
A hírlevelünk célja, hogy rövid áttekintést nyújtson 
az EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert illetően, 

és felhívja a figyelmet a rendszer előnyeire. 

Célunk, hogy minél több hazai gazdasá-
gi és közigazgatási szereplő vállalja egy 
megbízható hitelesítési rendszer kiépíté-
sét, amely minden szinten átszövi a szer-
vezetek működését, biztosítva a 100%-os  
átláthatóságot. 

A hírlevélben bemutatjuk az EMAS rendszer 
általános és pénzügyi előnyeit, amely 
pozitívumokat a hazai EMAS szervezetek 
gondolataival is megerősítjük, továbbá 
felhívjuk a figyelmet az EMAS és az ISO 14001 
szabvány különbségeire és ismertetjük az 
aktuális pályázati lehetőségeket.

Az Európai Zöld Megállapodás kimondja, 
hogy az EU versenyképességét szemlélet- és 
technológiaváltással lehet fenntartani, amely-
hez elengedhetetlen a környezeti- és társadal-
mi szempontból is megfelelő működés. Erre 
nyújt megoldást az EMAS (Eco-Audit and  
Management Scheme), az EU környezetvédel-
mi vezetési és hitelesítési rendszere, amely-
nek célja a különböző típusú szervezetek ösz-
tönzése a környezetvédelmi vezetési rendszer 
alkalmazására és kedvezőtlen környezeti  
hatásaik folyamatos csökkentésére.

  Legyen Ön is  
  tagja egy európai   
  környezetvédelmi  
  elitnek!  

Milyen előnyökkel jár az EMAS bevezetése?

Használja ki 
 az EMAS nyújtotta lehetőségeket 

 a versenyképesség növelése érdekében!  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu


Vajon pénzügyileg mire számíthat?

Az Európai Bizottság 
felmérése alapján az EMAS alkalmazása
 az alábbi előnyökkel jár a szervezetek számára:

*
- kisebb károsanyag- és üvegházgáz-

kibocsátás, valamint hulladékképződés
- maradéktalan megfelelés a vonatkozó 

környezetvédelmi jogszabályoknak
- jól kommunikálható, átlátható működés 

a helyes gyakorlatok alkalmazásával

Az EMAS elősegíti, hogy az ilyen  
tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek:

 • fejlesszék az erőforrás-hatékonyságukat; 

 • csökkentsék a környezeti kockázatokat; 

 • a helyes gyakorlat nyilvános alkalmazásával példát mutassanak.  

Lássuk
az előnyöket!



Az Európai Bizottság az EMAS rendszer pénzügyi előnyeit 
vizsgálta az Európai Unión belül. 

Az EU-s gyakorlat:

De a cégem már rendelkezik 
ISO 14001 szabvány tanúsítással...

EMAS és ISO 14001: 
Mitől több az EMAS az ISO szabványnál?

Amennyiben a szervezet már rendelkezik ISO 14001 minősítéssel, 
akkor is érdemes az EMAS regisztrációt kérelmezni, ugyanis az EMAS 

ideális kiegészítője az ISO 14001:2015 nemzetközi szabványnak, 
továbbá e szabvánnyal rendelkező cégek néhány további lépéssel 

megszerezhetik az EMAS minősítést.
(Factsheet - EMAS and ISO 14001 - European Commission)

Konkrétabban is meg lehet fogalmazni az előnyöket?

https://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/factsheets/EMASiso14001_high.pdf
https://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/factsheets/EMASiso14001_high.pdf


 » független hitelesítő érvényesíti a szervezet környezetvédelmi adatait;

 » a jogszabályok betartását ellenőrző hatósági jóváhagyás értelmében 
kizárólag az a szervezet részesülhet EMAS minősítésben, amely 
maradéktalanul megfelel minden környezetvédelmi jogszabálynak; 

 » a környezetvédelmi jogsértésekből fakadó szankciók kisebb kockázata;

