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1.1. KÖRNYEZETI POLITIKA
A fenntartónk, a partnereink, kiemelten a hallgatók, a hatóságok, a lakosság és a
munkavállalók elvárása, hogy oktatási, kutatási, képzési, szaktanácsadási folyamataink
kialakítása, működtetése és a kapcsolódó tevékenységek során a környezeti elemek gazdaságos
felhasználásán, a környezetterhelések minimalizálásán keresztül hozzájáruljunk a fenntartható
fejlődéshez.
A kar mindenkori célja hogy, az egészséges élelmiszer, életminőség és tisztább környezet
kialakításához az Európai Felsőoktatási tér normáinak mindenkori betartásával járuljon hozzá.
Ezért a Debreceni Egyetem AGTC Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar egyik kiemelt feladata a környezet megóvása, a környezeti szemlélet
kialakítása és folyamatos fejlesztése.
A Debreceni Egyetem AGTC Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Kar átfogó, az
MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek megfelelő
környezetközpontú irányítási rendszert
működtet, amely kapcsolatban áll és közös elemeket tartalmaz a minőségirányítási rendszerrel.
A környezetvédelmi célok kitűzésekor, és annak elérése érdekében olyan intézkedéseket
hozunk, melyek figyelembe veszik a törvényi előírásokat, lehetővé teszik a környezetterhelési
kockázatok és káros hatások folyamatos mérését, kiértékelését és csökkentését.
Kötelezettséget vállalunk az érvényes jogszabályok, szabványok, szakhatósági előírások
betartására, a múltbeli szennyeződések felszámolására.
Meghatározó feladatunk, hogy pedagógiai céljainkban és erre épülő oktatási
tananyagainkban munkatársainkkal törekedjük hallgatóink környezet iránti elkötelezettségének
folyamatos fejlesztésére. Kutatási célkitűzéseink között megkülönböztetően kezeljük a
természeti erőforrások megújíthatóságának fenntarthatóságát és a környezetetikai normák
betartását. Munkavégzés során állandó szempont a jól követhető folyamatok kialakítása, az
anyag- és energiatakarékosság és az ezt tükröző folyamatos környezet higiénia, tisztaság és rend.
Szállítóink kiválasztásakor figyelembe vesszük a környezetvédelmi követelmények
teljesülését. Munkatársaink számára eljuttatunk minden olyan információt, amelyek
tevékenységünk környezeti hatásainak értékeléséhez szükségesek.
Debrecen, 2010. május 05.
.............................................
Dr. Kátai János
dékán
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1.2 VEZETŐI NYILATKOZAT
A Debreceni Egyetem AGTC Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Kar célja, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével,
valamint a vonatkozó törvények és a szabványok előírásainak betartásával biztosítsuk oktatási,
kutatási, képzési, szaktanácsadási feladataink és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásaink
környezetkímélő megvalósítását.
E célok elérése érdekében a KAR - nemzetközi, független tanúsító szervezet által minősített és
rendszeresen felülvizsgált - rendszert hozott létre és működtet.
Kérem a Kar minden munkavállalóját, hallgatóját a Kar
környezeti politikájának
megvalósítására. Munkájukban érvényesüljön az igényesség, a folyamatos fejlődés, és
maradéktalanul hajtsák végre a Környezetirányítási Kézikönyvben leírtakból adódó feladatokat.
A környezetközpontú irányítási rendszer működtetésével és ellenőrzésével a
környezetirányítási vezetőt
bízom meg. Minden munkavállaló, hallgató felelős - a saját területén - a Környezetirányítási
Kézikönyvben és az utasításokban előírtak önálló, alkotó és kezdeményező jellegű
megvalósításáért.
A Környezetirányítási Kézikönyvben meghatározott feladatok végrehajtását ezzel egyidejűleg
elrendelem.
Debrecen, 2010. május 05.
.............................................
Dr. Kátai János
dékán
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2.1. A Kar bemutatása
A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara,
mint az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának egyik egysége, jelentős szerepet tölt be
az észak-alföldi régióban és Kelet-Magyarországon. Alapvető feladata és küldetése a térség
oktatási, kutatási, szaktanácsadási feladatainak ellátása. Az elmúlt időszakban ennek
megfelelően alakítottuk ki a működés feltételrendszerét és törekedtünk a hatékonyság
növelésére. A Kar működésében nagy változást jelentett a Debreceni Egyetem 2000. január 1.-i
megalakulása. 2000. január 1.-től a Mezőgazdaságtudományi Karból kivált az önálló
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, amely 2002. szeptember 1.-től önálló akkreditált
karként
tevékenykedik,
karunkkal
szoros
együttműködésben.
Az
Agrárés
Gazdálkodástudományok Centrumán belül az említett karok mellett, a 2006. július 1.-vel
csatlakozott Műszaki Karral is szoros oktatási és kutatási együttműködést alakítottunk ki.
A Karon az elmúlt öt év során többlépcsős képzést folytattunk (felsőfokú szakképzés, főiskolai,
egyetemi képzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés). A hagyományos képzési
rendszerben egy felsőfokú szakképzés, négy főiskolai, öt egyetemi, valamint több, mint tíz
szakirányú továbbképzési szakon folytattunk képzést. Hallgatói létszámunk közel 20 %-kal
növekedett a 2000 és 2004 közötti időszakban. Oktatási tevékenységünk sokszínűvé vált és a
karon kialakult a lineáris képzés feltételrendszere is, mely alapul szolgált a Bologna folyamat
kapcsán bevezetett többciklusú képzési rendszer kialakításának.
A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon a 2006/2007-es
tanévtől a következő BSc szakokat indítjuk: állattenyésztő ~, élelmiszer~, kertész~,
mezőgazdasági ~, növénytermesztő ~, természetvédelmi ~, vadgazda mérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki. A Kar számos mesterszak akkreditációs engedélyével is
rendelkezik: agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki, élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki,
kertészmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, növényorvosi,
természetvédelmi mérnöki. E szakokat a 2008/2009-es tanévtől hirdethetjük. A felsorolt szakok
közül angol nyelven is folytatunk képzést az állattenyésztő mérnöki és az élelmiszerbiztonsági és
–minőségi mérnöki szakokon. Számos felsőfokú szakképzést is indítunk az érdeklődő diákok
számára, mint a hulladékgazdálkodási technológus, a gyógy- és fűszernövény termesztő és
feldolgozó technológus, a ménesgazda, a logisztikai műszaki menedzserasszisztens, a
nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, a növénytermesztő és növényvédő
technológus, az energetikai mérnökasszisztens szakokat.
Terveink között szerepel az agrármérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterszakok
angol nyelvű, a mezőgazdasági biotechnológus, valamint a környezetmérnöki MSc szakok
indítási kérelmének kidolgozása.
A Kar meghatározó szerepet tölt be a térség vidék- és környezet-, valamint a multifunkciós
mezőgazdaság fejlesztésében, amelyhez a regionális, az országos és a nemzetközi kutatási
feladatok sikeres teljesítése is hozzájárul. Az elmúlt időszakban tovább bővültek elsősorban a
hazai kutatási lehetőségek. Növekedett a sikeres kutatási pályázatok aránya, a klasszikus agrár
jellegű kutatási témák mellett előtérbe kerültek a környezetgazdálkodási, a természetvédelmi, az
élelmiszer minőségbiztosítási, a technológiai jellegű, valamint az interdiszciplináris kutatási
témák. Megerősödtek egyes szakmai, tudományos műhelyek. Ennek bizonyítéka, hogy
növekedett a minőségi publikációs tevékenység és a konferencia szervező aktivitás.
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A Kar kutatási tevékenységét alapvetően meghatározza a három doktori iskola sokszínű
programja és az iskolák iránt mutatkozó fokozott érdeklődés.
A Kar humán erőforrásában is lényeges változás következett be, hiszen az elmúlt időszakban a
vezető oktatói kar egy része elérte a nyugdíjkorhatárt és helyükbe fiatal oktatók léptek. Karunk
oktatói jelentős szerepet töltenek be a regionális, országos és nemzetközi szakmai életben
egyaránt, amelyet számos oktató, kutató tudományos előrelépése, valamint az odaítélt
kitüntetések, díjak is jeleznek.
Számottevően javult a Kar oktatásának és kutatásának infrastruktúrális feltételrendszere.
Növekedett a különböző oktató termek, helyiségek száma, használjuk a Táj- és Vidékfejlesztési
Központ infrastruktúráját, felújításra került a színházterem, kialakítottunk néhány speciális
szaktantermet. A tantermek oktatástechnikai felszerelése nagy mértékben korszerűsödött.
Megújult az Aula, átadásra került az új Élettudományi Központ, elkezdődött az
Élelmiszertudományi, illetve Informatikai Központ beruházása.
A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar sokszínű oktatási
tevékenysége, a kialakított többlépcsős képzési rendszer, az infrastruktúrális fejlesztések, a
kutatási területek bővülése, valamint a humán erőforrás gazdálkodás tervszerűsége figyelemre
méltó fejlődést mutat. Megállapítható, hogy a Kar minden tekintetben színvonalasan megfelel a
közeljövő szakmai és társadalmi elvárásainak és képes az új feladatokat eredményesen
teljesíteni.
Képzések a Karon
Egyetemi szintű képzések:
 Agrármérnöki
 Agrárkémikus agrármérnöki
 Élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki
 Környezetgazdálkodási agrármérnöki
 Mérnöktanári (agrár)
BSc alapszakok:
 Állattenyésztő mérnöki
 Élelmiszermérnöki
 Kertészmérnöki
 Környezetgazdálkodási agrármérnöki
 Mezőgazdasági mérnöki
 Növénytermesztő mérnöki
 Természetvédelmi mérnöki
 Vadgazda mérnöki
Mesterszakok:
 Agrármérnöki
 Állattenyésztő mérnöki (magyar és angol nyelven)
 Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki (magyar és angol nyelven)
 Kertészmérnöki
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 Környezetgazdálkodási agrármérnöki
 Növénytermesztő mérnöki
 Növényorvosi
 Természetvédelmi mérnöki
Felsőfokú szakképzések:
 Energetikai mérnökasszisztens
 Gyógynövény és fűszernövénytermesztő és feldolgozó
 Hulladékgazdálkodási technológus
 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens
 Ménesgazda
 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző
 Növénytermesztő és növényvédő technológus
Kiegészítő képzések:
 Agrármérnöki
 Mérnöktanári
Szakmérnöki képzések:
A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar az alábbi szakirányú
továbbképzésekre hirdet jelentkezést.
 Angol-magyar agrár szakfordító
 Halgazdálkodási (magyar és angol nyelven)
 Hulladékgazdálkodási
 Ingatlangazdálkodási
 Környezettechnológus
 Német-magyar agrár szakfordító
 Nemzetközi agrárágazati szakértő
 Növényvédelmi
 Településfejlesztési
 Terület- és településfejlesztési
 Terület- és vidékfejlesztési
 Térinformatika és alkalmazott távérzékelés
 Vetőmag-gazdálkodási
A Kar intézetei, tanszékei:
 Állattenyésztéstudományi Intézet
 Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet
 Földhasznosítási, Területfejlesztési és Műszaki Intézet
 Kertészettudományi Intézet
 Növénytudományi Intézet
 Agrár- Szaknyelvi és Kommunikációs Tanulmányok Tanszék
 Agrokémiai és Talajtani Tanszék
 Növényvédelmi Tanszék
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Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék

Karunk az MSZ EN ISO 14001:2005-es szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási
rendszerét az oktatás, kutatás, képzés és szaktanácsadási tevékenységére alakította ki. Az
oktatás területén a környezetközpontú irányítási rendszerünket kiemelten két szakra terjesztettük
ki: Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc, valamint a Természetvédelmi mérnök BSc.
Szervezeti
felépítés:
Dékán

Dékánhelyettesek

Minőségirányítási vezető

Minőségirányítási
megbízott

Tanszéki minőségirányítási
felelősök

Dékáni Hivatal

Környezetirányítási vezető

Környezetirányítási
megbízott

(karközi) Oktatásszervezési és
Minőségbiztosítási Hivatal
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Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék

Növényvédelmi
Tanszék

Agrokémiai és
Talajtani Tanszék

Agrárszaknyelvi és
Kommunikációs
Tanulmányok
Tanszék

Növénytudományi
Intézet

Kertészettudományi
Intézet

Földhasz-nosítási,
Műszaki és
Területfejlesztési
Intézet

Élelmiszertudo-mányi,
Minőség-biztosítási és
Mikrobiológiai Intézet

Állatte-nyésztéstudományi Intézet

Tanszéki
környezetirányítási
felelősök
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3. Meghatározások és definíciók
Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer
alkalmazása során használt leggyakoribb fogalmak.
Környezet: a szervezet közvetlen környezete, amelyben az működik, beleértve a levegőt, a
vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket és ezek
kölcsönös kapcsolatait.
Környezeti tényező: valamely szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak
olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel.
Környezeti hatás: a környezetben végbemenő mindennemű változás - akár káros, akár hasznos-,
amely egészében vagy részben a szervezet tevékenységeiből, termékeiből vagy szolgáltatásaiból
származik.
Jelentős környezeti tényező: jelentős az a környezeti tényező, amelynek környezeti hatása
jelentős, vagy azzá válhat.
Környezetterhelés: valamely anyag, vagy energia környezetbe bocsátása.
Környezetszennyezés:
környezetterhelés.

jogszabály

vagy

hatóság

által

rögzített,

határértéket

túllépő

Környezet, vagy elemének használata: a környezetben változás előidézése, a környezetnek,
vagy elemének természeti erőforrásként való használata.
Környezethasználat: környezetnek, vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg
terhelésével járó hatósági engedélyhez kötött tevékenység.
Környezethasználó: az a természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki környezet használatot folytat.
Hatásterület: az a terület, vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre
gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet.
Kibocsátási határérték: a környezetnek, vagy valamely elemének jogszabályban vagy hatósági
határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, amely kizárja a környezetkárosítást.
Környezeti hatás: A környezetben végbemenő mindennemű változás – akár káros, akár hasznos
–, amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységeiből, szolgáltatásaiból származik.
Mintavétel: valamely anyag reprezentatív részének különválasztása az elemzéshez.
Pontminta: a tároló edény, illetve a tároló hely egyetlen pontjáról vett minta.
Időbeli átlagminta: ugyanazon hely egy pontjában, különböző időpontokban vett minták
keveréke.
Térbeli átlagminta: egy hely különböző pontjaiban, közel azonos időpontokban vett minták
keveréke.
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Sorozatminta: ugyanazon helyen, különböző időpontokban vett átlagminták sorozata.
Ellenminta: a vizsgálati mintákkal azonos módon vett, azzal mindenben megegyező, előírás
szerint tárolt és jelölt minta.
Üzemzavar: normális működéstől eltérő folyamat, mely veszélyeztetheti az emberi egészséget
és a környezet állapotát.
Vészhelyzet: olyan előre nem látható, üzemzavar miatt bekövetkező esemény, amelynek hatása
fokozottabb az emberi egészségre, a természetes és az épített környezetre.
Vészhelyzeti terv: olyan leírások összessége, amely tartalmazza egy lehetséges vészhelyzet
kialakulása során fellépő jelentős hatású hatótényezőket.
Energia: az anyag munkavégzési képessége, amely a legkülönbözőbb megjelenési formában
ismeretes.
Fajlagos energiafelhasználás: annak a mérőszáma, hogy egységnyi termék, illetve egységnyi
szolgáltatás előállításához mennyi energiát használnak fel.
Hulladék: A termelő, szolgáltató vagy fogyasztói tevékenységek során, vagy ezek
következtében keletkező - tulajdonosa által rendeltetése szerint fel nem használt, illetve a
keletkezés folyamatába vissza nem vezetett, vagy adott formájában arra alkalmatlan maradékanyag, elhasználódott, illetve selejtté vált termék.
Hulladék gazdálkodás: A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a
hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését,
kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését,
bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez
kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.
Folyékony hulladék: Az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem
bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.
Gyűjtés: Veszélyes hulladéknak a tárolást, kezelést megelőző, a környezet szennyezését kizáró
módon kialakított gyűjtőhelyen történő, a tervezett tárolásnak vagy kezelésnek megfelelő
összeszedése. A hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő
elszállítás érdekében.
Munkahelyi gyűjtőhely: A veszélyes hulladékok keletkezésének helyén, környezeti
veszélyességük függvényében kialakított gyűjtőhely.
Üzemi gyűjtőhely: A saját telephelyen létesített, a saját tevékenységből származó veszélyes
hulladékok gyűjtésére szolgáló terület, illetve építmény.
Veszélyes hulladék: Az a hulladék, amely, vagy amelynek bármely összetevője, illetve
átalakulás terméke az e rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével
rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ez által az
élővilágra, az emberi életre és egészségre, a környezet bármely elemére veszélyt jelent, illetve
nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki.
Felszíni víz: A föld felszínén lévő folyó- és állóvizek.
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Felszín alatti víz: Minden, a föld felszíne alatt a telített zónában elhelyezkedő víz, amely
közvetlen érintkezésben van a földtani közeggel;
Felszín alatti víz veszélyeztetése: Emberi tevékenység vagy mulasztás, amely a felszín alatti
vízbe történő közvetlen vagy közvetett bevezetés, illetve a földtani közegbe való közvetlen
bevezetés révén szennyezést okozhat
Földtani közeg: A föld felszíne és felszín alatti rétegei (a talaj, a kőzetek, beleértve az
ásványokat és ezek természetes és átmeneti formáit);
Talaj: a föltani közeg legfelső rétege, ami ásványi részecskékből, szerves anyagból, vízből,
levegőből és élő szervezetekből áll.
Talajszennyezés: Az a folyamat, amelynek során a talajba annak minőségét rontó
szennyezőanyag kerül és/vagy halmozódik fel.
Talajvédelem: Intézkedések és tevékenységek összessége, amelyek a talaj minőségének és
állapotának megóvására irányulnak.
Felszíni víz: A föld felszínén lévő folyó- és állóvizek.
Felszín alatti víz: Minden, a föld felszíne alatt a telített zónában elhelyezkedő víz, amely
közvetlen érintkezésben van a földtani közeggel;
Felszín alatti víz veszélyeztetése: Emberi tevékenység vagy mulasztás, amely a felszín alatti
vízbe történő közvetlen vagy közvetett bevezetés, illetve a földtani közegbe való közvetlen
bevezetés révén szennyezést okozhat
Földtani közeg: A föld felszíne és felszín alatti rétegei (a talaj, a kőzetek, beleértve az
ásványokat és ezek természetes és átmeneti formáit);
Talaj: a föltani közeg legfelső rétege, ami ásványi részecskékből, szerves anyagból, vízből,
levegőből és élő szervezetekből áll.
Talajszennyezés: Az a folyamat, amelynek során a talajba annak minőségét rontó
szennyezőanyag kerül és/vagy halmozódik fel.
Talajvédelem: Intézkedések és tevékenységek összessége, amelyek a talaj minőségének és
állapotának megóvására irányulnak.
Csatorna: Egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás,
belvízelvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízi létesítmény.
Ivóvíz: A rendszeres emberi fogyasztásra alkalmas, a fizikai, a kémiai, a bakteriológiai, a
toxikológiai és a radiológiai határértékeknek megfelelő víz.
Vízgazdálkodás: A vizek hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vizek kártételei elleni
védelem és védekezés (vízkárelhárítás).
Vízhasználó: Az a természetes személy, jogi személy és a természetes személyek jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasága, aki (amely) vizet szolgáltatás teljesítésére
vagy saját céljaira vesz igénybe.
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Hatásterület: Az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre
gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet.
Kibocsátási határérték: A környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy hatósági
határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, amely kizárja a környezetkárosítást.
Szennyezettségi határérték: A környezet valamely elemének olyan - jogszabályban
meghatározott - mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása - a mindenkori tudományos
ismeretek alapján - környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő.
Káros vízszennyezés: A befogadóba visszavezetett víz határértéket meghaladó szennyezőanyag
koncentrációja.
Rendkívüli vízszennyezés: A befogadónak az üzem rendes üzemszerű működésén kívülálló
okból (műszaki meghibásodás, gondatlan kezelés, baleset, stb.) bekövetkező határérték feletti
szennyezése, továbbá a felszíni befogadó, vagy a felszín alatti vízkészletek veszélyeztetése
szennyvíznek nem minősülő szennyező anyagokkal.
Veszélyes mértékű zaj: A levegőnek az emberi környezetben észlelhető olyan mértékű és
minőségű nyomásingadozása, amely meghaladja a megengedett zajterhelési (zajimissziós),
illetőleg zajkibocsátási (zajemissziós) határértéket. Veszélyes mértékűnek minősül az a zaj is,
amelyre - jellegéből adódóan - határértéket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos
körülmények között nem ismételhető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek
nyugalmát jelentős mértékben zavarja.
Veszélyes mértékű rezgés: A szilárd testek olyan mértékű, és minőségű ismétlődő rugalmas
alakváltozása, amely meghaladja a megengedett rezgésterhelési (rezgés imissziós), illetőleg
rezgés kibocsátási (rezgés emissziós) határértéket.
Sajátosságok:
Munkavállalók: oktatók, tanárok, kutatók, tudományos
segédmunkatársak, ügyvivők, adminisztratív dolgozók.

