
HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0071/1.0 
 

A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv 

 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg 

 

D E B R E C E N I   E G Y E T E M 

Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

 

 

 

 

 

 

 

KE/33-01 
Környezeti célok és előirányzatok, valamint a 

környezetirányítási program meghatározása 

  

2. kiadás 

Hatályba léptetve: 2010. május 05. 

 

Készítette: Jóváhagyta és elrendelte: 

 

 

 

  

Dr. Komlósi István 

minőségirányítási vezető 

 Dr. Kátai János 

dékán 

 

Nyilvántartási sorszám: Tulajdonosa: 

 



 KE/33-01 

Környezeti célok és előirányzatok, 

valamint a környezetirányítási program 

meghatározása 

Kiadás száma: 2. 

Kiadás dátuma: 2010.05.05. 

Oldalszám: 2/4 

 

HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0071/1.0 
 

A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv 

 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg 

 

1. Cél 

Jelen eljárás célja annak biztosítása, hogy a környezetpolitikával összhangban a környezeti 

tényezők és hatásaik figyelembevételével (KE/31-01 Környezeti hatások felmérése és értékelése 

című eljárás) meghatározhatók legyenek a környezeti célok és előirányzatok, melyek alapján a 

környezetirányítási program elkészíthető. A környezetirányítási program összehangolt legyen a 

szervezet minden szintjén és a Debreceni egyetem AGTC Mezőgazdaság-, 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar erőforrásainak optimális kihasználásával 

a leghatékonyabban valósuljon meg a környezetszennyezés megelőzése, a környezet védelme. 

2. Alapfogalmak 

Környezeti cél: általános, a környezeti politikából következő, lehetőleg számszerűen kifejezett 

környezeti feladat, amelyet a társaság tűz ki maga elé. 

Környezeti előirányzat: lehetőleg számszerűen kifejezett, a szervezetre vagy annak részeire 

vonatkozó, a környezeti célokból következő részletes teljesítési követelmény, amelyet a célok 

elérése érdekében meg kell adni és teljesíteni. 

Környezeti teljesítés: a környezetirányítási rendszer mérhető eredményei, viszonyítva a 

környezeti tényezőknek a szervezet által megvalósított, a környezetpolitikán, célokon és 

előirányzatokon alapuló szabályozáshoz. 

A környezetszennyezés megelőzése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek 

használata, amelyek elkerülik, csökkentik vagy szabályozott szinten tartják a 

környezetszennyezést, ez magában foglalhatja az újrafeldolgozást, a kezelést, a folyamat 

módosításait, szabályozó mechanizmusokat, az erőforrások hatékony kihasználását és 

helyettesítő anyagok alkalmazását. 

 

3. Az eljárás leírása 
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Folyamatleírás Felelős 

Kapcsolódó 

feljegyzés, adat, 

dokumentum 

3. Az eljárás 

3.1. Célok és előirányzatok tervezése 

A jelentős környezeti hatások, a jogszabályi előírások és a 

környezetpolitika figyelembevételével a Környezetirányítási 

vezető elkészíti és évenként aktualizálja az 5 éves 

Környezetirányítási célok tervet. 

Környezet-

irányítási 

vezető 

Környezet-

irányítási célok 

3.2. Környezetirányítási program 

Az 5 éves terv alapján a környezetirányítási célok 

megvalósítására a Környezetirányítási vezető és a 

Környezetirányítási megbízott elkészíti az éves 

környezetirányítási programot, amely tartalmazza: 

 a célokat és előirányzatokat, 

 a megvalósítás határidejét, 

 a tervezett ráfordítást, 

 a felelősöket. 

Határidő: minden év első negyedéve. 

környezet-

irányítási 

vezető 

Környezet-

irányítási 

megbízott 

Környezet-

irányítási 

program 

KD 33-01-01 

3.3. Egyeztetés, jóváhagyás 

Az 5 éves terv és az éves program összeállítása során a 

Környezetirányítási vezető egyeztet a szervezeti egységek 

vezetőivel. A programot a Dékán hagyja jóvá. 

Környezet-

irányítási 

vezető 

Környezet-

irányítási 

program 

KD 33-01-01 

3.4. A program megvalósítása 

A jóváhagyott környezetirányítási program megvalósításához az 

erőforrásokat a Dékán biztosítja, szükség szerint az AGTC 

gazdasági főigazgatóval is egyeztetve. 

A program témáinak megvalósításáról a témafelelősök készítenek 

jelentést a programban vagy feladattervekben szereplő 

határidőknek megfelelően az éves vezetőségi átvizsgálásra. 

A program végrehajtásának ellenőrzése a Környezetirányítási 

vezető feladata az érintett szervezeti egységek vezetőinek 

bevonásával. A program és a környezeti teljesítés értékelése a 

vezetőségi átvizsgáláson történik. 

Dékán 

Gazdasági 

főigazgató 
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