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Miért éppen

EMAS?
Az elmúlt évek erősödő „optimalizálási kényszere” hatására a vállala-
tok környezetvédelmi kezdeményezőkészsége csökkenni látszik. Ha 
a cégvezetés felismeri, hogy a környezeti megtakarítások azonosítá-
sa a környezeti teljesítmény javításának és a költségcsökkentésnek 
az egyik legjobb módja lehet, már jó úton halad egy hatásos, a vállalat 
terhelését valóban csökkentő KIR működtetése felé.
KÖVET-es képzéseken és előadásokon rendszeresen megkérdezem 
a résztvevőket, hogy ki hallott már az EMAS-ról. Az óvatosan fel-
nyújtott kezek aránya általában a 15%-ot sem éri el, de ha a kérdést 
kiegészítem a környezettudatos vállalatirányítás, KIR, illetve ISO 
14001 kifejezésekkel, akkor valamivel jobb az eredmény. Ez egyrészt 
jó, mert tudjuk, hogy küldetésünknek helye van a hazai vállalkozások 
körében, másrészt – az EMAS magyarországi népszerűségét fi gye-
lembe véve – azt kell mondanom, a helyzet nem túl rózsás. De nem 
is kilátástalan.
A mai állás szerint Magyarországon 26 szervezet 27 telephelye ren-
delkezik EMAS-regisztrációval. Ezzel az eredménnyel közösségi 
szinten csak a 12. helyre vagyunk jók, ami vélhetően azzal is magya-
rázható, hogy a hozzá tartozó szakmai képzés mindeddig hiányzott 
a piacról.
A hazai EMAS-helyzet javítása érdekében a KÖVET Egyesület a Föld-
művelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával 
2014 őszén elindítja a Miért éppen EMAS? elnevezésű projektjét. A 
program keretében az EMAS-rendelet1 szerinti környezetirányítási 
rendszer bevezetését elősegítő kompetenciafejlesztő képzésso-
rozatot szervezünk vállalati szakemberek részére. Ennek folyamán 
a résztvevők megismerik a környezetmenedzsment-rendszereket, 
és a képzést követően képessé válnak a rendeletben foglaltaknak 

megfelelő környezetirányítási rendszer 
kiépítésére, sikeres működtetésére és 
auditálására.
A projekt indításaként szeptember 4-én 
6-os sebességbe kapcsolunk, és a kezde-
ményezés elindítójával, az Audi Hungaria 
Motor Kft.-vel közösen megszervezzük a 
VI. EMAS−kerekasztalt. Célunk, hogy új-
rainduljon a párbeszéd az érintett felek 
között, és a KÖVET a közös gondolkodás, 
a közös munka és tapasztalatcsere kata-
lizátora legyen. A programba bevonjuk a Magyarországon akkreditált 
hitelesítőket, az illetékes testületet (Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség), a Nemzeti Akkreditáló Testületet 
(NAT), a témára nyitott KIR-tanácsadókat, a környezetvédelemért 
felelős államtitkárság képviselőit és természetesen a környezeti tel-
jesítményüket javítani kívánó vállalatokat és szervezeteket.
A 2014. október és 2015. február között megvalósuló, öt modulból 
álló képzéssorozatra várjuk az érdeklődő cégek jelentkezését. 
Ne habozzon, EMAS-ozzon Ön is! Vegye fel a kapcsolatot a KÖVET-tel 
még ma (info@kovet.hu, 06/1-473-22-90)!

A projekt megvalósítását a Vidékfejlesztési Minisztérium 
Zöld Forrás Programja 1 644 382 forinttal támogatja.

JEGYZET
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
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