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Kivonat 

 
A tanulmány felé píté se kettő s. Kiindulási pontké nt a környezetszennyezé s által 

okozott egé szsé gügyi problé mákkal foglalkozik, erre é pítkezve a környezeti tájé koztatás 

fontosságára koncentrál. 

Az első  fejezetben a hazai lakosság egé szsé gügyi állapota é s a környezet állapota 

közötti kapcsolatot vizsgáljuk, nagymé rté kben alapozva a Nemzeti Környezet-egé szsé gügyi 

Akció program megállapításaira.  

A környezeti tájé koztatás vizsgálata során a második fejezetben a kötelező  

tájé koztatás különböző  – nemzetközi, ezen belül kiemelten az EU-s, illetve hazai – forrásait 

tekintjük át. 

A harmadik fejezetben a kötelező  tájé koztatáson tú lmenő , a termelő i szfé ra 

gyakorlatában megfigyelhető  önké ntes tájé koztatási eszközöket vizsgáljuk meg. 

Tanulmányunk negyedik fejezeté ben a különböző  országok gyakorlatában alkalmazott 

szennyező anyag-kibocsátási adatbázisokkal foglalkozunk, kiemelten kezelve a Szennyezé s 

Kibocsátás é s Á tviteli Jegyzé ket (Pollutant Release and Transfer Register – PRTR), mint 

környezetpolitikai eszközt. A tanulmány lezárásaké nt egy ké rdő íves felmé ré s eredmé nyeirő l 

számolunk be, hogyan viszonyul a hazai lakosság a szennyező anyag nyilvántartási listákhoz. 
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Bevezetés 
 

Az emberi egé szsé gre az é letmó d, a genetikai adottságok, az egé szsé gügyi ellátás stb. 

mellett jelentő s hatást gyakorol a környezet állapota is. A környezet állapotát egyre növekvő  

mé rté kben é rintik az emberi tevé kenysé g során kibocsátott szennyezé sek é s az ember által 

lé trehozott vegyi anyagok, mindezeknek fontos környezet-egé szsé gügyi hatásai vannak. 

A tudományos é s az ipari fejlő dé s hatására egyre több vegyi anyagot ismerünk é s 

vagyunk ké pesek mestersé gesen elő állítani. Megfigyelhető  tendencia az is, hogy az é let egyre 

több területé n é s összessé gé ben egyre nagyobb mennyisé gben használjuk fel ő ket.  

A dolgozat első  fejezeté ben azt mutatjuk be, hogy a környezetszennyezé s, illetve a 

különböző  – ember által lé trehozott vagy emberi tevé kenysé g következté ben lé trejövő  – vegyi 

anyagok elő állítása é s felhasználása milyen kockázatot jelent az emberi egé szsé gre é s a 

termé szeti környezetre, azaz a veszé lyes é s egyé b szennyező  anyagokhoz milyen környezet-

egé szsé gügyi problé mák kapcsolható ak.  

A különböző  anyagok hatásainak azonosítása é s a kockázatcsökkenté s mellett nagyon 

fontos a megfelelő  tájé koztatás, hiszen az é rintetteknek (pé ldául vállalatok alkalmazottai, 

helyi lakosság stb.) joguk van az ő ket é rintő  kockázatok megfelelő  szintű ismereté re. Mivel a 

leginkább veszé lyes anyagok elő állításában é s felhasználásában, valamint a 

szennyező anyagok kibocsátásában viszonylag nagy szerepe van a termelő i szfé rának, 

dolgozatunkban a termelő i szfé ra szerepé t vizsgáljuk meg ré szletesebben a vegyi anyagokkal 

é s a szennyezé ssel kapcsolatos tájé koztatást illető en.  

Dolgozatunk második felé ben ennek megfelelő en elő ször áttekintjük a 

környezetszennyezé sre, illetve a veszé lyes anyagokra vonatkozó  tájé koztatási kötelezettsé get 

elő író  nemzetközi é s hazai legfontosabb jogszabályokat (második fejezet). 

Ezután a harmadik fejezetben megvizsgáljuk a jogi szabályozáson tú lmenő  – egyes 

vállalatok vagy iparágak által alkalmazott önké ntes – tájé koztatási lehető sé geket. 

Vé gül pedig a negyedik fejezetben az OECD által kezdemé nyezett tájé koztatási 

eszköz, a PRTR (Szennyezé s Kibocsátási é s Á tviteli Jegyzé k) nemzetközi é s hazai 

bevezeté sé nek tapasztalatait, lehető sé geit tekintjük át. 
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1. Kö rnyezet-egészségügy 
 

A jelenkori civilizáció  által okozott veszé lyek globális é s távlati hosszan tartó  jellegé t 

nem ré gen ismerte fel az emberisé g. A környezetvé delem ú jkori filozó fiája ezé rt nem tekint 

vissza hosszú  mú ltra. Sokak szerint Rachel Carson (1962) Né ma Tavasz címmel megjelent 

munkájához köthető  az ú j korszak, aki mint szakíró  igen megrázó an ecsetelte a ké miai 

anyagok, első sorban a DDT é s más peszticidek, gomba- é s rovarölő  szerek alkalmazásának 

tragikus következmé nyeit az Egyesült Á llamokban, elő revetítve a jövő t. 

A szűk látó körű, csak gazdasági prioritásokat figyelembe vevő , az emberi é s 

termé szeti é rté keket kizsákmányoló  szemlé let következmé nyei pusztítják a társadalmat nem 

fertő ző  kró nikus betegsé gek é s korai magas halálozás formájában. Társadalmi, bioló giai 

lé tünk monitoraké nt tekinthetjük a lakosság egé szsé gi állapotának jellemző it. 

Az emberisé g é letteré nek rohamos bő vülé se megbontotta a termé szet eddigi egysé gé t. 

Az ipari lé tesítmé nyek levegő -, víz-, talajvízszennyező , ó zonlyuk növelő  hatása közismert. A 

mező gazdaságban felhasznált vegyi anyagok, hormonok, antibiotikumok stb. mind ez ellen a 

harmó nia ellen dolgoznak. Ehhez társul a korunk diktálta é lettempó , az ebbő l adó dó  stressz, a 

helytelen táplálkozási szokások, é s a mozgáshiány. Ugyanakkor a szorongás a fé lelem, 

szociális feszültsé gek az utó bbi é vekben fokozó dó  lé tbizonytalanság, is jelentő s té nyező  a 

lakosság egé szsé gi állapotának romlásában. 

Korunk egyik nagy ellentmondása, hogy míg az orvostudomány fejlő dé se 

következté ben a betegsé gek é s a halálozások száma csökken, a szaporodó  emberisé g eltartása 

egyre nehezebbé  válik. A mind nagyobb számú  ember lé té vel é s tevé kenysé gé vel hovatovább 

tönkreteszi azt a környezetet, amely – kifogástalan működé se eseté n – biztosíthatná a 

nagyszámú  né pessé g zavartalan é leté t. 

A civilizáció  átalakítja a környezetet, ez a változás napjainkban egyre inkább olyan 

irányú  is, hogy hatására az emberi szervezet megbetegszik, de legalább is állandó  

alkalmazkodásra ké nyszerül. a növekvő  megterhelé s, a fokozott igé nybevé tel, az emberi 

organizmusba jutó  idegen anyagok miatt kó ros szervezeti folyamatok indulnak el é s válnak 

egyre sú lyosabbá. Így jönnek lé tre a civilizáció s ártalmak.(Dé si Illé s) 

Azé rt, hogy a környezetünk pusztulása – é s ezáltal az emberisé gé  is – ne teljesedjen 

be, é s é p környezetben egé szsé ges emberek é lhessenek, a megelő ző  orvostudomány 

viszonylag ú j ágai, az elmé leti tudományt jelentő  környezetegé szsé g-tan é s a gyakorlati 
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cselekvé st vé grehajtó  környezet-egé szsé gügy lé pett – más tudományok mellett – sorompó ba. 

Cé ljuk megteremteni a környezet é s az ember harmó niáját. A környezet károsításának, 

denaturálásának a megakadályozásával megelő zni a lakosság egé szsé gé nek a rombolását. 

Biztosítani az emberek számára a jó  ízű, szennyezé s-mentes ivó vizet, a tiszta levegő t, az 

egé szsé ges, hulladé kmentes talajt. Elé rni, hogy utó bbiak, amelyek alapvető  lé tszüksé gleteink, 

ne veszé lyeztessé k az egé szsé günket. 

A lakosság egé szsé gi állapotát számos (ú n. kockázati) té nyező  határozhatja meg. A 

rizikó té nyező k tú lnyomó  többsé ge első sorban betegsé gekre hajlamosító , fenntartó  (ú n. 

másodlagos) ok, é s nem közvetlen kiváltó  té nyező . 

 

Az egé szsé gi állapotot befolyásoló  kockázati té nyező k (www.antsz.hu): 

1.) Egyé ni endogé n té nyező k: 

-  veleszületett genetikai adottságok; 

- szerzett tulajdonságok, amelyek örökletes té nyező ktő l, nemtő l, kortó l is függenek; 

- é letkor, nem. 

2.) É letmó d, é letvitel: 

- táplálkozási szokások; 

- é lvezeti szerek fogyasztása. 

3.) Lakó környezeti té nyező k: 

- termé szetes é s é pített környezet közegeinek fizikai, ké miai, bioló giai té nyező inek 

állapota; 

- város- falu; 

- ipari- mező gazdasági; 

- szolgáltatások. 

4.) Munkavé gzé ssel, munkakörnyezettel kapcsolatos té nyező k: 

- munkavé gzé sbő l, munkakörnyezetbő l származó  fizikai, psziché s megterhelé s; 

- fizikai (hő , zaj, rezgé s, ionizáló , nem ionizáló  sugárzás) kó roki té nyező k; 

- ké miai (gáz, gő z, füst, aeroszol, por, rost) kó roki té nyező k; 

http://www.antsz.hu
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- bioló giai (mikrobioló giai) kó roki té nyező k; 

- pszicho-szociális kó roki té nyező k. 

5.) Társadalmi, gazdasági (mikro- é s makro-) környezeti té nyező k 

6.) Az egé szsé gügyi, szociális ellátáshoz való  hozzáfé ré s  

 

Hazánkhoz hasonló  társadalmi é s gazdasági fejlettsé gű országokban az idült nem 

fertő ző betegsé gekben való  megbetegedé sek é s halálozásé rt: 

- 40%-ban az é letmó ddal összefüggő  té nyező k, 

- 20-25%-ban környezeti ártalmak, 

- 20-25%-ban genetikai adottságok é s  

- 10-15%-ban az egé szsé gügyi ellátás hiányosságai a felelő sek. 

Egy másik szakirodalmi felsorolás az okok háttere közé  sorolja mé g: 

- hiányos egé szsé gkultú rát, 

- az ország gazdasági fejlettsé gé nek, teljesítő ké pessé gé nek hiányosságait, 

- é s a társadalmon belüli egyenlő tlensé geket. 

A kedvező  környezeti (termé szeti) hatások csökkené se, a kedvező tlenek megjelené se 

az ember egé szsé gi állapotát kedvező tlenül befolyásolja. Az ártalmas környezeti hatások 

megszünteté se vagy mé rsé klé se egyé ni é s populáció s szinten egyaránt kedvező en hat az 

egé szsé gi állapotra. 

A halálokok közül né pegé szsé gügyi jelentő sé gűek a vezető  halálokok, mivel ezek 

komoly társadalmi terhelé st, é leté v-vesztesé get eredmé nyeznek é s az é letminő sé g romlásához 

vezetnek. 

A magyar lakosság egé szsé gi állapotát mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy 

világelső sé get mondhatunk magunké nak több nem fertő ző  kró nikus megbetegedé s eseté ben, 

pl. a daganatos halálozásban hú sz é ve.(Farkas Ilona) 

A világban pé ldátlanul áll a közé pkorú  fé rfiak halálozásának drasztikus emelkedé se. 

Harminc é v alatt háromszorosára emelkedett a 40-49 é ves fé rfiak daganatos halálozása, de a 

0-29 é ves korú ak kivé telé vel minden korosztályban jelentő s az emelkedé s. Kevé s kivé tellel 
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minden daganatfé lesé g eseté ben 100%-os vagy annál nagyobb volt az emelkedé s az elmú lt 

é vtizedek alatt. 

Mindeddig országos átlagé rté kekrő l volt szó  de a változás nem egyenletes mé rté kű az 

ország különböző  területein. Egyes megyé kben, egyes ré gió kban kiemelkedő  mé rté kű a 

halálozás emelkedé se. A magas halálozási mutató ink a lakosság egé szsé gi állapotának 

kritikus voltára hívják fel a figyelmet. Az ország jövő je szempontjábó l a legfontosabb teendő k 

közé  való  sorolást é rdemli ez ké rdé s. A hazai lakosság egé szsé gi állapota alapján 

megállapíthatjuk, hogy nálunk az emberek nem ismerik a veszé lyeket é s a vé dekezé s 

lehető sé geit. Nincsenek szé leskörű egé szsé gvé dő , megelő ző  programok é s hiányzik az 

ismeretterjeszté s, a megfelelő  oktatási anyagok. 

 

1.1. Nemzeti Környezet-egészségügyi Akció program (NEKAP) 
 

 A Nemzeti Környezet-egé szsé gügyi Akció program (NEKAP) az Egé szsé gügyi 

Világszervezet euró pai tagországainak 1994-ben Helsinkiben tartott második miniszteri 

konferenciájának dönté sé re alapozva ké szült. Hazánk vállalta, hogy az euró pai országok 

közül az első k között ké szíti el saját nemzeti programját.  

A NEKAP cé lja, hogy a né pjó lé ti é s a környezetvé delmi tárcák vezeté sé vel, valamint 

az összes é rdekelt miniszté rium, kormányzati é s nem kormányzati szervező dé s ré szvé telé vel 

helyi akció programok induljanak a lakosság egé szsé gé t megő rző  környezet kialakítása é s 

fenntartása é rdeké ben.  

A Nemzeti Környezet-egé szsé gügyi Akció program (NEKAP) az 1994-ben megtartott 

2. Miniszteriális Konferencia (Helsinki, 1994) ajánlása alapján, az Országos Né pegé szsé gügyi 

Bizottság (ONB) Környezet-egé szsé gügyi Szakmai Bizottsága (titkár dr. Pinté r Alán) é gisze 

alatt ké szült. Kidolgozásában első sorban az egé szsé gügyi é s környezetvé delmi tárca 

munkatársai játszottak vezető  szerepet, az egyes té mák különböző  tárcák szakembereibő l álló  

munkacsoportok együttműködé sé vel alakították ki. A Nemzeti Környezetvé delmi Program 

(NKP) kereté ben, de önálló  programké nt fogadta el a kormány 1996-ban é s hagyta jó vá a 

parlament 1997-ben. 
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Az Országos Né pegé szsé gügyi Bizottság a NEKAP kialakítására Szakmai 

Albizottságot hozott lé tre a Né pjó lé ti Miniszté rium é s a Környezetvé delmi é s 

Területfejleszté si Miniszté rium államtitkárainak vezeté sé vel.  

A Szakmai Albizottságban az alábbi miniszté riumok é s szakmai szervezetek vettek ré szt:  

Né pjó lé ti Miniszté rium  

Környezetvé delmi é s Területfejleszté si Miniszté rium  

Belügyminiszté rium  

Földművelé sügyi Miniszté rium  

Ipari é s Kereskedelmi Miniszté rium  

'Johan Bé la' Országos Közegé szsé gügyi Inté zet  

Közlekedé si, Hírközlé si é s Vízügyi Miniszté rium  

Környezetvé delmi Fő felügyelő sé g  

Magyar Termé szetvé dő k Szövetsé ge  

Magyar Tudományos Akadé mia  

Művelő dé sügyi Miniszté rium  

Magyar Vöröskereszt  

Országos Munkabiztonsági é s Munkaügyi Fő felügyelő sé g  

Országos Tisztifő orvosi Hivatal  

Orvosok az Egé szsé ges Környezeté rt Társaság  

Pé nzügyminiszté rium  

 

 

Támogató k  

A Nemzeti Környezet-egé szsé gügyi Akció program kidolgozását a Né pjó lé ti 

Miniszté rium, a Környezetvé delmi é s Területfejleszté si Miniszté rium, valamint a dán 

kormány é s a WHO Euró pai Környezet é s Egé szsé g Központja (WHO-ECEH) támogatja. 

A program idő tartama  

Az Akció program haté ves perió dusra ké szül. Az elő rehaladás é rté kelé sé re, az 

eredmé nyek tükré ben a prioritások ú jrafogalmazására ké té vente kerül sor.  
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Az akció program cé lja  

• A lakosság egé szsé gi állapotának javítása, az egé szsé get támogató  környezet 

kialakításának elő segíté se;  

• A legfontosabb környezet-egé szsé gügyi problé mák áttekinté se, rangsorolása é s a 

megoldási lehető sé gek országos, regionális é s lokális szinteken törté nő  áttekinté se;  

• Az egé szsé g megő rzé sé t biztosító  környezet kialakítása é rdeké ben konkré t akció k, 

finanszírozható  projektumok kidolgozása;  

• A program tervezé sé ben, majd kivitelezé sé ben az egé szsé gügyi é s a környezetvé delmi 

tárcák szoros együttműködé sé nek fejleszté se, más tárcák aktív ré szvé telé nek 

biztosítása;  

• Helyi környezet-egé szsé gügyi kezdemé nyezé sek felkarolása é s támogatása;  

• Az egé szsé ges é letmó d é s é letkörülmé nyek kialakítására irányuló  tevé kenysé gek 

támogatása;  

• A program megvaló sításához szüksé ges szakma-politikai eszközök kialakítása é s 

biztosítása;  

• Nemzetközi együttműködé sek fejleszté se;  

• A rendelkezé sre álló  pé nzügyi keretek é sszerű, prioritásoknak megfelelő  

felhasználása.  

 

A Nemzeti Környezet-egé szsé gügyi Akció program akkor é ri el a cé lját, ha regionális 

é s helyi programok kialakításához segítsé get tud adni, illetve ilyen programokhoz mintául 

szolgálhat. Ezé rt nagyon fontos cé lnak tekintjük, hogy a né pjó lé ti é s a környezetvé delmi 

tárcákhoz tartozó  illeté kes szervek, első sorban az Á llami Né pegé szsé gügyi é s Tisztiorvosi 

Szolgálat inté zetei - amennyiben mé g nincs - saját programjuk kialakításához felhasználják.  

 

A cé l elé ré se é rdeké ben vé gzett feladatok  
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• Az egé szsé gi állapot é s a környezet kölcsönhatását alátámasztó  adatok, adatbázisok 

kialakítása é s é rté kelé se, a szüksé ges informatikai hátté r biztosítása;  

• A társadalom támogatásának megszerzé se, szé leskörű kormányzati é s nem 

kormányzati összefogás megteremté se;  

• Prioritások felállítása, társadalmi/gazdasági megalapozottságának biztosítása;  

• A környezet-egé szsé gügyi igazgatás haté konyságának fejleszté se, elő segíté se;  

• A környezet-egé szsé gügy területé n a haté konyabb oktatás, nevelé s megszervezé se, a 

tudatformálás é s tájé koztatás segíté se;  

• A meglé vő  é s kialakítandó  programok harmonizálása, pl. különböző  

kormányprogramok, a Nemzeti Környezetvé delmi  

• Program, a Fenntartható  Fejlő dé s Bizottság Programja, stb.;  

• A környezeti ártalmak é s egé szsé gkárosodások megelő zé sé t szolgáló , az 

állampolgárok önálló  dönté sé t segítő  környezet-egé szsé gügyi információ k átadása, 

publikálása;  

• A jogi eszközök pontosítása. 

  

A tevé kenysé gek egy ré sze a már korábban megkezdett vizsgálatokra é pült, 

kapcsoló dott a Nemzeti Környezetvé delmi Program feladataihoz, ré szben olyan feladatokat 

kívánt megoldani, amelyekre korábban nem volt lehető sé g. 

1997-99 között 10 fő té mában kezdő dtek vizsgálatok, illetve tevé kenysé gek. A 

vizsgálatok é s kutatások azon té mákat ölelté k fel, amelyeke ma a környezet-egé szsé gügy 

legfontosabb területeit jelentik. Ezek között a levegő minő sé g, az ivó víz, a talajszennyezettsé g, 

környezet-egé szsé gügyi informatika, az oktatás, a kutatás, nemzetközi tevé kenysé gek 

szerepeltek kiemelten. 
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1.1.1. Levegőminőség 

 

A külté ri levegő minő sé g mé ré sé nek ú j megközelíté se 

Kidolgozták azt a mó dszert, amely a kibocsátások ismereté re, a szennyezé sek 

terjedé sé re é s a validált elő rejelzé sre támaszkodva pontosabb becslé sre ad lehető sé get é s 

alkalmas lehet más városokban törté nő  felhasználásra is. A mé ré si rendszer megfelel az 

Euró pai Unió ban elvárt mé ré seknek é s számításoknak. 

Jelenleg Budapest fő városban folyik hasonló  modell vizsgálat, amelyben az Országos 

Környezet-egé szsé gügyi Inté zet, az Á NTSZ Fő városi Inté zete é s más inté zmé nyek vesznek 

ré szt. 

 

Parlagfű elleni küzdelem 

Az allergiás megbetegedé sek gyakorisága világszerte emelkedik. Ennek számos oka 

van, de Magyarországon az igen erő s allergenitású  parlagfű elterjedé se sú lyos problé mákat 

okoz. A NEKAP kereté ben összehangolt felvilágosító  munka kezdő dött meg. Brosú rák, 

felvilágosító  anyagok, videofilmek ké szültek, amelyeket tervszerűen terjesztettek az 

iskolákban. Az Á NTSZ munkatársai tanfolyamokon, felvilágosító  elő adásokon mutatták be az 

allergia elleni vé gdelem lehető sé geit. 

 

Halá lozésok megoszlá sa a gyakoribb halá lokok szerint, 1998 
(Forrá s: Beszá moló a NEKAP kertében végzett tevékenységrő l 

1997-1999)

A lé gcső, a hörgő 
é s a tü dő 

rosszindlatú  
daganata

11% Akut myokardiális 
infarktus

18%

Egyé b 
ischaemiás 

szívbetegsé g
25%

Májbetegsé gek
10%

Hörghurut, 
tü dőtágulat, 

asztma
5%

Motorosjármű -
balesetek

2%

Agyé rbetegsé gek
25%

Szándé kos 
önártalom

4%



 17 

1.1.2. Vízminőséggel kapcsolatos vizsgálatok 

 

 Az ivó víz minő sé gé vel kapcsolatos országos jellegű vizsgálatok 

 Elvé gezté k az ország ivó vizeinek arzé n-, jó - é s fluorid-tartalmának felmé ré sé t. 

Országos té rké pet szerkesztettek ezen összetevő k mennyisé gi é s minő sé gi paramé tereirő l, s 

ezek alapján javaslatokat dolgoztak ki egyré szrő l az arzé n csökkenté sé nek mó dozataira, 

másré szrő l a szüksé ges jó , illetve fluorid bevitel lehető sé geire. Az arzé nnal kapcsolatos 

vizsgálatok az Euró pai Unió hoz való  csatlakozás tárgyalásain is nagy hangsú lyt kaptak. 

 Ugyancsak országos vizsgálatokat vé geztek az ivó vizek bó r é s szelé n tartalma 

tekinteté ben. 

 

 Egyedi vízellátó k minő sé ge 

 A vezeté kes víz árának drasztikus emelkedé se miatt egyre többen használják az ásott, 

vagy fú rt kutakat, amelyeket esetleg hosszú  é vek ó ta nem használtak. Hogy ezen kutak vize 

milyen minő sé gű é s milyen egé szsé gkárosítással bírhat, több megyé ben vé geztek feltáró  

ké rdő íves megkeresé sé t é s reprezentatív vízminő sé gi vizsgálatokat. Az elő zetes eredmé nyek 

alapján a lakosság egy jelentő s ré sze használja saját kú tját, ezeknek több, mint ötven 

százalé kában kifogásolt a vízminő sé g. Magas a szerves anyag tartalom, a víz nitrát tartalma s 

ezek egé szsé gkárosító  kockázatát é rté kelté k. 

 

 Termé szetes fürdő k vízminő sé ge 

 A korábban kialakított rendszert fejlesztetté k tovább a termé szetes fürdő k (folyó k, 

tavak, tározó k) vízminő sé gé nek vizsgálatára é s az adatok közzé té telé re. É rté kelté k a 

termé szetes fürdő k mikrobioló giai szennyezettsé gé t, analizálták a cianobakté rium törzsek 

elő fordulását é s toxin termelé sé t. Ez a betegsé gek megelő zé se mellett idegenforgalmi 

szempontbó l is fontos tevé kenysé g kiterjedt az ország valamennyi jelentő s fürdő jé re. 

Kiemelten vizsgálták a Balaton é s a Velencei-tó  vízminő sé gé t. Megállapították, hogy folyó ink 

vize fürdé sre általában alkalmatlan. Megnyugtató  azonban a Balaton é s a Velencei-tó  vizé nek 

mikrobioló giai minő sé ge. 
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Jó dellátás é s a golyva-gyakoriság vizsgálata 

 Az Országos Közegé szsé gügyi Inté zet é s jogutó dja é vtizedek ó ta foglalkozik a 

lakosság jó dellátásának ké rdé seivel, a golyva-gyakoriság é s a korai idegrendszeri 

károsodások detektálásával.  

 Annak ellené re, hogy a jó d-golyva ké rdé sek eredetileg nem szerepeltek a NEKAP 

feladatai között, folytatták a korábban megkezdett vizsgálatokat, nevezetesen a gyermekek 

jó d-bevitelé nek é s a golyva-gyakoriságának a felmé ré sé t. Ennek eredmé nyeké nt elké szült a 

csaknem teljes jó dté rké p, valamint az ország gyermek populáció jának golyva-gyakoriság 

felmé ré se. 

 

 

 

Az ivó víz fluorid tartalma é s a fogszuvasodás ké rdé se 

 A fogszuvasodás megelő zé sé ben – más té nyező k mellett – az optimális fluorid-bevitel 

meghatározó , amelynek forrása jobbára az ivó víz. A magyarországi ivó vizek szisztematikus 

felmé ré sé re csaknem ké t é vtizede került – a NEKAP kereté ben most ú jra vizsgálták a 

települé sek ivó vizeinek fluorid tartalmát. Megállapították, hogy a lakosság 99,95%-a a 

szüksé gesné l kevesebb fluoridot fogyaszt az ivó vízzel. Az országos fluorid té rké p lehető vé  

tette azon települé sek azonosítását, ahol az ivó víz megfelelő , vagy é ppensé ggel magas 

fluoridot tartalmaz. Ennek fontossága a fluorid pó tlás rendszeré nek megválasztásában 

keresendő . 

 Vizsgálataik alapján megfogalmazták a javaslatot, hogy a sziszté más fluorid-pó tlásra 

megfelelő  mó dszer lenne az asztali só  fluoridálása. Ennek é rdeké ben országos program 

megindítása szüksé ges. 

 

 Egyé b, a program kereté ben vé gzett vizsgálatok, fejleszté se 
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• Vízbázisok növé nyvé dő  szer szennyezettsé gé nek vizsgálatát más 

inté zmé nyekkel közösen vé gezté k. Eredmé nyek hozzájárultak az ország 

vízké szlete minő sé gé nek jobb megismeré sé hez. 

• Ú jabb diagnosztikai mó dszerek bevezeté sé t kezdté k el, nevezetesen a 

Cryptosporidium, Giardia környezet-egé szsé gügyi é rté kelé sé t rutin 

diagnosztika cé ljábó l. 

 

A vízminő sé g é s az egé szsé gi állapot megő rzé sé nek nemzetközi jogi hátteré nek 

megalapozása 

 A NEKAP kereté ben, az OKK-OKI munkatársai közreműködé sé vel nemzetközi 

tárgyalássorozaton dolgozták ki a Víz é s Egé szsé g Jegyző könyvet, amelyet a 3. Miniszteri 

Konferencián, Londonban, 1999-ben 36 ország írt alá s amely nemzetközi jogi hátteret 

biztosít a víz eredetű megbetegedé sek megelő zé sé re, kontrolljára é s visszaszorítására. 

 

1.1.3. Hulladékok és a talaj szennyezettségének környezet-egészségügyi problémái, a 
talajszennyező források felmérése 

 

A Kármentesíté si Programhoz kapcsoló dva, de önálló  munka kereté ben az Á NTSZ 

munkatársai segítsé gé vel 8 megyé ben mé rté k fel a legkülönböző bb szennyező  forrásokat 

(hulladé k lerakó k, szennyvíziszap lerakó k, veszé lyes hulladé k lerakó k, dögkutak stb.). A 

mennyisé gi é s minő sé gi adatokat tartalmazó  adatbázisok alapján kijelölhető k a kockázati 

helyek, azonosítható k a leginkább veszé lyeztetett ré gió k s rangsorolható k a kármentesíté sre 

javasolt területek. A té rinformatikai feldolgozás é s az adatbázis struktú rája a Kármentesíté si 

Program adatbázisával harmonizál. 

 

1.1.4. Munkahelyi környezet, munkaegészségügy 
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A té ma kereté ben a foglalkoztak az azbeszt-exponált munkások é s a felté telezetten 

környezeti azbeszt-exponált egyé nek daganatos megbetegedé seinek elő fordulásával. 

Megállapították, hogy – szemben a munkahelyi expozíció val – a környezeti azbeszt expozíció  

nem jelent lé nyeges kockázatot a tüdő daganatok szempontjábó l. Mó dszertani fejleszté seket 

vé geztek a passzív dozimé terek kifejleszté sé re, ami a munkahelyi expozíció  pontosabb 

mé ré sé t teszi lehető vé . 

 

1.1.5. A kémiai biztonság egyes kérdései 

A té ma csak az 1999. é vben került indításra. Ké t ré szterülettel foglalkoztak: a 

környezetszennyező , polikló rozott vegyületek környezeti é s egé szsé gi hatásaival, valamint a 

rákkeltő  expozíció nak kitett egyé nek genetikai polimorfizmusával. 

Ö sszeállították a hazai – sajnos nagyon hiányos – regisztert a fő  kibocsátásokró l é s a 

becsült emisszió ró l. Modell számításokat vé geztek ezen vegyületek terjedé sé rő l é s várható  

expozíció s kockázatró l. 

A gé n-környezet interakció , az egyes expozíció kra fogé kony egyedek azonosítása a 

jövő  kihívása. A té ma kereté ben a környezeti dohányfüst-expozíció ra fokozottan fogé kony 

egyedek azonosítását kezdté k meg. Foglalkoznak a májgyulladást okozó  vírusok é s az alkohol 

fogyasztás közös kockázati té nyező inek, az esetleges fogé konyság genetikai hátteré nek 

molekuláris analízisé vel. 

 

Ké miai biztonsággal kapcsolatos problé mák, teendő k 

• A NEKAP dokumentumban megjelölt teendő k: 

- A környezet vegyi expozíció ibó l eredő  lakossági egé szsé gkockázat é rté kelé se. 

- A „szennyező  forrás – hatásviselő  receptor” típusú  modellek alkalmazása. 

• A NEKAP kereté ben megoldott, folyamatban lé vő  feladatok: 

- Környezetszennyező  szerves kló rvegyületek környezet-egé szsé gügyi kockázatának 

vizsgálata expozíció s modellekkel. 
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- A genetikai eredetű fogé konyság mint rizikó faktor. 

• Más program kereté ben megoldott/folyamatban lé vő  feladat: 

- Szennyezett területek környezet- é s egé szsé gkockázaté nak becslé sé re szolgáló  szoftver 

kifejleszté se (KAC, 020907-01/2000) 

• Jövő ben a NEKAP kereté ben megoldandó , szennyezett területek vizsgálatával 

kapcsolatos feladat: 

- Az expozíció s modell vizsgálatok minő sé gbiztosítási rendszeré nek kidolgozása a 

kockázatbecslé ssel járó  bizonytalanságok csökkenté se é s az elő rejelzé s 

megbízható ságának növelé se é rdeké ben. 

- Több-lé pcső s, való di iteratív, kvantitatív egé szsé g-kockázatbecslé si modellek 

alkalmazása egyetlen keretprogramban, amelynek 

- első szintje: a kockázat mé rté ké nek, illetve tolerálható ságának megállapítása, 

- második szintje: a közegé szsé gügyi inté zkedé s/beavatkozás kvantitatív megalapozása, 

- harmadik szint: a kumulatív kockázat kiszámítása a teljes expozíció s idő tartamra 

vonatkozó an a szennyezettsé g termé szetes idő beli csökkené sé nek é s az é rintett 

populáció  figyelembe vé telé vel. 

 

1.1.6. Közlekedésbiztonság 

Nem sikerült cselekvé si programok szintjé n jó  együttműködé st kialakítani az illeté kes 

inté zmé nyekkel, tárcákkal. 

 

1.1.7. Sugárbiztonság 

A té ma kereté ben vizsgálták a lakosság termé szetes forrásokbó l eredő  sugárterhelé sé t, 

az ivó víz radioaktivitását, továbbá genotoxikoló giai mó dszereket alkalmaztak kis dó zisú  

sugárterhelé s nyomon követé sé re. 
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A hazai né pessé g termé szetes forrásokbó l eredő  sugárterhelé sé nek meghatározása 

cé ljábó l a kutatási tevé kenysé g az alábbi sugárzási paramé terek mé ré sé re irányult: a 

másodlagos kozmikus sugárzás dó zisteljesítmé nye a földfelszínen é s különböző  tengerszint 

feletti magasságban, a földké rgi sugárzás dó zisteljesítmé nye lakó é pületekben é s szabad 

helyszíneken, a radon-aktivitás koncentráció  ó vodai é s iskolai é pületekben, valamint ivó - é s 

fürdő vizekben. 

A hazai ivó vizek nem tartoznak a kimagasló an nagy radon aktivitással rendelkező  

vizek közé , a vizsgált ivó vizek 222Rn, 226Ra é s U tartalma az eddigi rendelkezé sre álló  

eredmé nyek szerint átlagosnak mondható . 

 

1.1.8. É lelmiszerbiztonság 

A té ma kereté ben szennyezett talajú  területeken é lő  lakosok környezet-egé szsé gügyi 

vizsgálatára, kockázatbecslé sé re került sor, amelynek szerves ré sze volt a táplálé k 

szennyező inek szé leskörű vizsgálata. Sajó szentpé ter é s Szerencs lakosságának komplex 

vizsgálata alapján megállapították, hogy a táplálé kbó l származó  szennyező k kisebb szerepet 

játszanak az egé szsé gi állapot alakulásában, mint az é letmó dbeli faktorok. 

Az anyatej PCB tartalmának vizsgálata kiderítette, hogy az ipari települé sen magasabb 

az anyák PCB-exponáltsága. 

 

1.1.9. Környezeti zaj 

A környezetbő l származó  zaj a környezet-egé szsé gügy kiemelt fontosságú  területe, 

ahol meghatározó  a közlekedé s. A NEKAP kereté ben lehető sé g nyílt műszeres fejleszté sre, 

amelynek eredmé nyeké nt kiterjesztett mé ré si programot való sítottak meg Budapesten é s 7 

megyé ben. Eredmé nyeik alátámasztják az eddigi felté telezé seket é s ismereteket, hogy mind a 

nappali, mind az é jszakai zajszint meghaladja az egé szsé gügyi határé rté ket. 

