben, ha egy szervezet 
már rendelkezik ISO 14001 minősítéssel vagy 
nem hivatalos környezetközpontú irányítási 
rendszerrel?
Az EMAS és az ISO 14001 egyaránt a színvonalas környezetgazdálkodást 
szolgálja, mégis gyakran egymás vetélytársának tekintik ezt a két 
rendszert. Az Európai Bizottság elismeri, hogy az ISO 14001 szabvány 
teljesítése az EMAS rendszerhez vezető út egyik fontos állomása lehet. A 
környezetközpontú irányítási rendszerekre vonatkozó EN ISO 14001:2004 
szabvány által támasztott követelmények voltaképpen az EMAS III szerves 
részét képezik.

Ha egy szervezet EMAS rendszerelemként beépíti az ISO 14001 szabványt 
irányítási rendszerébe, az ISO 14001 minősítés birtokában anélkül állhat át 
az EMAS rendszerre, hogy ismételten számot kellene adnia az ISO szerint 
már tanúsított teljesítményről. Az ISO 14001 szerinti tanúsítással ugyanis 
az EMAS-minősítés megszerzésének legfontosabb lépései teljesülnek. A 
további követelmények közé tartoznak többek között a következők:

• előzetes környezeti állapotfelmérés: az EMAS előírásai szerint a 
szervezettel kapcsolatos környezeti tényezők meghatározása céljából 
előzetes környezeti állapotfelmérést kell végezni. Ha azonban a szervezet 
már rendelkezik ISO 14001 minősítésű környezetközpontú irányítási 
rendszerrel, akkor az EMAS végrehajtására történő továbblépéskor 
nincs szükség hivatalos környezeti állapotfelmérésre, amennyiben 
a tanúsítással rendelkező környezetközpontú irányítási rendszerben 
figyelembe veszik az EMAS-rendelet I. mellékletében foglalt környezeti 
tényezőket.

• a jogszabályok betartását tanúsító kormányzati jóváhagyás: kizárólag 
az a szervezet részesülhet EMAS-minősítésben, amely maradéktalanul 
megfelel minden környezetvédelmi jogszabálynak;

• a környezeti teljesítmény folyamatos javítása iránti elkötelezettség: 
az EMAS-minősítésre pályázó szervezetnek el kell köteleznie magát 
környezeti teljesítménye folyamatos javítása iránt. A környezeti 
teljesítményt környezeti hitelesítő értékeli;

• a munkavállalók bevonása és nyitottság a szélesebb nyilvánosság felé: 
az EMAS-minősítéssel rendelkező szervezet tanúsítani tudja, hogy nyílt 
párbeszédet folytat a munkavállalókkal és az egyéb érdekeltekkel, 
többek között a helyi hatóságokkal és a beszállítókkal.

• hitelesített környezetvédelmi nyilatkozat: a szervezetnek nyilatkozatot 
kell közzétennie környezeti teljesítményéről. A környezetvédelmi 
nyilatkozat ismerteti a környezeti célok tekintetében elért eredményeket 
és a szervezet környezeti teljesítményének folyamatos javításához 
szükséges jövőbeni lépéseket.

A kiváló teljesítmény útján – áttérés valamely nem hivatalos 
környezetközpontú irányítási rendszerről az EMAS rendszerre

Európában számos környezetközpontú irányítási rendszer működik az 
ISO 14001 rendszeren kívül. Bár az ilyen rendszerek bevezetése fontos 
előrelépést jelent a környezeti teljesítmény javításának irányában, az 
elkötelezett szervezetek gyakran ütköznek e rendszerek korlátaiba és érzik 
szükségét egy igényesebb és nagyratörőbb környezetvédelmi vezetési rend-
szernek. Az Európai Bizottság tanulmányt készített arról, hogyan fejlesz-
thetik tovább meglevő környezetközpontú irányítási rendszereiket, áttérve 
a környezetvédelmi vezetés kiemelkedő referenciájaként működő EMAS 
minősítési rendszerre. A „Step Up to EMAS” („Környezetgazdálkodás felső 
fokon: EMAS”) című tanulmány itt érhető el:

    http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm.

A tájékozódást segítő 
további források

További információkért látogasson el az EMAS honlapjára:

http://ec.europa.eu/environment/emas

A http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/sme_index_en.htm  
weboldal kkv-eszköztára kis- és középvállalkozásoknak készült gyakorlati út-
mutatót tartalmaz, amely világos lépésekben ismerteti az EMAS-minősítés 
megszerzéséhez szükséges eljárásokat.

A tagállami hatóságok az EMAS rendszernek köszönhetően helyi szinten 
igazgathatják környezetvédelmi tevékenységeket. Az alábbi weboldalon 
található eszköztár közérthető módon ismerteti az EMAS végrehajtásának 
lépéseit:

http://ec.europa.eu/environment/emas/local/pdf/la_toolkit_commis-
sion_020204_en.pdf

Minden tagállamban működik illetékes szerv, amely nyilvántartásba veszi 
a szervezeteket, és információkkal látja el az érdekelteket, többek között 
a kifejezetten az EMAS-minősítéssel rendelkező szervezetek számára elkül-
önített ösztönzőkről. A kapcsolatfelvételi adatok, köztük a tagállamok ille-
tékes szerveinek honlapjai az EMAS weboldaláról is elérhetők:

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_
en.htm
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  Az Európai Unió környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere 
(EMAS) olyan vállalkozások és egyéb szervezetek számára jött létre, 
amelyek önkéntes alapon elkötelezik magukat környezeti teljesítményük 
értékelése, irányítása és javítása mellett.