 » a környezeti teljesítmény folyamatos javítása iránti elkötelezettség;

 » a szervezetnek nyilatkozatot kell közzétennie környezeti 
teljesítményéről;

 » a dolgozók és képviselőik aktívan részt vesznek az EMAS rendszer 
fenntartásában, és így a környezetvédelmi jellegű fejlesztések 
megvalósításában;

 » a szervezet befolyással rendelkezik a beszállítók  
és szerződött felek felett;

 » nyílt párbeszéd történik a külső felekkel,  
és a külső kommunikáció is megjelenik  
a környezetvédelmi jelentések formájában;

 » az EMAS logó használata javít a szervezet imázsán.

Nem kell vakon döntenie! 
Vannak, akik már korábban bevezették az EMAS-t.

Az EMAS további előnyei 
az ISO szabvány mellett, 

többek között:



 EMAS-szervezetek

Akik már regisztráltak, avagy 
 mit gondolnak a rendszer működéséről 

Vannak mások is!

a hazai

Dunaújváros Megyei Jogú 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál működő EMAS 
Környezetvédelmi Vezetési 
és Hitelesítési Rendszer 
méltán szolgálja városunk 
fenntartható fejlődését, a 
természeti erőforrásokkal 
történő takarékosságot, 
valamint jó példát mutat a 
lakosságnak és más szervezetek 
számára a környezettudatosság 
térnyerésében.

Dunaújváros 
Megyei Jogú Város 
Polgármesteri 
Hivatala

Az EMAS rendszer piaci 
értékké vált, az EMAS regisztráció 
piaci előnyt biztosít a Társaság 
számára és garanciát jelent a 
társadalmi felek felé a környezet-
védelmi jogszabályoknak való 
maradéktalan megfelelésről, így nő 
a szervezt iránti társadalmi bizalom.

DIPA Zrt.

A környezetirányítási 
rendszer működtetése elősegíti 
a gyár tevékenységéből fakadó 
környezeti hatások mérését 
és kézben tartását, valamint a 
jogszabályi előírások betartásának 
felügyeletét és a környezeti 
teljesítmény folyamatos javítását.

Mercedes-Benz 
Manufacturing 
Hungary Kft.

Környezetirányítási rendszerünk 
szisztematikus és hosszú távú 
működtetésének köszönhetően 
cégünk környezeti teljesítménye 
javult, működésünk hatékonyabbá 
vált, a kibocsátások mellett 
költségeink is csökkentek, 
munkavállalóink pedig elkötelezetté 
váltak a környezetvédelem mellett. 

Premed 
Pharma Kft.



A kialakított EMAS-rendszer révén feltérképeztük 
környezeti tényezőinket és folyamatosan nyomon követjük a 
tevékenységünkből származó jelentős környezeti hatásokat. 
Intézkedéseinkkel, folyamataink optimalizálásával, valamint 
technológiai fejlesztéseinkkel, sikerül elérnünk környezeti 
teljesítményünk javítását. Eredményeinkkel növelhetjük 
vállalatunk környezeti presztízsét, amely nemcsak a külső 
és belső érdekelt feleknek való megfeleléshez segít hozzá, 
hanem hosszú távon gazdasági előnyök forrása is lehet. 
Intézkedéseink révén sikerült kialakítanunk egy hatékony, 
környezettudatos módon működő szervezetet, melyben 
a vállalatvezetés és a dolgozók egyaránt tisztában vannak 
környezeti felelősségükkel, és ennek megfelelően végzik 
mindennapi tevékenységüket.

OSI Food Solutions Hungary 
Húsipari Kft.

Társaságként elsősorban azt akarjuk bizonyítani, hogy lehet 
jogszabályi követelményeknek megfelelően működni, a 
profitnak nem kell mindent megelőzni, és a megtakarítható 
erőforrásokat társadalmi szerepvállalás formájában is 
hasznosíthatjuk, például a több mint másfél évtizede működő 
„Várépítő pályázat” állandó támogatójaként. 
Hőszigetelőanyag gyártóként nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a termékeink előállításához szükséges erőforrás 
többszörösének megtakarítása érhető el ezen termékek 
felhasználásával globális szinten, ami nem kis jelentőséggel 
bír környezetvédelmi szempontból. 
 

BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.

Ami segítségére lehet 
az EMAS bevezetésében:



GINOP Plusz-1.1.2-21 - Magyar Multi Program

Katt!

A pályázat lehetőséget nyújt – választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységként – környezet- és egyéb irányítási, 
vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésére is, 
de a már EMAS minősítéssel rendelkező pályázóknak is kitűnő 
opció lehet. Bővebb információt a pályázati honlapon kívül 
a környezetvédelem.hu oldalon is találnak!

A projekt a helyi (települési) önkormányzatok, többségi 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
(konzorciumban) részére nyújt pályázati lehetőséget, ahol a 
gazdaságélénkítő tevékenységek kapcsán javasolt az EMAS 
minősítés megszerzése. 
A pályázati felhívást és feltételeket a pályázat nevére kattintva, 
vagy a palyazat.gov.hu oldalon találják.

TOP Plusz-1.2.1-21 - Élhető települések 

Katt!

Úgy érzi, kérdései maradtak?

A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési 
potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

részére ajánlanánk az alábbi pályázati lehetőséget:

Aktuális pályázati 
lehetőségek

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-112-21#
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-112-21#
https://xn--krnyezetvdelem-jkb3r.hu/node/722
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-112-21#
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-121-21#
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-112-21#
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-121-21#


 »  kormanyhivatal.hu

 »  környezetvédelem.hu

 »  kovet.hu

Valamint az Agrárminisztérium 
megbízásából készült, az 
EMAS rendszerrel foglalkozó 
kiadványban:

 » hermanottointezet.hu

Készítette 
az Agrárminisztérium megbízásából 
a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 
Budapest, 2022

Következő hírlevelünkben  
a körforgásos gazdaság  

és az EMAS kapcsolatáról  
olvashatnak majd!

További információt talál
az EMAS-rendszerről

az alábbi linkekre kattintva: 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly/belfoldi-hulladekgazdalkodasi-es-termekdij-osztaly
https://környezetvédelem.hu/onkentes-minosito-rendszerek-emas
https://kovet.hu/emas/
http://www.hermanottointezet.hu/emas


Forrásjegyzék: 

 » Nyári Eszter (szerk.): EMAS a közösségi környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszer (2020), Budapest; 

 » European Comission: Moving towards a circular economy with EMAS 
(2017), Luxembourg, European Union; 

 » EMAS ENHANCE Interreg project  
(https://www.interregeurope.eu/enhance/) 

 » Factsheet - EMAS and ISO 14001 - European Commission

 » European Comission: Study on the Costs and Benefits of EMAS to 
Registered Organisations. Study Contract No. 07.0307/2008/517800/
ETU/G.2 (2009)

EMAS-szervezetek hozzájárulása:

 » BACHL Kft.: A BACHL Kft. környezetvédelemi vállalásai az EMAS 
tükrében

 » DIPA Zrt.: EMAS előnyei a DIPA Zrt.-nél

 » Dunaújvárosi MJV Polgármesteri Hivatala: Az EMAS környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszer alkalmazásának előnyei és eredményei 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál

 » Premed Pharma Kft. az „EMAS a közösségi környezetvédelmi vezetési 
és hitelesítési rendszer” c. kiadványunkban megadott információi (67. o.)

Környezetvédelmi Nyilatkozatok:

OSI Food Solutions Hungary Húsipari Kft. Környezetvédelmi Nyilatkozata (2019)
Mercedes-Benz Manufacturing Kft. Környezetvédelmi Nyilatkozata (2020)

https://www.interregeurope.eu/enhance/
https://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/factsheets/EMASiso14001_high.pdf