 

1.1.10. Lakó terek környezeti hatásai, elsősorban a levegőminőség tekintetében 
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Az OKK-OKI vezeté sé vel, de az Á NTSZ 8 megyei é s több városi inté zeté nek 

közreműködé sé vel, valamint az iskolai vé dő nő k é s pedagó gusok hatható s segítsé gé vel 

megvaló sított ké té ves vizsgálat-sorozat során összesen 9 város 3339 általános iskolás 

gyermeké nek egé szsé gi állapotát é s lakáskörülmé nyeit mé rté k fel, közel 600 lakásban 

vé geztek mé ré seket a belső té ri levegő  minő sé gé nek megállapítására é s 1536 gyermekné l 

vé geztek ré szletes fizikális, laborató riumi é s lé gzé sfunkció s vizsgálatokat azzal a cé llal, hogy 

felderítsé k a bentlakó k egé szsé gi állapotára potenciális veszé lyt jelentő  lakó környezeti 

té nyező ket. 

Megállapították, hogy a lakások nitrogé n-dioxid szennyezettsé ge fő ké nt a konyhai é s a 

szobai gázké szülé kek használatával áll összefüggé sben, a formaldehid koncentráció  pedig a 

faforgácslemez bú torok é s a gázszilikát é pítő anyag jelenlé té vel mutatott összefüggé st, míg a 

benzol koncentráció  a dohányzó  családok gyermekszobáiban volt a legmagasabb. Ezé rt a 

NEKAP kereté ben folytatandó  munka hangsú lyát ré szben az é rintett szakemberek megfelelő  

tájé koztatására, másré szt a lakossági felvilágosítás haté konyságának fokozására javasolják 

helyezni.(Né pegé szsé gügy 2001) 

  

1.1.11. A 2001-2002-es időszakra vonatkozó  megállapítások 

 A legutó bbi, 2001-2002-es idő szakró l szó ló  nyilvános beszámoló ra április 10-é n került 

sor a Fodor Jó zsef Országos Közegé szsé gügyi Központban. 

 Dr. Páldy Anna, a NEKAP koordinátora a NEKAP 2001-2002-es tevé kenysé gé t 

összegezte. Első ké nt hangsú lyozta annak fontosságát, hogy a ké t tárca (környezet-

egé szsé gügyi, környezetvé delmi) mé g szorosabban működjön közre a jövő ben a megelő zé s 

haté konyságának növelé sé é rt. A NEKAP cé lja a lakosság egé szsé gi állapotának javítása é s 

egy egé szsé get támogató  környezet kialakítása. Ennek kereté ben feladata volt a problé mák 

áttekinté se é s a megoldási lehető sé gek feltárása; együttműködé s kialakítása a 

környezetvé delmi é s más tárcákkal; helyi környezet-egé szsé gügyi kezdemé nyezé sek 

felkarolása; az egé szsé ges é letmó d é s é letkörülmé nyek kialakítására irányuló  törekvé sek 

támogatása; valamint nemzetközi együttműködé s. A kiemelt programok ismerteté se mellett a 

tevé kenysé g irányairó l is tájé koztatást kapott a hallgató ság. Első dleges cé l volt a környezeti 

adatbázisok kialakítása (vezeté kes ivó víz minő sé gi adatok települé s szinten talajszennyező k 

adatbázisának kialakítása az Országos Kármentesítő  programmal együttműködve, országos 
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közlekedé si zaj adatbázis az ország 120 települé sé n, 600 mé rő ponton mé rt adatok alapján, 

ennek té rké pes megjeleníté se – a Környezetvé delmi Miniszté riummal közös felmé ré s alapján; 

a WHO Regionáis irodájával együttműködé sben kialakításra került a környezet-egé szsé gügyi 

indikátor rendszer). A tevé kenysé gek második iránya az inté zkedé seket, dönté seket akció kat 

megalapozó  epidemoló giai vizsgálatok. Ide sorolható k az expozíció  mé ré sé re alkalmas 

analitikai, immunoló giai, citogenetikai é s molekulár-epidemoló giai mó dszereke fejleszté se. 

Ú jabb irányt jelent a víz által terjesztett betegsé gek felügyeleti rendszeré nek kialakítása, 

amely fontos lé pé s a 3. Egé szsé gi é s Környezetvé delmi Miniszteri Konferencián aláírt Víz é s 

Egé szsé g Jegyző könyvben foglaltak megvaló sításának (London, 1999). A környezet-

egé szsé gügyi akció k kereté ben való sult meg a parlagfű elleni kampányok megszervezé se. 

Ennek ré szeké nt szerveztek akció kat, veté lkedő ket, kampányokat, ké szítettek oktatási 

segé danyagokat a megelő zé s é rdeké ben. A fogszuvasodás megelő zé sé re is országos mé retű 

kampányt szerveztek. Jelentő s tevé kenysé g volt az ismeretterjesztő  kiadványok é s tájé koztató  

anyagok fordítása, nyomtatása, terjeszté se több ezer pé ldányban. Lefordították é s kiadták a 3. 

Egé szsé gi é s Környezetvé delmi Miniszteri Konferencia 10 füzeté t füzetenké nt 2000 ezer 

pé ldányban. Internetes honlapot tartanak fenn, amelyen olvasható k a NEKAP legfontosabb 

eredmé nyei, kiadványai. A tanulságok között említette az eredmé nyek fokozottabb 

ismereté nek, jó  mé diakapcsolatok kié píté sé nek igé nyé t, a feladatok vé grehajtásában az 

ágazatközi ré szvé tel biztosítását, a helyi környezet-egé szsé gügyi programok támogatásának 

szüksé gessé gé t, valamint a nem-kormányzati szerepvállalás növelé sé nek feladatát. A jövő  

feladatai között említette a környezet-egé szsé gügyi indikátorok rendszeré nek 

továbbfejleszté sé t, valamint a 2004-ben hazánk által vendé gül látandó  negyedik miniszteri 

konferenciára törté nő  elő ké születeket. 

 Vaskövi Bé láné  dr. a lakosság NO2 é s benzol-expozíció  meghatározását cé lzó  

programot ismertette. A vizsgálatokat Budapest különböző  szennyezettsé gű városré szeiben 

vé gezté k. A vizsgálatok technikai ré szleteinek ismerteté sé t követő en az eredmé nyekrő l is 

információ t szerezhetett a hallgató ság. A következteté sek között szerepelt, hogy a forgalma 

ú tvonalak menté n fontos lenne a lé gszennyezé s csökkenté se a lakossági expozíció  mé rsé klé se 

é rdeké ben. Ké rdé sre válaszolva elismerte, hogy a mé ré si eredmé nyek kb. 2,5 m magasságban 

mé rt adatokbó l származnak (mert ilyen magasságban a mé rő műszert rongálástó l, lopástó l 

jobban lehet vé deni), s a gyermekek való ban jobban ki vannak té ve a lé gszennyezettsé gnek, 

bár említette, hogy a szennyező  anyagok diffú zió ja ebben a magasságban mé g nem 

számottevő .  
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 Dr. Varró  Mihály a belső té ri kockázati té nyező k vizsgálatát vé gző  programot é s 

eredmé nyit ismertette. A program cé lja az volt, hogy feltárják viszonylag tiszta környezetben, 

nemré giben é pült házakban a belső  terek kockázati té nyező it (illé kony szerves vegyületek é s 

házi poratka). A kutatásokat általános iskolások köré ben vé gezté k ké rdő íves felmé ré s, illetve 

egé szsé gügyi é s lakó té ri vizsgálatok segítsé gé vel. Az eredmé nyek között az elő adó  

hangsú lyozottan kiemelte, hogy a fürdő szobai pené sz szignifikáns té nyező  volt a lé gú ti 

megbetegedé sek, különösen az asztma eseté ben. 

 Dr. Kádár Mihály a víz é s az egé szsé g kapcsolatát vizsgálta a NEKAP egyes 

programjai tükré ben. A programok közül első ké nt a Bács-Kiskun megyei magán kutak 

arzé ntartalmának vizsgálatát említette. Az eredmé nyek szerint jelentő s koncentráció ban 

találtak arzé nt az 5-15 mé teres kutakban. A program eredmé nyirő l tájé koztató  kiadvány 

ké szült a lakosság ré szé re. A következő  program a giardia é s cryptosporidium (a járványos 

hasmené ses megbetegedé sek ú jabban felismert kó rokozó i) kimutatási mó dszereinek 

fejleszté sé re irányult. Ezek a szennyvizekkel, illetve az ürülé kekkel kerülnek a vízbe, s 

eltávolításuk hagyományos tisztítási technoló giákkal nem lehetsé ges. A mintavé telezé s 

területé n jelentő s volt elő fordulásuk aránya. A tervek között szerepel a felmé ré s kiterjeszté se 

országos szintre a kifejlesztett gyors mó dszer segítsé gé vel. Szerepelt mé g a programok között 

a ké kalga toxinjának kutatása, egy ú j, olcsó bb kimutatási mó dszer kidolgozása által, illetve az 

Ipoly hazai mellé kfolyó inak vízminő sé gé t vizsgáló  felmé ré s, melynek eredmé nyeké nt 

kiderült, hogy ezek a vizek nem jelentenek jelentő s szennyező  forrást az Ipoly folyó ra né zve, 

illetve nem jelentenek járványügyi veszé lyt a kiránduló kra. Utolsó ké nt említette a Balaton 

vízminő sé gé nek é s a csapadé kbemosó dás kapcsolatának elemzé sé t. Az eredmé nyek 

é rtelmé ben a dé li é s az é szaki part közötti különbsé g mutatkozott a vízminő sé gben egy-egy 

eső zé s után. A vizsgálatok a madárürülé kek lehetsé ges minő sé gre gyakorolt hatására is 

kiterjedte, s pozitív eredmé nyt mutattak. A Balaton vízminő sé gé nek vizsgálata, a fürdő ző k 

tájé koztatása a vízminő sé g alakulásáró l fontos további feladat marad. 

 Erdei Eszter a klímaváltozás környezet-egé szsé gügyi vonatkozásaival foglalkozó  

kutatásokró l számolt be. Ezek a kutatások foglalkoztak a sztratoszfé rikus ó zonré teg 

csökkené sé nek, valamint a globális felmelegedé s egé szsé gkárosító  hatásaival. A programban 

elemezté k a hő mé rsé klet változásának hatását a napi halandó ságra Budapest 30 é ves napi 

halálozási adatai alapján, az UVB sugárzással összefüggő  betegsé gekre (melanoma é s 

szürkehályog), a vektor közvetített megbetegedé sekre (kullancs terjesztette enkefalitis 

(agyhártyagyulladás) é s Lyme-kó r), valamint az allergé n növé nyfajok pollenprodukció jának 
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változására. A halálozási vizsgálatok során megállapították, hogy a napi átlaghő mé rsé klet 

emelkedé se, illetve az elő ző  ké t heti átlaghő mé rsé klethez ké pest a hirtelen hő mé rsé klet 

emelkedé s szignifikáns mé rté kben növeli mind az összhalálozás mind a szív- é s é rrendszeri 

halálozás kockázatát nyáron. A továbbiakban a feltárt összefüggé sek alapján egy idő járás-

egé szsé gi hatás elő jelző , figyelmeztető  rendszer kidolgozását tervezik az Országos 

Meteoroló giai Szolgálattal együttműködve. Az UV-B sugárzás megnöveli a bő rrák 

kialakulásának kockázatát, ennek nagyfokú  emelkedé sé t a fokozott napfolttevé kenysé get 

követő en 3-4 é v mú lva figyelté k meg. Az allergé n növé nyfajok virágzását is befolyásolja az 

idő járás változé konysága. A 10 é ves adatsor elemzé sé nek eredmé nyeit már az idé n fel 

kívánják használni a pollenhelyzet várható  alakulásának elő rejelzé sé ben. 

 Matyasovszky Katalin a perzisztens kló rvegyületek nő i tejben törté nő  környezet-

egé szsé gügyi vizsgálatának eredmé nyeit ismertette. A nő i tej a perzisztens kló rvegyületek 

egyik legjobb indikátora, ezé rt használták ezt a vizsgálatok során. E vegyületek szervezetben 

lé vő  mennyisé gé re a környezeti hatások mellett a táplálkozási szokások is befolyással vannak. 

Az eredmé nyek alapján ilyen vegyületeket nagyobb mé rté kben találtak a halat, tejet 

rendszeresen fogyasztó k, illetve a gyó gyszert nem szedő k é s nemdohányzó k tejé ben. A DDT 

elő fordulása a mező gazdasági területeken, míg a PCB az ipari területeken é lő k tejé ben volt 

gyakoribb, vagy nagyobb arányú . A ké ső bbiekben az eredmé nyeket a kismamák táplálkozási 

tanácsadásában is hasznosítani tudják. Mint megtudhattuk, bár hazánkban a DDT már ré gen 

betiltott, környezeti té nyező k közvetíté sé vel, szülő ktő l „öröklé ssel”, illetve távol-keleti 

fűszerekkel szervezetünkbe kerülhet. 

 Prof. Dr. Köteles György a környezeti sugárbiztos hazai rendszeré rő l, az ezen a 

területen vé gzett kutatásokró l beszé lt. A kutatások eredmé nyei közül az elő adó  kiemelte, hogy 

akis dó zisú  sugárzások eseté n a regeneráció s ké pessé g nagyban függ a szervezet bioló giai 

állapotátó l, ami viszont antioxidánsok hatására (pl. C-vitamin) javítható . Beszé lt arró l, hogy 

foglalkoztak a mobiltelefonok sugárzásával is, mellyel kapcsolatban hamarosan egy né met 

nyelvű kiadvány magyar fordításának kiadását tervezik. 

 Dr. Páldy Anna a környezet-egé szsé gügyi té rinformatikai rendszer 

továbbfejleszté sé rő l számolt be elő adásában. A rendszer cé lja a megbetegedé sé nek é s 

halálozások té r é s idő beli halmozó dásának kimutatása, a pontszerű környezeti 

szennyező források egé szsé gre káros hatásainak vizsgálata, valamint jelensé gek té rbeli 

kapcsolatának statisztikai elemzé se é s ábrázolása. A rendelkezé sre álló  adatbázisokbó l egy 
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program segítsé gé vel állítják elő  a szüksé ges té rké peket, melyekhez szaké rtő i é rté kelé s is 

adható k. A mó dszerek alkalmasak egé szsé gi jelensé gek té r é s idő beli vizsgálatára, valamint a 

jelensé g é s környezeti kapcsolatainak vizsgálatára. A rendszer egyedülálló  Magyarországon, 

fontos eszköz a közegé szsé gügyi szolgálta számára a környezet-egé szsé gügyi állapot 

vizsgálatában, illetve az utó bbi idő ben egyre gyakrabban feltett környezetszennyezé s – 

egé szsé g hatás közötti lehetsé ges ok-okozati viszony eldönté sé ben. 

 Erő síteni kell a NEKAP té máinak viszonyát, kapcsolatát egymáshoz, növelni kell a 

környezetvé dő  oldal é rdeklő dé sé t a környezet-egé szsé gügy iránt, való s ipari-gazdasági 

megoldások kialakítását kell ösztönözni é s elő segíteni, hogy a fogyasztó knak való di választási 

lehető sé gük lehessen, erő síteni kell a társadalom egé szsé gé t, immunrendszeré t ahelyett, hogy 

kizáró lagos mumusnak kiáltunk ki egyes gyó gynövé nyeket, erő síteni kell a civilekkel, az 

önkormányzatokkal é s a mé diával való  kapcsolatot az egé szsé gügy é s inté zmé nyei ré szé rő l. 

 A Nemzeti Környezet-egé szsé gügyi Akció program (NEKAP) szerint Magyarország 

lakosságának egé szsé gi állapota nem tú l bíztató  mind a fertő ző  betegsé gek mind az idült nem 

fertő ző  betegsé gek tekinteté ben. Több mint három é vtizede folyamatosan romlik a hazai 

lakosság egé szsé gi állapota. Hazánkban a lakosság száma 1981-tő l fogy. Ennek oka az 

alacsony születé sszám mellett, első sorban a megnövekedett halálozási számban keresendő . A 

vezető  halálokok megoszlása lé nyegé ben az euró pai országokban tapasztaltakhoz hasonló :  

− keringé si betegsé gek,  

− daganatok,  

− erő szakos halálozások,  

− emé sztő szervi, valamint a  

− lé gző szervi betegsé gek. 

 

A legutó bbi é vtizedekben a hazákhoz hasonló  fejlettsé gű országokban a lakossági 

halálokok aránya jelentő s változáson ment keresztül. Gyorsan csökkent a fertő ző  

megbetegedé sek száma, viszont az első  helyre kerültek a szív- é s é rrendszer betegsé gei, a 

daganatos megbetegedé sek é s az erő szakos (köztük mé rgezé ses) halálokok. Ezek alkotják a 

halálozás (80%-át) 
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Ugyanezen idő szakban vált környezetünk egyre szennyezettebbé , degradáltabbá a 

fokozó dó  urbanizáció  miatt. A vizsgálatok azt igazolták, hogy a ké t folyamat között van 

kapcsolat, számos környezeti té nyező  kockázatot jelent a betegsé gekné l. Ennek ellené re nem 

könnyű a környezeti té nyező k é s az egé szsé gkárosodások között ok-okozati összefüggé s 

bizonyítása. 

Az elő ző ekben említett kedvező tlen tendenciák jelentő sen rontották a születé skor várható  

é letkor alakulását. 

 

Magyarorszá g férfi lakosá ga rosszindulatú  daganatos 
halá lozá sá nak megoszlá sa a fő bb daganattípusok szerint 

(Forrá s: Demográ fiai É vkö nyv, KSH 1994)
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1999-ben a születé skor várható  átlagos é lettartam fé rfiaknál 66,37é v, nő kné l 75,24 é v 

volt, amely mesze elmarad az EU átlagátó l (1997-be fé rfiak 74,84 é v, nő k 84,24), de 

alacsonyabb a környező  közé p-kelet-euró pai országok idevonatkozó  adatainál is. Különösen 

magas – világviszonylatban is- közé pkorú  fé rfilakosság halandó sága. Bár az utó bb é vekben 

enyhejavulás jelei mutatkoztak, abban egyöntetű a vé lemé ny, hogy az egé sztársadalmat 

é rintő , összehangolt beavatkozás né lkül ez a lassan javuló  trend nem vezet é rdemi áttöré shez. 

Az összhalálozás tekinteté ben csökkené s tapasztalható  Euró pa-szerte, így hazánkban 

is, azonban a halálozások száma jelentő sen meghaladja az euró pai átlagot mind a fé rfiak , 

mind a nő k eseté ben. Országon belül is jelentő s elté ré s figyelhető  meg – a Dé l-Dunántú lon, az 

Alföldön, Észak é s Észak-kelet Magyarországi területeken a standardizált halálozási hányados 

– 1986-1997 között a teljes populáció ra számítva szignifikánsan magasabb, mint az országos 

átlag. 
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A magyar né pessé g demográfiai mutató i, mint láttuk, igen kedvező tlenek. Az é lve 

születé sek folyamatosan csökkennek. A halálozások csökkennek é s számuk ma már 

felülmú lja a születé seké t. Ennek következté ben az ország lakossága folyamatosan fogy. A 

születé skor várható  é lettartam-kilátások is igen rosszak. A halálokok aránya az elmú lt 

é vtizedekben lé nyegesen megváltozott. A fertő ző  betegsé gekbő l eredő ké  csökkent, a szív- é s 

é rrendszer betegsé geit, a daganatos betegsé geket követő  é s az erő szakos halálokok száma 

növekedett. 

Ugyanezekben az é vtizedekben az emberi környezet nagymé rté kű elszennyező dé se is 

é szlelhető . Felmerül a ké rdé s: van-e összefüggé s a környezeti szennyező dé s é s fokozó dása é s 

a vezető  halálokok számának növekedé se között? Számos környezeti faktorró l kiderült, hogy 

kockázati té nyező ké nt szerepel a szív- é s é rrendszeri, a daganatos halálozási csoportban, az 

idült lé gú ti betegsé gekben é s tápcsatorna egyes betegsé geinek a kiváltásában. Több más 

kró nikus, nem fertő ző  megbetegedé s kó roktanában is, különböző  mé rté kben, szerepet 

játszanak a környezet egyes károsító  té nyező i.   

 

1.2. Magyarország környezeti állapota 
 

Ahhoz, hogy a ké ső bbiekben a veszé lyes anyagok környezeti é s egé szsé gügyi 

hatásairó l beszé ljünk lé nyeges az, hogy az ország környezeti állapotával tisztában legyünk, é s 

lássuk ebben mekkora szerepe van ezeknek az anyagoknak. 

Az elmú lt é vtizedek gazdaságpolitikája, az erő ltetett iparosítás, valamint a 

mező gazdaság extenzív fejleszté s jelentő s környezeti károkat okozott. Az é p, egé szsé ges 

környezet nem jelent meg mint é rté k, a környezetvé delmi szempontok nem játszottak 

szerepet. A mennyisé gi mutató kra koncentráló  ipar inkább a környezetszennyezé ssel tűnt ki. 

Aránytalanságok alakultak ki a kommunális infrastruktú rában: pl. csaknem 95%-os vezeté kes 

vízellátás mellett a csatornázás alig 50%-ot é rt el. A települé si hulladé k elhelyezé se nem 

kapott elé g hangsú lyt, a veszé lyes hulladé k ártalmatlanítása, elhelyezé se távolró l sem követte 

a keletkezett mennyisé get. Az illegális hulladé klerakás környezeti é s közvetve az emberi 

egé szé gre gyakorolt hatása csaknem felmé rhetetlen. Az é letminő sé g szempontjábó l a döntő  

lakó - é s munkahelyi környezetet szinté n a mennyisé gi mutató k határozták meg. Az 

egé szsé gtelen tömeglakásokban alacsony az egy fő re eső  lakó terület, a lakások é s 

berendezé sek sokszor kifejezetten egé szsé gkárosító  hatású ak. A mező gazdaság kemizáció ja a 
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talaj, a felszíni é s felszín alatti vizek szennyező dé sé t eredmé nyezte. Az 1950-es é vekben 

lé trejött intenzív fejleszté s eredmé nyeké nt lé trejött ipavidé kek jelentő s környezetszennyezé st 

okoztak első sorban a borsodi vidé ken (Sajó -völgye, Veszpré m környé ké n (várpalota, Inota), 

Tatabánya é s környé ké n, Dorogon, Baranya megyé ben (Pé cs, komló ), Dunaú jvárosba é s 

környé ké n. 

A rendszerváltozás mé lyreható  társadalmi, gazdasági változásokkal járt együtt, ami a 

környezet-egé szsé gügyre is hatással van. Az ipari, mező gazdaági termelé s visszaesé se, a 

korábban környezetszennyező  tevé kenysé g visszaszorulása egyré szrő l javulást 

eredmé nyezett: csökkent az ipai eredetű lé gszennyezé s é s a keletkező  hulladé k, valamint a 

mező gazdaságban felhasznált kemikáliák mennyisé ge. Ugyanakkor más területen ú j 

szennyező  források jelentek meg: a motorizáció  következté ben nő tt a levegő ben a nitrogé n-

oxidok, az illé kony szerves vegyületek (benzol, toluol, xilol) é s a rákkeltő  policiklusos 

aromás szé nhidrogé nek mennyisé ge. A fogyasztó i társadalom té rhó dításával egyre jobban nő  

a kommunális hulladé k mennyisé ge, é s egyre távolabb kerülünk a környezettudatos 

gondolkodási szokásoktó l A társadalmi-szociális viszonyok rosszabbodtak, nő tt a 

munkané lkülisé g, a lakásviszonyok tovább romlottak, az infrastrukturális beruházások 

(csatornázás, szennyvíztisztítás stb.) nem a megfelelő  ütemben haladtak. Mindezek a 

környezet-egé szsé gügyi problé mák mellett a társadalmi-szociális é s gazdasági környezet 

növekvő  jelentő sé gé t hú zzák alá. 

Világszerte így Magyarországon is növekszik a kereskedelmi forgalomba kerülő  vegyi 

anyagok é s ké szítmé nyek száma, ezáltal az emberi expozíció  é s az egé szsé gkárosító  kockázat 

való színűé g is fokozott. A gazdasági visszaesé s matt a magyarországi vegyi gyárak termelé se 

is jelentő sen apadt. Csökkent a foglalkoztatottak száma, viszont megnő tt a vegyi anyagok 

forgalmazásával, szállításával foglalkozó k száma. A ké miai biztonság fontos eleme a 

munkahelyi expozíció  csökkenté se é s megelő zé se, amely a gyorsan szaporodó  é s nehezen 

ellenő rizhető  magánvállalkozásokban meglehető sen nehé z. 

A vegyi anyagok egé szsé gkárosító  kockázatának becslé se Magyarországon csak 

általánosságban törté nik, mó dszeres kockázatelemzé sre csak egy-egy konkré t eset kapcsán 

kerül sor. A közeljövő  egyik fontos feladata a kockázatcsökkentő  programok kidolgozása a 

forgalomban lé vő , különösen veszé lyes vegyi anyagokra. 

A nagy mennyisé gben forgalomba kerülő  kemikáliák közül a növé nyvé dő  szerek 

kiemelt helyet foglalnak el. A gyártás, a felhasználás, a maradé kok é s a szennyezett 

csomagoló  anyagok elhelyezé se egyaránt nagy problé mát jelent az ország legtöbb területé n. A 
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talaj, a felszíni é s felszín alatti vizek szennyezé se közvetlen egé szsé gkárosító  kockázatot 

jelent. Számos olyan vegyület, illetve vegyületcsoport ismertes, amelynek hatásai mé g nem 

tisztázottak. 

Sajnálatos mó don a gazdaság más ágazatai mellett a vegyiparban is elő fordul az, hogy 

az idetelepült külföldi tulajdonú  cé gek kihasználva a magyarországi szabályozási rendszer 

gyengesé geit a saját országukban betiltott vagy korlátozott termelé st folytatnak. Gondolunk itt 

a PVC elő állítására é s felhasználására, amely nálunk mé g nagy mennyisé gben van jelen a 

műanyagpiacon, miközben a nyugat-euró pai országokban egyre jobban törekednek a PVC 

mennyisé gé nek csökkenté sé re. 

 

1.3. A környezeti elemek szennyezettsége és az ezzel összefüggő egészségügyi 
ártalmak 
 

Az emberi szervezet é letfunkció it befolyásoló  anyagok 10%-a származik a vízbő l, 

20%-a a levegő bő l é s 70%-a a táplálé kbó l. Ugyanilyen arányban kerülnek a szervezetünkbe 

az idegen káros anyagok is. Ezek közül legnagyobb veszé lyt a bioló giailag aktív vegyületek 

jelentik, melyek a bioké miai, é lettani folyamatokat befolyásolják, károsítják (toxikus, 

karcinogé n, teratogé n, é s mutagé n anyagok). 

 

1.3.1. A légszennyezés egészségügyi hatásai 
Magyarország környezeti állapotát nagymé rté kben befolyásolja a medence-jelleg. A 

levegő be bocsátott szennyező  anyagok nagy ré sze-idő járási helyzettő l függő en- saját fejünkre 

hullik vissza é s mennyisé gük nem cseké ly. A magyar lakosság 44%-a szennyezett levegő n é l. 

A fő városban, 1990-ben egy é v alatt 1115kt szé nmonoxid, 13997t szé nhidrogé n, 293t 

formaldehid, 1558t korom került sok minden más mellett a levegő be. 

A szennyezett levegő  okozta ártalom csak egy, de jelentő s szelet é s komoly kockázati 

té nyező  az ember egé szsé gkárosítása tekinteté ben. A különböző  anyagokra megadott 

,,biztonságot” sugalló  határé rté kek betartása is  csak relatív vé delmet jelent, mert a határé rté k 

mindig csak egy vizsgált anyag károsító  hatásának mé rté ké re vonatkozik. Az ember azonban 

egyidejűleg sohasem csak egy anyag hatásának van kité ve, hanem számos együttes, gyakran 

egymást hatványozó  negatív hatásnak. Csak a levegő ben egy idő ben esetleg több mint 20-30 
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fé le károsító  anyag fordulhat elő . Fontos tudni, hogy a szervezetre gyakorolt hatás fokát 

mó dosíthatják a környezeti viszonyok: hő mé rsé klet, páratartalom, a dolgozó  fáradtsága, 

egé szsé gi állapota stb. 

Az embert é rő  ké miai károsító  hatás annál nagyobb, miné l fiatalabb kortó l, miné l több 

oldalró l é s miné l tartó sabban áll fenn az expozíció . 

 

Az egé szsé gre káros lé gszennyező k 

-porártalmak (idegentest-reakció , irritáció , allergiás gyulladás) 

-ó lom (zavartság, görcsök) 

-szé n-monoxid (ájulás, fulladás) 

-ké n-dioxid (tüdő ödé ma, lé gzé sbé nulás) 

-nitrogé n-oxidok (nyálkahártya irritáció , fejfájás, szé dülé s) 

-fotoké miai oxidánsok é s policiklusos szé nhidrogé nek (lé gzé sfunkció  romlás, bő vebben a 

továbbiakban) 

 

 

Belső té ri lakó környezetünk levegő minő sé ge 
A fertő ző  betegsé geken kívül az allergiás megbetegedé sek jelentő s ré szé ben belső  

lakó környezetünkben találjuk a kiváltó  okot. A lé gköri levegő  é s a zárt helysé gek levegő jé nek 

magas ké ndioxid, nitrogé ndioxid, ó zon, kló r, ké nhidrogé n é s formaldehid tartalma játszhat 

szerepet az idült lé gú ti megbetegedé sek kó rlefolyásában. Különösen veszé lyeztetett csoportok 

a gyermekek, a dohányzó  felnő ttek, az idő skorú ak. 

A hazai levegő szennyezettsé g é s lé gú ti betegsé gek összefüggé seinek a vizsgálata 

jelentő s hagyományokkal rendelkezik. Az ipari városokban a felnő tt lakosság é s a 

gyermekpopuláció  köré ben a kevé sbé  szennyezett levegő jű területek lakosságához 

viszonyítva a lé gú ti betegsé gek jelentő s növekedé sé t é szlelté k. 

  A statisztikai adatok (Demográfiai Évkönyv KSH 1994) azt mutatják, hogy az asztmás 

megbetegedé sek száma é s a betegek állapota, tüneteik sú lyossága világszerte növekszik. Az is 

– legalább is ré szben- a szennyezett levegő  rovására írható , hogy 1973-83 között a felnő ttkori 

kró nikus hörghurutos megbetegedé sek gyakorisága ké t é s fé lszeresé re, az asztmáé  ötszörösé re 
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emelkedett. Toxikoló giai é s epidemioló giai vizsgálatok egyaránt igazolták azt a feltevé s, hogy 

mindez összefüggé sben áll a lé gköri szennyező k jelenlé té vel, első sorban azok belső  té ri 

koncentráció jával.  

Az asztma, mint allergiás eredetű betegsé g a szervezetet é rt allergé nek (az allergiát 

közvetlenül kiváltó  ágens) hatására alakul ki. Ilyen allergé nek a levegő ben szuszpendált 

növé nyi pollenek, a gomba-spó rák, továbbá a házi porban található , kismé retű állati eredetű 

lebegő  ré szek (poratkák) de allergiát  a fertő ző  megbetegedé sé rt felelő s mikrobioló giai 

lé gszennyező k bármelyike kiválthat.  

 

1.3.2. A vízszennyezés egészségügyi hatásai 
Ó riási iparvidé kek vízgyűjtő  területe országunk, vizeink 94%-a külföldrő l é rkezik 

szennyezetten. A hazai ivó víz-minő sé g helyzetünk az OKI kimutatása alapján nem jó . 

Magyarországon a vízminő sé g romlása sú lyos problé ma. 1995-ben  országos átlagban a 

minták 43%-a nem felelt meg az ivó víz minő sé gi szabványnak. A felszíni vizeink egyre 

inkább szennyezettek szervetlen é s szerves anyagokkal, mikroorganizmusokkal (bakteriális 

szennyező k). Az ivó víz, a fürdő víz gyakran terjeszt különböző  gyomor- bé lrendszeri 

megbetegedé seket, mint paratífusz, vé rhas májgyulladás járványokat. Az álló vizek, mocsarak 

különböző  kó rokozó kat terjesztő  vektorok fejlő dé sé nek teremtenek lehető sé get( a fenti 

megállapítások vonatkoznak mind a felszíni mind a felszín alatti vízbázisokra) 

Az ivó vizek egyik leggyakoribb szervetlen szennyező  anyaga a tú lzott műtrágyázásbó l 

származó  nitrát, amely a csecsemő kori ú n. methemogobiné mia okozó ja, ezen kívül a 

gyomorban rákkeltő  nitró zaminokká is alakulhat. 

A Dé l- Alföldön komoly gondot okoz az ivó víz magas, geoló giai eredetű, arzé n 

tartama. A tenyereken é s talpakon a bő r szaruré tegé nek a megvastagodása, a lábszárak 

bő ré nek elszínező dé se alakul ki, nagyobb mennyisé gben rosszindulatú  daganatok ké pző dé sé re 

is hajlamosít. 

A felszíni vizekben kimutatható  leggyakoribb daganatkeltő k: 3,4-benzapiré n, 

nitró zaminok, radioaktív izotó pok, kló rozott nyílt láncú  szé nhidrogé nek. Azonban a 

daganatkeltő k rizikó faktort jelentő  koncentráció ja már ritkább, de más daganatkeltő k, 

nitró zaminok, pentakló rfenol, arzé n, azbesztrost daganatkeltő  hatását elő segítik. 
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Ahol a víz radon tartalma magas, a tüdő rák gyakorisága emelkedik. Romániai 

felmé ré sek szerint a nagy radioaktivitású  felső -erdé lyi bó rvizet fogyasztó k között a 

gyomordaganatok száma a többszörösé re emelkedett. 

A kló rral törté nő  fertő tleníté s a bakteriális fertő zöttsé g kiküszöbölé sé re jó  mó dszer, de 

ekkor további rákkockázatot jelentenek a trihalometánok (5 hidroxi-2(5h)-furanon, 3-kló r--4 

dikló r-metil  formájában).melyek a fertő tleníté si folyamat során ké pző dnek.  

 

1.3.3. É lelmiszerekkel kapcsolatos egészségügyi kockázatok 
Az emberek alapvető  igé nye é s joga, hogy elegendő , jó  minő sé gű, tápláló  é s 

veszé lytelen é lelmiszerhez jussanak. Az é lelmiszerek szabályozásával foglalkozó  különfé le 

nemzetközi programok legfontosabb cé lkitűzé seké nt minden esetben a fogyasztó  

egé szsé gvé delmé t jelölik meg. 

Az utó bbi é vekben bekövetkezett sajnálatos esemé nyek (szarvasmarha szivacsos 

agyvelő gyulladás (BSE) , dioxinok az állati takarmányokban) megingatták a fogyasztó k 

bizalmát az é lelmiszerek biztonságát illető en. 