A vállalkozásoknak és egyéb szervezeteknek egyre több fogyasztói és 
piaci elvárásnak kell megfelelniük, s e szemlélet révén profitálnak üzleti 
tevékenységeik környezeti hatásainak mérsékléséből. A környezetvédelem 
terén tanúsított kiemelkedő teljesítmény korábban költségnövelő külső 
tényezőnek számított, mára azonban egyre inkább az üzletpolitika szerves 
részévé válik. Az üzleti tevékenységek környezetvédelmi vonatkozásai egyre 
összetettebbek és kiterjedtebbek, kezelésük ezért új módszereket igényel. 
Az EMAS mindehhez szisztematikus megközelítést kínál.

Az EMAS-rendelet legutolsó felülvizsgálatát követően, 2010. január 11-én 
hatályba lépett EMAS III rendelet számos új elemet vezetett be, amelyek 
javítják a rendszer alkalmazhatóságát és hitelességét, valamint fokozzák 
ismertségét és hatókörét.

A piacon jelenleg az EMAS minősül a leghitelesebb, legmegbízhatóbb 
környezetvédelmi vezetési rendszernek, számos elemmel egészítve ki az 
EN ISO 14001:2004 (A továbbiakban:  ISO 14001)  nemzetközi szabvány 
követelményrendszerét. Az EMAS kiválóságának pillérei: 

• szigorúbb követelmények a környezeti teljesítmény mérése és 
értékelése tekintetében meghatározott célok és célkitűzések alapján, 
valamint a környezeti teljesítmény folyamatos javítása;

•  a környezetvédelmi jogszabályok kormányzati felügyelettel garantált 
betartása;

•  a munkavállalók fokozott bevonása; 
•  szervezeten belüli és szervezetek közötti, több éves időszakra 

vonatkozó összehasonlítást lehetővé tevő környezeti alapmutatók;
•  a szélesebb nyilvánosság tájékoztatása az érvényesített 

környezetvédelmi nyilatkozat révén; és
•  akkreditált vagy engedélyezett környezetvédelmi hitelesítő általi 

hitelesítést követő nyilvántartásba vétel a helyi hatóság által.

Az EMAS bevezetésével a különböző szervezetek javíthatnak környezeti 
teljesítményükön, és egyúttal versenyképességüket is növelhetik, például a 
hatékonyabb erőforrás-gazdálkodás révén.

EMAS-minősítéssel a szervezetek minden érdekeltet (a megrendelőket, a 
szabályozókat és a lakosságot) biztosíthatnak afelől, hogy tevékenységeik 
környezetre gyakorolt hatását folyamatosan felmérik, irányítják és mérséklik. 
Az EMAS-logó marketing- vagy értékesítési eszközként használható a 
szervezet kiemelkedő környezeti teljesítményének népszerűsítésére. 

Ki vehet részt az EMAS rendszerben?
Az EMAS minden ágazatban alkalmazható és minden olyan szervezet előtt 
nyitva áll – legyen az állami vagy magánszervezet –, amely célul tűzte ki 
környezeti teljesítményének javítását. Az EMAS III hatálybalépésével a 
rendszer lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy unión kívüli szervezeteket is 
nyilvántartásba vegyenek (globális EMAS). 

Az EMAS rendszer egyszerű módszertana még a korlátozott anyagi és 
emberi erőforrásokkal, illetve kevés belső tapasztalattal rendelkező kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára is zökkenőmentes bevezetést biztosít. 
A felülvizsgált ellenőrzési ciklusok révén a rendszert a kkv-k könnyebben 
alkalmazhatják. Az egységes összesített nyilvántartásba vétel pedig 
lehetőséget nyújt a több telephellyel rendelkező szervezetek adminisztrációs 
és pénzügyi terheinek enyhítésére. A helyi hatóságok viszonylatában az 
EMAS szerepet játszik a környezetvédelmi tevékenységek és követelmények 
racionalizálásában például a közigazgatásban, az építőiparban, valamint az 
egészség- és oktatásügyben.

Az EMAS-minősítés jelentette előnyökre egy szervezet az alábbi lépéseken 
keresztül tehet szert:

1.   Környezeti állapotfelmérés készítése
A szervezetnek hitelesített előzetes környezeti állapotfelmérést kell 
végeznie, figyelembe véve tevékenysége, termékei és szolgáltatásai 
környezeti tényezőit, az ezek felmérésére szolgáló módszereket, a sz-
ervezet jogszabályi és szabályozási környezetét, valamint meglevő 
környezetvédelmi vezetési gyakorlatait és eljárásait.