munkatársak,

tudományos

Hallgatók: a Kar által meghirdetett kurzusokat felvevő egyetemi hallgatók, és a képzésekben
résztvevők.
Szervezeti egységek: a Kar szervezeti ábráján feltüntetett intézetek tanszékek, hivatalok.
Területet irányító vezető: a Kar szervezeti ábráján feltüntetett intézetek, tanszékek, hivatalok
vezetői.
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4. A környezetközpontú irányítási rendszer követelményei
A Környezetirányítási Kézikönyv a továbbiakban az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványban
meghatározott valamennyi követelményt tartalmazza, és fejezeteinek számozása követi a
szabvány szakaszainak számozását.
4.1. Általános követelmények
Olyan környezetközpontú irányítási rendszert működtetünk amely:


megfelel az MSZ EN ISO 14001:2005 számú szabvány követelményeinek,



kiterjed a folyamatok szabályozására és felügyeletére,



tényadatokon alapuló rendszeres méréssel, ellenőrzéssel, illetve műszaki számítással
felügyeli a szennyező kibocsátást, és mutatja a működés megfelelőségét vagy a nem
megfelelőségét,



hatékony beavatkozást biztosít a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére,



a lehetőségeket figyelembe véve biztosítja a tervszerű továbbfejlesztést.

A rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével, valamint a vonatkozó jogszabályok és a
szabványok előírásainak betartásával biztosítjuk oktatási, kutatási, képzési, szaktanácsadási
folyamataink és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásaink környezetkímélő megvalósítását.
4.2. Környezeti politika
A DE AGTC Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége a
szervezet stratégiai céljainak, az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeivel
összhangban, meghatározta környezeti politikáját (1.1. fejezet), melyben kinyilvánította az
elkötelezettségét a folyamatos fejlesztésre és a környezetszennyezés megelőzésére.
A környezeti politika részét képezi a Környezetirányítási Kézikönyvnek, és ennek megfelelően
kerül kiadásra, elosztásra, kezelés.
A környezeti politika megismertetéséről a vezetőség oktatás keretében gondoskodik a szervezet
minden szintjén. A környezeti politika ismeretéről és alkalmazásáról a belső környezetközpontú
irányítási auditok keretében győződünk meg. A környezeti politika aktualitásának vizsgálatát,
valamint a továbbfejlesztés lehetőségeinek elemzését a vezetői átvizsgálások keretében
végezzük.
4.3. Tervezés
Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány a 4.3. szakaszában a tervezési tevékenységek között a
következők szabályozását és felügyeletét írja elő:
4.3.1. Környezeti tényezők.
4.3.2. Jogi és egyéb követelmények.
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4.3.3. Célok és előirányzatok, Környezetközpontú irányítási program.
4.3.1. Környezeti tényezők
A környezeti tényezők felügyelete terén olyan szabályozást valósítunk meg amely:


megfelel az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek,



kiterjed az összes, általunk befolyásolható környezeti hatásra,



lehetővé teszi tevékenységünk környezeti szempontjainak elemzését,



biztosítja a jelentős környezeti hatások meghatározását és ezek alapján a környezeti,



célok és előirányzatok, valamint programok kitűzését.

A szabályozás Karunk valamennyi felügyelt (környezetközpontú irányítási és minőségirányítási
rendszerébe bevont) folyamatára vonatkozik.
A KE/31-01 Környezeti tényezők és hatásaik figyelemmel kísérése című eljárásleírás részletezi
a környezeti tényezők és hatások feltárásával, értékelésével kapcsolatos eljárásokat,
módszereket és felelősségeket. A jelentős környezeti hatások meghatározásához pontrendszert
alakítottunk ki, melynél az értékelés szempontjait a hatás súlyossága, a bekövetkezés
valószínűsége, valamint a hatás észlelhetősége szerint határoztuk meg.
A környezeti tényezők és hatások vizsgálatát az oktatási és kutatási tevékenységre, valamint a
vészhelyzetekre terjesztettük ki. Elköteleztük magunkat, hogy rendszeresen elvégezzük ezeket a
vizsgálatokat a jelenleg folytatott és esetleg a későbbiekben megváltoztatott, illetve bevezetésre
kerülő újabb technológiák, oktatási módszerek, vagy tevékenységek esetén is. A környezeti
tényezők és hatások vizsgálatáért és értékeléséért a intézetek, tanszékek, laboratoriumok
vezetői és a környezetirányítási vezető a felelősek.
Környezetközpontú irányítási rendszerünket a debreceni campusra terjesztettük ki, ahol az
oktatási kutatási, képzési és szaktanácsadási tevékenységünket folytatjuk.
4.3.2. Jogszabályi és egyéb követelmények
A DE AGTC Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar működése
szempontjából fontos jogi, és egyéb követelmények nyilvántartását, változásaik nyomon
követését a KE/32-01 Szabványok és környezetvédelmi jogszabályok felügyelete című
eljárásleírás alapján a környezetirányítási megbízott végzi. A környezetvédelemmel
kapcsolatos előírásokról jegyzéket vezet, amelyet a Kar számítógép hálózatán a
környezetirányításban fontos szereppel bíró vezetők elérhetnek. A szervezeti egységvezetők igény esetén - minden rájuk vonatkozó jogszabályt megkapnak.
A környezetirányítási vezető feladata hogy az új vagy a megváltozott jogszabályokat átvizsgálja
abból a szempontból, hogy a változások érintik-e, és ha igen, akkor milyen mértékben
tevékenységünket. Ha kibocsátásokat, tevékenységeket vagy a környezetközpontú irányítási
rendszer működését érinti a változás, akkor a környezetirányítási vezető az Dékán részére
előterjesztést készít, ez alapján hajtjuk végre a szükséges beavatkozásokat (változtatásokat).

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

Környezetirányítási Kézikönyv
4. fejezet
A környezetközpontú irányítási
rendszer követelményei

Kiadás száma: 2.
Kiadás dátuma: 2010.05.05.
Oldalszám: 3/21

Amennyiben a jogszabály változása környezetközpontú irányítási célokat (4.3.3.), valamint azok
végrehajtási programját (4.3.3.) érinti, akkor a módosítás elkészítése és jóváhagyatása a
környezetirányítási vezető feladata.
4.3.3. Célok, előirányzatok és programok
A környezeti célok és előirányzatok kitűzésével célunk olyan középtávú feladatok
meghatározása, amelyek:


figyelembe veszik a feltárt, a környezetre jelentős hatásokat, és azok javítására,
csökkentésére irányulnak,



megvalósítására a személyi, tárgyi, anyagi és pénzügyi erőforrásokat biztosítjuk.