Az é lelmiszer –nyersanyagok megtermelé sé tő l az elké szíté sig az é lelmiszerlánc 

minden pontján olyan anyagok, körülmé nyek eljárások é s rendszabályok alkalmazása, 

amelyek biztosíté kot nyú jtanak arra, hogy a fogyasztásra kerülő  é lelmiszer ártalmatlan, 

megbízható , tápláló  é s emberi fogyasztásra alkalmas. 

Az é lelmiszer -nyersanyagok a megtermelé sé tő l, azok raktározásán, feldolgozásán é s 

tárolásán keresztül az é telké szíté sig, valamennyi ré szfolyamatban kerülhetnek vegyi 

szennyező  anyagok az é lelmiszerekbe, így lehetsé ges számuk elé g nagy. 

Az é lelmiszer-biztonság szempontjábó l figyelmet é rdemlő  ké miai anyagok alapvető en 

ké t nagy csoportra osztható k: 

- szándé kosan hozzáadott anyagokra (é lelmiszer-adalé kanyagok)   

- elkerülhetetlen szennyező dé sekre,  

- termé szetes tartalomké nt elő forduló  toxikus anyagokra. 

 

Az adalé kanyagok é s a termé szetes toxinok kockázata alapvető en különbözik 

egymástó l. Az é lelmiszer-adalé kanyagok általában cseké ly toxicitású ak é s szándé kos 
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hozzáadás ré vé n kerülnek az é lelmiszerekbe azzal a cé llal, hogy bizonyos technoló giai hatást 

biztosítsanak. Ezzel ellenté tben szennyező  anyagok gyakran mé rgező ek, illetve veszé lyesek, a 

termé szetes toxinok hatására vonatkozó  adatok pedig számos esetben hiányosak 

A jelenleg rendelkezé sre álló  adatok azt mutatják, hogy a legtöbb vizsgálat toxikus 

nehé zfé mekre törté nik Magyarországon. Vizsgálják mé g a növé nyvé dő szer maradé kot é s az 

é lelmiszer-adalé kanyag felhasználást. A vizsgált minták több mint felé ben nem lehet 

maradé kot detektálni. Fontosságához ké pest kevé s a gyó gyszermaradé kokra é s a polikló rozott 

bifenilekre törté nő  vizsgálatok száma.  

Az é lelmiszerekben lé vő  veszé lyforrások közül a kutató k a mikrobiális biztonságot, a 

fogyasztó k a peszticideket tekintik a legveszedelmesebbnek. Ezek a vegyületek általában kis 

koncentráció ban fordulnak elő , de bizonyos külső  felté telek, feldolgozási eljárások, tárolás 

során káros hatású ak lehetnek. A következmé ny: akut toxikus, mutagé n, karcinogé n, 

teratogé n é s antikarcinogé n (rákellenes) hatás.  

Az é lelmiszerek biztonságát veszé lyeztető  környezeti vegyi szennyező k közül 

különösen a perzisztens szerves pollutánsoknak (POP-k) minő sülő  vegyületeket kell kiemelni, 

amelyeknek az elmú lt idő szakban isloapé ldáivá váltak a dioxinok é s a polikló rozott bifenilek 

(PCB-k). (Dr. Sohár Pálné ) 

Táplálé kaink talajbó l, vízbő l, a hozzáadott növé ny vé dő szerrel é pülnek fel. A 

Magyarországon alkalmazott növé nyvé dő  szerekbő l számos rákkeltő  hatású val kell számolni 

(36 fé le szerves foszforsavé szter, 17 fé le alkán, 9 fé le ditiokarbamát ható anyag 

engedé lyezett). Ezek a szerek jelentő s ré szben bő rön, lé gutakon, nyálkahártyán át 

akadálytalanul felszívó nak, lebomlásuk ismeretlen, felhalmozó dnak. A nem mutagé nnek 

bizonyult hányad egy ré sze toxikus. Ugyanis a szervezetbe bekerülő  ké miai anyagok között 

lé trejövő  kölcsönhatások é s következmé nyeik beláthatatlanok tehát fokozott terhelé st jelent az 

emberi szervezet számára.  

É lelmiszeripari termé keink szennyező k é s hozzáadott adalé kanyagok hosszú  sorát 

tartalmazzák. 

Az é lelmiszerek modern, nagymé retű, ipari feldolgozása szüksé gszerűen igé nyli az 

adalé kanyagok használatát . Ugyanis az é lelmiszert jó  minő sé gben , gazdaságosan kell 

elő állítani é s tartó ssá, szállítható vá kell tenni. 

Az adalé kok használata első sorban a gyártó knak szüksé ges. Hiszen az adalé kok: 
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-a termé ket tetszető ssé , jobban eladható vá teszik (színezé kek, fé nyező , zselé ző  anyagok) 

-ú j termé kcsoportokat juttatnak a piacra („light” -termé kek) –segítenek leplezni a minő sé gi 

hibákat (ízfokozó k, é desítő szerek, aromák) 

-olcsó bbá teszik a termelé st, hiszen a vegyipar szintetikus adalé kaival drága alapanyagokat 

lehet kiváltani 

-növelik a termé k elálló ságát té rfogatát (tartó sító szerek, té szta-kelesztő szerek, pelyhesítő k) 

 

Az é lelmiszeripari termé kekné l annál több adalé kanyaggal számolhatunk, miné l 

messzebbrő l é rkezett, miné l több feldolgozási műveleten esett át. Az adalé kok felhasználása 

szigorú  követelmé nyekhez kötött: az engedé lyezett felhasználási területeket é s szinteket 

szabványok írják elő . Egy adalé k szervezetre való  té nyleges hatását azonban nemcsak az 

egyes emberek adott egyé ni é rzé kenysé ge (allergiára való  hajlama) teszi kiszámíthatatlanná, 

hanem az is, hogy az akut tünetek több té nyező  eredő jeké nt jelentkeznek. Már a sokfé le 

tápanyagok egymásra hatása is vitatott, hátha mé g bennük különfé le ké miai tulajdonságú  

szermaradványokkal, adalé kanyagokkal keverednek. Ehhez jönnek mé g a külső  környezeti 

ártalmak é s az é letvitel okozta problé mák.  

 

1.4. Veszé lyes vegyi anyagok 
 

1.4.1. Vegyi anyagok egé szségügyi hatásai általában 
 

Az 1990-es é vek első  felé ben a kereskedelmi forgalomban levő  vegyi anyagok száma 

már meghaladta 100 000-t, a regisztráltaké  a 10 000 000-t. Az elő bbiek száma é vente 400-

1000 ú j té tellel növekszik, az utó bbiak számának é vi növekedé sé t pontosan nem ismerik. A 

különböző  márkaneveken forgalomba hozott ké szítmé nyek számát 4 000 000-re becsülik. Az 

átfogó an vizsgált é s ismert vegyi anyagok száma alig több mint 1500, de mé g a kielé gítő en 

ismert hatású  vegyi anyagok száma sem több mint 60 000. Ez a szám megdöbbentő  a 

kereskedelmi forgalomban lé vő  anyagok számához viszonyítva. Ha minden egyes vegyi 

anyagot a WHO megfogalmazása szerint potenciális kó roki té nyező nek veszünk, így (10 

millió nál is több té telszám) sokszorosan haladja meg az eddig ismert valamennyi emberi 

megbetegedé s ismert kó roki té nyező inek számát. A vegyi anyagokró l szerzett ismereteink 
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nagyon hiányosnak mondható k, ezé rt különösen fontos ezek egé szsé gügyi hatásainak 

vizsgálata é s a vegyi anyagok keletkezé sé tő l (gyártás, elő állítás), a teljes megsemmisíté sig 

vagy ártalmatlanításig minden szakaszt átfogó  nyomon követé se. (teljes é letciklusára 

kiterjedő en).  

A környezeti té nyező k kedvező  é s kedvező tlen hatást egyaránt gyakorolhatnak az 

ember egé szsé gi állapotára. A cé l a kedvező  hatások megő rzé se, é rvé nyesülé sük elő segíté se, a 

kedvező tlenek megszünteté se, illetve csökkenté s. 

 

1.4.2. Anyagok veszé lyességi besorolása 
 

Az anyagok é s a ké szítmé nyek emberre é s környezetre való  veszé lyessé gé t az alábbi 

jellemző k meghatározásával állapítható  meg (2000 é vi XXV. A ké miai biztonságró l szó ló  tv. 

meghatározása alapján):  

1. Az anyagok é s ké szítmé nyek fizikai, fizikai-ké miai é s ké miai tulajdonságai 

alapján, tűz- é s robbanásveszé lyessé g szerint: 

1.1. robbanó  anyagok és készítmények - az olyan folyé kony, ké plé keny, 

kocsonyás vagy szilárd anyagok é s ké szítmé nyek, amelyek a lé gköri 

oxigé nnel vagy ané lkül, gyors gázfejlő dé ssel járó  hő termelő  reakció ra 

ké pesek, é s amelyek adott kísé rleti körülmé nyek között, illető leg nyomásra 

vagy hő re felrobbannak, 

1.2. oxidáló  anyagok és készítmények - azok az anyagok é s ké szítmé nyek, 

amelyek más, első sorban gyú lé kony anyagokkal é rintkezve erő sen 

hő termelő  reakció t adnak, 

1.3. fokozottan tűzveszélyes anyagok és készítmények 

- azok a folyé kony anyagok é s ké szítmé nyek, amelyeknek lobbanás- é s 

forráspontja rendkívül alacsony, 

- azon gázok, amelyek a környezeti hő mé rsé kleten é s nyomáson a levegő vel 

é rintkezve gyú lé konyak, 

1.4. tűzveszélyes anyagok és készítmények - azok az anyagok é s ké szítmé nyek, 

amelyek 
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- a levegő n, normális hő mé rsé kleten öngyulladásra ké pesek, 

- szilárd halmazállapotban valamely gyú jtó forrás rövid ideig tartó  behatására 

könnyen meggyulladnak, majd a gyú jtó forrás eltávolítása után tovább 

é gnek vagy bomlanak, 

- olyan folyé kony anyagok é s ké szítmé nyek, amelyek nagyon alacsony 

lobbanásponttal rendelkeznek, 

- vízzel vagy nedvessé ggel é rintkezve könnyen gyulladó  gázt fejlesztenek, 

veszé lyes mennyisé gben, 

1.5. kevésbé tűzveszélyes anyagok és készítmények 

- olyan folyé kony anyagok é s ké szítmé nyek, amelyek alacsony 

lobbanásponttal rendelkeznek; 

2. az anyagok é s ké szítmé nyek mé rgező  (toxikoló giai) tulajdonságai alapján, 

toxikoló giai sajátosságok szerint: 

2.1. nagyon mérgezőek - azok az anyagok é s ké szítmé nyek, amelyek 

belé gzé sük, lenyelé sük vagy a bő rön át törté nő  felszívó dásuk eseté n igen 

kis mennyisé gben - a közepes halálos dó zis szájon át kisebb, mint 25 

mg/testtömegkilogramm, bő rön át kisebb mint 50 mg/testtömegkilogramm 

- halált, heveny egé szsé gkárosodást okoznak, 

2.2. mérgezőek - azok az anyagok é s ké szítmé nyek, amelyek belé gzé sük, 

lenyelé sük vagy a bő rön át törté nő  felszívó dásuk eseté n kis mennyisé gben 

- a közepes halálos dó zis szájon át 25-200 mg/testtömegkilogramm, bő rön 

át 50-400 mg/testtömegkilogramm - halált, heveny egé szsé gkárosodást 

okoznak, 

2.3. ártalmasak - azok az anyagok é s ké szítmé nyek, amelyek a belé gzé sük, 

lenyelé sük vagy a bő rön át törté nő  felszívó dásuk eseté n halált, heveny 

egé szsé gkárosodást okozhatnak, é s nem sorolható ak a ba)-bb) alpont 

szerinti veszé lyessé gi osztályba, 

2.4. maró  (korrozív) anyagok és készítmények - amelyek é lő  szövettel 

é rintkezve azok elhalását okozzák, 

2.5. irritáló  vagy izgató  anyagok é s ké szítmé nyek - olyan nem maró  anyagok 
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é s ké szítmé nyek, amelyek a bő rrel, szemmel vagy a nyálkahártyával való  

pillanatszerű, hosszan tartó  vagy ismé telt é rintkezé sük eseté n gyulladást 

okoznak, 

2.6. túlérzékenységet okozó  (allergizáló , szenzibilizáló ) anyagok és 

készítmények - amelyek ismé telt belé gzé süket, illető leg a bő rön vagy a 

nyálkahártyán törté nő  ismé telt felszívó dásukat követő en tú lé rzé kenysé get 

okoznak. A tú lé rzé kenysé g gyulladásos (bő r, nyálkahártya, kötő hártya), 

fulladásos reakció ban (tüdő ) vagy a keringé s összeomlásának formájában 

jelenhet meg, 

2.7. karcinogén anyagok és készítmények - olyan anyagok é s ké szítmé nyek, 

amelyek belé gzé ssel, szájon át, a bő rön, a nyálkahártyán keresztül vagy 

egyé b ú ton a szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy elő fordulásának 

gyakoriságát megnövelik, 

2.8. mutagén anyagok és készítmények - amelyek belé gzé ssel, szájon át, a 

bő rön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyé b ú ton a szervezetbe jutva 

genetikai károsodást okoznak vagy megnövelik a genetikai károsodások 

gyakoriságát, 

2.9. reprodukció t és az utó dok fejlődését károsító  anyagok és készítmények - 

amelyek belé gzé ssel, szájon át, a bő rön, a nyálkahártyán keresztül vagy 

egyé b ú ton a szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a 

reprodukció t, illetve az utó dokban morfoló giai, illető leg funkció s 

károsodást okoznak; 

3. az anyagok é s ké szítmé nyek környezetkárosító  (ökotoxikoló giai) tulajdonságai 

alapján, ökotoxikoló giai sajátosságok szerint: 

3.1. környezetre veszélyes anyagok és készítmények - amelyek a környezetbe 

jutva a környezet egy vagy több elemé t azonnal vagy meghatározott idő  

eltelté vel károsítják, illetve a környezet állapotát, termé szetes ökoló giai 

egyensú lyát, biodiverzitását megváltoztatják. 

 

Ezek a fő  szempontok alapján veszé lyesnek minő sül az az anyag, amely az 

osztályozás során a vé grehajtott eljárások szerint kialakított bármely csoportba besorolható . A 
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csoportba sorolást az EU irányelveinek, az OECD ajánlásainak é s a Helyes Laborató riumi 

Gyakorlat (GLP) követelmé nyinek figyelembe vé telé vel meghatározott mó dszerek szerint kell 

elvé gezni. Ezek elvé gzé se csak jelentő s tapasztalattal rendelkező  akkreditált, illető leg GLP 

minő síté sű laborató riumokban lehetsé ges. A korábban mé g nem GLP minő síté salapján 

vé gzett vizsgálatok ú jra elvé gzé sé rő l az Országos Közegé szsé gügyi Központ (OKK) 

fő igazgató ja dönt. Olyan anyagokat, amelyek már a veszé lyes anyagok magyarországi 

jegyzé ké n szerepelnek, nem kell ismé telten megvizsgálni. A veszé lyessé g megállapítása ú j 

anyagok törzskönyvezé sé né l valamint veszé lyes anyagok ill. ké szítmé nyek bejelenté se, 

jegyzé kbe vé tele elő tt szüksé ges a veszé lyessé g szerinti osztályba sorolással együtt. 

Miután bebizonyosodott egy anyagró l, hogy veszé lyes a veszé lyessé g meghatározása 

é rdeké ben az anyagokat tulajdonságaik, a ké szítmé nyeket a bennük levő  veszé lyes anyagok 

sajátosságai szerint kell osztályozni, az elő ző kben meghatározottak szerint. Az osztályozás 

során az anyagokat, ill. ké szítmé nyeket szimbó lummal, veszé lyjellel, R számmal é s 

mondattal, valamint S számmal é s mondattal látják el. Az osztályozás a gyártó  illetve az 

importáló  feladata. 

Az osztályba sorolás az alábbi lé pé s szerint törté nik: 

1. veszé lyessé g szempontjainak meghatározása; 

2. a mé regerő ssé g meghatározása; 

3. a szimbó lum é s veszé lyjel meghatározása; 

4. a jellemző  kockázatok meghatározása (számsor az R betű után, ill. a kockázatok jellemző  

mondatai); 

5. a biztonsági tanácsok megfogalmazása, amely tanácsok megtartása alkalmas a sajátos 

kockázatok csökkenté sé re (számsor az S betű után, ill. a biztonságra vonatkozó  tanács 

lírása) 

 

1.4.3. Veszé lyes anyagok és készítmények bejelentése és jegyzékbe vé tele 
 

A következő kben vé gigjárjuk azt az utat, amit egy a veszé lyes anyagok magyarországi 

jegyzé ké ben nem szereplő , ú j veszé ly anyagnak nem minő sülő , valamint az EINECS1-ben 

                                                 
1 EINECS: az 1981. szeptember 18-án az Euró pai Közössé g piacán jelen lé vő  valamennyi anyagot tartalmazó  
Lé tező  Kereskedelmi Anyagok Euró pai Jegyzé ke 
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feltüntetett veszé lyes anyagot a veszé lyes anyagok magyarországi jegyzé ké be törté nő  felvé tel 

cé ljábó l vé gig szüksé ges járnia. 

Az osztályozott (bejelentett) anyagok jegyzé ké t (veszé lyes anyagok magyarországi 

jegyzé ke) az egé szsé gügyi miniszter közreadja, é s a jegyzé kváltozását legalább 3 hó napos 

gyakorisággal közzé teszi. A veszé lyes anyagokat ill. ké szítmé nyeket az egé szsé gügyi 

miniszter által meghatározott bejelentő lapon kell bejelenteni. A bejelentő lap többek között 

tartalmazza a magyar nyelvű biztonsági adatlapot é s címketervet, amelyeken feltünteti az 

anyag veszé lyessé g szerinti besorolását is.  

A bejelenté ssel kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatásé rt, az adatok hitelessé gé é rt a 

bejelentő  a felelő s. (EINECS: az 1981. szeptember 18-án az Euró pai közössé g piacán jelen 

lé vő  valamennyi anyagot tartalmazó  Lé tező  Kereskedelmi Anyagok Euró pai jegyzé ke) 

A törvé ny elő írja, hogy bármely gyártó  vagy importáló , aki e törvé ny (2000 é vi. XXV. 

Kbvt) hatálybalé pé sé t megelő ző  3 é vben, illetve az azt követő  é vben legalább egy alkalommal 

é vi 10 tonnát meghaladó  mennyisé gben veszé lyes anyagot gyárt(ott) vagy importál(t), az 

egé szsé gügyi miniszter által meghatározott információ t köteles bejelenteni. Amennyiben a 

veszé lyes anyag szerepel a közössé gi jegyzé kben, a bejelenté st 12, amennyiben a veszé lyes 

anyag szerepel az EINECS-ben, de a közössé gi jegyzé kben nem, ill. a fentiek szerint gyártott 

vagy importált mennyisé ge nem haladja meg az 1000 tonnát, bejelenté st 24 hó napon belül 

kell megtennie. Az é vente 10 tonnát meghaladó  mennyisé gben gyártott vagy importált 

anyagot nem kell ismé telten bejelenteni. A10, 1000 tonnát meghaladó  anyagok bejelenté sé t a 

többi bejelenté shez hasonló an a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 5. számú  mellé klete szerint 

kell megtenni. Ez a kötelező  bevalláson alapuló  bejelenté si kötelezettsé g egy megbízható  

forrása lehetne az országon belül elő állított, forgalmazott jegyzé kben szereplő  veszé lyes 

anyagokró l nyomon követé sé rő l.  

Az ember egé szsé gi állapotára rendkívül sok té nyező  hat befolyással (a környezet 

fizikai, vegyi, bioló giai szennyezettsé ge, a lakó - é s munkahelyi, valamint a társadalmi-

szociális viszonyok), melyek hatásainak ismerteté se messze meghaladja e fejezet kereteit. Mi 

tanulmányunkban első sorban a veszé lyes anyagok (az emberi tevé kenysé g során lé trehozott 

anyagok, vegyületek) hatásait pró báljuk kiemelni. 

A ké miai környezeti té nyező k rendkívül sokré tűek. Ide sorolható k a lé gkör különböző  

összetevő i a talaj, a víz termé szetes vegyi anyaga, valamint az ember gazdasági tevé kenysé g 

során a környezetbe juttatott nagyszámú  vegyszer. Az é lő  környezet hatásait az emberre a 
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biocönó zis ú tján fejti ki. A társadalmi környezet első sorban gazdasági, szociális, kulturális 

szempontbó l fejt ki befolyást. A környezetszennyezé s, amely ré szben termé szetes eredetű, 

azonban jobbára emberi tevé kenysé g „eredmé nyeké nt” alakul ki. 

A környezetszennyezé sek hatásainak vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy  

- az ágensek viszonylag kis koncentráció ban, de hosszan tartó  expozíció t jelentenek; 

- az expozíció  mé rté ké nek nehé z analízise, nyomon követé se számos nehé zsé get é s 

bizonytalansági té nyező t rejt magában; 

- a hatás bioló giai indikátorai viszonylag korlátozottak, így a mó dszertani problé mák 

hatványozottan jelentkeznek; 

- a környezeti hatások komplex expozíció ké nt jelennek meg, az egyedi hatások analízise 

nehé z é s bizonytalan; 

- a né pessé g rendkívül összetett (gyermekek, idő sek, fokozottan é rzé keny betegek). 

 

1.4.4. Néhány fontosabb anyagcsoport 

 
Polikló rozott vegyületek 

A többszörösen kló rozott vegyületek mint kló rozott típusú  növé nyvé dő szerek, 

polikló rozott bifenilek (PCB-k), polikló rozott dibenzodioxinok (PCDD) é s a polikló rozott 

dibenzofuránok(PCDF) mindenütt jelen vannak a környezetben. 

Közös tulajdonságuk, hogy zsíroldható , perzisztensek é s hogy feldú sulnak a 

táplálé kláncban. A lakosság szervezeté be döntő en az é lelmiszerekkel jutnak be. Rendkívül 

lassan ürülnek, felhalmozó dnak é s raktározó dnak a humán zsírszövetben. 

 

Dioxinok 

A dioxin nem egyetlen anyag hanem  egy vegyületcscsaládot jelöl. Dioxin elnevezé s 

alatt a polikló rozott dibenzo-p-dioxin (PCDD) é s a polikló rozott dibenzo-furán (PCDF) 

vegyületeit illetve valamennyi izomerjé nek keveré ké t é rtik. A polikló rozott dioxinok 

csoportja 210 vegyületbő l áll, ezek közül 17-rő l bebizonyosodott, hogy toxikusak.  A 

legnagyobb toxicitása a 2,3,7,8 tetrakló r-dibenzo-p-dioxinnak (2,3,7,8-TCDD) van. 
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Keletkezé süknek ké t fő  forrása van: 

-szerves anyagok é geté se 

-kló rozott vegyületek ké miai reakció ja 

Számos é geté si eljárásban is keletkezik dioxin, bár koncentráció ját az é geté s körülmé nyeivel 

minimalizálni lehet. Ilyen források: 

-a kerti hulladé k helytelen é geté se 

-városi hulladé ké geté s 

-tarló é geté s 

-kó rházi hulladé ké geté s 

-összes ipari kibocsátás (gé pjárművek) 

A dioxintermelé s fő  forrása korábban a vegyipar volt é s a korábban keletkezett 

veszé lyes hulladé kok miatt mé g ma is a ké miai ipar a dioxinemisszió  egyik fő  forrása.  

A dioxinok közül emberre legtoxikusabb a 2,3,7,8 tetrakló r-dibenzo-p-dioxin vagyis a 

TCDD. Hosszú  idő n keresztül perzisztálhatnak  é s a termé szet ré vé n nagy távolságokat is 

megtehetnek. Ma sajnos elmondhatjuk azt, hogy  a környezetben mindenhol elő fordulhatnak. 

A legközismertebb é s talán a legbizonyítottabb toxicitása a dioxinnak a kló r-akne. Ennek a 

lé nyege az, hogy a dioxin hatására akne-szerű elté ré s jöhet lé tre a bő rön. Heveny hatáské nt 

akár halálhoz is vezethet, de biztosan károsítja a nemi hormonok szintjé t, a reproduktív 

funkció kat, ké slelteti a pubertást, endometió zist (a mé hnyálkahártya szabálytalan 

elhelyezkedé sé vel járó  állapot) okozhat. Dioxinnal fertő ző dhet a tej a fő ző olaj. Kró nikus 

dioxinmé rgezé s során a belső  elválasztású  működé se közül leginkább a pajzsmirigy 

működé se sé rül. Mivel a dioxinmé rgezé s hatása é vtizedekig is elhú zó dhat, ezé rt 

megvizsgálták, hogy egyes daganatos betegsé gek kialakulására miké nt hat. A vizsgálatok 

eredmé nyei azt mutatták, hogy emelkedett a non Hodg-kin-limphomák, a kötő szöveti 

tumorok, valamint a pajzsmirigyrák elő fordulási gyakorisága. Nehezíti a dioxinfertő zé s - 

legyen akut vagy kró nikus- felismeré sé t az a té ny, hogy nincsenek egyé rtelmű specifikus 

laborató riumi elté ré sek, amelyek a mé rgezé st kimutatnák. Ez a problé mát nehezen 

felismerhető vé  é s ezzel együtt veszé lyessé  teszi. 
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A vegyi szennyezé sek emberi egé szsé get veszé lyeztető  hatása első sorban az iparban é s 

a mező gazdaságban foglalkoztatottaknál jelentkezhet, azonban a háztartás vegyi anyagok é s a 

szennyezett csomagoló anyagok ré vé n a lakosság nagy ré sze is veszé lynek van kité ve.(dr. 

Nagy Zsigmond,dr. Nagy Á gnes, Nagy Orsolya) 

 A dioxinok egé szsé gre veszé lyes hatásai: 

- heveny halálos (letális) hatások (a mé regerő ssé g) szerinti osztályozás alapja: közepes 

halálos dó zis [LD50] vagy koncentráció  [LC50] 

- nem letális, maradandó  hatások egyetlen expozíció  után,  

- sú lyos hatások ismé telt vagy hosszabb expozíció  után, 

- maró  hatások, 

- irritatív hatások, 

- tú lé rzé kenysé gt okozó  hatások, 

- mutagé n hatások, 

- reprodukció t (szaporodást) károsító  hatások (beleé rtve a fejlő di rendellenessé get okozó  

hatásokat). 

- rákkeltő  hatások, 

 

Környezeti karcinogé nek 

Rákkeltő nek vagy karcinogé nnek nevezünk minden olyan ké miai, fizikai vagy 

bioló giai kó rokot, amely hatására a DNS-molekula károsodik. Ennek következté ben 

rosszindulatú  daganatok ké pző dnek a szervezetben. 

Bizonyítottan rákkeltő  té nyező k: 

- ké miai karcinogé nek 

- dohányzás 

- gyó gyszerek, hormonok 

- onkogé nek 

- ionizáló  sugárzás 
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- A vegyületek rákkeltő  tulajdonságait ré szben állatkísé rletekben, ré szben az emberi 

megbetegedé sekkel összefüggő  ú n. epidemioló giai vizsgálatok ré vé n állapítják meg. A 

munkahelyi ártalmak megíté lé sé né l egyszerre több anyag együttes, sokszor minő sé gileg 

különböző  hatásaival kell számolni.  

 

Foglalkozás köré ben leggyakrabban elő forduló  rákkeltő  anyagok: 

Vegyi anyag Elő fordulása 

4-aminobifenil festé kipar 

acrylonitril textilipar 

Arzé n mező gazdaság, halászat bányászat 

Azbeszt bányászat, tűzvé delem 

Benzol olajfinomítás, gumiipar, festé kgyártás 

diesel kipufogó gázok közlekedé s, gé pjavítás 

dimetilformamid textilipar 

etilé noxid sterilizálás 

Fapor faipar 

felületkezelé s é s olaj fé m é s vegyipar 

Festé kek, színező k, cserző k bő ripar 

formaldehid vegyipar 

kadmium vegyületek fé mfeldolgozás 

Korom gumiipar, vegyipar 

kró m-VI vegyületek fé mfeldolgozás 

nikkel vegyületek fé mfeldolgozás 

Olajpala bányászat 

policiklikus aromás szé nhidrogé nek alumíniumipar 

policiklikus szé nhidrogé nek-kátrány szigetelé s csatorna é s ké mé nytisztítás 



 46 

polikló rozott szé nhidrogé nek-peszticidek mező gazdaság 

Radon bányászat 

Sztirol vegyipar 

vinil-klorid műanyag-feldolgozás 

Forrás: dr. Tompa Anna: Té nyek é s gondolatok a rákró l 

 

Az összes egé szsé gre veszé lyes hatást a koncentráció kkal kell kifejezni. Ennek 

segítsé gé vel törté nik a veszé lyes ké szítmé nyek osztályba sorolása, é s az utó bbi alapján 

határozzák meg a veszé lyszimbó lumot, veszé lyjelet, valamint a kockázatra é s a biztonsági 

inté zkedé sre utaló  mondatokat.  

 

1.5. Ö sszefoglalás 

 
Napjainkban az egé szsé gvé delem a fokozó dó  környezeti terhelé s miatt egyre inkább 

elő té rbe kerül. A romló  egé szsé gi állapot é s a magas halálozási arányok (különösen a 

daganatos halálozások folyamatosan romló  tendenciáit né zve) is mind arra hívják fel a 

figyelmet, hogy ezt a problé mát orvosolni kell .Ehhez viszont országos szintű felmé ré sekre é s 

olyan egé szsé gügyi akció programokra van szüksé g amelyek a problé ma feltárásán é s 

elemzé sé n tú l konkré t, a gyakorlati é letben is megvaló sítható , inté zkedé seket tenné nek. Ilyen 

kezdemé nyezé s a NEKAP is amely a kezdeti nehé zsé gek ellené re 6 é vvel az elindítás után 

é vrő l é vre folyamatosan bő víti tevé kenysé gé t, melynek egyik kulcsfontosságú  cé lja a lakosság 

tájé koztatása é s bevonása, továbbá a kormányzati é s nem kormányzati szervezetek 

szerepvállalása a programban  

Ezen tú lmenő en a fejezet cé lja egy kis bemutató  volt azokbó l a  környezeti 

té nyező kbő l, környezet-egé szsé gügyi ártalmakbó l amelyek közvetve vagy közvetlenül  

hátrányosan é rintik az emberi egé szsé get, kiemelve a veszé lyes ké miai károsító  anyagokat 

(termé szetesen a teljessé g igé nye né lkül). Keletkezé sük, környezetre é s egé szsé gre való  

veszé lyessé gük alapján a minő síté s é s a jegyzé kbe vé tel EU irányelvek szerint é s OECD 

ajánlásoknak megfelelő en törté nik. Az ezzel kapcsolatos nemzetközi egyezmé nyrendszer é s 

jogi háttere azonban már egy másik fejezet tárgyát ké pezik 
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2. A kö telező kö rnyezeti tá jékoztatá s rendszere 
 

 Modern világunkban az információ  é rté k. Különösen igaz lehet ez az állítás a 

környezetvé delem teré n. A társadalom a külső  környezeti hatások elszenvedő je é s okozó ja. 

Joga é s elemi é rdeke tehát, hogy tudja: mit tesz, é s milyen hatásoknak van kité ve. A 

környezeti információ hoz való  jog megfogalmazására csupán a legutó bbi idő kben került sor; 

ez alapvető en ké tfé le jogosultságot jelent.  

 Egyré szrő l jelenti a társadalom azon jogosultságát, hogy rendszeresen é s miné l 

átfogó bb mó don tájé koztassák a környezet állapotáró l (aktív információ s jog, az informálás 

joga). Ez egyben kötelezettsé get is jelent, hisz a ható ság mindenfajta ké ré s é s figyelmezteté s 

né lkül köteles idő szakonké nt nyilvános tájé koztató kat közzé tenni e jog biztosítása vé gett.  

 Másré szt a környezeti információ hoz való  jog a társadalom tagjainak azon 

jogosultságát jelenti, hogy az é rdekeltsé g igazolása é s mindenfajta indoklás né lkül 

információ t ké rhetnek a környezetrő l. (passzív információ s jog, az információ ké ré s joga) A 

ké relem visszautasítására csakis indokolt, jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet 

sor.  

 A környezeti információ  megszerzé se, feldolgozás, é rtelmezé se é s é rté kelé se azonban 

koordináció t igé nylő  komoly szaké rtő i munka. Az információ hoz való  hozzájutást biztosító  

rendszerek lehetnek kötelező ek vagy önké ntesek, de egyaránt azt a cé lt szolgálják, hogy a 

ható ságok vagy az é rdeklő dő k információ kat szerezhessenek a különböző  anyagok, termé kek 

é s termelé si folyamatok környezeti hatásairó l. Az adatgyűjté s ré gó ta, szerteágazó an folyik - 

az információ k azonban mai napig sem jutnak el zökkenő mentesen az egyes emberig. A 

kötelező  adatgyűjté s é s szolgáltatás jelenleg fennálló  rendszeré t mutatja be az alábbi fejezet.  

 

2.1. Nemzetkö zi tá jékoztatá si rendszerek 
 

 A Magyarországot é rintő  nemzetközi kötelezettsé gek forrása többfé le lehet. 

Első sorban említenünk kell a nemzetközi deklaráció kat, mint nem kötelező  erejű 

jogforrásokat, pé ldául a Rió i Nyilatkozatot, melynek 10. alapelve szerint az államoknak 

minden szemé ly ré szé re biztosítani kell a környezeti információ hoz jutás lehető sé gé t, 
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valamint lehető vé  kell tenni magánszemé lyek ré szvé telé t a dönté shozatali eljárásokban. A 

Nyilatkozat 18. alapelve a környezeti katasztró fák é s veszé lyhelyzetek eseté n ír elő  é rtesíté si 

kötelezettsé get az é rintetteknek, a 19. alapelv pedig az államok egymás közti tájé koztatási 

kötelezettsé gé t fekteti le. 

Nemzetközi szerző dé sek szinté n írhatnak elő  tájé koztatási kötelezettsé get. Erre pé lda 

az országhatárokon át nagy távolságra jutó  levegő szennyezé srő l szó ló  Genfi Egyezmé ny, 

amely külön kiemeli az információ csere fontosságát, aminek koordinálását egy állandó  

titkárság feladatává teszi.  

A nemzetközi környezetjog forrásai közé  tartoznak a nemzetközi joggyakorlat, 

illető leg szokásjog, a nemzetközi jog civilizált államok által elfogadott elvei, é s a nemzetközi 

bíró ságok dönté sei. Té mánk szempontjábó l azonban utó bbiak kevé sbé  jelentő sek, lé vé n hogy 

kevé s szerephez jutnak. 

A nemzetközi környezetjog utolsó , fajsú lyos területe a nemzetközi szervezetek 

környezetvé delmi tevé kenysé ge.   