2.   Környezeti politika kialakítása
Az EMAS rendszerben történő nyilvántartásba vételhez a szervezetnek 
környezeti politikát kell kialakítania, és el kell köteleznie magát mind a 
vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok betartására, mind környezeti 
teljesítményének folyamatos javítására. 

3.   Környezetvédelmi vezetési rendszer életbe léptetése
A környezeti állapotfelmérés és a környezeti politika (céljai) alap-
ján környezetvédelmi vezetési rendszert kell életbe léptetni. A 
környezetvédelmi vezetési rendszer célja, hogy segítségével a szervezet 
megvalósítsa a felső vezetés által kitűzött környezeti politikában foglalt 
célokat. A vezetési rendszerben meg kell határozni a felelősségi köröket, 
a célokat, az eszközöket, a működési eljárásokat, a képzési igényeket, 
valamint a felügyeleti és kommunikációs rendszereket.

4.   Belső környezetvédelmi ellenőrzés lefolytatása
A környezetvédelmi vezetési rendszer életbe léptetése után 
környezetvédelmi ellenőrzést kell lefolytatni. Az ellenőrzés során kül-
önösen azt mérik fel, hogy a vezetési rendszer működik-e, és hogy 
megfelel-e a szervezet politikájának és programjának. Az ellenőrzés arra 
is kiterjed, hogy a szervezet betartja-e a vonatkozó környezetvédelmi 
szabályozási előírásokat. 

5.   Környezetvédelmi nyilatkozat készítése
A szervezetnek nyilatkozatot kell közzétennie környezeti teljesítményéről, 
melyben ismerteti a környezeti célok tekintetében elért eredményeket 
és a szervezet környezeti teljesítményének folyamatos javításához szük-
séges jövőbeni lépéseket.

6.    EMAS-hitelesítő által végzett független ellenőrzés
A környezeti állapotfelmérést, a környezetvédelmi vezetési rendszert, 
a belső ellenőrzés folyamatát és a környezetvédelmi nyilatkozatot az 
egyes tagállamok EMAS-hitelesítő testületei által akkreditált EMAS-
hitelesítőnek kell ellenőriznie.

7.   Nyilvántartásba vétel a tagállam illetékes szervénél
Az érvényesített nyilatkozatot meg kell küldeni az adott tagállamban il-
letékes EMAS-szervnek bejegyeztetésre, majd közzé kell tenni.

8.   A hitelesített környezetvédelmi nyilatkozat felhasználása 
A környezetvédelmi nyilatkozat felhasználható az elért teljesítményről 
marketing célból készülő jelentéshez, az ellátási lánc értékeléséhez, il-
letve beszerzéshez. A szervezet felhasználhatja az érvényesített nyilat-
kozat adatait EMAS-logóval fémjelzett tevékenységei népszerűsítésére, 
felmérheti beszállítói teljesítményét az EMAS-követelmények teljesí-
tése terén, illetve előnyben részesítheti EMAS-minősítéssel rendelkező 
beszállítóit.

Mi az EMAS? 
Az EMAS bevezetése lépésről 
lépésre 

Az EMAS-minősítés előnyei
A rendszer feltételeit teljesítő szervezetek számára az EMAS számos előnyt 
tartogat, egyebek mellett az alábbiakat:

(I)   Jobb környezeti és pénzügyi teljesítmény
• színvonalas környezetgazdálkodás
• költségmegtakarítás és hatékony erőforrás-felhasználás

(II)   Jobb kockázatkezelés és a lehetőségek jobb kiaknázása
• garancia a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan  
      betartására
• a környezetvédelmi jogsértésekből fakadó szankciók kisebb  
       kockázata
• szabályozási könnyítés
• hozzáférés deregulációs ösztönzőkhöz

(III)   A hitelesség, elismertség és átláthatóság fokozása
• pártatlanul érvényesített környezetvédelmi adatok
• az EMAS-logó használata marketing célokra
• több üzleti lehetőség a környezetbarát gyártási eljárásokra  
      hangsúlyt fektető piacokon
• jobb kapcsolat a fogyasztókkal, a helyi és tágabb közösséggel,  
      valamint a hatóságokkal

(IV)    A munkavállalók nagyobb fokú bevonása és ösztönzése
• jobb munkakörnyezet
• nagyobb fokú munkavállalói elkötelezettség
• több lehetőség a csapatépítésre

Mindezeknek köszönhetően az EMAS három pilléren nyugszik:

Teljesítmény – hitelesség – átláthatóság  
Egyes tagállamok pénzügyi ösztönzőket kínálnak az 
EMAS-minősítéssel rendelkező szervezetek számára. 
Az EMAS-minősítéssel rendelkező szervezetek 
országtól függően különböző kedvezményekkel élhet-
nek: például kisebb gyakorisággal kell ellenőrzésen 
átesniük, kevesebb engedélyezési illetéket kell fizet-
niük, gyorsított engedélyezési eljárást vehetnek 
igénybe, és könnyebben hozzáférhetnek egyes tá-
mogatásokhoz. Bővebb információkért forduljon a 
hazájában illetékes nemzeti szervhez.

                http://ec.europa.eu/environment/emas


