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4. Lecke

A környezetvédelem szabályozása



Környezetközpontú irányítási
rendszerek (KIR)

Mindennél fontosabbnak tekintik a környezettudatos 
magatartást és erre építik fel a stratégiájukat

ISO-14000: az ISO által készített környezetvédelmi 
szabványok összessége
• saját környezetpolitika és célkitőzések kialakítása
• a célkitőzéseket szolgáló programok megvalósítása
• környezeti teljesítmény mérése
• hibák kijavítása
• a környezeti teljesítmény növelését szolgáló rendszer

monitoringja



Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001) 
(the International Standards Organisation) 

 

TOTAL 444...
Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet

Cél: az EMAS-hoz hasonlóan - a jobb környezetvédelmi vezetés 
kialakítása

• 2001-ben lépett érvénybe: új Rendelet
• az EN ISO 14001 szabvány kiemelt kezelése
• követelmény (lásd. EN ISO 14001:1996 4. pontja): 

- Általános követelmények
- Környezeti politika 
- Tervezés 
- Bevezetés és mőködés 
- Ellenırzı és helyesbítı tevékenység 
- Vezetıségi átvizsgálás 



Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001) 
(the International Standards Organisation) 

 

TOTAL 555...
Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet

Jellemzık:
• a környezetvédelmi vezetési rendszerben a jelentıs környezeti hatást 

okozó környezeti tényezık szigorú dokumentálása

• mutatószámok képzésével és megválasztásával a szervezet környezeti 
teljesítményének évrıl-évre történı javítása

• a hatóságok, a nyilvánosság és más érdekelt felek igényeinek 
megfelelımódon összeállított és nyilvánosságra hozott dokumentáció

• a nyilvánosság tájékoztatása a szervezetrıl és a szervezet környezeti 
teljesítményérıl



Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer
(The Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) 

 

TOTAL 666
Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet

Jellemzıi:
• ipari vállalatok önkéntes részvételén alapul
• bevezetése 1993. július (EMAS Regulation 1836/93); 
• 1995 áprilisa óta hatályos
• kiterjesztése nem csak ipari vállalatokra (átdolgozott EMAS rendeletet 

2001-ben; EC761/2001) 

Cél: a környezeti teljesítmény értékelés és 
fejlesztés támogatása

a nyilvánosság tájékoztatása a szervezetrıl és 
a szervezet környezeti teljesítményérıl



Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer
(The Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) 

 

TOTAL 777...
Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet

Jellemzıi:
• hatókör: az összes szektor, beleértve a helyi önkormányzatokat és az oktatást is
• az ISO14001 szabvány által alkalmazott szerkezet átvétele az EMAS szerinti 

hitelesítéséhez 
• az EMAS szerint hitelesített szervezetek feltüntethetik az új EMAS védjegyet
• a környezetvédelmi nyilatkozat szerepének megerısítése a nyilvántartott szervezetek

és érdekelt felek közötti kommunikáció érdekében
• több figyelem az indirekt hatásoknak, beleértve a beruházásokat, adminisztratív és 

tervezési döntéseket, gyártási eljárásokat, a szolgáltatások választékát és 
összeállítását. 



Az EMAS és ISO közötti különbségek (1)

 

TOTAL 888...

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet

• EMAS az Európai Unió rendelete

• az EN ISO14001-es szabványt a Nemzetközi Szabványügyi Testület 
adja ki



Az EMAS és ISO közötti különbségek (2)

 

TOTAL 999...Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet

• Elızetes átvilágítás:
Az EMAS megköveteli a hitelesített elızetes környezeti átvilágítást, 
az ISO nem 

Lényegi eltérések:

• Nyilvánosság:
Az EMAS megköveteli, hogy a politika, a program, a 
környezetvédelmi vezetési rendszer és szervezeti teljesítmény 
részletei nyilvánosan hozzáférhetıek legyenek a környezeti 
nyilatkozat részeként. 
Az ISO csak a politikát követeli meg, hogy nyilvánosan 
hozzáférhetı legyen. 



Az EMAS és ISO közötti különbségek (3) 

 

TOTAL 101010...

Lényegi eltérések:

• Audit:

Az ISO 14001 is megköveteli az auditot, bár gyakoriságát nem írja 
elı. 

Az EMAS audit módszerének kidolgozása részletesebben 
szabályozott.

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



Az EMAS és ISO közötti különbségek (4)

 

TOTAL 111111...

Lényegi eltérések:

• Szerzıdı vállalkozások és beszállítók:

EMAS - nagyobb befolyás a szerzıdı vállalkozásokra és a 
beszállítókra.
Megköveteli a beszerzési hatások győjtését és hogy a szerzıdı
vállalatok és beszállítók megfeleljenek a szervezet környezeti 
politikájának. 