Az Egyesült Nemzetek Szervezete, valamint szakosított szervezetein belül rendkívül 

szerteágazó  környezeti, illető leg ké miai biztonsággal kapcsolatos munka zajlik. Az ENSZ 

Környezetvé delmi Program Igazgató  Tanácsa (UNEP) koordinálja:  

• a Nemzetközi Környezetvé delmi Tájé koztató  Szolgálatot (International Referal System 

for Sources of Environmental Monitoring System, IRS) 

• az INFOTERRA rendszert, ami a környezet állapotáró l, minő sé gé rő l é s annak 

változásáró l tájé koztat 

• az Earthwatch program kereté ben működő  Globális Környezetfigyelő  Rendszert (Global 

Environmental Monitoring System, GEMS)  

• a Potenciálisan Toxikus Vegyi Anyagok Regiszteré t (IRPTC) 

 

Az Egé szsé gügyi Világszervezet (WHO) általános feladatai mellett foglalkozik környezet-

egé szsé gügyi ké rdé sekkel, akció programokat é s ajánlásokat dolgoz ki. Az ENSZ Euró pai 

Gazdasági Bizottsága kereté ben jött lé tre a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes 

veszé lyes vegyi anyagok é s növé nyvé dő  szerek elő zetes tájé koztatáson alapuló  egyeté rté si 

eljárásáró l (Prior Informed Consent, PIC) szó ló  Rotterdami Egyezmé ny (1998.). A környezeti 

ügyekben az információ hoz való  hozzáfé ré srő l, a nyilvánosságnak a dönté shozatalban törté nő  
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ré szvé telé rő l é s az igazságszolgáltatáshoz való  jog biztosításáró l szó ló  Aarhusi Egyezmé nyt 

(1998) - melyrő l a ké ső bbiekben bő vebben is lesz szó  - az EGB a társadalmi ré szvé telrő l 

szó ló  eszmefuttatásának gyakorlati következmé nyeké nt fogadták el. Az Egyezmé nyhez 

csatolt Szennyező  Anyag Kibocsátási é s Á tadási Nyilvántartás (Pollutant Release and 

Transfer Register, PRTR) Jegyző könyv egy megadott listán szereplő  vegyi anyagok 

kibocsátására ír elő  jelenté sté teli kötelezettsé get az é rintett vállaltoknak, mely adatokat utó bb 

összegyűjtve é s rendszerezve a nyilvánosság elé  tárnak. 

Más szervezetek, mint az É lelmezé sügyi é s Mező gazdasági Szervezet, közvetlenül 

nem hoz lé tre nemzetközi egyezmé nyeket, de ré szes azok kidolgozásában. A Meteoroló giai 

Világszervezet (WMO) konkré t akció kban, programokban is ré szt vesz, ané lkül hogy külön 

joginté zmé nyeket alkotna. 

 A Rió i Föld csú cson elfogadott Feladatok a XXI. századra című dokumentum vegyi 

anyagokra vonatkozó  ajánlásainak megvaló sítására külön szervezetet hoztak lé tre az 

országok. A Ké miai Biztonság Kormányközi Fó ruma (Intergovernmental Forum of Chemical 

Safety, IFCS) irányítja a vegyi anyag kezelé s országos adottságainak é s kapacitásának 

fejleszté sé rő l számot adó  ú n. Ké miai Biztonsági Nemzeti Profil elké szíté sé t az egyes ré szes 

államokban.   

A regionális szervezetek közül az Euró pa Tanács környezetvé delmi tevé kenysé ge 

jelentő s. „Saját” berkeiben lé trehozta az Euró pai Vízügyi Chartát, a Lé gszennyezé s 

Ellenő rzé sé nek Alapelveit, e mellett több nemzetközi egyezmé ny lé trehozatalának 

elő ké szíté sé t vé gezte, pé ldául az országhatárokon átterjedő  környezeti hatások vizsgálatáró l 

szó ló  Espooi Egyezmé nyé t. 

A fejlett országokat tömörítő  Gazdasági Együttműködé si é s Fejleszté si Szervezet 

(OECD) 1971-ben indította el Vegyi Anyag Programját. Ennek kereté ben a vegyi anyagok 

vizsgálatával, a helyes laborató riumi gyakorlat elveivel, a meglé vő  anyagok vizsgálatára 

irányuló  együttműködé ssel kapcsolatos ajánlások, együttműködé si mechanizmusok 

kidolgozására kerül sor.2 1996-ban született a szennyező anyag kibocsátás é s terjedé s 

nyilvántartásának megvaló sításáró l szó ló  C(96)/41 Tanácsi ajánlás, melynek mellé kleté t 

ké pező  a PRTR-rendszerek lé trehozásával kapcsolatos elvek máig meghatározó ak. (lásd 

ké ső bb)      

                                                 
2 C(79)114  ajánlás a környezet állapotáró l szó ló  jelenté sek ké szíté sé rő l, C(90)165 ajánlás a környezeti 
mutató kró l é s információ kró l, 
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2.1.1. Az Euró pai Unió  
 

 Magyarország Euró pai Unió s csatlakozása miatt ez a szervezet kiemelkedő en fontos a 

számunkra. Az EU környezetvé delmi szabályozása mintegy negyed százados mú ltra tekint 

vissza, ezalatt megközelítő leg 400 jogszabály, zömé ben irányelv született. A 

környezetvé delem fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az Euró pai Közössé get 

alapító  Ró mai Szerző dé s alapelvei közt szerepel az, hogy a környezetvé delmi 

követelmé nyeket - különösen a fenntartható  fejlő dé s elő mozdítására tekintettel - be kell 

illesztenie közössé gi politikák é s tevé kenysé gek meghatározásába é s 

vé grehajtásába.(integráció s alapelv)3 A környezet vé delmé re vonatkozó  fejezet az Egysé ges 

Euró pai Okmánnyal került be a Ró mai Szerző dé sbe foglalt közössé gi politikák közé . A 

Szerző dé s szövege szerint a Közössé g környezetpolitikájának egyik cé lja az emberi egé szsé g 

vé delme.4 

A jogszabályok mellett a környezetvé delmi politika kereteit az akció programok 

fektetik le. Ezek határozzák meg az adott idő szakban megvaló sítandó  cé lokat é s feladatokat, 

é s mintegy keretké nt fogják össze a közössé g környezetvé delmi inté zkedé seit. A 2001 - 2010 

közötti idő szakra vonatkozó  hatodik akció program 4 prioritása közül az egyik a környezet é s 

az egé szsé g, az öt megvaló sítási szempont között pedig szerepel az állampolgárok jobb é s 

hozzáfé rhető bb informálása.5  

A környezeti té májú  másodlagos jogban6 a legré gebbi, legkidolgozottabb é s 

legnagyobb sú lyú  szabálytömeg az ipari tevé kenysé ggel, ipari folyamatok során elő állított 

termé kekkel, a szennyezé ssel, a hulladé kkal, a termé kek minő sé gé vel é s a fogyasztó k 

                                                 
3 Ró mai Szerző dé s 6. cikk 
4 174. cikk (1) A Közössé g környezetpolitikája hozzájárul a következő  cé lkitűzé sek elé ré sé hez: - a környezet 
minő sé gé nek megő rzé se, vé delme é s javítása; - az emberi egé szsé g vé delme; - a termé szeti erő források 
körültekintő  é s é sszerű hasznosítása; - a regionális vagy világmé retű környezeti problé mák leküzdé sé re irányuló  
inté zkedé sek ösztönzé se nemzetközi szinten.  
5 A négy prioritás: az é ghajlatváltozás, a termé szet é s a bioló giai változatosság, a környezet é s egé szsé g, a 
termé szeti erő források é s a hulladé k. 
Az öt érvényesítendő szempont: A lé tező  környezetvé delmi joganyag vé grehajtásának biztosítása, a környezeti 
szempontok minden releváns politikába való  haté konyabb integrálása, szoros együttműködé s az üzleti szfé rával 
é s a fogyasztó kkal a megoldások meghatározása é rdeké ben, az állampolgárok jobb é s hozzáfé rhető bb 
informálása, a környezettudatosabb földhasználati magatartás fejleszté se. 
6 Elsődleges jognak nevezzük az Euró pai Unió t, valamint a három Közössé get alapító  szerző dé st, az ezeket 
mó dosító  szerző dé seket valamint a csatlakozási szerző dé seket.  
Másodlagos jogforrások a Közössé g cé ljai megvaló sítását szolgáló , a Közössé g inté zmé nyei által alkotott jogi 
eszközök: a rendeletek, irányelvek, határozatok, ajánlások, vé lemé nyek stb.  
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tájé koztatásával kapcsolatos. Ezek közt a szabályok közt sok helyen felbukkan a tájé koztatási, 

adatszolgáltatási kötelezettsé g. A közössé gi jogban a környezeti hatásokró l szó ló  információ s 

követelmé nyek sokré tűek. 

1. A környezethasználó  köteles elő írt nyilvántartások vezeté sé re. 

2. Ugyancsak a környezethasználó  köteles az adatokat jelenteni a ható ságnak. 

3. A ható ság összegyűjti é s feldolgozza a jelentett adatokat. 

4. A ható ság továbbítja az adatokat, pé ldául a Bizottságnak, a nyilvánosságnak. 

5. A tagállamot is terheli tájé koztatási kötelezettsé g.  

A regisztrálás, nyilvántartásba vé tel követelmé nye szorosan kapcsoló dik a bejelenté si 

kötelezettsé ghez. Az egyes veszé lyes anyagok osztályozása, jelölé se é s csomagolása 

ké rdé sé vel foglalkozó  67/548 direktíva vezette be az elő zetes bejelenté si eljárást az ú j vegyi 

anyagokkal kapcsolatban. Hasonló  szabály é rvé nyes a meglevő  anyagokkal kapcsolatban. 

Ezek eredmé nyeké nt ké szült el az ilyen vegyi anyagok listája, a Kereskedelmi Forgalomban 

Lé vő  Vegyi Anyagok Euró pai Jegyzé ke (EINECS). Az e lista alapján ké szülő  

kockázatelemzé sek következmé nye lehet egy adott vegyszer piacra juttatásának vagy 

használatának megtiltása vagy korlátozása. 

Azokban az esetekben, amikor közvetlen engedé lyezé si kötelezettsé g az adott 

magatartásra nem jelenik meg, de a ható ságoknak tudomással kell bírniuk a 

környezethasználat, illetve környezetterhelé s miké ntjé rő l, akkor egy engedé ly elő tti 

joginté zmé nyt alkalmaznak, ami a tevé kenysé g gyakorlásának felté tele, bejelenté si 

kötelezettsé get. Ilyen bejelenté si kötelezettsé get tartalmaz a veszé lyes ipari tevé kenysé gekkel 

kapcsolatos jelentő s baleseti kockázatra vonatkozó  96/82/EC (ú n. Seveso II.) direktíva. Az 

üzemeltető  köteles a ható ságnak írásban jelenté s tennie a telephely működé sé rő l, amely 

bejelenté snek tartalmaznia kell többek között azon információ kat,  

- amelyek az alkalmazott veszé lyes anyagokra, azok kategó riáira vonatkoznak; 

- a veszé lyes anyagok mennyisé gé t é s fizikai formáját, amelyben fellelhető ; 

- a telephelyen vé gzett tevé kenysé gek, működé si körülmé nyek meghatározását; 

- a telephely esetleges balesettel é rintett közvetlen hatásterületé nek meghatározását.  

A bejelenté si kötelezettsé g kiterjed a megelő ző  bejelenté s utáni változásokra, 

különösen a veszé lyes anyagok mennyisé gé nek jelentő s növekedé sé re, illetve termé szeté nek 
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vagy fizikai megjelené sé nek jelentő s megváltozására, valamint a felhasználási vagy 

alkalmazási eljárás megváltozására. 

Az információ s jog é s a társadalmi ré szvé tel az EU horizontális jogalkotásában is 

megjelenik.7 Ennek legfontosabb megnyilvánulása a környezeti információ hoz való  

hozzáfé ré srő l szó ló  90/313 EEC direktíva, amelyet azó ta a Közössé g inté zmé nyei által kezelt 

információ khoz való  hozzáfé ré sre, azaz a Bizottság é s a Tanács rendelkezé sé re álló  

valamennyi dokumentumra kiterjesztett egy ú jabb jogszabály.8 

A direktíva rendkívül tágan határozza meg a környezetre vonatkozó  információ  

fogalmát.9 Információ  adására kötelezett a ható ság, vagy közigazgatási szerv - mely fogalmat 

szinté n a lehető  legszé lesebb é rtelemben vé ve használ a direktíva. Jogosult az információ hoz 

való  hozzájutásra bármely termé szetes vagy jogi szemé ly, mé ghozzá ké relemre, ané lkül hogy 

az é rdekeltsé gé t bizonyítania kellene. A ké relem visszautasításának indokait pontos felsorolás 

tartalmazza. Ilyen ok lehet pé ldául a közbiztonság vé delme, üzleti vagy ipari titok, szellemi 

tulajdon vé delme, szemé lyes adatok bizalmassága, valamint harmadik fé l által adott olyan 

adatok, amelyeknek szolgáltatására nem volt kötelezett. Amennyiben azonban a 

visszautasítási okkal é rintett adat elkülöníthető , a kiadható  ré szinformáció kat ki kell adni. 

Eljárási szabályokat is tartalmaz a direktíva: a választ legfeljebb ké t hó napon belül kell 

megadni, elutasítás eseté n az indoklás é s a jogorvoslat lehető sé ge kötelező en biztosítandó  - a 

hozzáfé ré s gyakorlati szabályait azonban az egyes országoknak kell rögzíteniük.  

A direktíva é rtelmé ben az információ szolgáltatásra kötelezett szervezetek köré t a 

tagállamok kötelesek kiterjeszteni mindazon szervezetekre illető leg testületekre, amelyek 

közfeladatokat látnak el é s a közigazgatási szervek felügyelete alatt működnek. (Meg kell 

jegyeznünk azonban, hogy az irányelv csak a ható ságok té nyleges birtokában levő  

információ kra terjed ki, nem ró  tehát információ  beszerzé si kötelezettsé get rájuk.) Kötelesek 

továbbá a tagállamok a környezetre vonatkozó  általános tájé koztatásra - arra, hogy az állami 

ható ságok, illetve az általuk ellenő rzött szervek é s vállalatok a birtokukban lé vő  környezeti 

                                                 
7 Horizontális jogszabálynak tekintjük a nem az egyes szektorokra, termé kekre vagy kibocsátásokra, hanem az 
általános környezetgazdálkodás ké rdé seire vonatkozó  szabályokat. Ilyen pé ldául a környezeti hatásvizsgálat, az 
öko-címke, a környezeti menedzsment é s auditrendszerek ké rdé se, valamint az Euró pai Környezetvé delmi 
Hivatal.  
8 94/90 ECSC, EC, Euratom Bizottsági dönté s 
9 Környezetre vonatkozó  információ  minden olyan, a környezetre vonatkozó , bármilyen formában megjelenő  
adat, té ny, amely a környezeti elemek állapotára, olyan tevé kenysé gekre vagy inté zkedé sekre, amelyek károsan 
befolyásolhatják a környezeti elemeket, valamint olyan tevé kenysé gekre vagy inté zkedé sekre, amelyek ezek 
vé delmé t hivatottak szolgálni vonatkozik.  
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információ khoz való  hozzájutást biztosítsák. A nyilvánosság állam általi aktív informálásának 

egyik formája lehet a rendszeresen közreadott helyzetjelenté sek. 

2005 februárjában a környezeti információ hoz való  hozzáfé ré srő l szó ló  direktívát fel 

fogja váltani a környezeti információ hoz való  nyilvános hozzáfé ré srő l szó ló  2003/4/EC 

direktíva, amely a növekvő  igé nyeknek é s erő södő  környezeti tudatosságnak megfelelve 

továbbfejleszti é s kiterjeszti a környezeti információ hoz való  jogot. 

Tovább szé lesíti a környezeti információ  fogalmát, melybe ezután beleé rtendő  az 

emberi egé szsé gre é s biztonságra vonatkozó  mindennemű információ , beleé rtve a táplálé klánc 

szennyező dé sé t, az emberi é let felté teleire, a kulturális öröksé günkre valamint az é pített 

környezetre vonatkozó  információ kat is.10 Az információ szolgáltatásra köteles közhivatal 

fogalmát szinté n tovább szé lesíti az irányelv. A nemzeti jog szabályain tú l a közhivatal 

kategó riájába sorolandó  e tekintetben minden közigazgatási feladatokat ellátó  szemé ly vagy 

szervezet, valamint az ezek irányítása, felügyelete alá tartozó  környezeti feladatokat ellátó , 

vagy felelő ssé ggel bíró  szemé ly vagy szervezet, továbbá a közhivatal megbízásábó l, a 

közhivatal ré szé re információ t birtokló  szervezetek.11 

Az információ  formájára szinté n törté nik utalás, miszerint a tagállamoknak 

törekedniük kell arra, hogy a hozzáfé ré st fokozatosan a nyilvános telekommunikáció s 

háló zatokra tereljé k. Tovább pontosítja a ké ré sre törté nő  információ szolgáltatás eljárási 

szabályait a tú l általános ké ré s, a speciális formában igé nyelt információ  eseté n való  

teendő krő l. A tú l általános mó don megfogalmazott ké ré s eseté n a ható ság a lehető  

legrövidebb idő n belül köteles megkeresni a ké relem elő terjesztő jé t ké ré se pontosítása vé gett, 

melyhez segítsé get köteles nyú jtani. Lehető sé get biztosít az irányelv arra, hogy a ké relmező  

speciális formában igé nyelje a szüksé ges információ t, mely ké ré st a ható ság - né hány, az 

irányelvben megjelölt kivé teltő l eltekintve - teljesíteni köteles.  

A direktíva bő víti a ké relem visszautasításának okait is, a nem megfelelő  szervhez 

címzett ké ré s eseté vel, mikor is a megkeresett ható ság a ké ré st a lehető  legrövidebb idő n belül 

továbbítani köteles az illeté kes ható ságnak. A díjszabásra vonatkozó  rendelkezé sek között 

annak felső  határát az é sszerűsé ghez köti, valamint kötelező vé  teszi a díjszabás é s az annak 

mó dosítására vonatkozó  rendelkezé sek nyilvánosság számára hozzáfé rhető vé  té telé t.  

                                                 
10 2003/4/EC direktíva 2. cikk (1) bekezdé s 
11 uo. 
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Az irányelv egyik legfontosabb ú jdonsága a környezeti információ  minő sé gé re 

vonatkozó  rendelkezé sek.  Eszerint a tagállamok biztosítani kötelesek az általuk, vagy 

ré szükre gyűjtött információ  napraké sz, pontos é s összehasonlítható  voltát. Tájé koztatni 

kötelesek továbbá a ké relmező t az információ gyűjté s mó djáró l, az információ k 

összeállításának é s standardizáció jának eljárásáró l. 

A közvé lemé ny környezeti tájé kozottságához, a környezeti tudatosság fokozásához 

szüksé ges információ - é s adatáramlás biztosítása vé gett a Tanács 1990-ben lé trehozta12 az 

Euró pai Környezeti Ü gynöksé get (European Environment Agency). Az Ü gynöksé g 1994 ó ta, 

Koppenhágában működik.  Legfő bb feladata az Unió , a tagállamok é s harmadik országok 

informálása, számukra adatok gyűjté se, é rté kelé se é s továbbítás, valamint olyan elő rejelzé si 

technikák kifejleszté se, amelyek segítsé gé vel megelő ző  inté zkedé seket lehet tenni. Feladata 

továbbá az összegyűjtött információ  szé leskörű terjeszté se, a lakosság számára 

hozzáfé rhető vé  té tele.  

A Hivatal a tagállamokkal együttműködve hozza lé tre az euró pai információ s és 

megfigyelő háló zatot. A háló zat alapegysé gei a tagállamokban már meglé vő  környezeti 

információ s háló zat inté zmé nyei. A Nemzeti Központok koordinálják a tagállamokban 

összegyűjtött információ  szolgáltatását a Hivatalnak é s a háló zat más szerveinek. A Hivatal 

által kiválasztott Té maközpontok speciális té mákkal kapcsolatos vizsgálatokat vé geznek a 

környezeti hatások é rté kelé sé re, programokat dolgoznak ki stb. 

 Az információ hoz való  jog, a lakosság tájé koztatási kötelezettsé ge, valamint a 

tagállamok adatszolgáltatási kötelezettsé ge a szektorális jogszabályok majd mindegyiké ben 

megtalálható . Ezek közül tekintsünk át most né hányat. 

 A levegő tisztaság vé delmé re vonatkozó  szabályok közül a lakosság informálása 

első sorban a levegő minő sé gi keretdirektíva13 követelmé nye. Az információ s rendszer a 

levegő minő sé g elemzé sé n, illetve a kibocsátó k adatszolgáltatásán é s a ható sági 

ellenő rzé seken alapul. A tagállamoknak e té ren is jelenté sté teli é s adatszolgáltatási 

kötelezettsé gük van, ami a csatlakozás után Magyarországra is vonatkozik. Az EU külön 

szabályrendszereket állított fel az egyes szennyező  anyagokra, amelyek szinté n 

tartalmazhatnak utalásokat a monitoringra, az információ cseré re é s a lakosság 

figyelmezteté sé re. A 84/360 direktívával - ami szinté n biztosítja a nyilvánosság 

                                                 
12 90/1210 EGK rendelet az Euró pai Környezeti Hivatal é s az Euró pai környezeti információ s rendszer 
lé trehozásáró l 
13 96/62 EC 
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tájé koztatásának lehető sé gé t - általános inté zkedé seket é s rendelkezé seket fogalmaztak meg 

az ipari üzemek lé gszennyezé sé nek elkerülé sé re é s csökkenté sé re. Mindezeken tú l a Közössé g 

szabályozást fogadott el a lé gszennyezettsé g-mé rő  rendszerek é s egyedi állomások 

információ inak é s adatainak kölcsönös cseré jé re a tagállamokban.14 

 A vízminő sé grő l szó ló  keretdirektíva15 elfogadásával várható an az egé sz vízvé delemre 

vonatkozó  szabályozás átalakul. A direktíva fő  cé ljai16 elé ré sé nek egyik mó dszere a megfelelő  

alap biztosítása a vízi környezet állapotára vonatkozó  információ  gyűjté sé hezé s vizsgálatához, 

egy másik a nyilvánosság miné l szé lesebb köré nek biztosítása. A jó  vízminő sé g általános 

cé ljainak megvaló sításához a következő  követelmé nyeknek való  megfelelé s szüksé ges: 

vízgyűjtő  területekre alapuló  vizsgálatok, menedzsmentrendszerek kialakítása, inté zkedé si 

programok megalkotása, a baleseti szennyezé sek elleni fellé pé s, leegyszerűsített beszámolási 

eljárás, valamint olyan visszacsatoló  mechanizmus kialakítása, amelynek ré vé n információ s 

csatornák alakulnának ki a nemzeti ható ságok é s az Euró pai Bizottság között. Az inté zkedé si 

programok kiemelt cé lja a vízminő sé g-romlás megelő zé se, valamint a szennyezett vizek 

megtisztítása. A vízminő sé g vé delmé nek további eszközeirő l - a határé rté kekrő l, 

engedé lyekrő l, tilalmakró l - helyszűke miatt itt nem szó lné k. Ezekhez termé szetszerűen 

szinté n tartoznak ellenő rzé si, bejelenté si kötelezettsé gek. Az EU-ban alapvető en ké tfé le 

monitoring lé tezik: egyfelő l ellenő rzik a ható sági inté zkedé sek betartását, másfelő l a 

környezet állapotában vé gbemenő  változások folyamatos figyelemmel kísé ré se zajlik. Az így 

a ható ság birtokába került adatok - az általános szabályoknak megfelelő en - szinté n nyilvános 

é s hozzáfé rhető . 

A veszé lyes vegyi anyagokat első ké nt szabályozó  67/548 direktíva, melynek cé lja 

preambuluma szerint a társadalom é s a dolgozó k vé delme, már szabályozza a bejelenté si 

kötelezettsé get. A sorban ezután következő  76/769 direktíva preambuluma már a környezet 

vé delmé rő l is szó t ejt, a 88/379 direktíva pedig már az ember é s környezet vé delmé rő l szó l. A 

rendelkezé s első sorban is definiálja a fogalmakat, ezután állít fel kötelezettsé geket: 

semmilyen anyagot nem lehet piacra juttatni, amíg az nincs notifikálva (bejelentve) a 

hatáskörrel rendelkező  ható ságnál, egy műszaki dosszié val ellátva - ami a bejelentő  által 

összeállított információ s csomag a ható ság é s bármely é rdekelt ré szé re, amié rt a bejelentő  

felelő ssé ggel tartozik. A műszaki dosszié  kísé rletek é s tesztek során jön lé tre, tartalmazza az 

                                                 
14 92/459 Tanácsi határozat 
15 2000/60. 
16 - elegendő  ivó víz szolgáltatása; - elegendő  vízszolgáltatás más gazdasági igé nyek számára; - a vízi környezet 
vé delme; -az árvíz é s a szárazság káros hatásainak enyhíté se  
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anyag származását, fizikai, ké miai tulajdonságait, való színű toxikoló giai é s ökoló giai hatásait, 

alkalmazási területé t é s ártalmatlanítását. A bejelenté st tevő  köteles informálni a ható ságot 

minden ú j té nyrő l vagy változásró l. A ké szítmé nyek - ké t vagy több anyag keveré ke - 

tekinteté ben a bejelenté si eljárás helyett más, a ható ságok informálását szolgáló  eljárás 

lé tezik, a műszaki dosszié t biztonsági adatlap helyettesíti. 

 A bejelenté sek azonban nem felté tlenül nyilvánosak, csupán a ható ságok számára 

azok, rajtuk keresztül az adatok azonban általában hozzáfé rhető ek. A bejelenté st tevő  ké rheti 

üzleti titokra hivatkozással az adatok bizalmas kezelé sé t, amely ké ré srő l a ható ság - 

mindenfé le ellenő rzé s né lkül - saját felelő ssé gé re dönt.  

 Ezeken tú l az anyagok é s ké szítmé nyek addig nem kerülhetnek piacra, amíg azokat 

megfelelő en nem csomagolták be é s a megkívánt mó don nem jelölté k meg. A címke legelső  

krité riuma a megfelelő  információ  nyú jtása: annyi mindent mondjon el az anyagró l, amennyi 

csak lehetsé ges. 

 A veszé lyes anyagok é s ké szítmé nyek nemzetközi kereskedelmé rő l szó ló  2455/92. 

számú  Tanácsi rendelet cé lja a veszé lyes anyag kereskedelem nyomon követé se. Fő  cé lja egy 

„egysé ges bejelenté si é s információ s rendszer kialakítása, amely egyes vegyi anyagoknak 

harmadik országokba törté nő  exportja é s onnan eredő  importja eseté ben alkalmazandó , 

mé gpedig olyan anyagok eseté ben, melyek tilalmazottak vagy erő sen korlátozottak, tekintettel 

az emberi egé szsé gre é s a környezetre gyakorolt káros hatásukra. Mindezekre nemzetközi 

bejelenté si rendszer, elő zetesen informált elfogadási (Prior Informed Consent, PIC) eljárás 

vonatkozik ...”17 A bejelenté si rendszer lé nyege tehát a kötelező  elő zetes informálás, nem 

pedig az engedé lyezé s. A rendelet elté ré se egyé bké nt a nemzetközi rendszertő l mindössze a 

jelenté sköteles anyagok nagyobb száma. Magyarország 1990 ó ta önké nt teljesíti a PIC 

elvárásokat.  

A meglé vő  anyagokbó l származó  kockázat elemzé sé rő l é s ellenő rzé sé rő l szó ló  793/93. 

számú  Tanácsi rendelet cé lja a meglé vő  anyagokra vonatkozó  információ  gyűjté se, valamint 

az ezekbő l az anyagokbó l az emberre é s a környezetre háramló  kockázat é rté kelé se. Az 

információ gyűjté s a Bizottság irányába törté nő  jelenté sté teli kötelezettsé get jelent, de ez a 

tagországon belül is elvárható , ennek szabályozása a tagország jogköre - Magyarországon 

ugyan adatgyűjté s folyik, az információ s rendszer azonban egyenlő re hiányzik.   

                                                 
17 2455/92. sz. Tanácsi rendelet 1. cikk (1) 
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A veszé lyes anyagok é s ké szítmé nyek szabályozási tárgyköré be tartozik a helyes 

laborató riumi gyakorlat (Good Laboratory Practice, GLP), valamit az egyes anyagokra é s 

ké szítmé nyekre vonatkozó  szabályok sora, melyekre itt nem té rné k ki. 

A veszé lyes ipari tevé kenysé gekkel kapcsolatos jelentő s baleseti kockázat 

szabályozására a 96/82 (Seveso II.) direktíva vonatkozik. A direktíva rendezé sei é rtelmé ben 

bejelenté sre kötelezett első sorban a veszé lyes ipari tevé kenysé g, hogy a veszé lyhelyzetek 

megfelelő en felmé rhető ek legyenek (biztonsági jelenté s, amely nyilvános). Emellett 

megfelelő  vé szhelyzetre vonatkozó  inté zkedé si terv, vállalati politika is kidolgozandó  (belső  

vé szhelyzeti terv), melynek ré sze a társadalom tájé koztatása is. Vé gezetül a bekövetkezett 

balesetekrő l bejelenté st kell tenni a megfelelő  ellenlé pé sek megté tele é rdeké ben,  a baleset 

körülmé nyeit pedig elemezni kell, ami szinté n az információ s rendszer ré sze (baleseti 

jelenté s). A direktíva é rtelmé ben a ható ság feladata a tervek é s jelenté sek alapján elké szíteni a 

külső  vé szhelyzeti tervet, amely a baleset helyszíné n kívüli teendő kre összpontosít. Ennek 

elké szíté sé be a hatásterület é rintett lakosságát is be kell vonni, az elké szült terv közé rthető  

összefoglaló ját pedig nyilvánossá kell tenni. 

Az integrált szennyezé s-megelő zé srő l é s -ellenő rzé srő l (IPPC) szó ló  96/61. számú  

direktíva preambuluma külön kiemeli a társadalmi ré szvé tel é s a nyilvánosság informálásának 

fontosságát:” a lé tesítmé ny üzemeltető jé nek kötelessé ge a nyilvánosság tájé koztatása várható  

potenciális környezeti hatásokró l, é s az engedé lyezé si eljárás átlátható bbá té tele é rdeké ben a 

Közössé gen belül a nyilvánosság számára hozzáfé rhető vé  kell tenni az információ kat mé g a 

dönté shozatal elő tt...”. Ezen irányelv 15. cikke alapján fogalmazta meg a Bizottság az euró pai 

szennyező anyag-kibocsátási nyilvántartás (European pollutant emission register, EPER) 

megvaló sításáró l szó ló  határozatát18, melyrő l ré szletesen a következő  fejezetben lesz szó . 

 A hulladé kgazdálkodás teré n a legátfogó bb, általános szabály a 75/442. számú  

direktíva a hulladé kokró l (hulladé k keretdirektíva). Ennek é rtelmé ben a hulladé kgazdálkodás 

során szinté n szigorú  bejelenté si, adatszolgáltatási, nyilvántartási é s tájé koztatási 

kötelezettsé g terheli a tevé kenysé g folytató ját. Az engedé lyezett tevé kenysé gekrő l 

mindenké ppen nyilvántartást kell vezetni, é s azok bejelenté sre is kötelezettek. A nem 

engedé lyköteles tevé kenysé gek szinté n nyilvántartásra é s általában bejelenté sre is 

kötelezettek. A tájé koztatás az így kialakult nyilvántartások adatai alapján való sul meg. 

Ugyancsak a direktíva írja elő  a tagállamok számára hulladé kgazdálkodási terv megalkotását. 

A tervnek - amely termé szetszerűleg nyilvános - kötelező  tartalmi elemé t jelenti a lehetsé ges 
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lé tesíté si helyek meghatározása, a lerakó helyekkel kapcsolatos nyilvántartási, jelenté si 

kötelezettsé gek, valamint a monitoring rendszer működé si rendjé nek meghatározása.   

Külön szabályok vonatkoznak ezen tú l a hulladé ké gető kre19, a lerakó kra20, valamint a 

hulladé kok egyes típusaira21 - melyek szinté n szó lnak a mé ré s, nyilvántartás é s bejelenté si 

kötelezettsé gekrő l. A Tanács 259/93. rendelete vonatkozik az EU-n belül é s azon kívül a 

hulladé kok szállításának ellenő rzé sé re é s felülvizsgálatára. Ennek é rtelmé ben mindenfajta 

nemzetközi hulladé kmozgást meg kell, hogy elő zzön egy a hulladé k származási országábó l 

eredő  bejelenté si, tájé koztató  iratnak.  

 Hazánk a csatlakozásra tekintettel jogszabályait é s egyé b elő írásait már jó ré szt 

harmonizálta a fentebb említett rendelkezé sekkel. Szüksé ges azonban megjegyezni, hogy a  

direktívák / irányelvek jogi termé szetükbő l következő en - fő szabályké nt -  nem közvetlenül 

hatályosak a tagállamokban, csupán a tagállamokat kötelezik a tartalmuknak megfelelő  - 

helyenké nt mozgásteret is engedő  - jogszabályalkotásra. Az így, az irányelv 

implementáció jaké nt megszületett belső  jogi szabály jogosítja é s kötelezi a jogalanyokat. Ez 

az átvé tel hazánkban é vek ó ta folyik, é s tagállamké nt is folytatni kell. A való di problé mát 

azonban nem a szabályok átvé tele, hanem azok gyakorlati alkalmazása jelenti.  

 

2.2. A magyar rendszer 
 

2.2.1. Á tfogó  szabályok 
 

 

 A kötelező  tájé koztatási rendszerekre vonatkozó  hazai szabályozás alapja egé szen az 

Alkotmányig nyú lik vissza. A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad 

vé lemé nynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közé rdekű adatokat megismerje, illető leg 

                                                                                                                                                         
18 2000/479/EC  
19 94/67. számú  direktíva a veszé lyes hulladé kok é geté sé rő l, 89/369. tanácsi direktíva az ú j települé sihulladé k-
é gető  művek levegő szennyezé sé nek megelő zé sé rő l, 89/429. direktíva a meglevő  települé sihulladé k-é gető k 
levegő szennyezé sé nek csökkenté sé rő l 
20 99/31. számú  direktíva a hulladé klerakó kró l 
21 75/439. számú  direktíva a hulladé k olajokró l, 76/403. számú  direktíva a PCB é s PCT ártalmatlanításáró l, 
91/157. számú  direktíva az egyes veszé lyes anyagokat tartalmazó  elemekrő l é s akkumulátorokró l, 94/62. számú  
direktíva a csomagolásró l é s a csomagolási hulladé kró l 
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terjessze.22 A szemé lyes adatok vé delmé rő l é s a közé rdekű adatok nyilvánosságáró l szó ló  

törvé ny23 (adatvé delmi törvé ny) a következő ké ppen definiálja a közé rdekű adat fogalmát: 

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyé b közfeladatot ellátó  szerv vagy szemé ly kezelé sé ben lé vő , a szemé lyes  

adat fogalma alá nem eső  adat. Ugyanez a törvé ny az állami vagy helyi önkormányzati 

feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyé b közfeladatot ellátó  szerv é s szemé ly 

kötelezettsé gé vé  teszi a feladatköré be tartozó  ügyekben a közvé lemé ny pontos é s gyors 

tájé koztatását. Kötelesek továbbá rendszeresen közzé  vagy más mó don hozzáfé rhető vé  tenni a 

tevé kenysé gükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat, biztosítani, hogy a kezelé sükben lé vő  

közé rdekű adatokat bárki megismerhesse, kivé ve a törvé ny által felsorolt titkosság eseteit.24  

Szabályozza a törvé ny a közé rdekű adatokhoz való  hozzáfé ré s rendjé t is. Első sorban is 

egy ké relmet kell eljuttatni az adatot kezelő  szervhez, aki arra a felmerült költsé gek ellené ben 

15 napon belül közé rthető  formában válaszolni köteles. Amennyiben a ké relmet megtagadja, 

arró l indokaival együtt nyolc napon belül é rtesíti a ké relmező t. Ebben az esetben a ké relmező  

harminc napon belül keresettel bíró sághoz fordulhat, aki az ügyben köteles soron kívül 

eljárni.25A perben a ké relmet megtagadó  szerv bizonyítja, hogy jogszerűen tagadta meg a 

ké ré st, ellenkező  esetben a bíró ság kötelezi ő t az adatközlé sre. 