A középtávú környezeti célok előkészítése a KE/33-01 Környezeti célok és előirányzatok,
valamint a környezetközpontú irányítási program meghatározása című környezetközpontú
irányítási eljárásleírás alapján a környezetirányítási vezető feladata a szervezeti egységek
vezetőivel együttműködve.
Karunk a környezeti célok, előirányzatok kitűzésekor és felülvizsgálatakor figyelembe veszi a
jogi és az egyéb követelményeket, a szervezet jelentős környezeti tényezőit, a lehetséges
műszaki változatokat, a pénzügyi-, a működési- és az üzleti követelményeket, továbbá az
érdekelt felek véleményét.
Környezeti céljaink és előirányzataink megvalósításával környezeti teljesítésünk fejlesztését és
a környezetszennyezés megelőzését kívánjuk elérni.
A környezetközpontú irányítási programok összeállításával célunk olyan éves, vagy középtávú
feladatok programszerű előírása és a végrehajtás elrendelése, amelyek a feltárt jelentős
környezeti hatások kezelését szolgálják.
A program összeállítása a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve a környezetirányítási
vezető feladata.
A célok meghatározására, valamint az erre épülő programok kitűzésére, illetve a programokban
foglaltak végrehajtására KE/33-01 Környezeti célok és előirányzatok, valamint a
környezetközpontú irányítási program meghatározása című környezetközpontú irányítási
eljárásleírás alapján működtetjük.
A programban pontosan meghatározzuk:


az elvégzendő feladatokat,



a feladatok teljesítéséhez szükséges kritériumokat,



a szükséges erőforrásokat,



a szükséges dokumentálást,



a felelősöket,



a teljesítési határidőt.
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Ha a végrehajtás során a programban változtatások szükségesek, akkor a környezetirányítási
vezető feladata a módosult körülmény vizsgálata (a szükséges egyeztetésekkel együtt) és a
módosítás előterjesztése jóváhagyásra. A jóváhagyott programból minden érdekelt kap.
A programban meghatározott feladatok végrehajtásának irányításáért a környezetirányítási
megbízott, az ellenőrzésért a környezetirányítási vezető a felelős. A intézeti és tanszéki
környezetirányítási felelősöknek a vezetőségi átvizsgáláson kell beszámolniuk a teljesítésről.
A hivatalokban ezt a feladatot a környezetirányítási megbízott látja el.
A környezetközpontú irányítási rendszerünk ezen fejezetéhez tartozó eljárások a következők:
KE/31-01

Környezeti hatások felmérése és értékelése

KE/31-02

Környezetvédelmi megfigyelések és mérések

KE/31-03

Energia felhasználása

KE/31-04

Levegőtisztaság védelem

KE/31-05

Hulladékok gyűjtése

KE/31-06

Felszíni, felszín alatti vizek és a talaj védelme

KE/31-07

Víz- és szennyvíz kezelés

KE/31-08

Zaj és rezgésterhelés

KE/32-01

Szabványok és környezetvédelmi jogszabályok felügyelete

KE/33-01

Környezeti célok és előirányzatok, valamint a környezetközpontú
irányítási program meghatározása

4.4. Bevezetés és működés
Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány a 4.4. szakaszában a bevezetés és működés
tevékenységei során az alábbiak szabályozását írja elő:
4.4.1. Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör
4.4.2. Felkészültség, képzés és tudatosság
4.4.3. Kommunikáció
4.4.4. Dokumentáció
4.4.5. A dokumentumok kezelése
4.4.6. A működés szabályozása
4.4.7. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre
Ennek érdekében a minőségirányítási rendszer szabályozásait kiegészítettük a
környezetközpontú irányítási szempontokkal, illetve környezetközpontú irányítási
szabályzatokat dolgoztunk ki
(M1. sz. melléklet: „A környezetközpontú irányítási
rendszerben is alkalmazott szabályzatok”), valamint a Környezetirányítási Kézikönyv 4.4.1.4.4.4. fejezetei alapján működtetjük rendszerünket.
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Az egyes folyamatok működését a további fejezetekben írjuk le.
4.4.1. Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör
A hatékony működést biztosító szervezet létrehozásáért a Dékán a felelős. A szervezetet, a
felelősségi és hatásköröket a Környezetirányítási Kézikönyv és a szabályzatok, valamint a
munkaköri leírások tartalmazzák. A munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi végzettség és
belső auditori szakképesítés. A szervezet felépítése jelen kézikönyv 2. fejezetében található.
A vezetők környezetközpontú irányítási rendszerrel kapcsolatos felelőssége és hatásköre:
Dékán


a jövőkép és a küldetésnyilatkozat aktualizálása,



a Kar környezeti politikájának jóváhagyása, meghirdetése és aktualizálása,



a Kar környezetközpontú irányítási rendszerének hatékony működéséhez szükséges
feltételek megteremtése,



a Környezetirányítási Kézikönyv kiadása és módosításának engedélyezése,



a környezetvédelemmel kapcsolatos elkötelezettség megteremtése,



a környezetközpontú irányítási rendszer működésének felügyelete a környezetirányítási
vezetőn keresztül,



a környezetközpontú irányítási rendszer
szakképzettségű munkaerő biztosítása,



a Kar külső kommunikációjával összefüggő tevékenységek koordinálása, végrehajtása,



a környezetpolitikával összhangban a Kari műszaki és egyéb fejlesztések tervezése és
végrehajtása,



a Környezetirányítási Kézikönyvben előírt feladatok (szabályzatok) szerinti működés
biztosítása a Karon.

működtetéséhez

szükséges,

megfelelő

Környezetirányítás vezető


a környezetpolitikából eredő feladatok meghatározásában, végrehajtásában való
közreműködés,



a környezetközpontú gondolkodás elősegítése, tudatosítása,



a környezetközpontú irányítási célok, programok kidolgozásában való közreműködés,



beszállítók környezetirányítás-szempontú vizsgálatának szakmai irányítása,



a helyesbítő, megelőző tevékenységek megvalósításának felügyelete, koordinálása,



a környezetközpontú irányítási rendszer működéséhez szükséges mérőeszközök
biztosítása,
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a szervezeti egységben található laboratóriumi berendezések, eszközök és gépek
környezetszennyezést megelőző karbantartási és felújítási tevékenység végrehajtásának
ellenőrzése,



a környezetközpontú irányítási rendszer belső auditja feltételeinek a biztosítása,

Környezetirányítási megbízott


a környezetközpontú irányítási rendszer eseményeiről negyedéves jelentések készítése a
felső vezetés számára,



a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetéséből, működtetéséből adódó operatív
feladatok koordinálása, végrehajtása,



a hulladékok és veszélyes hulladékok kezelésének felügyelete,



a hulladékokra, környezetterhelésekre vonatkozó nyilvántartások, hatósági jelentések
előírások szerinti vezetése, elkészítése,



a környezetközpontú irányítási
feldolgozása, elemzése,



a helyesbítő, megelőző tevékenységek kezdeményezése, megvalósításuk ellenőrzése,



a környezetközpontú irányítási rendszer eseményeiről információk továbbítása a vezetés
számára az igényeknek, előírásoknak megfelelően,



a környezetirányítás dokumentációs rendszerének, feljegyzési rendszerének kialakítása,
fejlesztése, felügyelete,



kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal és önkormányzatokkal,



törvényi, jogszabályi előírások figyelemmel kísérése,



a környezetközpontú irányítási rendszer működését (működtetését) biztosító szabályzatok
kezelése (szabályzatok készítésének koordinálása, véleményeztetése, előterjesztése,
kiadása, szétosztása, visszavonása, selejtezése, törzspéldányok megőrzése),



a környezetközpontú irányítási rendszer belső auditjának megszervezése, lebonyolítása,

rendszer

információinak

figyelemmel

kísérése,

Intézetvezető, tanszékvezető, hivatalvezető


az Intézet, tanszék környezetközpontú irányítási rendszerének hatékony működéséhez
szükséges feltételek megteremtése,



a Környezetirányítási Kézikönyvben előírt feladatok (szabályzatok) szerinti működés
biztosítása az Intézetben tanszéken, hivatalban..



a hatáskörébe tartozó környezetközpontú irányítási rendszer elemek működtetése,
különös figyelemmel a környezetterhelésre,



környezetközpontú irányítási munka rendszeres felügyelete az Intézetben tanszéken,
hivatalban ,
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a munkavédelmi előírásoknak megfelelő munkavégzés biztosítása,



közreműködés a környezetügyi oktatással kapcsolatos tematika összeállításában és az
oktatás végrehajtásának ellenőrzésében,



veszélyes anyagok és készítmények, hulladékok előírások szerinti tárolásának,
felhasználásának biztosítása,



veszélyes hulladékok átmeneti tárolásának biztosítása,



a munkavállalók környezetügyi képzésével kapcsolatos feladatok végrehajtatása,

Intézeti és Tanszéki környezetirányítási felelős


az irányítása alá tartozó területen a rend, a tisztaság és a szelektív hulladékgyűjtés
biztosítása,



környezetközpontú irányítási szempontok figyelembevétele az azonosítás, jelölés, javítás
során,



szervezeti egységhez tartozó laboratóriumok, gyakorlati helyek baleset, és
környezetvédelmi berendezéseinek, eszközeinek megelőző karbantartási és felújítási
tevékenység végrehajtásának ellenőrzése,



a kommunális hulladékkezelés koordinálása,



takarékos és környezetkímélő üzemeltetési lehetőségek bevezetése;



takarékosságot, minimális környezetterhelést biztosító tevékenység biztosítása,



a Környezetirányítási Kézikönyvben előírt feladatok (szabályzatok) szerinti működés
biztosítása az általa felügyelt területeken.