ISO 14001 - megköveteli a kommunikációt a szerzıdı
vállalkozásokkal és szállítókkal .

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



Az EMAS és ISO közötti különbségek (5)

 

TOTAL 121212...

Lényegi eltérések:

• Elkötelezettségek és követelmények: 

EMAS – kiköti:
a szervezeteknek csökkenteni kell a környezeti hatásokat 

a piacon elérhetı és megvalósítható legjobb technológiára való
törekedés (BAT- Best Available Technology) 

ISO 14001 - nem írja elı a mértékét, hogy mennyit kell javítani a 
teljesítményen

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



Kérdések a leckéhez

• Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) 

• Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 
14001 the International Standards Organisation) 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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5. Lecke

Környezetvédelmi hatásvizsgálatok



Környezetvizsgálati, átvilágítási eljárások

 

TOTAL 171717...

• Környezeti Hatásvizsgálatok (KHV, SHV)

• Integrált szennyezés megelızés és szabályozás (EKHE/IPPC) 

• Környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



Környezetvédelmi Hatásvizsgálat
(Environmental Impact Assessment)

(KHV; EIA) 

 

TOTAL 181818

Cél: az egyes projektek (pl. ipar, közlekedés, a turizmus, egy 
beruházás) környezeti elemekre, folyamatokra - lehetıleg 
mennyiségi formában - azonosított környezeti hatásainak 
felmérése, meghatározása. 

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



Környezetvédelmi Hatásvizsgálat
(Environmental Impact Assessment)

(KHV; EIA) 

 

TOTAL 191919

Feladat:

• hatások jellegének, mértékének és a hatásviselıknek, 
hatásterületeknek a meghatározása

• a döntéshozók támogatása annak megállapításában, hogy az adott 
projekt milyen jelentıségő hatással bír a környezetére és milyen 
megoldások szükségesek a kedvezıtlen hatások kiküszöbölésére

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



Stratégiai Környezeti Hatásvizsgálat
(Strategic Environmental Assessment)

(SHV; SEA) 

 

TOTAL 202020

Cél:   egy terv/program stratégiai környezeti hatásfelmérése, 

a nagy számú és igen változatos – pl. a közlekedéstıl az egyetemi 
kutatási programokig terjedı - beavatkozások, fejlesztések 
környezetvédelmi hatásait, 
a fenntarthatósággal összefüggı jelentıségét, megadva azok 
pozitív/negatív megítélését, minısítését

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



Stratégiai Környezeti Hatásvizsgálat
(Strategic Environmental Assessment)

(SHV; SEA) 

 

TOTAL 212121

Jellemzık:

• az eljárás rendszerint megelızi a fejlesztési javaslatokat

• lehetıvé teszi, hogy a javasolt fejlesztéseknél, beavatkozásoknál 
figyelembe lehessen venni a környezetvédelmi szempontokat, 
igényeket is

• elısegíti
- a fenntartható fejlıdés szempontjainak érvényesítését
- a negatív környezeti hatások kiküszöbölését, minimálisra 
csökkentését. 

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



A SEA és EIA (KHV)  közötti különbségek

 

TOTAL 222222

MEGNEVEZÉS SEA (TERVEK /PROGRAMOK ) EIA  (PROJEKTEK ) 

Célok/hatásterület globális, nemzeti és regionális fıként helyi (lokális) 
Változatok (alternatívák)  a meglévı infrastruktúra, pénzügyi 

eszközök, telepítés térségi egyensú-
lyának hatékonyabb kihasználása, 
fejlesztése stb.  

telepítés, mőszaki kialakí-
tási és mőködtetési válto-
zatok 

Adatok vegyesen a leíró és a mennyiségi 
adatok, információk 

fıleg mennyiségi 

A hatásbecslés módszerei egyszerő, gyakran mátrixokra és a 
szakértıi véleményekre alapul, a bi-
zonytalanságok sokszor magas szint-
je mellett 

komplex és rendszerint 
mennyiségi adatokra ala-
pozott 

Kimenetek/megállapítások széles spektrumúak, nagy léptékőek részletezettek 

 

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



Integrált szennyezés megelızés és szabályozás
(Integrated Pollution Prevention and Control)

(EKHE/IPPC)

 

TOTAL 232323

Az EK az IPPC irányelvet 1996-ban vezette be.

Cél: a vállalatok mőködésének szabályozása a termelési folyamatok 
szintjén
bevezetve a megelızı jellegő szemléletet
kibocsátási határértékeket követel meg + a legjobb elérhetı
technika (Best Available Techniques; BAT) alkalmazását

Új létesítményekre elıírja az egységes környezethasználati 
engedély megszerzését a tevékenység kezdetével egy idıben

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



Környezetbarát termékjelzés: öko-címke

 

TOTAL 242424...