 Az adatvé delmi törvé ny után né zzük meg a környezetvé delmi törvé ny tájé koztatásra 

vonatkozó  paragrafusait. E szerint mindenkinek joga van a környezetre vonatkozó  té nyeknek, 

adatoknak, így különösen a környezet állapotának, a környezetszennyezettsé g mé rté ké nek, a 

környezetvé delmi tevé kenysé geknek, valamint a környezet emberi egé szsé gre gyakorolt 

hatásainak megismeré sé re.26 Ennek biztosítására a jogalkotó  ú jra kimondja, hogy az állami 

szervek é s az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát é s annak az 

emberi egé szsé gre gyakorolt hatását figyelemmel kísé rni, az így szerzett adatokat 

nyilvántartani, é s - a szemé lyes adatok vé delmé rő l é s a közé rdekű adatok nyilvánosságáró l 

szó ló  törvé ny által megállapított kivé telekkel - hozzáfé rhető vé  tenni, é s a megfelelő  

tájé koztatást megadni. Kötelezi továbbá a törvé ny a környezethasználó t  az általa okozott 

környezetterhelé s é s -igé nybevé tel, valamint környezetveszé lyezteté s eseteiben általános 

tájé koztatásra. 

                                                 
22 1949. é vi XX. törvé ny 61. § (1) 
23 1992. é vi LXIII. törvé ny 
24 19. § (1)-(3) 
25 20-21. § 
26 1995. é vi LIII. törvé ny 12. § (1) 
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 A tájé koztatás megkönnyíté sé re a jogalkotó  a környezetvé delmi törvé nyben 

rendelkezik egy mé rő -, é szlelő -, ellenő rző  (monitoring) háló zat lé trehozásáró l, az Országos 

Környezetvé delmi Információ s Rendszerrő l.27 Ugyanitt rendelkezik a jogalkotó  az 

Információ s Rendszerhez szüksé ges adatok forrásáró l. Eszerint a környezethasználó  köteles a 

tevé kenysé ge során okozott környezetterhelé st, környezet-igé nybevé telt - jogszabályban 

meghatározott mó don - mé rni, vagy technoló giai számítással alátámasztani, nyilvántartani, 

nyilvántartását a hatáskörrel é s illeté kessé ggel rendelkező  ható ságok rendelkezé sé re 

bocsátani, illető leg adatszolgáltatást teljesíteni. Ez az általános kötelezettsé g az alapja az 

egyes környezetvé delmi té májú  ré szletszabályokban található  nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettsé geknek.  

Megemlíthető  mé g a környezetvé delmi törvé ny kapcsán egy ú jabb információ s 

csatorna, az ingatlan-nyilvántartás. A törvé ny szerint jogerő s ható sági vagy bíró sági 

határozattal megállapított tartó s környezetkárosodás té nyé t, mé rté ké t é s jellegé t az ingatlan-

nyilvántartásban - ami nyilvános, bárki számára hozzáfé rhető  - fel kell tüntetni.28 

A ké miai biztonságró l szó ló  2000. é vi XXV. törvé ny ré szletesen szabályozza a 

veszé lyes vegyi anyagok bejelenté sé re, törzskönyvezé sé re, címké zé sé re, tárolására, a 

kockázatok kezelé sé re é s közlé sé re vonatkozó  eljárásokat. A törvé ny az EU elvárásainak 

megfelelő , harmonizált szabályozást tartalmaz, megfelel a veszé lyes anyagok é s veszé lyes 

ké szítmé nyek ké rdé sköré t szabályozó  67/548/EGK, valamint 88/379/EGK tanácsi 

irányelveknek, valamint figyelembe veszi az OECD ajánlásokat is. 

A ké miai biztonságró l szó ló  törvé ny hatálya kiterjed az embert é s a környezetet 

veszé lyeztető  veszé lyes anyagokra é s veszé lyes ké szítmé nyekre, valamint az ezekkel 

folytatott tevé kenysé gekre, kivé ve a törvé ny által taxatíve felsorolt eseteket.29 Veszé lyesnek 

minő sül mindazon anyag vagy ké szítmé ny, amely a törvé nyben felsorolt valamely 

veszé lyessé gi csoportba sorolható .30 

A veszé lyes anyagok, illetve a veszé lyes ké szítmé nyek nyilvántartása a Fodor Jó zsef 

Országos Közegé szsé gügyi Központ Országos Ké miai Biztonsági Inté zeté ben (a 

                                                 
27 1995. é vi LIII. törvé ny 49. § 
28 52. § (1) 
29 Kivé tel a törvé ny hatálya aló l pé ldául a gyó gyszerek é s ható anyagaik, állatgyó gyászati ké szítmé nyek, 
é lelmiszerek, takarmány, radioaktív anyagok, kozmetikai ké szítmé nyek 
30 I. Fizikai-ké miai tulajdonság, ill. tűz- é s robbanásveszé ly szerint: robbanó , oxidáló , tűzveszé lyes, fokozottan 
tűzveszé lyes, kevé sbé  tűzveszé lyes anyagok. 
    II. Toxikoló giai sajátosságok szerint: mé rgező , nagyon mé rgező , ártalmas, maró , irritáló  vagy izgató , 
tú lé rzé kenysé get okozó , karcinogé n, mutagé n, reprodukció t é s az utó dok fejlő dé sé t károsító  anyagok. 
    III. Ö kotoxikoló giai sajátosságok szerint: környezetre veszé lyes anyagok. 
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továbbiakban: OKK-OKBI) működő  Egé szsé gügyi Toxikoló giai Tájé koztató  Szolgálatnál (a 

továbbiakban: ETTSZ) zajlik. A gyártó , vagy az importáló  köteles a veszé lyes anyagokat, 

valamint a veszé lyes ké szítmé nyeket a tevé kenysé ge megkezdé se elő tt bejelenteni. Az ETTSZ 

gyűjti, feldolgozza é s rendszerezi a veszé lyes anyagokkal kapcsolatos toxikoló giai, 

közegé szsé gügyi é s klinikai adatokat a bejelentett adatok alapján.  

Ré gi veszé lyes anyag bejelenté sé hez csatolni kell egy a bejelentő  által a saját 

felelő ssé gé re elké szített biztonsági adatlapot é s címketervet. Ez alapján az OKK-OKBI 

elvé gzi a regisztráció t, amirő l regisztráció s okiratot állít ki, melyet megküld a bejelentő nek é s 

az ETTSZ-nek a biztonsági adatlap egy pé ldányával együtt. 

Az ú j veszé lyes anyagok a bejelenté sen tú lmenő en törzskönyvezé sre is kerülnek. Ezt a 

gyártó  vagy az importáló  az OKK-OKBI-né l ké relmezi, csatolva a veszé lyes anyagra 

vonatkozó  műszaki dosszié t31,vizsgálati bizonylatokat, a biztonsági adatlapot é s a 

címketervet, valamint egy nyilatkozatot a termelni, illetve importálni tervezett mennyisé grő l 

é s a javasolt felhasználási é s hulladé kkezelé si mó dró l. A ható ság megvizsgálja az ú j anyag 

fizikai, fizikai-ké miai, ké miai, toxikoló giai é s ökotoxikoló giai sajátosságait, mely  

vizsgálatokat GLP minő síté sű, illető leg akkreditált laborató riumok vé gezhetnek. 

A törzskönyvező  ható ság a törzskönyvezé si eljárást 60 napon belül lefolytatja, é s az 

OKK fő igazgató ja a törzskönyvezé srő l okiratot állít ki, egyidejűleg a ható ság a 

törzskönyvezett veszé lyes anyagot felveszi a jegyzé kbe. Az OKK fő igazgató ja a 

törzskönyvezé si okiratot egy-egy pé ldányban megküldi a törzskönyveztető nek, valamint az 

ETTSZ-nek. Az ETTSZ-nek megküldött okirathoz a biztonsági adatlap é s a műszaki dosszié  

egy pé ldányát is csatolja. 

Az Euró pai Unió val folytatott együttműködé sünk jegyé ben mentesül a 

törzskönyvezé si eljárás lefolytatása aló l azon magyarországi forgalomba hozatalt vé gző  

• gyártó , aki az adott ú j anyagot az EU valamely tagállamának vagy az EU-val társulási 

megállapodást kötött bármely állam területé n már elő állítja, vagy 

• importáló , aki az ú j anyagot az EU valamely tagállamába, illetve az EU-val társulási 

megállapodást kötött bármely államba már importálja, 

é s az é rintett állam illeté kes ható ságánál a forgalomba hozni szándé kozott ú j anyagot már 

megfelelő en törzskönyvezté k. 
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A törvé ny külön rendelkezé seket tartalmaz a veszé lyes anyagok, illető leg 

ké szítmé nyek csomagolására, tárolására é s szállítására. (A veszé lyes anyagok szállítását 

azonban zömmel nemzetközi egyezmé nyek szabályozzák.) Ehhez kapcsoló dik gyártó , 

importáló  feliratozási, címké zé si kötelezettsé ge, mely szerint feliratot (címké t) a tevé kenysé g 

során alkalmazott valamennyi csomagolási egysé gen el kell helyezni. A felirat (címke) 

magyar nyelven jó l olvasható an é s letörölhetetlen mó don tartalmazza: 

• a termé k nevé t, a benne lé vő  veszé lyes anyag megnevezé sé t a magyarországi 

jegyzé kben szereplő  valamely megnevezé s szerint, vagy - a jegyzé kbevé telig - 

valamely hivatalos nemzetközi elnevezé s magyar megfelelő jé t; 

• a gyártó , az importáló  vagy a magyarországi forgalmazó  megnevezé sé t é s teljes címé t, 

telefonszámát; 

• a veszé lyes anyag, illetve a veszé lyes ké szítmé ny használatával felmerülő  veszé ly 

megjelölé sé t é s a veszé ly jelké pé t (szimbó lumát); 

• a veszé lyes anyag, illetve a veszé lyes ké szítmé ny használatával járó  különös 

kockázatokat megjelölő  szabványmondatokat (R mondat); 

• a veszé lyes anyag, illetve a veszé lyes ké szítmé ny biztonságos használatával 

kapcsolatos szabványmondatokat (S mondat); 

• az Euró pai Közössé gben (EU-ban) jegyzé kbe vett veszé lyes anyagok eseté n az 

EINECS, illetve az ELINCS szerinti jegyzé kszámot. Az e jegyzé kekben szereplő  

anyagok eseté ben - a lakossági forgalomba kerülő  veszé lyes anyagok eseté n 2002. 

január 1. napjátó l - a feliraton (címké n) szerepelnie kell az "EK felirat" szavaknak is; 

• a Magyarországon törzskönyvezett veszé lyes anyagok eseté ben a magyar 

törzskönyvezé si számot. 

A címké zé si kötelezettsé gen tú lmenő en a lakosság ré szé re kiszerelt, nem ömlesztett 

formában forgalomba hozott veszé lyes anyaghoz, illetve veszé lyes ké szítmé nyhez a 

forgalmazó  mellé keli a biztonsági adatlapnak a rendelteté s szerinti használattal összefüggő  

adatainak felhasználásával elké szített, magyar nyelvű használati utasítást. A használati 

utasítást a gyártó  vagy az importáló  ké szíti el. 

                                                                                                                                                         
31 Az ú j veszé lyes anyag törzskönyvezé shez szüksé ges fizikai-ké miai, toxikoló giai vizsgálatok eredmé nyei é s ez 
alapján az egé szsé g-, a környezet-, a fogyasztó - é s a munkavé delem követelmé nyeit tartalmazó  dokumentáció . 
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A környezet veszé lyes anyagokkal törté nő  szennyezé sé nek megismeré se é rdeké ben 

egyes, a környezetvé delmi é s vízügyi miniszter által meghatározott veszé lyes anyagok 

levegő be, vizekbe, közcsatornákba, talajra kibocsátott mennyisé geit, illető leg hulladé k 

formájában törté nő  átadását a szennyezé st okozó  tevé kenysé get vé gző  a Környezetvé delmi é s 

Vízügyi Miniszté rium felügyelete mellett nyilvántartja. A nyilvántartott adatok alapján - az 

adatok rendszeres gyűjté sé vel é s feldolgozásával - a Környezetvé delmi é s Vízügyi 

Miniszté rium a kibocsátott szennyezé sekrő l, illető leg átadott hulladé kokró l regisztert állít fel, 

é s hoz nyilvánosságra. 

Az ETTSZ a veszé lyes anyagok, illetve a veszé lyes ké szítmé nyek országos 

nyilvántartása, illető leg a termé knyilvántartás kereté ben a bejelentett adatok alapján gyűjti, 

feldolgozza é s rendszerezi a felsoroltakkal kapcsolatos toxikoló giai, közegé szsé gügyi é s 

klinikai adatokat. Emellett információ -szolgáltatási tevé kenysé get is vé gez, biztosítja a 

folyamatos - napi 24 ó rás hozzáfé ré s lehető sé gé t az általa nyilvántartott adatokró l. Az ETTSZ 

fogadja a Magyarország területé n elő forduló  bármilyen eredetű, vegyi anyag okozta emberi 

mé rgezé si esetrő l szó ló  bejelenté seket is.  

Az OKK-OKBI-ben Információ s Központ működik a hazai é s a nemzetközi adatok 

fogadására é s feldolgozására A Központ vé gzi a ké miai biztonsággal összefüggő  nemzetközi 

információ k gyűjté sé t, a fontosabb információ k magyar nyelvre fordítását é s valamennyi, a 

ké miai biztonságban é rintett szervezet, forgalmazó  é s felhasználó  számára törté nő  

hozzáfé rhető vé  té telé t. A Központ vé gzi az OECD tagországok ré szé re a veszé lyes anyagokra 

vonatkozó  adatok cseré jé t. Adat azonban kizáró lag olyan tagország ré szé re közölhető , 

amelynek jogszabályai a közölt adat vé delmé t legalább a hazai jogszabályoknak megfelelő en 

biztosítják. 

A veszé lyes anyagokkal vé gzett mindenfajta tevé kenysé g32 megkezdé se elő tt kötelező  

ezt bejelenteni az Á NTSZ a tevé kenysé g gyakorlásának helye szerint területileg illeté kes 

városi, fő városi kerületi (a továbbiakban együtt: városi) inté zeté nek. Ez a bejelenté s nem 

helyettesíti a veszé lyes anyag, illetve a veszé lyes ké szítmé ny elő állításához, gyártásához, 

feldolgozásához vagy felhasználásához szüksé ges egyé b ható sági engedé lyeket. 

                                                 
32 a veszé lyes anyaggal, illetve a veszé lyes ké szítmé nnyel kapcsolatos elő állítás - ideé rtve a bányászatot (feltáró  
fú rás, kitermelé s) is -, a gyártás, a feldolgozás, a csomagolás, a tárolás, az anyagmozgatás, a forgalmazás, az 
é rté kesíté s, a felhasználás, továbbá a veszé lyes anyagok, illetve a veszé lyes ké szítmé nyek elemzé sé vel, 
ellenő rzé sé vel kapcsolatos vizsgálat; 
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Veszé lyes anyag, illetve veszé lyes ké szítmé ny foglalkozás köré ben törté nő  

felhasználás cé ljábó l csak a tevé kenysé g vé gzé sé re jogosult é s a veszé lyes anyag, illető leg a 

veszé lyes ké szítmé ny biztonságos alkalmazására ké pes olyan nagykorú  termé szetes szemé ly 

vagy jogi szemé ly, illetve a ké pviseleté ben eljáró  nagykorú  szemé ly ré szé re szolgáltatható  ki, 

aki (amely) a fenti bejelenté s té nyé t, illető leg a veszé lyes anyag, illetve a veszé lyes 

ké szítmé ny átvé telé re való  jogosultságát hitelt é rdemlő  mó don igazolni tudja. 

A ké miai biztonság megvaló sítását szolgáló  jogszabályok betartását a törvé nyben 

megjelölt ható ságok a rájuk vonatkozó  szabályok szerint ellenő rzik. 

A katasztró fák elleni vé dekezé s irányításáró l, szervezeté rő l é s a veszé lyes anyagokkal 

kapcsolatos sú lyos balesetek elleni vé dekezé srő l szó ló  1999. é vi LXXIV. törvé ny a ké miai 

biztonságró l szó ló  törvé nyhez hasonló an33 kvázi-általános szabályokat tartalmaz. Elöljáró ban 

leszögezi, hogy minden állampolgárnak, illetve szemé lynek joga van arra, hogy megismerje a 

környezeté ben lé vő  katasztró faveszé lyt, elsajátítsa az irányadó  vé dekezé si szabályokat, 

továbbá joga é s kötelessé ge, hogy közreműködjön a katasztró favé delemben. 

A szervezetrendszer é s a feladatok megosztása köré ben rendelkezik a jogszabály arró l, 

hogy a Kormány a katasztró favé delem megszervezé se é s irányítása é rdeké ben lé trehoz egy 

országos katasztró favé delmi információ s rendszert. A lakosság tájé koztatásának feladata 

megoszlik: a megyei, fő városi vé delmi bizottság a felké szülé s é rdeké ben szervezi a 

települé sek közötti kölcsönös segítsé gnyú jtást, é rtesíté st, riasztást é s tájé koztatást, valamint a 

lakosság é s a vé dekezé sben é rintett szervezetek riasztásának é s tájé koztatásának elő ké szíté sé t 

é s vé grehajtását, a konkré t tájé koztatásró l azonban a polgármester gondoskodik, az 

illeté kessé gi területen é lő  vagy tartó zkodó  szemé lyek ré szé re a katasztró faveszé lyekrő l szó ló , 

a magatartási szabályokat is tartalmazó  tájé koztatásró l. 

A törvé ny szerint általános közreműködé si kötelezettsé g terheli a lakosságot: a 

termé szetes szemé lyek é s szervezetek a vé dekezé s közvetlen irányításáé rt felelő s vezető  

felszó lítására kötelesek a vé dekezé st elő segíteni adat é s egyé b információ k közlé sé vel is.  

Az alábbi korlátozások vonatkoznak a baleseti kockázattal járó  tevé kenysé gekre. A 

veszé lyes lé tesítmé nyekre é píté si engedé ly, használatba vé teli engedé ly, továbbá veszé lyes 

tevé kenysé g megkezdé sé nek engedé lyezé se csak a BM Országos Katasztró favé delmi 

Fő igazgató ságnak, a Műszaki Biztonsági Fő felügyelet szakható sági hozzájárulásával kiadott 

                                                 
33 Hatálya nem terjed ki pé ldául az atomenergiával kapcsolatos tevé kenysé gekre, feltárást folytató  mé lyművelé sű 
vagy külszíni bányákra, a hulladé klerakó kra. 
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engedé lye alapján adható . Az engedé lyhez az üzemeltető nek a ható sághoz ké relmet kell 

benyú jtani. A ké relemhez csatolni kell a biztonsági jelenté s vagy elemzé s egy-egy pé ldányát. 

A már üzemelő  vagy é píté s alatt álló  veszé lyes lé tesítmé ny üzemeltető je a tevé kenysé get 

2003. december 31-ig a ható sághoz bejelenti é s a bejelenté shez csatolja a biztonsági elemzé s 

vagy a biztonsági jelenté s egy-egy pé ldányát. 

Az üzemeltető nek biztonsági elemzé st kell ké szítenie amennyiben a veszé lyes 

lé tesítmé nyben a veszé lyes anyagok mennyisé ge elé ri a jogszabályban meghatározott alsó  

küszöbé rté ket, de nem haladja meg a felső  küszöbé rté ket, melyet az illeté kes ható ságnak be 

kell mutatnia. A ható ság annak való ságtartalmát ellenő rizheti. A ható ság köteles vizsgálni, 

hogy a változás nem eredmé nyez-e dominó  hatást. Amennyiben a változás dominó  hatást 

eredmé nyez, inté zkedik az é rintett üzemek, illetve lé tesítmé nyek balesetmegelő zé si 

politikájának, biztonsági irányítási rendszeré nek, belső  vé szhelyzeti terveinek 

összehangolására, a lakosság tájé koztatására, illetve a külső  vé szhelyzeti tervek 

vé grehajtására. Amennyiben a veszé lyes lé tesítmé nyben a veszé lyes anyagok mennyisé ge 

elé ri vagy meghaladja a jogszabályban meghatározott felső  küszöbé rté ket, a veszé lyes 

lé tesítmé ny üzemeltető jé nek be kell jelentenie a ható sághoz. A bejelenté shez mellé kelnie kell 

a külön jogszabályban meghatározott tartalmú  biztonsági jelenté st. A biztonsági jelenté sek 

nyilvánosak é s a polgármesternek, a fő városban a fő polgármesternek biztosítania kell, hogy 

abba bárki betekinthessen. Amennyiben a biztonsági jelenté s üzemi vagy üzleti titkot is 

tartalmaz, a ható ság engedé lyezheti, hogy nyilvánosságra az üzemeltető  által ké szített, a 

biztonsági jelenté snek a titkot tartalmazó  ré sz né lküli kivonata bocsátható  nyilvános 

megtekinté sre. A ható ság külön jogszabályban meghatározottak szerint vé gzi a sú lyos ipari 

balesetek megelő zé sé vel é s elhárításával kapcsolatos műszaki, szervezeti é s vezeté si 

információ k gyűjté sé t, é rté kelé sé t, é s ké szíti az esemé nyekkel kapcsolatos nemzeti 

jelenté seket. 

A lé tesítmé ny üzemeltető jé nek a ható sággal együttműködve külön jogszabályban 

meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy a lakosság vé lemé nyt nyilvánítson ú j veszé lyes 

lé tesítmé nyek engedé lyé nek vagy a meglé vő  lé tesítmé ny jelentő s mó dosítására vonatkozó  

engedé ly kiadása elő tt, illetve a működé si engedé ly meghosszabbítása elő tt. Az üzemeltető  

köteles továbbá adatokat szolgáltatni a ható ság megyei, illetve körzeti szerve számára a külső  

vé delmi tervek kidolgozásához, a veszé lyes tevé kenysé ggel összefüggő  sú lyos balesetrő l vagy 

rendkívüli esemé nyrő l a megyei katasztró fa, fő városi polgári vé delmi szerv ügyeleti 
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szolgálata ú tján a ható ságot, továbbá az illeté kes vé delmi bizottság elnöké t, valamennyi 

é rintett települé si önkormányzat polgármesteré t haladé ktalanul tájé koztatni. 

A Kormány a Nemzeti Környezetvé delmi Program második tervezé si idő szakára 

(2003-2008.) vonatkozó  koncepció ja34 szerint kiemelt figyelmet szándé kozik fordítani a 

környezeti tudatosság javításának kialakítására. Eszerint bő víteni kell a polgárok, 

dönté shozó k é s a gazdasági szfé ra tájé koztatását az ismeretterjeszté s különböző  eszközei által.  

A Koncepció  megállapítja, hogy jelenleg nem működik hazánkban egysé ges 

környezetbiztonsági informatikai rendszer. Ennek alapvető  okát abban látja, hogy az egyes 

környezeti elemek aktuális állapotával kapcsolatos információ kat több tárca bázisán é s 

hátté rinté zmé nyeiben gyűjtik. Nem került kijelölé sre a központi adatbázist üzemeltető  szerv, 

ehhez kapcsoló dó an hiányzik az adatszolgáltatási kötelezettsé g, a mé rt, az összegyűjtött, az 

é rté kelt adatok rendszerezé se é s a nyilvánosság ré szé re azok tömegkommunikáció s eszközök 

ú tján törté nő  elé rhető sé ge. A közigazgatás korszerűsíté sé tő l remé lik a rendszer pozitív 

fordulatát: az egyes szakterületek feladatrendszeré nek konkretizálásával é s a jelenlegi 

átfedé sek megszünteté sé vel lehető sé g nyílhat arra, hogy nemcsak papíron, hanem  a 

gyakorlatban is megvaló sítsuk az ország által nemzetközi egyezmé nyekben vállalt 

kötelezettsé geket.  

Fontos feladatké nt jelenik meg a bekövetkező  környezeti károk elhárítására alkalmas, 

szakmailag é s technikailag felké szült környezeti kárelhárító  szervezetek lé trehozása é s a már 

meglé vő k működé si felté teleinek é s fejleszté süknek biztosítása. Mindehhez elengedhetetlen 

az ellenő rző  rendszerek egysé gesíté se, adatbázisaik szüksé ges mé rté kű kölcsönös 

felhasználható ságának megteremté se, fejleszté si irányaik kidolgozása. Ez egy integrált 

környezetbiztonsági információ s rendszer kialakítását jelenti, amely NATO é s EU 

kompatibilis szabványok használatával információ kat tud szolgáltatni.  

A Nemzeti Környezetvé delmi Program megvaló sítása során a kormányzat számít az 

állampolgárok aktivitására é s tudására. Ezt erő sítendő  kiemelt figyelmet kell fordítani a 

környezeti nevelé s é s szemlé letformálás ké rdé sé re, valamint a környezeti információ khoz 

való  hozzájutás biztosítására. A Program egy olyan környezeti információ s rendszer 

felállításáró l beszé l, amely megfelelne a hazai statisztikai é s közigazgatási információ s 

bázisokhoz, illetve az EU, az OECD é s az ENSZ nemzetközi adatszolgáltatási rendszereihez 

is. Másré szt tervbe veszi a gazdasági é s környezeti adatok integrálását, amivel a tervezé shez 

                                                 
341117/2001. (X. 19.) Korm. határozat  
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szüksé ges statisztikai hátté r biztosítását, valamint a lakosság információ igé nyé nek kielé gíté sé t 

szándé kszik egyszerre elé rni. Felsorol né hány szabályozandó  ismé rvet is az információ s 

rendszer felállításához: a környezeti információ k, a mé ré si, számítási eljárások köré nek 

meghatározása, az adatgyűjtő  rendszerek összehangolása, az adatkezelé s é s -tárolás rendjé nek 

megállapítása, a környezeti információ hoz való  hozzáfé ré s, azok nyilvánosságra hozatalának 

rendszeré nek kialakítása, valamint a szervezeti, technikai felté telek formáinak 

megfogalmazása.  

A környezetvé delmi é s vízügyi miniszter feladat- é s hatásköré rő l szó ló  

kormányrendelet35 é rtelmé ben a miniszter biztosítja a környezeti é s vízügyi riasztási, 

kárelhárítási információ s rendszer működteté sé t, összehangolja, illető leg feladatköré ben 

működteti a környezet é s a termé szet állapotának felmé ré sé t é s é rté kelé sé t szolgáló  mé rő -, 

megfigyelő -, ellenő rző -, é rté kelő - é s információ s rendszert, statisztikai adatszolgáltató  

rendszereket, valamint irányítja a labortevé kenysé get, koordinálja továbbá a környezeti 

elemek erő forráské nti igé nybevé telé vel é s terhelé sé vel kapcsolatos mé ré si, megfigyelé si é s 

adatszolgáltatási tevé kenysé geket, meghatározza é s é rvé nyre juttatja a vizekre, az azokra ható  

beavatkozásokra, a beavatkozások hatásaira irányuló  adatgyűjté s, -tárolás, -feldolgozás 

szempontjait, irányítja a vizek környezetvé delmi é rté kelé sé t, közreműködik az Országos 

Talajvé delmi Információ s é s Monitoring Rendszer működteté sé ben, a talajok minő sé gi 

állapotváltozásának é rté kelé sé ben é s irányítja é s működteti az ország földtani adatainak 

nyilvántartási rendszeré t. 

A minisztert feladatainak ellátása során segítik a környezetvé delmi felügyelő sé gek, 

valamint a nemzeti park igazgató ságok36. A Környezet- é s Termé szetvé delmi Fő felügyelő sé g 

állami feladatké nt ellátandó  alaptevé kenysé ge köré ben szolgáltatja a kormányzati munka 

ellátásához szüksé ges, a tevé kenysé ge során keletkezett adatokat é s vezeti a külön 

jogszabályban meghatározott ható sági nyilvántartást. A Környezetvé delmi Felügyelő sé g a 

környezet vé delme é rdeké ben együttműködik a helyi önkormányzatokkal, a termé szetes 

szemé lyekkel é s szervezeteikkel, a gazdálkodó  szervezetekkel é s mindezek é rdekvé delmi 

szervezeteivel, valamint más inté zmé nyekkel, hozzáfé rhető vé  teszi a környezet állapotáró l 

szerzett adatokat, é s megfelelő  tájé koztatást ad azokró l; ellátja - a miniszter által 

meghatározott feladatmegosztás szerint - a környezet állapotának é s használatának 

figyelemmel kísé ré sé hez, igé nybevé teli é s terhelé si adatainak mé ré sé hez, gyűjté sé hez, 

                                                 
35 155/2002. (VII. 9.) Korm. rendelet  
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feldolgozásához é s nyilvántartásához kialakított környezetvé delmi mé rő -, é szlelő -, ellenő rző  

háló zat (monitoring), valamint az Országos Környezetvé delmi Információ s Rendszer (a 

továbbiakban együtt: Információ s Rendszer) működteté sé hez szüksé ges - hatásköré be utalt - 

területi feladatokat, továbbá együttműködik más ellenő rző  é s információ s rendszerekkel; 

összegyűjti é s az Információ s Rendszer rendelkezé sé re bocsátja az Információ s Rendszer 

működteté sé hez szüksé ges - feladatköré vel összefüggő  - adatokat; ré szt vesz a környezeti 

tudat- é s szemlé letformáló  feladatok ellátásában, közreműködik a környezetvé delmi kutatási, 

oktatás, nevelé si é s ismeretterjeszté si tevé kenysé gekben. A nemzeti park igazgató ság  a 

feladatköré vel összefüggő  területi monitoring é s információ s rendszert működtet, é s 

együttműködik más információ s é s ellenő rző  rendszerekkel. 

A horizontális szabályozás számos pontján jelenik meg a bejelenté si, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási é s tájé koztatási kötelezettsé g. Né zzünk ezek közül né hányat.  

A környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó  szabályok alapján folyó  eljárásban arra 

kaphatnak választ a ható ságok é s az é rdekeltek, hogy a tervezett beruházás milyen 

való színűsíthető  környezeti kockázattal jár, é s ez a kockázat hogyan csökkenthető . A vizsgálat 

eredmé nyeké nt megszülető  elő zetes tanulmányt az összes é rintett számára hozzáfé rhető vé  kell 

tenni. Amennyiben ré szletes vizsgálat is lezajlik, annak szüksé gszerű ré sze a nyilvánosság 

számára közé rthető  összefoglaló  a tevé kenysé g lé nyegé rő l, a várható  környezeti 

változásokró l, azok é rté kelé sé rő l, a hatásterület meghatározásáró l é s a tervbe vett 

környezetvé delmi inté zkedé sekrő l. Ezen felül kötelező  közmeghallgatást tartani, ahol az 

é rdekeltek által felvetett ké rdé sekre a ható ság köteles válaszolni.   

Az egysé ges környezethasználati engedé lyezé si eljárásró l szó ló  kormányrendelet37 szerint 

a  jogosultnak az engedé ly iránti ké relemhez, illető leg a kiegé szítő  adatszolgáltatáshoz 

csatolnia kell az abban foglaltak nyilvánosságra hozatalára alkalmas közé rthető  összefoglaló t. 

A közé rthető  összefoglaló  tartalmazza: 

• a tevé kenysé g ismerteté sé t, különös tekintettel az elé rhető  legjobb technika 

alkalmazására; 

• a hatásterület bemutatását; 

                                                                                                                                                         
36 211/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet a környezetvé delmi felügyelő sé gek, valamint a nemzeti park 
igazgató ságok feladat- é s hatásköré rő l, továbbá a Környezet- é s Termé szetvé delmi Fő felügyelő sé grő l 
37 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 
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• a tevé kenysé g várható  kibocsátásait é s ezek környezetre, emberi egé szsé gre gyakorolt 

hatásait; 

• a szennyezé s megelő zé sé re, illető leg a terhelé s csökkenté sé re alkalmas 

tervezett/megtett inté zkedé seket; 

• a kibocsátások ellenő rzé sé nek mó dszereit; 

• a környezeti hatással járó  balesetek megelő zé sé re, ezek bekövetkezé se eseté n a 

környezeti következmé nyeinek csökkenté sé re irányuló  inté zkedé seket; 

• a lakosság tájé koztatása é rdeké ben megtett, illetve tervezett inté zkedé seket. 

Az engedé ly megadása után a környezethasználó nak az egysé ges környezethasználati 

engedé lyben foglaltak szerint rendszeres adatszolgáltatást kell teljesíteni. A környezetvé delmi 

ható ság az általa nyilvántartott adatokró l megkeresé sre felvilágosítást ad, é s biztosítja az 

adatokhoz való  hozzáfé ré s lehető sé gé t. A rendelet hatálya alá tartozó  tevé kenysé gekkel 

kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatási é s jelenté sadási kötelezettsé g teljesíté se a 

környezetvé delmi miniszter feladata. 

A nyilvántartani é s bejelenteni köteles termé kek, dolgok tevé kenysé gek listája 

igencsak hosszú , ezek közül egy pé ldául a környezetvé delmi termé kdíjró l, továbbá egyes 

termé kek környezetvé delmi termé kdíjáró l szó ló  1995. é vi LVI. törvé ny. Ennek é rtelmé ben a 

díjfizeté sre köteles saját nyilvántartása é s ez alapján vé gzett adatszolgáltatása a díjfizeté s 

alapja. 

A ké miai biztonságró l szó ló  törvé nyen kívül számos szabály rendelkezik a veszé lyes 

anyagokró l. Ilyen pé ldául a vegyi anyagok kockázatának becslé sé rő l é s a kockázat 

csökkenté sé rő l szó ló  rendelet38. Ez rendelkezik arró l, hogy az OKK-OKBI az elvé gzett 

kockázatbecslé s alapján, az egé szsé g é s a környezet vé delme é rdeké ben a kockázat 

csökkenté sé t szolgáló  inté zkedé si javaslatot dolgoz ki, é s azt jó váhagyás cé ljábó l benyú jtja az 

OKK fő igazgató jának.. A kockázatbecslé s eredmé nyeirő l, a kidolgozott kockázatcsökkenté si 

tervrő l, a vé grehajtására hozott inté zkedé sekrő l, azok megvaló sulásáró l é s az egé szsé gre, a 

környezetre vonatkozó  hatásairó l a Bizottság Titkársága beszámoló ban tájé koztatja a 

Környezetvé delmi Miniszté riumot é s az Egé szsé gügyi Miniszté riumot, melyek azt hivatalos 

lapjukban közzé teszik. 