A környezetterheléssel kapcsolatos munkavállalói felelősség
Karunk valamennyi munkavállalója felelős a rábízott munkafeladat környezetközpontú irányítási
követelményeinek megismeréséért, az előírásoknak megfelelő elvégzéséért, a nem üzemszerű
állapot jelzéséért - és lehetőség szerint - az észlelt környezetszennyezés megszüntetéséért.
A munkavállalók kötelesek a munkavégzésük során keletkező hulladékot az arra kijelölt,
szelektív tárolókban gyűjteni. Kötelesek részt venni a környezetközpontú irányítási rendszer
javítására irányuló tevékenységekben, a környezetközpontú irányítási csoportmunka
támogatásában, kijelölés esetén közreműködésben.
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Erőforrások (tárgyi és személyi feltételek)
Karunk oktatási módszereit, az oktatáshoz használt technológiákat és ellenőrzési rendszerét úgy
alakítja ki, személyi állományát úgy választja meg, hogy a fenntartói megállapodás szerint, az
előírt környezetvédelmi szempontokat kielégítő oktatási és kutatási módszerekkel,
folyamattokkal, alkalmazott technológiákkal
teljesíthesse. Ehhez a megfelelő műszaki
színvonalú eszközök rendelkezésre állnak, amit a vezetőség beruházási és oktatás-,
kutatásfejlesztési tevékenységgel biztosít.
A környezetterhelés felügyeletét az oktatási és kutatási folyamat résztvevőitől és azok közvetlen
irányítóitól független személy, a környezetirányítási vezető látja el.
A vezetőség képviselője
A Dékán bízza meg környezetirányítás vezetőt és hatáskörrel ruházza fel az MSZ EN ISO
14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kialakításával,
bevezetésével és fenntartásával, működtetésének irányításával és a végrehajtás ellenőrzésével
kapcsolatos feladatok ellátásával.
A környezetirányítás vezető gondoskodik arról, hogy a vezetőség részére jelentések
készüljenek a környezetközpontú irányítási rendszer eredményességéről, a tovább-fejlesztés
érdekében. A környezetirányítás vezető irányítja az operatív munkát végző
környezetirányítási megbízottat, és rajta keresztül az intézeti és tanszéki környezetirányítási
felelősök munkáját.
4.4.2. Felkészültség, képzés és tudatosság
Munkatársainkkal szemben támasztott alapvető követelmény, hogy rendelkezzenek a
munkakörükhöz szükséges végzettséggel, szakmai ismeretekkel, ismerjék környezeti
célkitűzéseinket, a munkavégzés követelményeit és szabályozásait.
A munkakörök betöltéséhez szükséges képzettségi és gyakorlati követelményeket a Debreceni
Egyetem, az Agrár- és Műszaki Tudományi Centrum, valamint a Kar szabályzatai tartalmazzák.
A szakmai és környezetközpontú irányítási ismeretek fejlesztését, az aktuális követelmények
figyelembevételével az éves oktatási terv szerint hajtjuk végre. Környezetközpontú irányítási
képzés keretében gondoskodunk a munkatársak környezettudatának a fejlesztéséről, a környezeti
célok elérésében betöltött szerepük fontosságának oktatása révén. A közvetlen felettes vezetők a
gyakorlati munka során győződnek meg a munkatársak képzésének eredményességéről.
4.4.3. Kommunikáció
A környezetközpontú irányítási rendszer működtetése kapcsán rendszeres belső vagy külső
kommunikációt folytatunk.
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Célunk, hogy kommunikációs rendszerünk:
 megfeleljen az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek,
 mind a belső munkavállalók, mind a külső szervezetek számára előírja a szükséges
informálást és
 lehetőséget biztosítson a kezdeményezések felkarolására.
A környezetközpontú irányítási kommunikáció működtetése révén megismertetjük munkatársainkkal, valamint a környezetünkben élő személyekkel, szervezetekkel, hatóságokkal
tevékenységünket, fejlesztési elképzeléseinket, eredményeinket, valamint a környezetvédelem
érdekében tett erőfeszítéseinket.
A kommunikációs tevékenység irányulhat:


a Kar teljes működési területére, valamint annak környezetére,



a környezetközpontú irányítási rendszerre, annak működésére,



az esetleges vészhelyzetekre.

Belső kommunikáció
A vezetőség az informálást a környezetközpontú irányítási rendszer hatásosságának biztosítására
meghatározott fórumokkal biztosítja. Ezeken a fórumokon – a környezetközpontú irányítási
rendszert érintő – kérdésekre vonatkozó megállapításokat, döntéseket írásban rögzítjük.
Az általános tájékoztatás az információknak az illetékes vezető által körlevélben e-mailben, fali
táblákon, kiadványokban való közzétételével történik.
A munkavégzéshez szükséges operatív információk biztosítása a felelős vezető által a
munkatársak részére írásbeli vagy szóbeli utasításban, tájékoztatásban, illetve a munkatársak
által feljegyzésen szóbeli beszámolással, tájékoztatással történik.
Az alábbi esetekben kötelező belső információt adni:
 a környezetközpontú irányítási rendszerben bekövetkező jelentős változások esetén,
 jelentős jogszabályi változásoknál,
 bármely vészhelyzet előfordulása, és az újbóli előfordulás megakadályozására tett
intézkedésekről.
A
munkavállalóktól
a
környezetirányítás
fejlesztésére,
módosítására
irányuló
kezdeményezéseket, javaslatokat a környezetirányítás vezető bíráltatja el. Elfogadás esetén a
Dékán intézkedik a megvalósításról.
Külső kommunikáció
A külső kommunikáció során bemutatjuk a külső érdekelt feleknek környezetvédelmi céljainkat,
kifejtett erőfeszítéseinket és eredményeinket. A külső kommunikációban tájékoztatás adása a
Dékán, valamint a környezetirányítás vezető hatásköre.
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Felügyeleti hatóságok részére a törvényekben, jogszabályokban
meghatározottak szerint nyújtunk adatokat, tájékoztatást.

és

rendeletekben

A környezetközpontú irányítási rendszert tanúsító szervezet részére a Dékán, a
környezetirányítási vezető, a környezetirányítás megbízott, és a tanszéki
környezetirányítási felelősök vagy az általuk kijelölt személy(ek) nyújthatnak tájékoztatást.
Vészhelyzetet követően tájékoztatást adunk a vonatkozó jogszabályokban előírt szervezeteknek.
A környezetvédelemre vonatkozó lakossági, hallgatói bejelentésekkel kapcsolatban a
környezetirányítás vezető vizsgálja meg a felvetéseket, majd azokat az illetékesekhez
továbbítja válaszadásra (intézkedésre).
A környezetirányítással kapcsolatos kommunikációs tevékenységünket vezetőségi átvizsgáláson
értékeljük.
4.4.4. Dokumentáció
A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációját az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány
szerinti minőségirányítási rendszer dokumentációs rendszeréhez igazítottan alakítottuk ki.
Dokumentumainkat, feljegyzéseinket részben elektronikus adathordozón, részben írásos
formában adjuk ki.
A dokumentációs rendszer struktúráját az alábbi ábra szemlélteti:
Környezeti politika
Kézikönyv
Eljárási utasítások

Alsó utasításszint

Környezetirányítási Kézikönyv
A Környezetirányítási Kézikönyv tartalmazza az MSZ EN ISO 14001:2005 számú szabvány
összes követelményét. Ezen belül is kiemelt szempontként:


a vezetőség környezet iránti elkötelezettségét, környezeti politikáját (1., 2., 4.2 fejezet)



a Kar szervezeti felépítését (2. fejezet),



a rendszer dokumentációjának szerkezetét, (4.4.4. fejezet),
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a rendszer szabályzataira való hivatkozást,
a rendszer folyamatai közötti kapcsolatokat, melyeket a kézikönyv fejezeteiben, illetve a
vonatkozó szabályzatokban határoztunk meg.