• a jó minıségő és kedvezı környezeti tulajdonságú termékek 
elıállítására, forgalmazására, használatára

• a környezeti tudat fejlesztésére

• a környezetbarát gazdasági szerkezet kialakításának 
elısegítésére

Cél:
a gyártók, szolgáltatók, forgalmazók, fogyasztók tájékoztatása 
és ösztönzése 

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



Környezetbarát termékjelzés: öko-címke

 

TOTAL 252525...

Jellemzık:
• 1992-ben hozták létre a fogyasztási cikkek (az élelmiszerek, az italok 

és a gyógyszerek kivételével) és a szolgáltatások (termékek) 
környezetbarát megkülönböztetı jelölésére. 

• használatának feltételeit szabályozzák 
(Európai Parlament és a Tanács 1980/2000/EK számú rendelete, 
hazánkban a 83/2003. (VI. 7.) sz. Korm. Rendelet)

• elnyerése
a termékek megfelelése az EU tagállamok által kidolgozott 
környezetvédelmi feltételeknek

életútelemzés (Life Cycle Assessment: LCA) alapján határozták meg

jelenleg 23 termékcsoportra van kidolgozott feltételrendszer
Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



A környezettudatos irányítás, vezetés intézményesített keretei

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet



Kérdések a leckéhez

• Környezetvédelmi Hatásvizsgálat 
(Environmental Impact Assessment)(KHV; EIA) 

• Stratégiai Környezeti Hatásvizsgálat (Strategic 
Environmental Assessment) (SHV; SEA)

• Integrált szennyezés megelızés és szabályozás 
(Integrated Pollution Prevention and Control) 
(EKHE/IPPC)



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!



Környezeti elemek védelme
II. Talajvédelem

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc
TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modulGazdaságtudományi ismeretek I. Kö zgazdaságtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MScTERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul 



6. Lecke

Talajtani alapok



A Nap szerepe a talajképzıdésben

Az erıforrások osztályozása
A geológia felosztása

A talajok képzıdésének feltételei



Nap szerepe a talajképz ıdésben
• A Föld a naprendszer bolygója, ezért mőködése 

elsısorban a Nap tevékenységétıl függ. A Nap 
energiája biztosítja azt a minıségő és intenzitású fényt 
és sugárzást, amely a Föld hımérsékleti és 
fényviszonyait eredendıen meghatározza. 

• A beérkezı energiát a légköri gázok és vízpára 
szétszórják, ezzel tompítják.

• A víz körforgását szintén a Nap energiája biztosítja
• A beérkezı energia napi és éves ciklusai szélsıséges 

hımérsékletingadozásokat eredményeznek. A 
hımérsékletingadozások és a víz együttesen a felszíni 
kızetek mállását eredményezik



• A mállást a csapadék savanyú kémhatása gyorsítja.
• A villámlások következtében keletkezı nitrátok a mállott 

kızet tápanyagellátásához járulnak hozzá.
• A világőrbıl érkezı meteoritok pora mindenféle makro-

és mikroelemmel dúsíthatja a Föld felszínét.
• A mállásnak indult kızeteken a hıoptimumon belül 

megteremtıdnek a növények számára nélkülözhetetlen 
életfeltételek.

• A megtelepedı növények gyökérzetükkel mechanikusan 
és  biokémiai úton folytatják a kızetek elaprózását, 
amely hosszabb idıszak alatt talajjá változik. 

Nap szerepe a talajképz ıdésben



Az erıforrások osztályozása

Tengeri áramlatokTermálvíz

BiomasszaHullámzásHasadóanyag

TalajVíz, VízenergiaFöldgáz

Vízi élıvilágLégkır, szélTızeg

ÁllatvilágGeotermikus 
energia

Nem fém 
ásványok

Kıolaj

Növényvilág, 
erdı

NapenergiaFémekKıszén

Élı környezeti 
elemek

Élettelen környezeti 
elemek

Újrahasznosítható
anyagok

Főtıanyagok

Megújuló erıforrásokFogyó erıforrások

Forrás: Bora Gy.– Korompai A. (szerk.) (2003) 



A talajok kialakulása és alaptípusai

A talajképzıdés három legfontosabb alapfeltétele:
• alapkızet, mint a képzıdı talaj fı alapanyaga és 

hordozója,
• víz (idıszakos fagyhatár feletti hımérséklet),
• növényzet (egész évben, vagy a melegebb 

évszakokban).

• A talaj a Földkéreg legfelsı, termékeny takarója. 
• Multidiszperz rendszer. 
• Vastagsága néhány centimétertıl néhány m-ig  
terjed, de teljesen hiányozhat is. 