                                                 
38 12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet 
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Az egyes veszé lyes anyagok é s veszé lyes ké szítmé nyek behozatalával, illetve 

kivitelé vel összefüggő  bejelenté si é s elő zetes tájé koztatáson alapuló  jó váhagyási (PIC) 

eljárásró l szó ló  rendelet39 szinté n nagyon fontos tájé koztatási kötelezettsé get tartalmaz. 

Eszerint az elő zetes tájé koztatáson alapuló  jó váhagyási eljárás olyan, a nemzetközi 

információ csere rendszerben elfogadott eljárás (a továbbiakban: PIC eljárás), amelynek 

alapján a nemzetközi kereskedelemben a betiltott vagy szigorú an korlátozott anyagok, illetve 

az ezen anyagokat tartalmazó  ké szítmé nyek kivitelé hez az importáló  ország elő zetes é rtesíté se 

é s egyeté rté se szüksé ges. 

További speciális tájé koztatási kötelezettsé gek is terhelik a fokozott veszé lyt jelentő  

termé kek bizonyos köreit. Ilyen pé ldául az elemek é s akkumulátorok, illetve hulladé kaik 

kezelé sé nek ré szletes szabályairó l szó ló  rendelet40 szerint a gyártó kat é s a forgalmazó kat 

terhelő  azon kötelezettsé g, miszerint az elemekre, illetve az akkumulátorokra vonatkozó an a 

fogyasztó kat a termé kismertető ben vagy a fogyasztó i forgalomba hozatal helyé n elhelyezett 

tájé koztató  nyomtatványban tájé koztatni kell, amely tájé koztatásnak  ki kell terjednie: 

Az egyes környezeti elemekre vonatkozó  bő sé ges szabálytömeg számos pontján 

találkozhatunk a környezeti információ hoz való  jog megnyilvánulásaival. Á ltalánosan 

elmondhatjuk, hogy szinte mindegyik megemlé kezik valamifé le bejelenté si, nyilvántartási 

vagy tájé koztatási kötelezettsé grő l.  

 

2.2.2. Levegővédelem 
 

A levegő  vé delmé vel kapcsolatos egyes szabályokró l szó ló  rendelet41 é rtelmé ben 

többfé le bejelenté sre köteles a lé gszennyező  anyagot kibocsátó . A pontforrás üzemeltető je 

alapbejelenté si kötelezettsé ge köré ben köteles a lé gszennyezé st okozó  tevé kenysé gé re 

jellemző  adatokat valamint a kibocsátását - meghatározott anyagok tekinteté ben - a 

ható ságnak jelenteni. Mindenfajta változás, változtatás eseté n köteles az üzemeltető  

változásbejelenté st is vé grehajtani. Ezen kívül é vente köteles bejelenteni - é ves jelenté sben -  

a ható ságnál a pontforrás té nyleges lé gszennyező -anyag kibocsátását. A lé gszennyezettsé gi 

adatok nyilvánosságát, a szakmailag ellenő rzött adatok é rintett ható ságok közötti kölcsönös 

                                                 
39 46/2000. (XII. 29:) EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet 
40 9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet 
41 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 
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cseré jé t biztosítani kell. A levegő  vé delmé vel kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatási é s 

jelenté sadási kötelezettsé g teljesíté se a környezetvé delmi miniszter feladata.  

Környezetveszé lyezteté st okozó  lé gszennyezettsé g kialakulása eseté n rendkívüli 

inté zkedé st kell tenni. Azokon a területeken (települé seken), ahol a szmoghelyzet 

kialakulásával kell számolni é s a lé gszennyezettsé g folyamatos mé ré sé nek felté telei adottak, a 

veszé lyhelyzet elkerülé sé hez é s az esemé ny tartó sságának csökkenté sé hez azonnali 

beavatkozási - beleé rtve a tájé koztatást é s riasztást - füstködriadó  tervet (a továbbiakban: 

szmogriadó  terv) kell kidolgozni é s vé grehajtani. A szmoghelyzet kialakulásának 

megelő zé sé re, illető leg a szmoghelyzet megszünteté sé re a szmogriadó  tervben foglaltak 

szerint a lakosságot tájé koztatni kell, a helyhez kötött é s a mozgó  lé gszennyező  források 

működé sé t korlátozni kell, illető leg meg kell tiltani..  

A lé gszennyezettsé gi határé rté kekrő l, a helyhez kötött lé gszennyező  pontforrások 

kibocsátási határé rté keirő l szó ló  rendelet42 megállapít mé g egy tájé koztatási kötelezettsé get: 

amennyiben a lé gszennyezettsé g elé ri a tájé koztatási küszöbé rté ket, vagyis a 

lé gszennyezettsé gnek egyes lé gszennyező  anyagok tekinteté ben a lakosság egyes é rzé keny 

(gyermek, idő skorú , beteg) csoportjaira megállapított szintjé t, amelynek tú llé pé se ezen 

csoportokat hátrányosan é rinti, ez esetben a lakosságot tájé koztatni kell. 

Egyedi bejelenté si é s tájé koztatási kötelezettsé gek kapcsoló dnak pé ldául a nem-közú ti 

mozgó  gé pekbe é pítendő  belső  é gé sű motorokra is egy rendelet43 szerint. A gyártó  köteles a 

motor vagy motorcsalád típusjó váhagyása iránti ké relmet benyú jtani, mely ké relemhez 

csatolni kell a törvé nyben elő írt információ s dokumentumokat. A jó váhagyó  ható ság az általa 

kiadott típus-jó váhagyási bizonyítványokró l é s a típusjó váhagyással egyező en gyártott 

motorokró l nyilvántartást vezet, é s errő l más ható ságok - beleé rtve más államok illeté kes 

ható ságait - megkeresé sé re köteles információ t szolgáltatni. 

 

 

 

2.2.3. Vízvédelem 
 

                                                 
42 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 
43 1/2000. (VII. 21.) KöViM-KöM együttes rendelet 
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A vízgazdálkodásró l szó ló  törvé ny44 az állami feladatok közé  sorolja a 

vízgazdálkodáshoz szüksé ges adatgyűjté s elrendelé sé t, melyet alacsonyabb szintű jogforrások 

tartalmaznak. A törvé ny szerint vízügyi igazgatási szervezet területi szervé nek 

vízkárelhárítással összefüggő  feladata a helyi önkormányzatok számára a vizek kárté telei 

elleni vé delemmel összefüggő , a közigazgatási feladatok ellátásához szüksé ges tervek 

elké szíté sé hez adatok szolgáltatása a fenti adatgyűjté s alapján lé trejövő  adatbázis alapján. 

Mivel a vizek mennyisé gi vé delmé nek ké rdé sköre nem kapcsoló dik a ké miai 

biztonságra vonatkozó  környezeti információ khoz való  hozzáfé ré s ké rdé sköré hez, így a vizek 

minő sé gi vé delmé re vonatkozó  szabályozás té mánk szempontjábó l jelentő s szabályainak 

áttekintő  ismerteté sé re szorítkozom csupán. A felszín alatti vizek minő sé gé t é rintő  

tevé kenysé gekkel összefüggő  egyes feladatokró l szó ló  rendelet45 szinté n elő ír 

adatszolgáltatási kötelezettsé geket. A felszín alatti víz veszé lyezteté sé vel, terhelé sé vel járó  

tevé kenysé gek jellemző it az engedé lyben foglaltak, illető leg jogszabály alapján vagy alap 

vagy ré szletes bejelenté si kötelezettsé g, valamint é ves jelenté sté teli kötelezettsé g terheli. Ezen 

adatok való ságtartalmát  a felügyelő sé g kivizsgálni is jogosult. A rendelettel összefüggő  

nyilvántartási rendszerké nt hozza lé tre a rendelet a Környezetvé delmi Felszín Alatti Víz é s 

Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszert (FAVI). A FAVI az adminisztratív, azonosítási 

jellegű adatokon tú lmenő en a felszín alatti víz, a földtani közeg veszé lyezteté sé vel, 

terhelé sé vel, szennyezé sé vel, károsításával járó  tevé kenysé get folytató kra é s 

tevé kenysé gükre, veszé lyezteté sé re, terhelé sé re, szennyezé sé re, károsítására, állapotára, 

vonatkozó  adatokat, információ kat gyűjtő , nyilvántartó , feldolgozó  é s szolgáltató  rendszer. A 

FAVI adatai nem csupán adatszolgáltatásokbó l, ható sági inté zkedé sekbő l, hanem a 

miniszté rium é s a felügyelő sé gek tevé kenysé ge során keletkező , illetve más szervektő l 

országos vagy regionális szinten átvett adatokbó l, információ kbó l származnak. A FAVI adatai 

nyilvánosak é s közé rdekűek A FAVI működteté sé hez a már működő  adatszolgáltatások 

kereté ben gyűjtött, a FAVI rendszeré be átvehető  adatokat adatátvé tellel kell biztosítani. 

A felszíni vizek minő sé ge vé delmé nek egyes szabályairó l szó ló  rendelet46 é rtelmé ben 

a szennyvízkibocsátással járó  lé tesítmé nyek működteté se során a kibocsátó knak a 

szennyvízkibocsátás mennyisé gi é s minő sé gi adatait - külön jogszabályban meghatározottak 

szerint - rendszeresen mé rnie é s nyilván kell tartania (önellenő rzé s). Az önellenő rzé sre 

kötelezett kibocsátó  köteles a szennyvízkibocsátás jellemző irő l é s a technoló giai folyamatok 

                                                 
44 1995. é vi LII. törvé ny 
45 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet 
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üzemvitelé rő l adatot szolgáltatni é s é vente összefoglaló  jelenté st ké szíteni, s azt az illeté kes 

felügyelő sé ghez benyú jtani. 

A vízminő sé gi kárelhárítással összefüggő  feladatokró l szó ló  rendelet47 alapján a 

felügyelő sé g köteles a működé si területé n felmé rni é s nyilvántartani azokat a lehetsé ges 

szennyező forrásokat, amelyek rendkívüli mé rté kben veszé lyeztetik a vizek minő sé gi 

állapotát. A kárelhárítás egysé ges adatnyilvántartását a KF kezeli, é s az adatok 

hozzáfé rhető sé gé t a VIZIG, valamint a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó  szervek 

számára biztosítja. A VIZIG a birtokában lé vő , a nyilvántartási rendszerbe illeszkedő  adatokat 

rendszeresen szolgáltatja a KF-nek. 

A vizek minő sé gé nek vé delmé t szolgálja a használt é s szennyvizek kibocsátásának 

mé ré sé rő l, ellenő rzé sé rő l, adatszolgáltatásáró l, valamint a vízszennyezé si bírság sajátos 

szabályairó l szó ló  rendelet48 is. Fő szabálynak az önellenő rzé st tekinti, ennek eszköze a 

szennyvízkibocsátásró l é s a technoló giai folyamatokró l vezetett üzemnapló , ennek alapján tud 

az üzemeltető  az adatszolgáltatási kötelezettsé gé nek eleget tenni. Az üzemnapló  vezeté sé t 

minden naptári é vben ú jra kell kezdeni. Az üzemnapló t a ható ság bármikor jogosult 

ellenő rizni, é s az üzemeltető t a tapasztalt hiányosságok megszünteté sé re vagy pó tlására 

kötelezni. A ható ság bármikor jogosult helyszíni ellenő rzé st tartani, elté ré s eseté n pedig az 

önellenő rzé si rendszer adatait figyelmen kívül hagyni. Az önellenő rzé sre kötelezett kibocsátó  

az üzemnapló  alapján köteles a kibocsátására jellemző  adatokró l é vente összefoglaló  jelenté st 

ké szíteni, vízminő sé g-vé delmi alapbejelentő  lapot kitölteni. Az adatszolgáltatás során közölt 

adatok teljeskörűsé gé é rt, a bejelenté sre kötelezett egyé b nyilvántartási rendszeré vel, mé ré si, 

megfigyelé si adataival való  egyezé sé é rt az adatszolgáltatásra kötelezett a felelő s. 

E té mában is sor kerül speciális adatszolgáltatási kötelezettsé gek elő írására: ilyen a 

vizek mező gazdasági eredetű nitrátszennyezé ssel szembeni vé delmé rő l szó ló  rendelet49 

szerint a mező gazdasági tevé kenysé get folytató kat terhelő , az adatszolgáltatást megalapozó , 

folyamatos nyilvántartási kötelezettsé g. A mező gazdasági tevé kenysé get folytató  saját 

nyilvántartása alapján köteles adatot szolgáltatni az illeté kes talajvé delmi ható ságnak. A 

talajvé delmi ható ság a beé rkezett adatokat feldolgozza é s azokró l é venké nt összesíté st ké szít, 

melyet megküld az illeté kes környezetvé delmi ható ságnak. Az adatszolgáltatásbó l származó  

                                                                                                                                                         
46 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet 
47 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet 
48 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet  
49 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 
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feldolgozott adatokat a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó  szervek statisztikai cé lra, 

té ríté smentesen megkaphatják. 

Egyes kiemelten fontos területekre külön szabályok születnek; ilyen pé ldául a Balaton 

ökoló giai állapotának vé delmé re é s a vízminő sé g javítására vonatkozó  inté zkedé si terv50 is. 

Ez külön lefekteti azt, hogy gondoskodni kell arró l, hogy a közvé lemé ny é s az 

idegenforgalom szakszerű é s hiteles tájé koztatást é s elő rejelzé st kapjon a Balaton állapotáró l. 

Ennek é rdeké ben ki kell dolgozni a Balaton é s vízgyűjtő jé nek monitoring adatait befogadó , a 

szakmai köröket é s a lakosságot az aktuális é s jellemző  állapotró l tájé koztató  balatoni 

információ s rendszer koncepció ját, é s meg kell kezdeni a rendszer kísé rleti üzemelteté sé t. 

 

2.2.4. Talajvédelem 
 

A földvé delem köré ben születő  jogszabályokban51 szinté n megtalálható k a 

tájé koztatásra vonatkozó  kötelezé sek. Ilyen pé ldául az állam azon kötelezettsé ge, hogy 

kialakítsa é s működtesse a talajok minő sé g szerinti nyilvántartásának rendszeré t talajté rké pek 

é s egyé b információ s adatbázisok formájában, valamint a talajok minő sé gi változásainak 

folyamatos figyelemmel kísé ré sé re mé rő , megfigyelő , ellenő rző  é s információ s rendszer 

lé trehozása é s működteté se.  

 

2.2.5. Hulladékgazdálkodás 
 

  A hulladé kgazdálkodásró l szó ló  törvé ny52 é rtelmé ben a hulladé k termelő je, birtokosa 

é s kezelő je a külön jogszabályokban meghatározott mó don é s tartalommal köteles a 

tevé kenysé ge során keletkező , más birtokostó l átvett vagy másnak átadott hulladé k 

mennyisé gé t é s összeté telé t fajtánké nt nyilvántartani, az általa vé gzett kezelé srő l, a kezelt é s a 

kezelé s eredmé nyé bő l származó  hulladé kokró l nyilvántartást, a kezelő lé tesítmé nyek 

működé sé rő l üzemnapló t vezetni, é s ezekrő l a ható ságoknak bejelenté st tenni. A 

hulladé kkezelő  köteles a hulladé k birtokosa számára elő írt nyilvántartás é s adatszolgáltatás 

elvé gzé sé n tú l a birtokába került, átvett hulladé kokra é s az általa vé gzett kezelé sre vonatkozó  

                                                 
50 1068/1996. (VI. 21.) Korm. határozat 
51 1994. é vi LV. törvé ny 
52 2000. é vi XLII. törvé ny 
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adatokat is külön jogszabályban meghatározott mó don nyilvántartani é s a ható ságoknak 

adatot szolgáltatni. A veszé lyes hulladé kot eredmé nyező  tevé kenysé gé rő l a termelő nek 

anyagmé rleget kell ké szítenie. A veszé lyes hulladé k birtokosa köteles a veszé lyes hulladé k 

sorsát (keletkezé sé t, gyűjté sé t, szállítását, kezelé sé t, átadását, átvé telé t) szoros elszámolásban 

nyilvántartani, bizonylatolni, é s arró l a környezetvé delmi ható ságoknak adatokat közölni. A 

hulladé kgazdálkodásra vonatkozó  jogszabályok é s ható sági elő írások megtartását a 

környezetvé delmi ható ság rendszeresen ellenő rzi. Ennek során az elő írt kötelező  é s rendszeres 

adatszolgáltatásokon kívül is tájé koztató  adatot, összefoglaló t, jelenté st ké rhet kötelezettsé gei 

teljesíté sé rő l a hulladé k termelő jé tő l, birtokosátó l, illetve a hulladé kkezelő tő l. 

A tájé koztatási kötelezettsé g azonban az állami szervekre is kiterjed. A Kormány az 

Országos Hulladé kgazdálkodási Tervet haté vente, é s ezt követő en annak minden 

felülvizsgálatakor közzé teszi. A megyei é s a települé si önkormányzatok a 

hulladé kgazdálkodási terveikben meghatározottak teljesülé sé rő l szó ló  beszámoló kban teszik 

közzé  a területükön keletkező  hulladé kok mennyisé gé t, a hulladé kgazdálkodás helyzeté t, a 

hulladé kkezelő  lé tesítmé nyek állapotát, üzemelteté sé t é s mindezek környezeti hatásait 

bemutató  információ ikat. 

 Szigorú  nyilvántartási é s bejelenté si rendszert fogalmaz meg a veszé lyes 

hulladé kokró l szó ló  rendelet53 Adatszolgáltatási Szabályzata. Nyilvánvaló , hogy a veszé lyes 

hulladé kokkal való  mindennemű tevé kenysé g fokozott biztonsági inté zkedé seket igé nyel. Az 

ellenő rizhető sé g é rdeké ben az ilyen tevé kenysé gekrő l pontos adatszolgáltatás szüksé ges azé rt, 

hogy a hulladé k ú tjának követé se megvaló suljon. Ugyancsak erre kötelezik a Magyar Á llamot 

az országhatárokat átlé pő  veszé lyes hulladé kok eseté ben a nemzetközi megállapodások, de 

rendszeresen felmerült az adatigé ny a hulladé kkezelő  lé tesítmé nyeket tervező k ré szé rő l is. 

Ennek é rdeké ben kell bejelenté st tenni a veszé lyes hulladé kok keletkezé sé rő l é s kezelé sé rő l, 

átadásáró l é s átvé telé rő l, é s kísé rő jegyet alkalmazni a veszé lyes hulladé k szállításához.  

A Szabályzat általános elő írásai szerint a veszé lyeshulladé k-forgalomban 

ré sztvevő knek kísé rő jegyeket é s formanyomtatványokat kell használniuk az országhatárokon 

belül a hazai hulladé kmozgások követé sé re, melyek adatait a felügyelő sé gek ellenő rzik, az 

esetleges hibákat é s hiányosságokat az adatszolgáltató kkal együtt kijavítják, pó toltatják. A 

hibátlan adatközlé seket számító gé pes adatrendszerben rögzítik, feldolgozzák, összesítik é s 

megküldik a KTM Központi Hulladé k-adatfeldolgozó  Egysé ge számára, ahol azokró l 

országos összesíté sek ké szülnek. 
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A Szabályzat ré szletes elő írásokat tartalmaz a veszé lyeshulladé k-termelő , kezelő , az 

átadó , a szállító , valamint az átvevő  adatszolgáltatási kötelezettsé gé rő l. Rögzíti továbbá a 

ható ságok feladatait is az adatszolgáltatásban. A környezetvé delmi felügyelő sé gek az általuk 

a veszé lyes hulladé kok kezelé sé vel, tárolásával é s átvé telé vel kapcsolatosan kiadott 

engedé lyekrő l, az engedé lyek visszavonásáró l nyilvántartást vezetnek, melyet feldolgozva 

megküldenek a Környezetvé delmi é s Területfejleszté si Miniszté rium Központi Hulladé k-

adatfeldolgozó  Egysé gé nek. Rendelkezi ezen felül a Szabályzat az adatokhoz való  

hozzáfé ré srő l is: a kísé rő jegyeken, formanyomtatványokon szolgáltatott é s a környezet 

állapotára, a környezet terhelé sé re, a környezet szennyezé sé re, valamely környezeti elem 

igé nybevé telé re, veszé lyes hulladé k kibocsátására, valamint a kiadott, visszavont é s 

mó dosított engedé lyekben foglaltak tartalmára vonatkozó  feldolgozott adatokhoz a 

törvé nyben, illetve jogszabályban meghatározottak szerint bárki ingyenesen hozzáfé rhet, a 

külön adatszolgáltatásé rt é s az adatok különböző , meghatározott szempontok szerinti 

lehívásáé rt, válogatásáé rt, feldolgozásáé rt a szolgáltatás mé rté ké nek függvé nyé ben díjat kell 

fizetni. 

 

2.3. Ö sszefoglalá s 
 

 Ennek a fejezetnek a cé lja a különböző  nemzetközi egyezmé nyekbő l, a közössé gi é s a 

hazai jogbó l a ható ságokra é s a környezethasználó kra háruló  informálással kapcsolatos 

feladatok, valamint a lakosság ezzel párhuzamos jogainak vázlatos bemutatása volt – 

jogszabályok é s nemzetközi egyezmé nyek felhasználásával. 

 A vonatkozó  szabályokbó l azonban nem szabad tú lzottan messzemenő  

következteté seket levonni, a rendszer gyakorlati működé se ugyanis elté r a papírformátó l - 

nem működik ugyanis egysé ges környezeti információ s rendszer. Az egyes környezeti elemek 

állapotával kapcsolatos információ k több tárcánál é s hátté rinté zmé nyeikné l keletkeznek. 

Nincs kijelölve a központi adatbázist üzemeltető  szerv, hiányzik a központi adatbázis felé  

irányuló  adatszolgáltatási kötelezettsé g, a mé rt, összegyűjtött é s é rté kelt adatok rendszerezé se 

é s hozzáfé rhető vé  té tele. A mé ré sek é s adataik egymás mellett párhuzamosan futnak: a levegő  

szennyezettsé gé t a környezetvé delmi tárcán kívül az egé szsé gügyi tárcánál, a nagyvárosok 

önkormányzatainál é s az egyes ipari lé tesítmé nyek ellenő rző  rendszereiné l is mé rik. Ezek az 

                                                                                                                                                         
53 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 
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adatok azonban sem helyi, sem regionális, sem pedig országos szinten nem kerülnek 

összesíté sre. Hasonló  a helyzet a többi környezeti elem tekinteté ben is: a vízminő sé get  

környezetvé delmi, vízügyi, valamint egé szsé gügyi szempontbó l más-más dekoncentrált szerv 

mé ri é s ellenő rzi, egymástó l elté rő  cé llal, egymással nem konform mé rő eszközökkel, mé ré si 

metodikákkal, gyakorisággal é s különböző  mintavé teli helyeken.[Né meth, 2001]  

Problé mát jelent továbbá a különböző  környezeti elemek monitoring rendszeré nek 

fejletlensé ge: az tudniillik, hogy hiányoznak azok a ható sági mé rő eszközök, amelyek 

folyamatosan működve regisztrálják a kibocsátási adatokat.[Né meth, 2001] A jelenlegi 

szú ró pró baszerű ellenő rzé sek nem koherens rendszere ugyanis nem teszik lehető vé  a 

környezetterhelé s való ságos nyomon követé sé t, az ellenő rzé sek közötti idő szakokban törté nő  

kibocsátások felderíté sé t, azokra való  következteté st. A tiszai ciánszennyezé s 

bekövetkezé sekor derült fé ny a mobil ellenő rző  rendszerek hiányára - ennek köszönhető  volt 

a folyamatos információ áramlásban mutatkozó  jelentő s ké sedelem. Ugyancsak ekkor derült 

fé ny a különböző  ható ságokhoz tartozó  laborató riumok mé ré si eredmé nyeinek elté ré sei 

alapján a mé rő eszközeik technikai szintjé nek é s mé ré si metodikájuknak a különböző sé gé re. 

Ebbő l a szituáció bó l merült fel annak a ké rdé se, nem volna-e cé lszerűbb ezeknek a 

laborató riumoknak az egysé gesíté se, ami gazdaságossági szempontbó l is jelentő s 

megtakarítást eredmé nyezne.  

A környezetjog teré n feszített tempó ban vé grehajtott jogharmonizáció  eleddig a 

jogszabályok megfelelő sé gé re fó kuszált – így né hány helyen nemcsak a vé grehajtást vé gző  

szerv, hanem a vé grehajtási jogszabályok, a szemé lyi, tárgyi é s ismeretbeli felté telek, 

valamint a gyakorlat is hiányzik. A szabályok megszületé sé vel szüksé ges volna most már a 

vé grehajtásra koncentrálni. A közigazgatás korszerűsíté se jelenleg is napirenden lé vő  té ma; 

ennek megvaló sítása során fokozottan szem elő tt kellene tartani az egyes szakterületek 

feladatainak pontosabb megfogalmazását é s elkülöníté sé t, valamint a jelenlegi pazarló  

átfedé sek megszünteté sé t. Az ú j, immár korszerű szabályok alapján most lehető sé günk van 

egy átfogó  reformra, a nemzetközi é s az euró pai gyakorlathoz igazodó  korszerű 

inté zmé nyháló zat felállítására. 



 79 

 

3. A kö rnyezeti tá jékoztatá s ö nkéntes formá i 
 

A társadalmi elvárások erő södé sé vel párhuzamosan a vállalatok köré ben egyre inkább 

terjed a stakeholder menedzsment, azaz a vállalatok, illetve az egyes iparágak nemcsak a 

törvé nyi kötelezettsé gek betartására törekszenek, hanem a különböző  vállalati é rintett 

csoportok, azaz stakeholderek elvárásainak való  megfelelé sre is. Ilyen é rintett csoportok az 

államon, illetve a ható ságokon kívül pé ldául a fogyasztó k, az alkalmazottak, a helyi lakosság, 

a környezetvé delmi szervezetek, stb. 

A felhasznált, illetve kibocsátott vegyi anyagokkal kapcsolatos tájé koztatás igé nye 

fokozottan jelentkezik az említett csoportok ré szé rő l. Ez magában foglalja a különböző  

anyagok egé szsé gügyi é s környezeti kockázatait, lehetsé ges hatásait, illetve felhasználásuk, az 

ökosziszté mába törté nő  kibocsátásuk intenzitását. 

Az é rintettek növekvő  elvárásainak hatására több olyan kezdemé nyezé s is megjelent a 

gyakorlatban, amelyek a jelenlegi jogszabályi elő írásokon kívül, esetleg azon tú lmenő en 

önké ntesen adnak tájé koztatást a vállalatok környezetterhelé sé re vonatkozó an.  

Felmerülhet a ké rdé s, hogy mi ösztönözheti erre az egyes vállalatokat vagy iparágakat. 

Egyré szt a proaktív környezetvé delmi é s kommunikáció s straté gia image-javuláshoz, piaci 

elő nyökhöz vezethet, javulhat a vállalatok vagy akár iparágak megíté lé se, összhangban van az 

é rintettek elvárásainak való  megfelelé ssel a társadalmi felelő ssé g felvállalásával. Másré szt 

azonban arró l sem szabad elfeledkezni, hogy a társadalmi elvárások növekedé se a jogi 

szabályozás folyamatos szigorodásával is együtt jár, így a jelenlegi jogszabályok betartása 

nem jelent a gazdasági é let szereplő i számára hosszú  távú  biztonságot. Fel kell ké szülniük az 

egyre szigorú bb szabályok betartására. Aki viszont ezek szellemé ben már korábban, önké nt 

elő relé p, versenyelő nyhöz juthat.  

Az önké ntes vállalások megíté lé se tehát nem egysé ges, a társadalmilag felelő s é s a 

jogszabályok elő l elő re menekülő  vállalat koncepció ja keveredik egymással. A hátté rben álló  

motiváció tó l függetlenül, a vegyi anyagokkal kapcsolatos tájé koztatás önké ntes formáinak 

megjelené se kedvező  tendenciának tekinthető . 

A veszé lyesnek minő sített vegyi anyagokkal kapcsolatban a vegyiparnak kiemelt – bár 

nem kizáró lagos – szerepe van, hiszen a különböző  vegyi anyagokat ez az iparág állítja elő . A 
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felhasználást illető en is nagy a vegyipar ré szaránya, azonban azt is látni kell, hogy veszé lyes 

anyagokat szinte az összes iparágban, ső t sok más területen is (mező gazdaság, háztartások, 

stb.) felhasználnak. Termé szetesen nemcsak ez jelenti a környezetterhelé st, pé ldául a levegő -, 

víz-, talajszennyezé si, valamint a hulladé k-ké pzé st tekintve sok más iparág tevé kenysé ge is 

komoly környezetterhelé ssel jár.  

A legerő sebb társadalmi nyomás talán mé gis a vegyiparra nehezedik. Ehhez az is 

hozzátartozik, hogy a vegyi anyagok é s a vegyipar viszonylag magas egé szsé gügyi é s 

környezeti kockázatai, valamint a sokat idé zet korábbi vegyipari balesetek hatására az iparág 

társadalmi megíté lé se mé g jelenleg is igen rossz, a különböző  iparágak között az egyik 

legrosszabb. Az Amerikai Vegyipari Szövetsé g (CMA), illetve az Euró pai Vegyipari 

Szövetsé g (CEFIC) felmé ré se szerint az amerikai lakosság 74%-ának, míg az euró paiak 60%-

ának kifejezetten rossz vé lemé nye van a vegyiparró l (Horváth, 2001, 8.o.). Nem meglepő  

tehát, hogy az iparágnak kiemelten kell kezelnie a vegyi anyagokkal kapcsolatosan az 

egé szsé gvé delem, biztonság é s a környezetvé delem ké rdé sé t é s törekednie kell a megfelelő  

kommunikáció ra, tájé koztatásra. 

Az önké ntes környezetvé delmi, illetve egé szsé gvé delmi kezdemé nyezé seket ké t 

csoportba sorolhatjuk aszerint, hogy iparági szintű vagy az egyes vállalatok szintjé n 

megvaló suló  programokró l van szó . Termé szetesen a megkülönbözteté s nem jelent é les 

választó vonalat, hiszen az iparági kezdemé nyezé sekben is az egyes vállalatok vesznek ré szt, 

illetve a vállalatok által használt eszközöket sem felté tlenül az adott vállalat fejlesztette ki. A 

különböző  kezdemé nyezé seket tehát ebben a bontásban mutatjuk be é s é rté keljük. 

 

 

3.1. Iparági szintű kezdeményezések 
 

Az iparági szintű kezdemé nyezé seket a vegyipar pé ldáján keresztül mutatjuk be. 

Láttuk, hogy ez az iparág kiemelt szerepet játszik a veszé lyes vegyi anyagok termelé sé ben, 

illetve a termelé shez kapcsoló dó  kibocsátásai is jelentő s környezetterhelé st jelentenek. A 

társadalmi elvárások következté ben talán nem vé letlen, hogy itt terjednek leginkább az 

önké ntes iparági szintű kezdemé nyezé sek. 
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Ebben a ré szben egy általánosabb cé lkitűzé sű é s ké t kifejezetten a vegyi anyagok 

hatásaival, illetve a megfelelő  kommunikáció val foglalkozó  kezdemé nyezé st tekintünk át. 

 

 

3.1.1. A Felelős Gondoskodás (Responsible Care) program 
 

A Felelő s Gondoskodás vagy Responsible Care program (mivel a programhoz a 

magyarországi vegyipar egy ré sze is csatlakozott, innentő l kezdve a magyar elnevezé st 

használjuk) a vegyiparban elterjedt egyoldalú , önké ntes iparági kezdemé nyezé s. A 

kezdemé nyezé s cé ljai közé  tartozik, hogy a nemzetközi vegyipar a társadalom különböző  

é rintett csoportjaival szemben é rzett felelő ssé gé nek tudatában elkötelezi magát a 

környezetvé delmi, biztonsági é s egé szsé gügyi teljesítmé nyé nek folyamatos javítása, illetve az 

ezeken a területeken törté nő  nemzetközi szintű együttműködé s mellett. Az é rintett három 

területen belül nemcsak a termelé si folyamatokra, hanem egyre inkább magukra a termé kekre 

is összpontosítanak, így kívánnak hozzájárulni a vegyipari tevé kenysé g fenntartható vá 

válásához helyi é s globális szinten egyaránt. A program önké ntes magatartási kó dexeket é s 

egyé b irányelveket fogalmaz meg a csatlakozó  vegyipari vállalatok számára.  

A programban szinté n cé lul tűzik ki, hogy ne kizáró lag a vegyi anyagok környezeti 

hatásaira, illetve az ezzel kapcsolatos kommunikáció ra koncentrál. Itt inkább egy 

keretprogramró l van szó , amely ajánlásokat, ötleteket ad a konkré t kezdemé nyezé sekhez.  

A Felelő s Gondoskodás program 1985-ben indult ki Kanadábó l, azó ta világszerte 

elterjedt. 2002-re már 46 ország vegyipara csatlakozott hozzá, amelyek a világ termelé sé nek 

összesen 85%-át adják (ICCA, 2002). A programot a Vegyipari Szövetsé gek Nemzetközi 

Tanácsa (International Council of Chemical Associations, a továbbiakban ICCA) koordinálja. 

Kihasználva, hogy a különböző  országok vegyipari vállalatai más iparágakhoz ké pest 

viszonylag jó l szervezett, szakmai é rdekvé delmi szervezetekbe tömörülnek, a 

kezdemé nyezé shez nem közvetlenül az egyes vállalatok, hanem az adott ország vegyipari 

szövetsé ge csatlakozik. A csatlakozó  szövetsé g a nemzetközi programmal összhangban 

elindítja az adott országra vonatkozó  nemzeti Felelő s Gondoskodás programot é s né pszerűsíti 

a vegyipari vállalatok köré ben. A magyar vegyipar 1992-ben csatlakozott a 

kezdemé nyezé shez, a hazai Felelő s Gondoskodás programot a Magyar Vegyipari Szövetsé g 

(MAVESZ) koordinálja. 
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A programhoz való  csatlakozás általában önké ntes54, viszont ha valamely vállalat 

csatlakozott, kötelezettsé get vállal a kezdemé nyezé s által megfogalmazott irányelvek 

átvé telé re é s más vállalatokkal való  együttműködé sre. 

A nemzeti Felelő s Gondoskodás programok nyolc – az ICCA által megfogalmazott – 

alapelvre é pülnek55. Látható , hogy a cé lkitűzé sek között szerepel az iparági környezetvé delmi 

teljesítmé ny mé ré se (különböző  környezetvé delmi mé rő számok segítsé gé vel), illetve az 

é rintettekkel törté nő  ké toldalú  kommunikáció . 

Teljesítményértékelés mérőszámok segítségével: Ahhoz, hogy a kezdemé nyezé s ré vé n 

az é rintett területeken való di teljesítmé nyjavulást lehessen elé rni é s ezt az é rintettek felé  is 

hitelesen kommunikálni lehessen, megfelelő  tartalommal bíró  mé rő számok kidolgozására van 

szüksé g. Ez egyré szt annak a mé ré sé t jelenti, hogy a ré sztvevő  szakmai szövetsé gek (é s 

vállalatok) hol tartanak a különböző  magatartási kó dexek é s iránymutatások megfogalmazása 

(é s a vállalati működé sbe törté nő  integrálása) teré n. 