A Környezetirányítási Kézikönyvet a Dékán (aláírásával) lépteti hatályba, a
környezetirányítási vezető készíti, a módosításokat a környezetirányítás megbízott tartja
nyilván és aktualizálja.
A Környezetirányítási Kézikönyv módosítását bármely munkavállaló kezdeményezheti. A
javasolt módosítást a környezetirányítási megbízotthoz kell eljuttatni, aki véleményezi, majd
előterjeszti. A javaslatot az Dékán a környezetirányítási vezető egyetértésével hagyja jóvá.
Változtatás esetén új kézikönyvet kell kiadni. A Környezetirányítási Kézikönyv minden
módosítását 10 évig a környezetirányítási megbízott őrzi.
Eljárások
A környezetközpontú irányítási rendszer működésével kapcsolatos eljárásokat a
környezetirányítási vezető készíti el és a Dékán hagyja jóvá. A környezetirányítási megbízott
felelős, hogy a Karon csak az érvényes eljárások legyenek kiosztva.
A környezetközpontú irányítási rendszer működéséhez a meghatározó folyamatokat leíró
szabályzásokat, az alkalmazandó és követendő előírásokat eljárások formájában adtuk ki,
amelyek lehetőség szerint a minőségirányítási rendszerrel közösek.
Szabályzatok
A kifejezetten környezetirányítással kapcsolatos feladatok végrehajtására, szabályozására
környezetközpontú irányítási szabályzatokat adtunk ki.
Azon szabványkövetelményekre, amelyeket mind a minőség-, mind pedig a környezetközpontú
irányítási rendszerszabványok előírnak, mindkét rendszerre érvényes, közös, illetve kiegészített
minőségbiztosítási szabályzatokat adtunk ki.
A környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó szabályzatokat az M1. sz. melléklet
tartalmazza. A szabályzatok kiadását a környezetirányítás vezető végzi. A szabályzatok
tartalmának helyességéért a készítő és az ellenőrzést végző személy a felelős.
A környezetközpontú irányítási szabályzatok módosítását bármely munkavállaló
kezdeményezheti. A javasolt módosítást a környezetirányítási megbízotthoz kell eljuttatni, aki
a javaslatot átvizsgálva, a saját és a környezetirányítási vezető véleményével kiegészítve
eljuttatja az adott szabályzat szerinti kidolgozóhoz. A véleményekkel kiegészített módosító
javaslatot - az eredeti, kidolgozó szakterület vitatja meg és fogadja, vagy utasítja el. Az
elutasításról a környezetirányítási megbízott értesíti a javaslattevőt.
Az elfogadott módosítást az illetékes intézet-, hivatal-, tanszékvezető lépteti hatályba az új
címoldal aláírásával és a szabályzatot teljes egészében ki kell adni.
A szabályzatok minden változatának tőpéldánya megőrzésre kerül 10 évig.
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Munkautasítások
A környezetközpontú irányítási rendszer hatékony működtetése és a működés ellenőrzése
érdekében esetenként munkautasítások kerülnek kiadásra. A munkautasításokat az illetékes
intézetek és tanszékek vezetői adják ki, tartják nyilván és osztják el. A módosításból eredő
feladatokat is az illetékes intézetek és tanszékek vezetői felügyelik.
Az érvényes környezetközpontú irányítási munkautasításokról aktualizált, a mindenkor érvényes
változatszámmal ellátott és kiadott jegyzéket vezet a környezetirányítási megbízott.
A szabályzatokhoz közvetlenül kapcsolódó munkautasítások az egyes munkahelyekre, ill.
munkakörökre vonatkozó - helyi sajátosságokat tükröző - részletező szabályozásokat
tartalmazzák.
Jogszabályok, egyéb dokumentumok
A környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó előíró dokumentumok körébe tartoznak a
jogszabályok, szabványok, valamint a környezetvédelmi szakhatóság által kiadott határozatok.
Ezek kezelését a környezetirányítási megbízott a kézikönyv 4.3.2., illetve 4.4.5. fejezete
szerint végzi.
Feljegyzések
A környezetközpontú irányítási szabályzatokban és a jogszabályokban előírásra kerültek azon
feljegyzések, melyeket kötelezően alkalmazni kell az elvégzett feladatok igazolására.
Ezen feljegyzéseket a szabályzatokban előírt, a készítésért felelős személyek jelen kézikönyv
4.5.3. fejezete szerint kezelik.
4.4.5. Dokumentumok kezelése
A felső szintű saját készítésű dokumentumok (kézikönyv, eljárás utasítások, szabályzatok stb.)
kiadása és visszavonása dokumentált módon – igazolt átadás, átvétellel – történik.
A rendszer dokumentumainak készítéséért, jóváhagyásáért, módosításáért, elosztásáért valamint
nyilvántartásáért viselt felelősségeket, a feladatokat a vonatkozó eljárás utasítások szabályozzák.
A környezetközpontú irányítási rendszerben alkalmazott formanyomtatványokat Bizonylati
album tartalmazza.
A dokumentumok kezelésére bevezetett eljárás biztosítja, hogy:
1. Minden, alkalmazott dokumentum megfelelően azonosított és ellenőrzött legyen.
2. Minden dokumentumot megfelelőség szempontjából átvizsgáljunk és jóváhagyjunk
alkalmazás előtt.
3. Minden dokumentum szerepeljen a nyilvántartási rendszerben, a dokumentumok érvényes
kiadási állapota azonosítható legyen.
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4. Minden az oktatáshoz kutatáshoz, képzéshez szaktanácsadáshoz dokumentum aktuális
kiadása rendelkezésre álljon minden olyan helyen, ahol szükség van ezekre a
dokumentumokra a rendszer hatékony működtetéséhez.
5. A külső eredetű dokumentumok azonosítva, felülvizsgálva, rendszerbe vonva legyenek,
elosztásuk ellenőrzötten történjen.
6. Az érvénytelen dokumentumokat a kibocsátó helyeken és a felhasználóknál egyaránt
azonosítsuk és időben eltávolítsuk.
7. Minden dokumentum


jól olvasható és dokumentum számmal azonosított,



változatszámmal, futó oldalszámmal ellátott legyen



szolgáltatáshoz/termékhez visszavezethető - ahol szükséges és lehetséges -



az iratkezelése és az archiválási idő és mód szabályozott legyen.

A dokumentumokkal kapcsolatos feladatok felügyeletéért, kezeléséért, visszavonásáért átfogóan
a környezetirányítási megbízott a felelős. A követelmények szerinti dokumentációkezelésért az
intézeteknél, tanszékeknél a tanszéki környezetirányítási felelős, egyéb adminisztrációs,
pénzügyi területen a dékáni hivatal vezetője a felelős.
Az ellenőrzést, rendszerbevonást, ill. jóváhagyást követő elosztást Elosztási listán vagy a
törzspéldányon történő aláírással igazolják az érintettek.
A munka-, tűzvédelmi dokumentumok kialakításáért, kezeléséért, az Egyetemi szakemberek a
felelősek. A Kar Környezetközpontú irányítási rendszere ezeket a szabályzatok Karra vonatkozó
érvényes részeit átveszi. Ez szükségesek ahhoz, hogy a Kar által végzett tevékenységek
megfeleljenek a jogszabályi, hatósági követelményeknek és az érdekelt felek elvárásainak.
Az általános iratkezelési, iktatási, irattári belső előírásokat, megőrzési időket az Egyetemi
Iratkezelési szabályzat szerint kell elvégezni.
4.4.6. A működés szabályozása
Az oktatáshoz és kutatáshoz, képzéshez, és szaktanácsadáshoz kapcsolódó tevékenységeink
során olyan szabályozásokat alkalmazunk, amelyek:


megfelelnek az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek,



biztosítják a környezeti politika és a célkitűzések maradéktalan teljesülését,



minden, a környezetirányítás szempontjából lényeges folyamatra kiterjednek,



tartalmazzák a működésre vonatkozó előírásokat,



biztosítják a folyamatok felügyeletét, a hatékony megelőzést, beavatkozást,



előírt dokumentálással biztosítjuk az események áttekintését, felügyeletét.
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Valamennyi folyamatunk eleget tesz a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek,
és úgy működtetjük, hogy a környezetbarát megoldások, technológiák és kezelési módszerek
kapjanak elsőbbséget. Törekszünk az anyag- és energiatakarékos eljárások alkalmazására, a
környezetterhelés, a hulladék minimalizálására.
Ennek megfelelően az oktatás és kutatás tervezés, fejlesztés során vizsgáljuk az alkalmazandó
módszerek, technológiák majdani környezetterheléseit, egyrészt a megvalósíthatóságra, másrészt
az fenntarthatóságra vonatkozó vonatkozóan az alábbi szabályzatok alapján:
Beszerzési tevékenységünkben hangsúlyt kap a környezetbarát anyagok (szolgáltatások)
biztosítása. Biztosítjuk, hogy a beszerzéskor környezetbarát termékek kerüljenek a Karhoz, és
ezek felhasználásával a kibocsátott az oktatás, kutatás, képzés, szaktanácsadás
környezetterhelése a lehető legkisebb legyen. Beszállítóink minősítésekor vizsgáljuk a
környezetterhelési értékeket, és érvényre juttatjuk a környezeti politikánkban megfogalmazott
elveket, követelményeket.
Az oktatás, kutatás, képzés, szaktanácsadás, módszereinek, technológiáinak kiválasztásakor a
környezetbarát gépek, eszközök, technológiák kapnak elsőbbséget.
Folyamatainknál a levegőtisztaság védelmével kapcsolatban a KE/31-04 Levegőtisztaságvédelem című eljárást működtetjük. A Campuson található a Karhoz tartozó létesítményeknél
nem azonosítottunk pontforrásokat. Előírtuk a hatóság részére készítendő jelentésekhez
szükséges adatszolgáltatást, a határidőket és a felelősöket. Megtiltottuk a nyílt téri, vagy
kazánban történő hulladék égetését.
A KE/31-07. Víz- és szennyvízkezelés című eljárásban határoztuk meg a talaj és a vizek
védelmének, valamint a keletkezett szennyvizekkel kapcsolatos feladatokat.
Az új technológiákat alkalmazásba vétel előtt átvizsgáljuk. A technológiák végrehajtásából eredő
(lehetséges) környezetszennyezések felügyeljük. A következő szempontok szerint vizsgáljuk át:


a zaj és rezgés elleni védelem,



a talaj- és vízvédelem,



a veszélyes- anyagok, vagy készítmények felhasználásának,



a hulladékok, veszélyes hulladékok kezelésének

feladatait.
A veszélyes anyagokat, illetve veszélyes készítményeket csoportosítottuk a jogszabály szerint. A
veszélyes- anyagok, készítmények felhasználását, kezelését az érvényes jogszabályok alapján
végezzük.
A kommunális hulladékkezelés feladatait a KE/31-05 A hulladékok gyűjtése című eljárás
alapján hajtjuk végre. Meghatároztuk a keletkező hulladékfajtákat, a keletkezés helyeit, valamint
a gyűjtés, tárolás előírásait. A hulladékot, újrahasznosítható hulladékot szelektíven gyűjtjük a
kijelölt helyeken. Az előírásnak megfelelően a intézeti és tanszéki környezetirányítási
felelősök a hulladékokról nyilvántartásokat vezetnek, amit a jogszabályban meghatározott
időközönként a környezetirányítási megbízott összesít és készíti el a Kar jelentését. A
veszélyes hulladékok gyűjtése az ideiglenes, központi gyűjtőhelyen történik az elszállításig. Egy
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évi készletnél nagyobb, illetve 200 kg-ot meghaladó mennyiségű veszélyes hulladékot nem
tárolunk, az ártalmatlanítási jogosultsággal rendelkező alvállalkozóval történő átadást és
elszállítást a környezetirányítási vezető felügyeli.
Az intézeti és tanszéki laborokra vonatkozó követelményeket és a végrehajtás módját az
intézetvezető vagy tanszékvezető felügyeli.
4.4.7. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre
Működésünk során törekszünk arra, hogy az előírások szerinti munkavégzéssel, az
ellenőrzésekkel, szemlékkel, a rendszeres karbantartással felügyeljük, és kézben tartsuk a
folyamatokat és biztonságos, balesetmentes oktatást, kutatást valósítsunk meg. Olyan ellenőrzést
és megfigyelést határoztunk meg, amelyek tapasztalataink szerint:
 előre jelzik a lehetséges vészhelyzetet,
 meghatározzák a vészhelyzetek kezelésével kapcsolatos feladatokat, felelősségeket,
 biztosítják a hatékony megelőzés érdekében az eszközök és a személyzet felkészítését.
A Karon bekövetkezhető vészhelyzetek megelőzésével kapcsolatos tervezési, eljárási,
eszközbiztosítási és oktatási feladatokat a KE/47-01 Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre
című eljárásleírás alapján végezzük. Amennyiben mégis vészhelyzet alakulna ki, akkor
hatékonyan tudjunk intézkedni a károk enyhítésére és felszámolására, az újabb előfordulás
megelőzésére
A munkavállalókat, hallgatókat képzéseken tájékoztatjuk a lehetséges környezetszennyezési
helyzetek felismeréséről, a kialakult vészhelyzetben szükséges magatartásról és teendőkről.
A környezetközpontú irányítási rendszerünk ezen fejezetéhez tartozó eljárás a következő:
KE/47-01 Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre
Ezen eljárásleírást a tapasztalatok és az oktatás, kutatás, képzés, szaktanácsadás igényeinek
változásai figyelembevételével a környezetirányítási vezető vizsgálja felül, és szükség szerint
aktualizálja, a változtatásokról az érdekelteket tájékoztatja.
4.5. Ellenőrzés
Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány a 4.5. szakaszában az ellenőrző és helyesbítő
tevékenységek között a következő tevékenységek szabályozását és felügyeletét írja elő:
4.5.1. Figyelemmel kísérés és mérés,
4.5.2. A megfelelőség kiértékelése
4.5.3. Nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység
4.5.4. Feljegyzések kezelése,
4.5.4. Belső audit
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Erre vonatkozóan környezetközpontú irányítási eljárásokat, illetve a minőségirányítási
rendszerrel közös eljárásokat dolgoztunk ki és működtetünk. Az egyes folyamatok működését
a további fejezetekben írjuk le.
4.5.1. Figyelemmel kísérés és mérés
Tevékenységeink működtetésének figyelemmel kísérésére olyan hatékony szabályozásokat
határoztunk meg és alkalmazunk, amelyek biztosítják:
 azon tevékenységeink rendszeres figyelését és mérését, melyeknek jelentős hatása lehet
a környezetre,
 a jelentős környezeti hatásokkal kapcsolatban megállapított kritériumok teljesülésének
figyelemmel kísérését, értékelését,
 a beszállítóknak és alvállalkozóknak a meghatározott környezeti kritériumoknak való
megfelelését,


a jogszabályváltozások figyelemmel kísérését,

 a környezetközpontú irányítási rendszerben alkalmazott mérőeszközök felügyeletét,
rendszeres kalibrálását.
A KE/31-05. Hulladékok gyűjtése című eljárásban előírtak végrehajtásával biztosítjuk a
veszélyes hulladékok jogszabályban előírt nyomon követését és jelentését. A környezetirányítási
megbízott felügyeli a veszélyes hulladékoknak jogosult alvállalkozó részére jogszabály szerint
történő dokumentált átadását.
Az Intézetek és a Tanszékek a saját szabályzataikban előírtak szerint hajtják végre a
tevékenységünkhöz felhasználásra kerülő veszélyes anyagok és készítmények nyilvántartását. A
Biztonsági Adatlap munkahelyeken történő rendelkezésre állását a intézeti és tanszéki
környezetirányítási felelősök biztosítják. A keletkezett veszélyes hulladékokról szintén a intézeti
és tanszéki környezetirányítási felelősök vezetnek nyilvántartást.
A légszennyezés figyelemmel kísérését a környezetirányítási megbízott a KE/31-04
Levegőtisztaság védelem című eljárás alapján végezi. Rendszeresen felügyeljük, karbantartjuk és
beszabályozzuk az általunk működtetett légszennyező berendezéseket.
A víz felhasználással, szennyvíztisztítással kapcsolatos folyamatok figyeléséért és az adatok
kezeléséért, bejelentéséért a KE/31-07. Víz- és szennyvíz kezelés című eljárás alapján a
környezetirányítási megbízott a felelős.
Az esetleges zaj- és rezgés-, valamint víz- és talajszennyezést a KE/31-07 Víz és szennyvíz
kezelés című eljárás, valamint a KE/31-08 Zaj és rezgésterhelés című eljárás alapján rendszeres
napi ellenőrzéssel és eseti szemlékkel kísérjük figyelemmel, illetve előzzük meg.
A környezetközpontú irányítási rendszerbe bevont mérőeszközeinket előírt módon ellenőrizzük,
kalibráljuk meghatározott periódusonként a ME/76-01 Mérő- és vizsgálóberendezések
ellenőrzése című eljárás előírásai szerint.
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A környezetirányítási megbízott a KE 32-01 Szabványok és környezetvédelmi jogszabályok
felügyelete című eljárás alapján figyelemmel kíséri a jogszabályok, szabványok változását,
valamint a hatósági előírásokat, erről informálja az érintett szervezeti egységek vezetőit. A
változásból eredő feladatokról tájékoztatja a területek vezetőit.
Amennyiben a jogszabályi előírások jelentősen befolyásolnák a kitűzött célok megvalósítását
vagy tartalmát, akkor erről a vezetőség részére előterjesztést készít.
A jogszabályokban, szakhatósági előírásokban, illetve a belső szabályzatokban előírt
követelményeknek való megfelelést vezetőségi átvizsgáláson értékeljük ki, melyet a kézikönyv
4.6. fejezete szerint hajtunk végre a környezetirányítás vezető előterjesztése alapján.
4.5.2. A megfelelőség kiértékelése
Karunkon a környezetirányítási vezetető felügyeletével és koordinálásával, a tevékenységeinkre
vonatkozó
környezetvédelmi
jogszabályi
követelményeknek
és/vagy
hatósági
határozatoknak/kötelezéseknek, valamint a szabványoknak és egyéb vállalt követelményeknek
való megfelelés időszakos kiértékelését - évente legalább egy alkalommal - környezetirányítási
megbízott végzi el, legkésőbb az éves vezetőségi átvizsgálás időpontjáig.
Az értékelés alapja a Környezetvédelmi előírások jegyzékének rendszeresen aktualizált, érvényes
változata, valamint az esetleges hatósági kötelezések.
4.5.3. Nem-megfelelőség, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység
A környezetközpontú irányítási rendszer nem-megfelelőségeinek hatékony kezelésére és a
helyesbítő és megelőző tevékenységekre olyan szabályozásokat alkalmazunk, amelyek:


megfelelnek az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek,



révén a környezetközpontú irányítási rendszer működése során feltárt hibák
azonosíthatók és gyors intézkedés tehető az elhárításra,



alapján a hibák elemzésével megakadályozható az ismételt előfordulás,



révén bizonyos hibák bekövetkezése valószínűsíthető és a hozott intézkedésekkel ez
megelőzhető,



biztosítják annak ellenőrzését, hogy a megtett intézkedés hatékony volt-e.