A Föld szférái
Föld (Gaia, Terra): anyag – energia rendszer,

alrendszerei:

gravitoszféra (gravitációs tér)
magnetoszféra ( mágneses tér )
atmoszféra (légkör)
hidroszféra (vízburok)
litoszféra (kızetburok)
földköpeny
asztenoszféra (a litoszféra alatti képlékeny rész)
szilárd alsó köpeny (mezoszféra)
centroszféra (földmag)
bioszféra (élıvilág)
pedoszféra (talaj)

Forrás CSERNY TIBOR, VINCZE PÉTER: Általános földta n I.



Geológia 
görög szó : gé – föld, logosz – tudomány )

• Az alapkızetek vizsgálatával a geológia tudománya foglalkozik. 
• A Kárpát-medence geológiai képzıdményei minden szempontból 

nagyon változatosak. Itt érintkezik egymással két eltérı minıségő
kızeteket tartalmazó tektonikai lemez, úgymint az afrikai és ázsiai 
nagylemezek. Ezek határvonalán találjuk a legintenzívebb 
vulkántevékenység nyomait, és legnagyobb tavainkat. 

• A geológiai képzıdmények a nagylemezeken belül is nagy 
változékonyságot mutatnak, ásványi és kémiai összetételüket, 
szemcseméret-megoszlásukat, vagy fizikai és kémiai mállással 
szembeni ellenállóságukat tekintve. 



A geológia felosztása

Vízföldtan, környezetföldtan, talajtan-
agrogeológia, geokémia, ércteleptan, 
mérnökgeológia, geofizika, 

Az általános és regionális földtan 
eredményeinek alkalmazása 
gyakorlati problémák, pl. víz, olaj  és 
más ásványi nyersanyagok kutatása, 
agro-és mérnökgeológiai feladatok 
megoldására,

Alkalmazott földtan

Természeti földrajz és a földtan 
szinte minden rokon tudományágai

A Föld kisebb-nagyobb térségeinek 
földtani felépítése, fejlıdéstörténete

Regionális földtan

İslénytan, rétegtan, ısföldrajz, 
ıséghajlattan

Földünk és az élıvilág  múltja, 
fejlıdése és a földtani folyamatok 
térbeli és idıbeli változásai

Tört éneti földtan és 
rétegtan (sztratigráfia)

Ásvány- és kızettan, szerkezeti 
földtan, geomorfológia, geokémia, 
geofizika

A Földet felépítı anyagok, az 
endogén és exogén folyamatok, 
valamint a megjelenési formák 
kapcsolata

Általános vagy elemzı
földtan

SegédtudományaiVizsgálatának céljaA földtan tudományága

Forrás CSERNY TIBOR, VINCZE PÉTER: Általános földta n I.



Az alapkızetek
A magmás k ızetek

A magma: a litoszférában elhelyezkedı, nagy nyomás alatt álló, izzón folyós, 
fıleg szilikátos összetételő kızetolvadék, ami a földkéreg minden anyagának 

ısforrása. A kéreg jelentıs részét a magmás kızetek alkotják.
A magmás tevékenység a vulkanizmus és a plutonizmus együttese

Üledékes k ızetek
Aprózódás – ( Mállás ) – Szállítás – Felhalmozódás - K ızetté válás

Az üledékes kızetek rendszerezése 
(keletkezési körülményeik, szemcsenagyságuk és anyagi összetételük alapján:

vulkáni törmelékes üledékes kızetek (piroklasztitok) törmelékes üledékes kızetek
vegyi és biogén kızetek vegyes típusú kızetek

Forrás CSERNY TIBOR, VINCZE PÉTER: Általános földta n I.



Az alapkızetek
Metamorf k ızetek

A kızetmetamorfózis (=kızetátalakulás) a már meglévı kızetnek szilárd 
fázisban újabb kızetekké való alakulását jelenti. A szilárd fázisban 
végbemenı átalakulás a Föld mélyében uralkodó fizikai és kémiai 

feltételek hatására következik be. A folyamat két legfontosabb tényezıje a 
nyomás és a hımérséklet. Elméletileg a metamorf folyamatok „zárt térben”
játszódnak le, azaz a környezetükbıl nem vesznek fel, és nem is adnak le 
neki anyagokat. Gyakorlatilag azonban csekély mennyiségő oldószer (víz) 
is jelen van.Ha a metamorfózis során a kızet ásványos összetétele nem 
változik izofázisos vagy izokémiai átalakulásról beszélünk (pl. mészkıbıl 

márványlesz). Allofázisos vagy allokémiai az átalakulás, ha a folyamat 
során új ásványok keletkeznek, megváltozik az eredeti kızet szerkezete 

és szövete is (pl. olivin tartalmú kızetbıl szerpentinit keletkezik). 

Forrás CSERNY TIBOR, VINCZE PÉTER: Általános földta n I.



Kérdések a leckéhez

• A talajok kialakulása és alaptípusai

• A geológia felosztása
• Az alapkızetek csoportosítása



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