A kezdemé nyezé s eredmé nyessé gé nek megíté lé se szempontjábó l azonban emellett 

nagyon fontosak a környezetvé delmi, az egé szsé gvé delmi é s a biztonsági teljesítmé ny 

é rté kelé sé re vonatkozó  mé rő számok.  

A környezetvé delmi teljesítmé ny mé ré se szempontjábó l ilyenek: 

• A fizikai teljesítmé nyre vonatkozó  mé rő számok, mint pé ldául a különböző  

környezeti elemeket é rintő  szennyező anyag emisszió k, a hulladé kok mennyisé ge 

vagy az energiafelhasználás nagysága. 

• Az irányítási teljesítmé nyre vonatkozó  mé rő számok, ilyen lehet pé ldául a 

környezetvé delemre fordított kiadások nagysága. 

 

 

A cé l termé szetesen az is, hogy a program várt eredmé nyeit, a teljesítmé nyjavulást a 

mé rő számokkal ki lehessen mutatni. Ugyanakkor már itt fel kell hívni a figyelmet a Felelő s 

                                                 
54 Elő fordul olyan eset, hogy az adott ország vegyipari szövetsé ge kötelező vé  teszi a tagvállalatok számára a csatlakozást, abbó l a 

szempontbó l továbbra is önké ntes a program, hogy nem jogszabályi ké nyszerbő l csatlakoznak a vállalatok (a nemzeti vegyipari 

é rdekvé delmi szervezetekben való  tagság ugyanis nem kötelező  a vállalatok számára).  

55 1. Á ltalános irányelvek elfogadása, 2. Egysé ges elnevezé s é s emblé ma használata, 3. Magatartási kó dexek, iránymutatások, ellenő rző  

listák kibocsátása, 4. Mé rő számok kifejleszté se é s alkalmazása, 5. A vállalati é rintettekkel való  ké toldalú  kommunikáció , 6. Információ  é s 

tapasztalatcsere a ré sztvevő  vállalatok között, 7. A vállalatok ösztönzé se a programban való  ré szvé telre, 8. A vállalások ellenő rzé se. (ICCA, 

2002, 32.o.) 
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Gondoskodás program – é s hozzá hasonló an a többi önké ntes iparági kezdemé nyezé s – 

eredmé nyeinek é rté kelé se kapcsán felmerülő  nehé zsé gre. Nagyon nehé z ugyanis annak 

eldönté se, hogy a valamelyik területen bekövetkező  esetleges javulás milyen mé rté kben 

köszönhető  a Felelő s Gondoskodás program bevezeté sé nek. A javulás oka ugyanis lehet 

egé szen más is, mint pé ldául a jogszabályok szigorodása, vagy az, hogy az erő forrásaikkal 

pazarló an bánó , szennyező  vállalatok a gazdasági versenyben alulmaradnak é s ké nytelenek 

beszüntetni a tevé kenysé güket.  

Kommunikáció  az érintettekkel: A Felelő s Gondoskodás program alapfilozó fiája a 

különböző  vállalati é rintettek egé szsé gvé delmi, biztonsági é s környezetvé delmi elvárásainak 

való  megfelelé s. Ennek megfelelő en kiemelten kell kezelni az é rintettekkel való  ké toldalú  

kommunikáció t. A Felelő s Gondoskodás program kereté ben a vállalatokkal együttműködve a 

nemzeti szintű vegyipari szervezetek feladata közé  tartozik a megfelelő  kommunikáció s 

csatornák, illetve fó rumok megteremté se, koordinálása.  

A környezetvé delemre vonatkozó an tehát az iparágnak kommunikálni kell a 

nyilvánosság felé  a környezeti teljesítmé nyé t, felhasználva az elő ző  pontban bemutatott 

mé rő számokat, illetve a tevé kenysé gé nek, a felhasznált anyagoknak é s az elő állított 

termé keknek a termé szeti környezetre gyakorolt hatásait, környezeti kockázatait. 

Ez a kommunikáció nak csak az egyik iránya. Meg kell teremteni a lehető sé get az 

é rintettek számára, hogy a környezetvé delmi elvárásaikat kifejezhessé k.  

Helyi szinten erre pé lda lehet a vállalati nyílt napok gyakorlata, termé szetesen csak 

akkor, ha a vállalatok megfelelő  nyitottságot tanú sítanak. A program szellemé ben a vegyipari 

szövetsé geknek aktív szerepet kell vállalni ennek elő mozdításában. Országos (esetleg 

nemzetközi) szintű környezetvé delmi ké rdé sekben szinté n nagyon fontos a vállalatok é s a 

szakmai szövetsé g nyitottsága, illetve ez utó bbi közvetítő  szerepe a vállalatok felé  (pé ldául a 

kormányzati szervekkel, kereskedelmi é s környezetvé delmi szervezetekkel stb. törté nő  

párbeszé dben). 

Mint ahogy már korábban láttuk, a nemzetközi ajánlások nagyban meghatározzák az 

egyes országok eseté ben alkalmazott mutató számok köré t, ettő l azonban a helyi 

jellegzetessé geket figyelembe vé ve, illetve a mé rő számok bő víté sé nek irányában 

termé szetesen el lehet té rni. A csatlakozó  vállalatoknak é vrő l-é vre jelenteniük kell a 

különböző  szennyező anyag kibocsátási é s egyé b mutató számra vonatkozó  adataikat, a 

vegyiparra vonatkozó  aggregálást az iparági szövetsé g vé gzi. 
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A mé rő számok kiszámításának fontos cé lja a nyilvánosság tájé koztatása. Ez törté nhet 

nemzetközi vagy esetleg euró pai szinten (pé ldául az ICCA vagy a CEFIC – Euró pai 

Vegyipari Szövetsé g által kiadott é ves Felelő s Gondoskodás jelenté sek56). Ez elvileg 

lehető sé get adhat az országok közötti é s az idő beli összehasonlításra, de ennek lehető sé gei 

több szempontbó l is korlátozottak. Amellett, hogy a különböző  országokban a vegyipar, 

illetve az egyes szakágazatok sú lya elté rő , azt is figyelembe kell venni, hogy a Felelő s 

Gondoskodás programban ré sztvevő k, ezen belül is a jelenté si kötelezettsé get betartó k arányát 

tekintve nagyok a különbsé gek57. Tovább rontja a nemzetközi összehasonlítás lehető sé geit, 

hogy bizonyos esetekben mé g definíció s problé mák is felmerülnek. Egyes országokban 

ugyanis nagy elté ré sek vannak pé ldául a hulladé k vagy a veszé lyes hulladé k definíció ját 

illető en, ez megint csak é rtelmetlenné  teszi a különböző  országok adatainak összehasonlítását.  

Mindezt figyelembe vé ve inkább az egyes országok adatainak idő beli változásának 

vizsgálata tűnik é rdekesnek. Ez is fő leg azokban az esetekben, ha több é vre visszamenő leg is 

rendelkezé sre állnak a megfelelő  adatok, lehető vé  té ve az összehasonlítást.  

Ebbő l a szempontbó l fontos lenne a nemzeti Felelő s Gondoskodás jelenté sek 

ké szíté sé nek gyakorlata, ez azonban csak a csatlakozó  országok kisebb ré szé né l jellemző . Itt 

az egyes mutató számokra vonatkozó  adatok közzé té tele mellett lehető sé g nyílik a szöveges 

é rté kelé sre is, figyelembe vé ve az adott ország vegyiparának sajátosságait is. A Felelő s 

Gondoskodás jelenté sek – már amelyik országban ilyet publikáltak – az egyes országok 

szakmai szövetsé geinek honlapjáró l é rhető k el, ehhez jó  kiindulási pont az Euró pai Vegyipari 

Szövetsé g (CEFIC) honlapja (www.cefic.org). 

A nemzeti Felelő s Gondoskodás jelenté sekre jó  pé lda a své d vegyipari szövetsé g által 

kiadott jelenté s (Kemi Kontoret, 2001). Ez több é vre vonatkozó an tartalmazza az egyes 

mutató k é rté keit, a környezeti mutató számok eseté ben nemcsak a fizikai mé rté kegysé gben 

mé rt felhasználási é s a kibocsátási adatokat, hanem a termelé si mennyisé gre vetített é rté keket 

is. A lé gnemű kibocsátások (SO2, NOx, CO2, VOC) eseté ben emellett az is megjelenik, hogy 

az aktuális emisszió k a teljes své d (nemcsak vegyipari) kibocsátásoknak mekkora hányadát 

teszik ki.  

A jelenté s az iparág környezetterhelé sé vel kapcsolatban az alábbi területekre 

vonatkozó an közöl adatokat (Kemi Kontoret, 2001 alapján): 

                                                 
56 Responsible Care Status Report 

http://www.cefic.org
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Légszennyezés: 

• ké n-dioxid; 

• nitrogé n-oxidok; 

• szé n-dioxid; 

• illé kony szerves anyagok (VOC). 

Vízszennyezés: 

• nitrogé n-terhelé s; 

• foszfor-terhelé s; 

• nehé zfé mek; 

• ké miai oxigé n igé ny (KOI); 

• bioló giai oxigé n igé ny (BOI). 

Hulladékok: 

• nem veszé lyes hulladé kok; 

• veszé lyes hulladé kok; 

• hulladé kok kezelé se (lerakás, ú jrahasznosítás, energia-visszanyeré s stb.). 

Input használat: 

• energiafelhasználás; 

• vízfelhasználás. 

 

Termé szetesen az, hogy a csatlakozó  vállalatok által szolgáltatott adatok alapján 

ké szülő  jelenté s mennyire hitelesen mutatja be a vegyipar teljesítmé nyé t, nagyban függ attó l, 

hogy az adatokat szolgáltató  vállalatok az adott ország vegyiparának mekkora hányadát teszik 

ki – Své dországban ez az arány 78,2%58 (CEFIC, 2001). 

                                                                                                                                                         
57 Ahol az adatszolgáltató k aránya nagyon alacsony a teljes vegyiparhoz ké pest, ott bizonyos mutató k eseté ben a 
hivatalos ható sági adatokat veszik alapul (felté ve, hogy ezek elé rhető k). Ezt általában külön jelölik, ugyanakkor 
mé g inkább lehetetlenné  teszi a nemzetközi összehasonlítást. 
58 az alkalmazottak száma alapján számítva 
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A nemzeti jelenté sek további elő nye, hogy az é rintettek nagyobb ré szé hez juthatnak el, 

hiszen ezek nemzeti nyelven is hozzáfé rhető k. Termé szetesen az é ves jelenté sen kívül más 

formában is közzé tehető ek a vizsgált mutató számok é rté kei, pé ldául elektronikus formában az 

adott vegyipari szövetsé g honlapján. 

Idáig arró l volt szó , hogy a Felelő s Gondoskodás program keretein belül vegyipar, 

illetve az egyes vállalatok milyen formában kommunikálhatják a környezetvé delmi, 

egé szsé gvé delmi é s biztonságtechnikai teljesítmé nyé t az é rintettek felé . (Az egyes vállalatok 

szintjé n ezen kívül egyé b eszközöket is alkalmaznak, mint pé ldául környezeti 

teljesítmé nyé rté kelé si rendszerek, környezeti jelenté sek stb.) 

A Felelő s Gondoskodás programban ugyanakkor nemcsak az é rintettek egyoldalú  

tájé koztatása, hanem az é rintettekkel folytatott ké toldalú  párbeszé d gondolata is megjelenik. 

Ennek az elvnek a gyakorlati alkalmazását é ri talán a legtöbb kritika.  

A helyi közössé gekkel folytatott párbeszé dnek leginkább elterjedt formája, hogy egyes 

vállalatok rendszeresen vállalati nyílt napokat rendeznek, ahol az é rdeklő dő k (helyi lakosok, 

civil szervezetek ké pviselő i stb.) betekinté st kaphatnak a vállalat működé sé be, ké rdé seket 

tehetnek fel, illetve elmondhatják az é szrevé teleiket. Ké tsé gtelen, hogy ez a gyakorlat a 

vállalatok pozitív hozzáállását jelzi, de a kritikusok szerint inkább csak PR-eszköz.  

Szinté n a helyi közössé gek é s a vállalatok közötti ké toldalú  kommunikáció t hivatott 

biztosítani a Felelő s Gondoskodás program szellemé ben az Egyesült Á llamokban elterjedt 

Közössé gi Tanácsadó  Testületek (Community Advisory Panel – CAP) inté zmé nye. A CAP-

eket a vállalatok hozzák lé tre, bennük a helyi közössé gek ké pviselő i é s a vállalatok 

menedzserei é s beosztottjai egyaránt ké pviselve vannak. A Felelő s Gondoskodás program 

kereté ben Az USÁ -ban 315 ilyen testületet hoztak lé tre országszerte (Prakash, 2000, p.198.), 

Magyarországon ez a gyakorlat nem jellemző . 

A kritikusok ké tsé gbe vonják a kezdemé nyezé s ő szintesé gé t, arra hivatkozva, hogy a 

vállalatok által lé trehozott testületek nem ké pesek ezt a feladatot ellátni. Ebbő l a szempontbó l 

fontos, hogy a külső  tagok bevonását a vállalatvezeté snek kell jó váhagynia, így felmerül a 

gyanú , hogy a testületek lé trehozása inkább csak porhinté s a vállalatok ré szé rő l. Ezzel 

összecseng, hogy a testületek idejük nagy ré szé ben olyan dolgokkal foglalkoznak – pé ldául 

közé piskolai ösztöndíjak nyerteseinek kiválasztása –, amelyek meglehető sen távol állnak a 

vállalat környezetvé delmi, egé szsé gvé delmi, illetve biztonságtechnikai teljesítmé nyé nek 

vizsgálatátó l (Howard et al., 2000).  
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Szinté n a vállalatok ké toldalú  kommunikáció  iránti elkötelezettsé gé nek komolyságát 

ké rdő jelezi meg Prakash (2000), a PIRG59 - kutató csoport eredmé nyeire hivatkozva. Az 

Egyesült Á llamok-beli Felelő s Gondoskodás program elő írja a vállalatok számára, hogy az 

é rdeklő dő k ré szé re információ t biztosítsanak a környezetvé delmi, egé szsé gvé delmi, illetve 

biztonsági politikájukkal kapcsolatban. A PIRG 1992-ben országszerte 192 lé tesítmé nyt 

keresett meg, é s tett fel kilenc ké rdé st. Kielé gítő  választ csak az esetek 17%-ában kaptak, míg 

a lé tesítmé nyek 42%-ánál egyáltalán nem válaszoltak. A felmé ré st 1998-ban ú jra 

megismé telté k, ekkor 187 üzemné l pró bálkoztak. Az esetek 75%-ban a megké rdezettek vagy 

nem akartak vagy pedig nem tudtak megfelelő  információ kat adni (amelyet pedig a Felelő s 

Gondoskodás program kötelező en elő írt számukra). Bár az Amerikai Vegyipari Szövetsé g a 

felmé ré s mó dszertanát kifogásolta, de ezt követő en az általa vé gzett vizsgálat is lé nyegé ben 

hasonló  eredmé nyekkel járt (Prakash, uo.). 

A Felelő s Gondoskodás programhoz a hazai vegyipar egy ré sze is csatlakozott, a 

programot hazánkban a Magyar Vegyipari Szövetsé g (MAVESZ) koordinálja. A 

teljesítmé nyé rté kelé sben é s a szé lesebb nyilvánossággal folytatott kommunikáció t tekintve a 

hazai program gyermekcipő ben jár a kezdemé nyezé sben é len járó  országok gyakorlatához 

ké pest, azonban hazánkban is egyre bő vül a figyelemmel kísé rt mutató számok köre. 

A Felelő s Gondoskodás program kereté ben a MAVESZ rendszeresen gyűjti é s 

összesíti az iparág környezeti, biztonsági é s egé szsé gvé delmi teljesítmé nyé re vonatkozó  

mutató számokat. Leginkább ható sági adatokra támaszkodik, illetve a vállalatoktó l is ké r 

adatokat, bár itt a válaszadási hajlandó ság egyelő re mé g nem teljes körű.  

Az ICCA ajánlásai alapján a MAVESZ az alábbi területeken gyűjti a vállalatok adatait 

(forrás: Magyar Vegyipari Szövetsé g) : 

• Kö rnyezetvédelem: 

SO2, NOx, illé kony szerves anyagok – VOC, vizek foszfor terhelé se, vizek 

nitrogé n terhelé se, ké miai oxigé n igé ny, vizek nehé zfé m terhelé se, lerakott nem 

veszé lyes hulladé kok mennyisé ge, lerakott veszé lyes hulladé kok mennyisé ge, 

energiafogyasztás, CO2-kibocsátás, egyé b üvegházhatású  gázok kibocsátása 

(metán, N2O, HFC, PFC, SF6). 

• Munkahelyi biztonsá g: 

                                                 
59 Public Interest Research Group 
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Balesetek következté ben kieső  munkaó rák aránya, baleseti halálesetek száma, 

munkahelyi ártalmakhoz kötő dő  megbetegedé sek gyakorisága. 

• Szá llítá s: 

Szállítási balesetek gyakorisága különböző  szállítási eszközönké nt (közú ti, vasú ti, 

vízi é s cső vezeté ken törté nő  szállítás). 

 

A magyarországi Felelő s Gondoskodás program keretein belül a MAVESZ é ves 

rendszeressé ggel konferenciákat, illetve továbbké pzé seket szervez a programban ré sztvevő  

vállalatok számára. 

A kommunikáció val kapcsolatban azonban erő teljes kritika fogalmazható  meg, az 

iparág környezetvé delmi é s biztonsági teljesítmé nyé nek a szé lesebb körű nyilvánosság felé  

törté nő  kommunikáció ja egyelő re nem megoldott. Magyarországon nem publikál a szakmai 

szövetsé g pé ldául nemzeti Felelő s Gondoskodás jelenté st, mint ahogyan az a nemzetközi 

gyakorlatban több helyen is megjelenik. Az egyes mé rő számok adatait ugyan továbbítják a 

nemzetközi szövetsé gek felé  é s a nemzetközi jelenté sekben aztán nyilvánosságra is hozzák 

azokat, de mindez a hazai é rdeklő dő k számára csak hosszas nyomozással, idegen nyelven 

fé rhető  hozzá (né hány adat pé ldául a www.cefic.org vagy a www.icca-chem.org oldalakró l 

kiindulva). Ekkor is csak legfeljebb az egyes számadatok elé rhető ek, nem tartozik hozzájuk 

szöveges é rté kelé s. 

A Felelő s Gondoskodás kezdemé nyezé s áttekinté se után né zzünk meg ké t olyan 

konkré t programot, amelyek szinté n a Felelő s Gondoskodás kezdemé nyezé s szellemé ben 

jöttek lé tre. 

 

http://www.cefic.org
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3.1.2. Nagy mennyiségben előállított (HPV) vegyi anyagokra vonatkozó  kezdeményezés 
 

A Vegyipari Szövetsé gek Nemzetközi Tanácsa (ICCA) által é letre hívott 

kezdemé nyezé s 1998-ban indult. A program cé lja, hogy a nagy mennyisé gben elő állított 

(High Production Volume – HPV)60 vegyi anyagok potenciális egé szsé gügyi é s környezeti 

hatásaira vonatkozó  adatokat összegyűjtsé k, illetve további vizsgálatokat vé gezzenek, 

amennyiben ez szüksé ges. Ennek megfelelő en a különböző  országok, illetve iparági szereplő k 

eredmé nyeit összegezve nemzetközi adatbázist lehet lé trehozni a vizsgált anyagok hatásaival 

kapcsolatban.  

A kezdemé nyezé sen keresztül a vegyipar szorosan együttműködik az OECD hasonló  

nevű (Nagy Mennyisé gben Elő állított Vegyi Anyagok) programjával. Az iparág a vizsgált 

vegyi anyagokkal kapcsolatban rendelkezé sre álló  adatait é s a rájuk vonatkozó  elő zetes 

kockázatbecslé seket az OECD rendelkezé sé re bocsátja, fontos inputot szolgáltatva ezzel a 

ké szülő , a szé leskörű nyilvánosság számára elé rhető  adatbázishoz, amely az é rintett vegyi 

anyagok lehetsé ges hatásait tartalmazza. A program első  lé pé seké nt 2004-ig mintegy 1000 

nagy mennyisé gben elő állított vegyi anyagró l gyűjtené k össze a rendelkezé sre álló  adatokat é s 

vé gezné nek el első dleges kockázatbecslé st (ICCA61).  

A kezdemé nyezé s lé nyege, illetve a várt elő nyök: 

• A vegyi anyagok hatásait vizsgáló  helyi é s nemzetközi vegyipari kutatások 

összehangolása. A nemzetközi összefogás következté ben é sszerűsíthető  a 

kutatás, az eredmé nyek kicseré lé sé vel csökkenteni lehet a kutatási 

ráfordításokat (ugyanazokat a vizsgálatokat nem kell minden országban külön 

elvé gezni, kevesebb állatkísé rletre van szüksé g stb.) 

• Hozzájárulás az OECD irányításával ké szülő  nemzetközileg elfogadott é s 

harmonizált adatbázis lé trehozásához, a nyilvánosság felé  irányuló  

kommunikáció hoz. 

• Az eredmé nyeket fel lehetne használni különböző  konkré t kockázatbecslé si 

projektekben, illetve a szabályozásban is. 

• A hozzájárulás javíthatná a vegyipar társadalmi megíté lé sé t. 

                                                 
60A kezdemé nyezé sben azok az anyagok tartoznak ide, amelyeket legalább ké t OECD országban nagy 
mennyisé gben állítanak elő  vagy ké t ré gió ban (Észak-Amerika, Euró pai Unió , Japán) egyé b okbó l szüksé ges a 
vizsgálata. 
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A program során az ICCA egy listát ké szít a vizsgálatba bevont anyagokró l, amely 

folyamatosan bő vül é s nyilvánosan elé rhető . A kezdemé nyezé sben ré szt vevő  vállalatoknak 

az alábbi szempontok alapján kell é rté kelni az általuk kiválasztott anyagokat62: 

• Fizikai é s ké miai tulajdonságok 

• Környezeti hatás 

• Ö ko-toxikusság 

• Akut toxicitás 

• Genetikai toxicitás 

• Fejlő dé si toxicitás 

 

A vállalatok önálló an vagy nemzetközi vállalati szövetsé gek formájában vehetnek 

ré szt a kutatásokban. Az összegyűjtött adatokat é s kutatási eredmé nyeket több körben 

megvitatják, majd egysé ges formátumban az OECD rendelkezé sé re bocsátják. További 

kutatások után az eredmé nyeket a tervek szerint nyilvánosságra hozzák. A vizsgálatok 

költsé geit a ré sztvevő  vállalatok finanszírozzák. Attó l függő en, hogy az adott vegyi anyagró l 

milyen mennyisé gű é s minő sé gű információ  áll rendelkezé sre, a kutatási költsé gek 

anyagonké nt akár a 400 000 USD-ra (körülbelül 90 millió  forintra) is rú ghatnak.63 

Láttuk, hogy a kezdemé nyezé s milyen elő nyökkel járhat az iparág számára, de ké rdé s, 

hogy a kutatásokban ré sztvevő  é s azokat finanszírozó  vállalatok mié rt lehetnek é rdekeltek a 

ré szvé telben (amellett termé szetesen, hogy a Felelő s Gondoskodás programhoz való  

csatlakozással esetleg már a nagy ré szük elkötelezte magát az ehhez hasonló  

kezdemé nyezé sekben való  ré szvé tel mellett):  

• Mivel nemcsak a kutatási eredmé nyeket, de a ré sztvevő  vállalatok né vsorát is 

közzé teszik, a csatlakozás kedvező en hathat a ré sztvevő k vevő i é s a társadalmi 

megíté lé sé re. 

                                                                                                                                                         
61 www.icca-chem.org., letölté s dátuma 2003, március. 
62 A megadott vizsgálati szempontok megegyeznek az OECD programjában vizsgált szempontoknak. 
63 Az ICCA adatai alapján. 
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• A különböző  országok ható ságai idő vel korlátozhatják vagy betilthatják 

azoknak a vegyi anyagoknak az elő állítását é s felhasználását, amelyek 

lehetsé ges hatásaira vonatkozó an nem állnak rendelkezé sre megfelelő  adatok. 

Ez mindenké ppen hátrányos az adott vegyi anyagot elő állító  vállalatok 

számára. 

• Az elő ző  ponthoz hasonló an az is elő fordulhat, hogy a folyamatosan szigorodó  

szabályozás hatására a vállalatok elő bb-utó bb ráké nyszerülnek a megfelelő  

információ k elő állítására, akkor esetleg sokkal kedvező tlenebb felté telek 

mellett. 

 

 

 

 

3.1.3. Hosszú Távú Kutatási Kezdeményezés (LRI) 
 

A Hosszú  Távú  Kutatási Kezdemé nyezé s (Long-range Research Initiative – LRI) 

ré vé n a nemzetközi vegyipar az elő ző leg vizsgált kezdemé nyezé shez hasonló an szinté n a 

különböző  vegyi anyagok emberi egé szsé gre, é lő világra é s az é lettelen környezetre gyakorolt 

esetleges hatásainak vizsgálatát tűzte ki cé lul. 

A HPV anyagokra vonatkozó  programmal ellenté tben az LRI eseté ben nem konkré t 

vegyi anyagok hatáselemzé se a cé l. Itt olyan hátté rkutatásokró l van szó , amelyek megfelelő  

tudományos hátteret é s mó dszereket biztosítanak a jövő beli hatásvizsgálatok, 

kockázatelemzé sek elvé gzé sé hez. 

Az LRI keretein belül vé gzett kutatások három fő  területre koncentrálnak (ICCA, 

2002, 27.o.): 

• Olyan ú j mó dszerek kifejleszté se, amelyek segítsé gé vel jobban é s 

költsé ghaté konyabban lehet elvé gezni a különböző  vegyi anyagok 

egé szsé gügyi é s környezeti hatásaira vonatkozó  elemzé seket, 

kockázatbecslé seket. 
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• Olyan csoportok (mint pé ldául gyerekek stb.) meghatározása, amelyek 

különösen é rzé kenyek lehetnek bizonyos hatásokkal szemben, illetve azoknak 

a té nyező knek a vizsgálata, amelyek növelik a rájuk vonatkozó  kockázatokat.  

• A vegyi anyagok terjedé si é s hatásmechanizmusainak vizsgálata, a kibocsátási 

forrásoktó l az emberi é s egyé b é lő  szervezetekig. 

 

Az 1999 ó ta meglevő  kezdemé nyezé st az elő ző  programhoz hasonló an szinté n az 

ICCA koordinálja. A kutatásokat a nemzetközi vegyipar, ezen belül konkré tan az euró pai, az 

amerikai é s a japán vegyipari szövetsé g finanszírozza – eddig összesen mintegy 34 millió  

USD (körülbelül 8 milliárd forint) é rté kben (forrás: ICCA). 

A kutatásokat nem az egyes vállalatok, hanem független kutató inté zetek vé gzik. Az 

egyes kutatások eredmé nyeit itt is publikálják a nyilvánosság ré szé re. Az eddigi kutatásokró l 

rövid összefoglaló k található k a www.cefic.org . honlapró l kiindulva). 

3.2. Vállalati szintű kezdeményezések 
 

A vállalatok környezeti kommunikáció jában, a környezetvé delmi teljesítmé nyük 

nyilvánosságra hozatalában is egyre több önké ntes eszközzel találkozhatunk a gyakorlatban. 

A következő kben ezeket a lehető sé geket mutatjuk be röviden. 

 

3.2.1. Környezeti jelentések 
 

A vállalati kommunikáció ra vonatkozó an egyre inkább terjedő ben levő  eszköz az 

é vente kiadandó  nyilvános környezeti jelenté s. A jelenté sekben a vállalatok környezetvé delmi 

elkötelezettsé güket, inté zkedé seiket, szennyező anyag-kibocsátásukat mutatják be. Leginkább 

az idő beli é s esetleg vállalatok közötti összehasonlítást lehető vé  tevő  adatok hasznosak. A 

vállalatok környezetterhelé se nagymé rté kben függ a termelé s mennyisé gé tő l é s szerkezeté tő l, 

ugyanakkor az idő beli összehasonlítás lehető vé  teszi, hogy a technoló giai korszerűsíté sek 

környezetre gyakorolt hatását számszerűsíteni lehessen. A környezeti jelenté sek tartalmát 

illető en fontosak az összehasonlítható ságot cé lzó  standardizáció s, a felé píté s é s a tartalom 

http://www.cefic.org
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egysé gesíté sé re irányuló  törekvé sek. Erre vonatkozó an rendelkezé sre állnak különböző  

nemzetközi ajánlások, mint pé ldául a GRI (Global Reporting Initative).  

Bár a környezeti jelenté seket a vállalatok általában önké ntesen adják ki, a nemzetközi 

gyakorlatban találhatunk pé ldát kötelező en elő írt környezeti jelenté sekre. Kovács (2001, 7.o.) 

a meglevő  dán é s holland szabályozást veti össze. A ké t ország gyakorlata megegyezik abban, 

hogy a szabályozás mellé kleté ben megadott vállalati körnek é vente környezeti jelenté st kell 

ké szíteni a szé lesebb körű nyilvánosság ré szé re – tehát nemcsak a ható ságok számára. A 

szabályozás mindké t esetben kité r a tartalmi é s formai elemekre, számszerű 

információ szolgáltatási kötelezettsé gre. A jelenté sben foglaltakat tartalmilag Dániában a 

ható ságok, Hollandiában külső , független szaké rtő  szervezetek ellenő rzik. Tehát a környezeti 

jelenté sek nemcsak mint önké ntes eszközök jelenhetnek meg a vállalati környezeti 

menedzsmentben, bár a kötelező  gyakorlat csak elvé tve jellemző . 

Azoknak a vállalatoknak, akik az Euró pai Unió  EMAS (Eco Management and Audit 

Scheme) direktívája szerinti64 környezetközpontú  irányítási rendszert vezetnek be, szinté n 

kötelező  a nyilvános, rendszeresen kiadott környezeti jelenté s ké szíté se. A törvé nyi 

szabályozáshoz ké pest azonban itt az a nagy különbsé g, hogy az EMAS-hoz való  csatlakozás 

teljesen önké ntes, így tehát az, hogy egy vállalat az EMAS kereté ben környezeti jelenté st ad 

ki, vé gső  soron önké ntesnek tekinthető . 

Az EMAS elő írásai alapján a vállalatok környezeti jelenté seinek a következő  

legfontosabb elemeket kell tartalmazniuk (Kovács, 2001, 8.o. alapján): 

• a tevé kenysé gek bemutatása, a legfontosabb környezeti hatások összefoglalása; 

• a környezeti politika é s a környezeti menedzsment rendszer rövid leírása; 

• környezetterhelé si adatokró l összefoglaló ; 

• a környezeti teljesítmé ny egyé b területei; 

• környezetvé delmi jogszabályoknak való  megfelelé s vizsgálata; 

• az elé rt környezeti teljesítmé ny összeveté se a korábbi cé lokkal; 

• legfontosabb környezeti cé lok leírása; 

• a tervezett konkré t inté zkedé sek leírása; 

• a környezeti jelenté st tanú sító  szervezet neve, a tanú sítás idő pontja. 



 94 

 

Az EMAS környezeti té nyező ket különböztet meg, amelyek segítik a környezeti 

teljesítmé ny nyomon követé sé t é s a környezeti teljesítmé ny kommunikálását. Ezek a 

környezeti té nyező k (Kovács, 2001, 9.o.): 

Közvetlen (ellenőrizhető) környezeti tényezők: 

• kibocsátás a levegő be; 

• kibocsátás a vízbe; 

• szilárd é s egyé b hulladé kok, különösen a veszé lyes hulladé kok keletkezé se, 

elkerülé se, ú jrahasznosítása, ú jrahasználata, szállítása é s ártalmatlanítása; 

• a talaj használata é s szennyezé se; 

• a termé szeti erő források é s nyersanyagok használata; 

• helyi problé mák (zaj, rezgé s, szag, látvány stb.); 

• közlekedé si ké rdé sek (termé kek é s szolgáltatások, alkalmazottak); 

• balesetek, lehetsé ges vé szhelyzetek nyomán felmerülő  környezeti kockázatok. 

Közvetett (részben vagy egyáltalán nem) ellenőrizhető környezeti tényezők: 

• a termé kekkel kapcsolatos ké rdé sek (tervezé s, csomagolás, szállítás, felhasználás, 

a hulladé k ú jrahasznosítása, ártalmatlanítás); 

• tő keberuházások, hitelnyú jtás é s biztosítási szolgáltatások; 

• ú j piacok; 

• a szolgáltatások kiválasztása é s összeté tele; 

• adminisztratív é s tervezé si dönté sek; 

• a termé kkínálat összeté tele; 

• a szerző dé ses vállalkozó k, az alvállalkozó k é s a beszállító k környezetvé delmi 

teljesítmé nye é s gyakorlata. 

 

                                                                                                                                                         
64 Az EU 1836/93. Direktívája, azó ta mó dosítva. 
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Ahhoz, hogy a vállalatok környezetvé delmi jelenté se megfelelő  információ -

tartalommal rendelkezzen, a vállalatoknak komoly hangsú lyt kell fektetniük a 

környezetvé delmi teljesítmé nyük mé ré sé re, megfelelő  mutató számok kialakítására, 

bevezeté sé re é s nyomon követé sé re. Gyakran elő fordul, hogy a vállalatok nem eltitkolni 

akarják a környezetvé delmi teljesítmé nyüket, hanem bizonyos dolgokat ő k sem kísé rnek 

figyelemmel.  

A környezeti teljesítmé ny é rté kelé sé ben nagy szerepe van a különböző  

mé rő számoknak, indikátoroknak. Az indikátorok cé lja, hogy miné l tömörebben miné l több 

információ t lehessen kifejezni, lehető vé  té ve különböző  állapotok közötti összehasonlítást is. 