a) Nem-megfelelőség kezelése
Valamennyi munkavállaló feladata, hogy amennyiben a környezetre káros tevékenységet,
kibocsátást észlel, azt lehetőség szerint hárítsa el, és jelezze a közvetlen felettesének, aki azonnal
intézkedik.
A jelentős nem-megfelelőségek esetében a ME/85-01 Helyesbítő tevékenységek és ME/85-02
megelőző tevékenységek című eljárásleírásokban foglaltak szerint járunk el.
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Amennyiben a munkavégzés során az előírttól eltérő állapot áll elő, az észlelő jelenti a közvetlen
felettesének, aki azonnal intézkedik a terhelések csökkentése, megszüntetése, lokalizálása
érdekében.
A nem jelentős nem-megfelelőségek kijavításáról az észlelő munkatárs (vagy vezetője)
intézkedik.
b) Helyesbítő tevékenység
A területet irányító vezetőnek a jelentős nem-megfelelőséget (jegyzőkönyvben) jelenteni kell a
környezetirányítás vezetőnek, akinek ki kell vizsgál(tat)ni a keletkezés okát, és helyesbítő
intézkedést kell tenni az ismételt előfordulás megakadályozására.
A hozott intézkedéseink arányban állnak a felmerült problémával és dokumentáltak.
A helyesbítő tevékenységek végrehajtása során a ME/85-01 Helyesbítő tevékenységek című
eljárásban foglaltak szerint járunk el.
c) Megelőző tevékenység
A környezetközpontú irányítási rendszer működéséről a környezetirányítási megbízott
információkat gyűjt, azokat elemzi, és előterjesztést készít vezetőségi átvizsgálás céljából. A
vezetőségi átvizsgáláson határozzuk meg a szükséges megelőző intézkedést, különféle tervek
formájában.
A helyesbítő és megelőző tevékenységek végrehajtása során a ME/85-02 megelőző
tevékenységek című eljárásban foglaltak szerint járunk el.
4.5.4. A feljegyzések kezelése
A környezetközpontú irányítási rendszerünkben készült feljegyzések kezelésének módját úgy
határoztuk meg, hogy:
 megfeleljen az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek,
 valamennyi szabályzatban előírt feljegyzés azonosítható legyen és meg legyen határozva
a megőrzési ideje,
 hiteles bizonyítékául szolgáljon a dokumentált eseménynek,
 visszakereshetők legyenek.
A környezetközpontú irányítási eljárásokban előírt feljegyzések megőrzéséért az azokban
megnevezett vezetők, illetve személyek felelősek.
Minden feljegyzést jól olvashatóan és azonosíthatóan készítünk el. Rendezetten, visszakereshető
módon tároljuk és biztosítjuk az állapotuk megóvását. A szervezeti egységek vezetői, illetve az
intézményi és tanszéki környezetirányítási felelős munkatársak kötelesek az általuk kezelt, őrzött
feljegyzéseket és a környezetirányítás vezető és/vagy környezetirányítási megbízott részére
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igény esetén rendelkezésre bocsátani, illetve az előírt feljegyzéseket a kibocsátója köteles
megküldeni a hatóságok, érdekelt felek részére.
A környezetközpontú irányítási rendszer feljegyzéseit a - minőségirányítási feljegyzésekkel
megegyezően - minden szervezeti egységnél a Minőségirányítási Eljárásokban előírtak szerint
iktatják, tárolják, illetve továbbítják.
A feljegyzéseket a vonatkozó eljárások követelményeinek megfelelően jól olvasható kivitelben
kell készíteni, védve a sérüléstől, rongálódástól, elvesztéstől, hozzáférhető módon tárolva és
biztosítva a visszakereshetőséget, valamint az elemzés lehetőségét.
A környezetközpontú irányítási rendszerhez kapcsolódó feljegyzések - a rájuk vonatkozó eljárás
szerinti szabályozott ideig – megőrzésre kerülnek.
A feljegyzések selejtezéséről és a selejtezés módjáról, az előírt megőrzési időt követően a
dokumentum megőrzéséért felelős vezetők döntenek. Az előírt megőrzési időt a tárgyévet
követően értelmezzük.
Az elektronikusan kezelt feljegyzések, adatbázisok kezelésekor is biztosítani kell az ellenőrzött
hozzáférést és a szükséges elemzések lehetőségét, valamint, hogy azok a rendszerbe történő
bármilyen beavatkozáskor olvashatók (visszakereshetők) maradjanak.
A környezetközpontú irányítási rendszerben alkalmazott bizonylatokat a tevékenységre
vonatkozó eljárások írják elő, s azok mellékleteit képezik.
4.5.5. Belső audit
A környezetközpontú irányítási rendszer rendszeres felülvizsgálatára olyan szabályozást
működtetünk amely:


megfelel az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek,



tervezetten valósul meg és a teljes környezetközpontú irányítási rendszert lefedi,



kijelöli a feltárt hibák javítását.

A belső auditok célja a környezetközpontú irányítási rendszerszabványoknak, illetve a
szabályozásoknak megfelelő működés igazolása, illetve információszolgáltatás a felső vezetés
számára. A felülvizsgálat végrehajtásának módját ME/82-01 A belső audit szabályozása című
eljárás írja elő, és a környezetirányítás vezető koordinálásával kerül végrehajtásra.
A felülvizsgálatok a környezetirányítás vezető által készített, a Dékán által jóváhagyott audit
terv alapján történnek auditorok által. A tervszerű felülvizsgálatok mellett – jelentős környezeti
probléma esetén – soron kívüli célvizsgálat elrendelése is azonos módon történik.
Az auditorokat a környezetirányítás vezető javaslatára a Dékán bízza meg. Auditoraink a
környezetközpontú irányítási rendszert jól ismerő, felkészült szakemberek, akik a vizsgált
területen semmilyen felelős funkciót nem viselnek és a vizsgálat által érintett személyekkel
nincsenek függelmi viszonyban. Auditoraink minimum belső auditori képzettséggel
rendelkeznek. A belső auditok elvégzésére a környezetirányítási vezető külső auditort is kérhet
fel.
Az audit végrehajtását a környezetirányítás vezető koordinálja, és a megvalósítást nyilvántartja.
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A környezetirányítás szervezetét érintő környezetközpontú irányítási belső-felülvizsgálat
lefolytatása a Dékán hatásköre. Feladata az auditorok irányítása, felügyeli (vagy vezeti) a
felülvizsgálatot, ellenőrzi és jóváhagyja az arról készített jelentést.
A felülvizsgálatot kérdéslista alapján végzik és értékelik az auditorok. A felülvizsgálat vezetője
az elvégzett vizsgálatról környezetirányítás vezetővel egyeztetve jelentést készít, majd
meghatározzák a szükséges helyesbítő tevékenységeket. Az elrendelt helyesbítő tevékenységek
végrehajtásának hatékonyságát a környezetirányítás vezető ellenőrzi, vagy ellenőrizteti és
tájékoztatja a Dékánt.
A környezetközpontú irányítási rendszer auditjának feljegyzéseit jelen kézikönyv 4.5.3. fejezete
szerint őrizzük meg.
4.6. Vezetőségi átvizsgálás
A környezetközpontú irányítási rendszer vezetőségi felülvizsgálatára olyan szabályozást
működtetünk, amely:


megfelel az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek,



biztosítja a szükséges információkat a hatékony átvizsgáláshoz,



lehetővé teszi a környezetközpontú irányítási rendszer alkalmasságának megítélését,



kiterjed a környezeti politika és a kitűzött célok elérésének a mérlegelésére.

Az átvizsgálást a Kar Minőségirányítási Kézikönyvében rögzítettek alapján – kiegészítve a
környezetközpontú irányítási rendszer követelményeivel - a Dékán évente legalább egy
alkalommal folytatja le.
Az előterjesztést a intézményi és a tanszéki környezetirányítási felelősök, a környezetirányítási
megbízott és a környezetirányítás vezető állítja össze, és a környezetirányítás vezető terjeszti elő.
Az előterjesztés tartalmazza:
 a környezeti politikában lefektetett elvek megvalósulását,
 a célkitűzések teljesülését,
 a programok teljesülését (vagy a teljesítés hiányosságait),
 a jogszabályi megfelelés értékelését,
 a környezetközpontú irányítási auditokon feltárt eltéréseket, azok helyesbítésének
helyzetét,
 az eltelt időszak kiugró környezetterheléseit, azok kivizsgálásának eredményeit,
 a környezetközpontú irányítási rendszer folyamatos megfelelőségének és hatásosságának
átvizsgálását a változó (belső és jogszabályi) körülmények között,
 az eltelt időszak vészhelyzeteit (ha volt ilyen), és a megtett intézkedéseket,
 az érdekelt felek részéről tett bejelentéseket,
 a hatóságok ellenőrzéseinek eredményeit.
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Környezetirányítási Kézikönyv
4. fejezet
A környezetközpontú irányítási
rendszer követelményei

Kiadás száma: 2.
Kiadás dátuma: 2010.05.05.
Oldalszám: 21/21

A vezetőségi átvizsgálásról jegyzőkönyvet készítünk, amelyben a meghatározzuk a szükséges
intézkedéseket. A jegyzőkönyv alapján a minőség- és környezetirányítás vezető feladattervet
készít és ad ki, amelynek végrehajtását időszakonként leellenőrzi, és a szükséges jelentést
elkészíti.
A vezetőségi átvizsgálás feljegyzéseit ezen kézikönyv 4.5.3. fejezete szerint őrizzük meg.
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