Ahhoz, hogy ezt a szerepet eredmé nyesen betölthessé k, az indikátoroknak különböző  

felté teleknek kell megfelelni, ezek közül a legfontosabbak az alábbiak (Welford, 1996, 154-

159.o. alapján): 

 

• az alkalmazott mutató számok a környezetvé delmi teljesítmé ny szempontjábó l relevánsak 

legyenek; 

• tú l sok mutató szám használata nehezíti az áttekinté st é s az eredmé nyek é rté kelé sé t; 

• tú l bonyolult é s összetett mutató számok akadályozzák a közé rthető sé get, jobbak az 

egyszerű é s könnyen é rthető  mutató k; 

• fontos a korábbi idő szakkal vagy más vállalatok eredmé nyeivel való  összehasonlítható ság, 

é ppen ezé rt nem mindig szerencsé s az abszolú t fizikai mennyisé gekben kifejezett 

indikátorok használata, ha van rá lehető sé g, cé lszerű ezeket normálni, azaz valamely jó l 

megválasztott vállalati jellemző re (termelé s, bevé tel, alkalmazottak száma, stb.) vetíteni; 

• a mé rő számokat rendszeresen aktualizálni kell, mert a tú l ré gi adatok fé lrevezethetik a 

dönté shozó kat, nagyobb a belő lük származó  kár, mint a haszon; 

• fel kell mé rni a cé lközönsé get é s annak igé nyeit, mielő tt a különböző  indikátorokat 

lé trehozzuk; 

 

A környezetvé delmi mé rő számok leginkább átfogó  é s logikus csoportosítását talán az 

alábbi, a Né met Környezeti, Termé szetvé delmi é s Reaktorbiztonsági Miniszté rium (BMU-

UBA, 1997, idé zi Tó th, 2001) által kidolgozott rendszer nyú jtja: 
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• Fizikai teljesítmény mérőszámok: 

• inputok (nyersanyag, energia, víz) felhasználására vonatkozó  mé rő számok; 

• outputok (termé kek é s szolgáltatások, szilárd hulladé kok, lé gnemű é s folyé kony 

kibocsátások, zaj, rezgé s, stb.) kibocsátására vonatkozó  mé rő számok; 

• üzemelé ssel (é pületek, gé pek, szállítás, üzemelé si szolgáltatások) kapcsolatos 

mé rő számok. 

• Irányítási teljesítmény mérőszámok (pl.: KIR, környezetvé delmi költsé gek, beruházások, 

megtakarítások, alkalmazottak ké pzé se, beszállító k tevé kenysé gé nek vizsgálata, 

környezetvé delmi kommunikáció , stb.), ezek a vállalat környezetvé delmi erő feszíté seit 

pró bálják számszerűsíteni. 

• Környezeti állapot mérőszámok: 

• globális szintű mé rő számok; 

• helyi, regionális szintű mé rő számok(különböző  é lő  é s é lettelen környezeti elemek 

állapota, emberi egé szsé g, eszté tikai é rté kek stb.). 

 

 Elő nye ennek a rendszernek, hogy a korábban leginkább vizsgált fizikai 

teljesítmé nydimenzió  mellett kiemelten kezeli a környezet állapotával kapcsolatos – az 

általunk közvetlenül é rzé kelhető  – té nyező ket, illetve a vállalati vezeté s által hozott 

inté zkedé s jellegű mé rő számokat, ami a vállalati környezeti teljesítmé ny sokkal árnyaltabb 

megközelíté sé t teszi lehető vé .  

Az eddigieken kívül is számos nemzetközi ú tmutató  lé tezik arra vonatkozó an, hogy 

milyen információ kat tartalmazzon a vállalatok környezeti jelenté se. Ilyen ú tmutató kat adott 

ki pé ldául az UNEP (United Nations Environmental Programme – az ENSZ környezetvé delmi 

programja), a CEFIC (Euró pai Vegyipari Szövetsé g), a CERES (Coalition for the 

Environmentally Responsible Economies), vagy az INEM (International Network for 

Environmental Management) stb., illetve ilyen ú tmutató  a GRI (Global Reporting Initiative) 

is (Kovács, 2001 alapján). Az egyes ú tmutató k közötti különbsé g talán a leginkább ú gy 

ragadható  meg, hogy milyen információ k számszerű közzé té telé t javasolják. Ebbő l a 

szempontbó l a legszigorú bb elvárásokat a GRI fogalmazza meg. 
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A nyilvános környezetvé delmi jelenté sek publikálásának gyakorlata a nemzetközi 

gyakorlatban a kilencvenes é vek elejé tő l jelent meg, az első  hazai környezetvé delmi jelenté st 

az 1996-os é vre vonatkozó an adták ki (MOL Rt.). Azó ta folyamatosan nő  a környezetvé delmi 

jelenté st publikáló  hazai vállalatok száma.  

A KÖ VET-INEM Hungária adatai alapján65 hazánkban eddig az alábbi 21 vállalat 

adott ki nyilvános é ves környezeti jelenté st: 

 

1. Alcoa-Köfé m Kft. (2000); 

2. Audi Hungaria Motor Kft. (1999); 

3. BorsodChem Rt. (1998); 

4. Budapesti Erő mű Rt. (1998); 

5. DENSO Gyártó  Magyarország Kft.(2000); 

6. Dió sgyő ri Papírgyár Rt. (2001); 

7. Dreher Sörgyárak Rt. (1998); 

8. Dunapack Papír é s Csomagoló anyag Rt. (1999); 

9. Magyar Posta Rt. (2000); 

10. Magyar Villamos Művek Rt. (1998); 

11. Magyar Olaj- é s Gázipari Rt. (MOL Rt.) (1996); 

12. Matáv Rt. (2000); 

13. NABI Észak-Amerikai Járműipari Rt. (1998); 

14. FIAT-GM Powertrain, OPEL Magyarország Autó ipari Kft. (1997); 

15. Paksi Atomerő mű Rt. (2001); 

16. Pannonplast Műanyagipari Rt. (2000); 

17. Richter Gedeon Rt. (2000), 

18. Sanofi-Synthelabo/Chinoin Rt. (1999); 

19. TEMIC TELEFUNKEN Microelectronic Hungary Kft. (1997); 

                                                 
65 Az adatok rendelkezé sre bocsátásáé rt köszönet illeti Mathias Annát, a KÖ VET munkatársát. 
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20. Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (TVK Rt.) (1997); 

21. Zwack Csoport, Budapesti Likő ripari Kft. (2000). 

 

A felsorolt vállalatok környezeti jelenté seinek vizsgálata során az is kiderül, hogy a 

jelenté sek külső  tanú sító  által törté nő  ellenő rzé se a vállalatok harmadánál, 7 vállalat eseté ben 

jelent meg legalább egyszer. A külső  tanú síttatás azé rt fontos, mert így a jelenté sekben 

közzé tett adatok hitelesebbek a közvé lemé ny számára. Ez különösen így lehet, ha a tanú sítást 

civil szervezet – mint pé ldául Magyarországon a Környezettudatos Vállalatirányítási 

Egyesület (KÖ VET) – vé gzi. 

Látható , hogy Magyarországon is gyorsan nő  a környezeti jelenté seket publikáló  

vállalatok köre. Arró l is volt szó , hogy az EMAS szerinti környezetközpontú  irányítási 

rendszert bevezető  vállalatoknak kötelező  környezeti jelenté st ké szíteni. Mivel az EMAS 

tanú sítások eddig Magyarországon kevé ssé  terjedtek el, ugyanakkor az Euró pai Unió hoz való  

csatlakozásunkkal párhuzamosan várható an egyre több vállalat fogja bevezetni a rendszert, az 

jelezhető  elő re, hogy a környezeti jelenté st ké szítő  vállalatok száma továbbra is dinamikusan 

fog bő vülni.  

Pé ldaké nt az alábbiakban ké t vállalat, a Budapesti Erő mű Rt. é s a DENSO Gyártó  

Magyarország Kft. jelenté seiben megtalálható  legfontosabb környezetvé delemi információ kat 

mutatjuk be vázlatosan. 

Budapesti Erő mű Rt. (2001-re vonatkozó  jelenté s alapján): 

•környezeti politika; 

•környezetvé delmi kiadások (beruházások é s folyó  ráfordítások, külön környezeti 

elemenké nt, három é vre visszamenő leg); 

•tüzelő anyag é s vízfelhasználás (számszerű, három é vre visszamenő leg); 

•környezeti elemeket terhelő  kibocsátások (ré szletezve, számszerű, három é vre 

visszamenő leg, telephelyi szinten is); 

•határé rté k tú llé pé sek, bírságfizeté s; 

•környezeti cé lok. 
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 DENSO Gyártó  Magyarország Kft. (2001. é vre vonatkozó  jelenté s alapján): 

• környezeti politika; 

• környezeti cé lok; 

• környezeti anyagmé rleg (számszerű); 

• szennyező anyag kibocsátások (számszerű, határé rté kekkel összehasonlítva); 

• hulladé kok kezelé se (anyagfé lesé genké nt ré szletezve); 

• környezetvé delmi ráfordítások (vázlatos). 

 

A környezeti jelenté sek az általános környezetvé delmi teljesítmé ny vizsgálata mellett 

elvileg lehető sé get adnak a veszé lyes vegyi anyagokkal kapcsolatos kommunikáció ra is. Az 

eddig megjelent hazai jelenté sek erre vonatkozó an viszonylag kevé s információ t 

tartalmaznak. Á ltalában nem vállalkoznak a különböző  anyagok hatásainak bemutatására, ez a 

jelenté sekben terjedelmi korlátok miatt nehezen is lenne megvaló sítható . Ezt a szerepet 

inkább a különböző  – a vegyi anyagok lehetsé ges egé szsé gügyi é s környezeti hatásait – 

tartalmazó , nyilvános adatbázisoknak kellene betölteni, amelynek lé trehozásában 

termé szetesen az egyes vállalatok vagy iparágak (mint ahogyan arró l a korábbiakban a 

vegyipar kapcsán már volt szó ) önké ntes alapon is ré szt vehetnek. A mennyisé gre vonatkozó  

adatok is fő leg a veszé lyes hulladé kokon belüli különböző  anyagcsoportokra koncentrálnak. 

Az alábbiakban né hány pé ldát mutatunk be a veszé lyes anyagokra vonatkozó  

tájé koztatással kapcsolatban. 

Az első  pé lda erre a gé pjármű alkatré szeket gyártó  DENSO Gyártó  Magyarország Kft. 

2001-re vonatkozó  fenntartható sági jelenté se66. A legtöbb adat a veszé lyes hulladé kokkal 

kapcsolatban található  meg a jelenté sben. Számszerű é s é ves szinten összehasonlítható  

adatokat közölnek, nemcsak a veszé lyes hulladé kok teljes mennyisé gé rő l, hanem a különböző  

anyagcsoportokró l is. Emellett az anyagcsoportokra vonatkozó  hulladé kkezelé si mó dokró l is 

beszámolnak (pé ldául é geté s, bioló giai ártalmatlanítás, ú jrahasznosítás, stb.). 

A felhasznált veszé lyes anyagokró l is található  összefoglaló  információ . Egyré szt 

közzé teszik a vállalati szinten felhasznált összes, illetve az átlagosan egy termé kre jutó  

                                                 
66 A DENSO Kft. é s a BE Rt. eseté ben a fenntartható sági jelenté s elnevezé s arra utal, hogy a vállalat a 
környezetvé delmi adatok mellett a fenntartható ság másik ké t fontos dimenzió ja, a szociális é s a hosszú  távú  
gazdasági fenntartható ságra vonatkozó an is közöl adatokat.  
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veszé lyes anyag felhasználást is. A több é vre vonatkozó  adatok közlé se itt is lehető vé  teszi az 

idő beli összehasonlítást, ezen kívül a vállalat a saját maga számára számszerű cé lokat is 

fogalmaz meg a csökkenté sre. 

Az egyes anyagok hatásairó l ebben a jelenté sben sem találunk ré szletes információ t. 

Arra vonatkozó an viszont igen, hogy a termelé s különböző  fázisai során milyen egé szsé gügyi, 

esetleg környezeti kockázatok merülnek fel, itt fel vannak tüntetve a különböző  vegyi 

anyagok által okozott lehetsé ges káros hatások is. 

A Budapesti Erő mű Rt. (BE Rt.) a 2001-es é vrő l kiadott fenntartható sági jelenté sé ben 

is találunk adatokat a veszé lyes anyagokkal kapcsolatban bár itt csak a veszé lyes 

hulladé kokró l. A veszé lyes hulladé kok egyes anyagcsoportjairó l idő beli é s té rbeli (az egyes 

erő művekre vonatkozó ) összehasonlítást lehető vé  tevő  adatokat közölnek. 

A keletkező  veszé lyes hulladé kok mennyisé gé n kívül a kezelé sre fordított 

környezetvé delmi beruházások é s folyó  környezetvé delmi ráfordítások összege is 

megtalálható , szinté n több é vre visszamenő leg. 

A Magyar Villamos Művek Rt. 2001-re vonatkozó  környezetvé delmi jelenté sé ben 

közzé  teszik a kibocsátott különböző  radioaktív anyagok mennyisé gé t. 

 

3.2.2. Vállalati nyílt napok 
 

Szinté n terjedő ben levő  gyakorlat, hogy egyes vállalatok idő rő l idő re nyílt napokat 

szerveznek, ahol az é rdeklő dő knek lehető sé gük van betekinté st nyerni a vállalat működé sé be. 

Ilyen kezdemé nyezé sekre a hazai gyakorlatban is egyre inkább található  pé lda, bár inkább 

csak elvé tve.  

A vállalati nyílt napok kereté ben elvileg lehető sé g van az é rintettek tájé koztatására is 

az elő állított vagy felhasznált vegyi anyagok lehetsé ges egé szsé gügyi é s környezeti hatásairó l, 

illetve a megelő zé s é rdeké ben tett inté zkedé sekrő l. 

Ez a tájé koztatási forma mindenké ppen a vállalatok pozitív hozzáállását mutatja, 

ugyanakkor a környezeti jelenté sekhez hasonló an ez is egyoldalú  kommunikáció s eszköz, 

fennáll a veszé lye annak, hogy a vállalatok a tájé koztatásban a marketing jelleg 

(„greenwashing”) dominál. 
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3.3. Az önkéntes tájékoztatással kapcsolatos tapasztalatok összegzése 
 

Láthattuk, hogy a környezeti tájé koztatásban a korábban szinte kizáró lagosan jellemző  

kötelező  tájé koztatás mellett fokozatosan terjednek a különböző  önké ntes eszközök is, mind 

iparági, mind pedig vállalati szinten.  

Az önké ntes környezeti tájé koztatás hátteré ben a gazdasági szfé ra ré szé rő l többfé le 

motiváció  is állhat, ilyenek lehetnek pé ldául: a vállalati vagy esetleg az iparági hírné v 

javítása; várható an szigorodó  jogi szabályozás miatti elő remenekülé s; esetleg a társadalmi 

felelő ssé gvállalás kifejezé se vagy esetleg a környezeti szempontbó l é len járó  vállalatok 

gyakorlatának másolása. 

Az önké ntes környezeti tájé koztatással kapcsolatban jogos elváráské nt fogalmazó dik 

meg, hogy a közreadott információ k: 

• fedjé k le az adott szereplő  tevé kenysé gé t, környezeti kockázatait, legyenek 

relevánsak; 

• tartalmazzanak számszerű információ kat; 

• tegyé k lehető vé  az idő beli, illetve esetleg a más vállalatokkal vagy iparágakkal 

törté nő  összehasonlítást; 

• legyenek közé rthető ek, a szé lesebb körű nyilvánosság is é rtelmezni tudja azokat; 

• legyenek hitelesek. 

 

Mind az iparági szintű, mind pedig a vállalati kommunikáció s eszközökre 

vonatkozó an számos ú tmutató , ajánlás lé tezik, amelyek a tartalmi é s formai elemekre 

koncentrálnak.  

A kommunikáció  hitelessé ge szempontjábó l nagyon fontos az ellenő rzé s az önké ntes 

eszközök alkalmazása eseté ben is. A nyilvánosság számára hihető bbnek tűnik a tájé koztatás 

akkor, ha annak tartalmát valamilyen független tanú sító  is igazolja. 
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Láttuk tehát, hogy egyre inkább terjed a gazdasági szereplő k köré ben az önké ntes 

környezeti kommunikáció . Talán a legnagyobb problé ma ezzel kapcsolatban, hogy az 

önké ntes tájé koztatási eszközöket általában é ppen azok a vállalatok alkalmazzák (pé ldául 

vállalati környezeti jelenté sek kiadása), illetve ezek vesznek ré szt az iparági szintű 

kezdemé nyezé sekben is, amelyek környezetvé delmi teljesítmé nye kiemelkedő , vagy 

legalábbis megfelelő . Az önké ntessé g jellegé bő l adó dó an a legrosszabbul teljesítő  vállalatok 

környezetterhelé sé rő l, illetve környezetvé delmi tevé kenysé gé rő l tudhat meg ilyenformán 

legkevesebbet a társadalom.  
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4. Szennyezőanyag kibocsá tá si jegyzékek a nemzetkö zi és a hazai 

kö rnyezetvédelmi szabá lyozá sban 

 

A nyilvánosságban egyre erő sebben fogalmazó dik meg az a vé lemé ny, hogy az egyes 

nemzeti kormányok nem tudják megoldani korunk leglé nyegesebb környezetvé delmi é s 

egé szsé gügyi problé máit.  

A környezetvé delmi szempontbó l megfelelő , az egé szsé get fejlesztő  é s a fenntartható  

fejlő dé s irányába törté nő  elmozdulás nemcsak a kormányok kemé ny fellé pé sé t igé nyli, de az 

egé sz társadalom viselkedé sé nek is ú j irányt kell venni. Változásokra van szüksé g az egyé n 

é letmó djában ugyanú gy, mint a politikai é s a testületi dönté shozatal valamennyi szintjé n. 

Ezek a változások kizáró lag a civil társadalom aktív bevonásával é s támogatásával 

lehet elé rni, ami a demokrácia ú j, nagyobb ré szvé telt jelentő  formáit jelenti: egyré szt a 

lakosság nagyobb mé rvű bevonását a szüksé ges változások vé grehajtásába, másré szt a 

kormányzati inté zmé nyek é s az ipar átlátható ságának é s elszámolható ságának növelé sé t. 

Ennek a folyamatnak elemei az információ hoz való  hozzáfé ré s, a dönté shozatalban való  

ré szvé tel, valamint a dönté sek bíró ságon való  megtámadásának lehető sé ge. 

A közelmú ltban jelentő s haladás törté nt a lakosságnak a környezetvé delem é s az 

egé szsé gügyi ké rdé sekbe törté nő  haté kony bevonása elő felté teleinek kialakításában é s 

biztosításában. Sok munka maradt azonban mé g elvé gzetlen. 

Az információ hoz való  hozzáfé ré s fontosságára következtethetünk a WWF által 2002-

ben vé gzett A környezet- és természet(védelem) megítélése Magyarországon, 2002-ben című 

lakossági ké rdő íves felmé ré sben. Magyarország é s Nyugat-Euró pa lakosait többek között 

arró l ké rdezté k meg, hogy hogyan vé lekednek az országuk környezeti állapotáró l, melyek az 

emberisé g problé mái, egyes környezeti károk é rzé kelt fontosságáró l. Az egyes környezeti 

károk é rzé kelt fontossága ké rdé sben, mind hazánkban mind Nyugat-Euró pában a válaszadó k 

nagy többsé ge a vegyi anyagok által okozott környezetszennyezé st jelentő snek tartják. 
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.Az egyes környezeti károk é rzé kelt fontossága Magyarországon é s Nyugat-euró pában [Forrás: WWF: A 

környezet- és természet(védelem) megítélése Magyarországon, 2002-ben című  felmérése] 

 

Vegyi anyagokat egyre szé lesebb körben használják é s egyre nagyobb számban 

elő állítják elő . Szigorú  engedé lyezé si é s biztonsági követelmé nyek vonatkoznak a vegyi 

anyagok elő állítására, felhasználására, kezelé sé re. A ké miai biztonság fogalma fontos 

szerepet játszik a vegyi anyag teljes é letciklusában. De mé gsem tud ez elé g megnyugtató  

lenni. Az antropogé n környezetszennyezé sek között közül a vegyi anyagok által okozott 

szennyezé sek az é lő világ é s a környezet állapotát közvetlenül é s gyors hatással é rintik. Az 

elmú l 20-30 é vben gyakran törté ntek balesetek, amikor a kikerülő  környezetszennyező  

anyagok az emberek egé szsé gi állapotát sú lyosan befolyásolták. Akár ú gy is, hogy hosszú  

é vekig nem is tudtak a közelükben működő  üzem tevé kenysé gé rő l.  

Annak hátteré ben, hogy ennyire tartunk az ipari környezetszennyezé sektő l a veszé lyes 

anyagokkal dolgozó  üzemekkel szembeni elő íté let, az ismeretlen kockázattó l, vegyi 

anyagoktó l való  fé lelem állhat. Á ltalában csak vegyi szennyezé sek megtörté nte után figyelünk 

fel a veszé lyekre, é s ilyenkor már általában tú l ké ső  a következmé nyek elkerülé se. A 2000 é vi 

XXV. é vi ké miai biztonsági tv., a Egé szsé gügyi Toxikoló giai Tájé koztató  Szolgálat (ETTSZ) 

számára elő írja, hogy információ -szolgáltatási tevé kenysé get is vé gezze. Biztosítsa a 

folyamatos - napi 24 ó rás hozzáfé ré s lehető sé gé t az általa nyilvántartott adatokró l. Emellett 

számos lehető sé g nyílhat a szemfüles állampolgár számára, hogy egy vegyi anyagró l, üzem 

tevé kenysé gé rő l vagy valamilyen környezeti adatró l információ t szerezzen. Környezeti adat 

gyűjté sé hez fordulhatunk a kibocsátó  üzemhez, Környezetvé delmi Felügyelő sé gekhez, 
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Á NTSZ-hez, Ö nkormányzathoz é s egyé b állami hivatalokhoz, zöld szervezetekhez, ahol 

valamilyen adatgyűjté s folyik.  

„Magyarországon a környezeti információ hoz jutásró l önálló  jogszabály nincs, ami 

azonban eddig sem azt jelentette, hogy azokhoz ne lehetne hozzáfé rni. Az adatké rő  polgár 

dolgát azonban nagyban nehezíti az, hogy az adathozzáfé ré s szabályait eddig az 1992. é vi 

LXIII. „adatvé delmi törvé ny”, az 1995. é vi LIII. „környezetvé delmi törvé ny”, az 

államigazgatási eljárás általános szabályairó l szó ló  1957. é vi IV. törvé ny é s egyé b ágazati 

jogszabályok összeolvasásával kellett összerakni. Az Aarhusi Egyezmé ny hatályba lé pé se ú j 

helyzetet teremtett, ami alkalmat nyú jt a jogalkotó nak a környezeti információ hoz jutással 

illetve a közössé gi ré szvé tellel kapcsolatos szabályok teljes felülvizsgálatára. Az esetleges 

szüksé ges jogi szabályozás megteremté sé ig a ré gi jogszabályi keretkorlátok között kell 

mozogni.” [Kalas György, 2002.] 

Egy vállalat működé sé vel kapcsolatban s egy vegyi anyagokra vonatkozó  gyűjtemé ny, 

vagy adatbázis hiányzik, amelyben információ hoz juthatunk egyes vegyi anyagok hatásáró l, 

illetve gyártó k é s forgalmazó k az országon belüli levegő be, vízbe, talajba vagy hulladé kké nt 

törté nő  kibocsátásáró l. Egy a lakosság számára is hozzáfé rhető  potenciálisan ártalmas ké miai 

anyagok kibocsátását é s terjedé sé nek tárát tartalmazó  adatbázis (amely cé lja információ khoz 

való  hozzáfé ré s) szüksé gessé gé t a hazai é s nyugat-euró pai lakosok vé lemé nye is tükrözi. Az 

ipar é s a lakosság közös é rdeke a megbízható  tájé koztatás é s az információ hoz való  jutás 

szorgalmazása, a hosszú  távon környezeti é rdekek erő sebb é rvé nyesülé se, a vegyi anyagokkal 

szemben fellepő  általános fé lelem („bizalmatlanság”) csökkenté se é rdeké ben. 

 

4.1. Szennyezés Kibocsá tá s és Á tviteli Jegyzék (Pollutant Release and Transfer Register 

– PRTR) 

 

A közé p-kelet-euró pai környezetvé delmi szabályozásban a szennyezé s kibocsátási 

jegyzé kek bevezeté se, mint jogi inté zmé ny é s a szé les körű környezeti információ hoz jutási 

forma egyre sürgető bb. Számos tanulmány é s kiadvány foglalkozott a PRTR é s hasonló  

joginté zmé ny hazai jogrendbe való  illeszté sé vel, é s a rendszer fő bb vonásaival67. 

                                                 
67 Jeremy Wates: A környezeti információ khoz való  hozzáfé ré s javításának gyakorlati ú tmutató ja [Friends of the 
Earth, 1995.] 
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Tanulmányunk ezen fejezeté ben első sorban a több országban már működő  emisszió s 

jegyzé kek bemutatására té rünk ki, illetve a hazai bevezeté s eddigi eredmé nyeit további cé ljait 

mutatjuk be. Az elmú lt né hány é vben Magyarországon é s a környező  országokban is 

elkezdté k a törvé nyi elő ké szíté sé t. Az országok környezetvé delmi cé lkitűzé sei között ott 

szerepel a rendszer bevezeté se, azonban különbsé gek vannak az egyes országok straté giai 

megvaló sításában. Azoknak az euró pai országoknak, amelyek eddig is működtettek Emisszió s 

Jegyzé keket, cé ljuk a saját rendszerük EU-s elő írásoknak é s a PRTR Jegyző könyvnek 

megfelelő  kibő víté se. Itt meg kell jegyezni, hogy a bemutatott ké t euró pai rendszer (Nagy-

Britannia, Hollandia) már most elő ré bb jár a szennyező  anyagok számának, jelenté sté telre 

kötelezettek köré ben, mint ahogy az a Jegyző könyvben elő írnak. Számukra további feladatot 

jelent a diffú z szennyező  forrásokra való  kibő víté s. Az többi EU tag illetve csatlakozó  

országok az EU által elfogadott IPPC Direktíva keretein belül megalkotott Euró pai 

Szennyező anyag Kibocsátási Jegyzé kben (EPER) látják az első dleges emisszió s 

gyűjtemé nyük megalkotását, melyet a ké ső bbiekben bő vítve eljutnak egy szé lesebb 

tevé kenysé gi kört, kibő vített anyaglistát tartalmazó  gyűjtemé nyhez, amely már az egyes 

ország saját PRTR rendszereké nt fog működni. 

 

4.1.1. Előzmények 
 

Az 1992-ben Rio de Janeiró ban megrendezett Környezet é s Fejlő dé s 

világkonferencián, majd az ezt lezáró  Föld-csú cson a 178 ENSZ tagállam közül 172 ország 

államelnökei, kormányfő i írták alá a 21. század környezetvé delmi programját, az ú n. 

AGENDA 21-t. Ennek 19. fejezete, mely a mé rgező  vegyi anyagok környezetkímé lő  

kezelé sé rő l, é s azok illegális kereskedelmé nek megakadályozásáró l szó l, első ké nt 

fogalmazzák meg a cé lok é s teendő k között a kormányok é s é rintett nemzetközi 

szervezeteknek az iparral együttműködve, országos vegyi információ s rendszer lé trehozását.  

1993-ban tetté k meg az első  hivatalos lé pé seket EU szinten egy ilyen rendszer 

bevezeté se felé , amikor az Euró pai bizottság Környezetvé delmi, Fogyasztó vé delmi é s 

Nukleáris Biztonsági fő igazgató sága (DG-XI) egy munkatervet adott ki, melyben javaslatot 

tett egy euró pai vegyi anyagnyilvántartás lé trehozására a TRI (lásd. USA Jegyzé ke) mintájára 

                                                                                                                                                         
Dr. Fülöp Sándor: A PRTR vagy a PRTR-hez hasonló  joginté zmé nyek vizsgálata a magyar jogban [Környezeti 
Management é s Jog Egyesület, 1999.] 
Dr. Kalas György: Joggal, Körömmel  [Környezeti Tanácsadó k Egyesülete 2002.] 
A környezeti demokrácia megvaló sulása Magyarországon [Ö kotárs Alapítvány 2002.] 
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Szennyező anyag-kibocsátási Nyilvántartás (PER) né ven. Sajnos a kezdemé nyezé s az ipar 

összehangolt é s látható an egyöntetű ellenkezé se miatt, melynek az euró pai átfogó  szervezete, 

a CEFIC68 adott hangot, nem bontakozott ki. A Vegyipari Szövetsé g a kötelező  erejű, 

törvé nyhozási szintű megközelíté st ellenezte é s ellenzi, s helyette a Felelő s Gondoskodás 

elnevezé sű program (lásd. A vegyi anyagokkal kapcsolatos tájé koztatás önké ntes formái 

fejezetben) által szorgalmazott önké ntes, önkorlátozó  hozzáállást ré szesíti elő nyben, 

amelyben kidolgozták saját irányelveiket a „környezetvé delmi vonatkozású  jelenté si 

kötelezettsé grő l”.  

 

 

A rió i alapelvek továbbvitele az OECD C(96)/41 számú  ajánlása 

PRTR felállításáró l. Az ajánlás alapján az OECD egy általános 

mó dszertani ú tmutató t ké szített, melynek ré szleteit az UNITAR (UN 

Institute for Training and Research) dolgozta ki tematikus mó dszertani 

kiadványok formájában.  

Ú jabb elő relé pé st jelentett a környezeti ügyekben az információ hoz való  

hozzáfé ré srő l, a nyilvánosságnak a Aarhusi Egyezmé ny, mely a dönté shozatalban törté nő  

ré szvé telé rő l é s az igazságszolgáltatáshoz való  jog biztosításáró l szó l. 5. Cikkelye 9. 

bekezdé se, távlati cé lké nt kötelezi a feleket egy az egé sz országra kiterjedő  szennyező anyag 

                                                 
68 CEFIC– Euró pai Vegyipari Szövetsé g 

„Cé lok: 
19.38. E programterü let célja 
a)a vegyi biztonságra, alkalmazásokra és kibocsátásokra vonatkozó  információ k intenzívebb cseréjének 
előmozdítása az összes érdekelt fél között; …  
Teendők: 
… b) Adatok és információ k  
19.40. A kormányoknak és az érintett nemzetközi szervezeteknek az iparral együ ttműködve; 
 a) támogatniuk kell országos vegyi információ s rendszerek létrehozását a fejlődő országokban és 
javítaniuk kell a meglévő nemzetközi rendszerek hozzáférhetőségét; 
 b) fejleszteniü k kell a mérgező vegyi anyagok adatbázisait és információ s rendszereit, például az 
emisszió jegyzék-programokat oly mó don, hogy gondoskodnak az ilyen rendszerek, szoftver, hardver és egyéb 
eszközök használatának betanításáró l;…  
… c) Nemzetközi és regionális együ ttműködés és koordináció  
19.42. A kormányoknak és az érintett nemzetközi szervezeteknek közösen, az iparral együ ttműködve kell a 
vegyi anyagokra vonatkozó  információ k cseréjével foglalkozó  kijelölt országos ható ságok háló zatát kiépíteni, 
fejleszteni és bővíteni, valamint olyan műszaki csereprogramot kell indítaniuk, amely minden egyes részt vevő 
országban biztosítja a hozzáértő szakembergárda magját.” 
 
Agenda21. 19. fejezet: VEGYI ANYAGOKRA É S KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓ K 

CSERÉ JE programterü let [Forrás: Napi Magyarország 1993. július 28.] 
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kibocsátási adatbázis lé trehozására, amely tartalmazza a pontosan meghatározott anyagok é s 

termé kek beszerzé sé t, szállítását, kibocsátását, kezelé sé t az egyes vállalatokra vonatkozó lag.  

 Ezen feladatok ré szletesebb meghatározása cé ljábó l 1998-ban az egyezmé nyhez egy 

ú n. PRTR Jegyző könyv69 ké szíté sé t tűzté k ki cé lul, amelyben a rendszer ré szletes elemeit, 

jogi státusának megteremté sé t dolgozzák ki. A Jegyző könyv összeállítását az Egyesült 

Nemzetek Euró pai Gazdasági Bizottsága (UN/ECE) vé gezte.  

A Jegyző könyv aláírása Kijevben 2003. május 21-23-án az V. Miniszteri 

szintű „Környezetet Euró páé rt” Konferenciátó l kezdő dő en, majd ezt követő en 

az ENSZ szé khelyé n New Yorkban 2003. december 31.-ig kerülhet sor. Az V. 

Miniszteri Konferencián 3470 ország, köztük Magyarország is aláírta. A PRTR 

Jegyzőkönyvben vállalják az aláíró  országok az információ k nyilvánosság számára való  

hozzáférésének a támogatására olyan koherens, integrált, országos szintű szennyezőanyag 

kibocsátási és nyilvántartások létrehozását – Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban -, 

amely elősegíti a nyilvánosság részvételét a környezetvédelmi döntéshozatalban, valamint 

hozzájárul a környezetszennyezés megelőzéséhez és csökkentéséhez.71 

A Jegyző könyv ratifikálásáró l, az ország egyé ni jogrendjé be illeszté sé rő l, 

elfogadásáró l vagy csatlakozásró l szó ló  tizenhatodik é rtesíté s leté tbe helyezé st követő  

kilencvenedik napon lé p hatályba. A Jegyző könyv minimum követelmé nyt fogalmaz meg, 

amelytő l az egyes ország további ré szletszabályozásokkal elté rhetnek. Hazánk, az EU 

                                                 
69 Draft Protocol on Pollutant Release and Transfer Register 
70Press Release ECE/ENV/03/P16 Geneva and Kiev, 21 May 2003. [Forrás: www.kyiv-
2003.info/main/index.php] 
71 Draft Protocol on Pollutant Release and Transfer Register Article1 OBJECTIVE (UN/ECE, 2003.) 

5. Cikk 
 9. Tegyen lépéseket, hogy a megfelelő mértékben figyelembe véve a nemzetközi folyamatokat is, egyre jobban meghonosítsa az összefü ggő, 

edő szennyezés-bejelentési és -nyilvántartási rendszert, amely egy strukturált, számító gépes és a nyilvánosság számára 
hozzáférhető adatbázison alapul, mely adatbázist egy egységesített beszámolási rendszer táplál. Ez a rendszer magában foglalhatja pontosan 
meghatározott anyagok és termékek beszerzését, kibocsátását és szállítását, ideértve a víz-, energia- és erőforrás-felhasználást ugyancsak 
pontosan meghatározott, a környezet elemeivel kapcsolatos tevékenységekkel, továbbá belső és kü lső hulladékkezeléssel és -lerakással 

10. A jelen cikkben foglalt szabályok nem korlátozzák a Felek azon jogát, hogy bizonyos környezeti információ k 
kiadását megtagadják a 4. cikk 3. és 4. bekezdéseivel összhangban..” 

Aarhusi Konvenció  (UNECE Convention on Acces to Information, Public Participation and decision Making 

Processes and Acces to Justice in Environmental Matters, 1998)  

[Forrás: www.unece.org] 

http://www.unece.org


 109 

javaslatát követve ott szerepel a Jegyző könyv aláíró  országok között, de a törvé nyi hátté r 

megteremté se mé g mindig várat magára. 

A PRTR rendszerek tervezé sé ben é s vé grehajtásában nyú jt segítsé get 

az UNITAR72. Továbbké pzé sekkel a tervezé st könnyítő  

programokkal segíti elő  az a fejlő dő  é s iparosodó  országok 

bekapcsoló dását a kibocsátási gyűjtemé nyek működteté sé be. CD-ROM-ot adtak ki, melyben a 

nemzetközi é s regionális szinten é rvé nyes törvé nyi szabályozásokat, PRTR riportokat, 

ú tmutató t PRTR tervezé sé hez, működő  rendszerek é rté kelé sé t gyűjtötté k össze. Emellett az 

UNITAR munkatársai technikai tanácsadást folytatnak, é s a szennyező anyagok megadására 

vonatkozó lag becslé si mó dszereket dolgoznak ki.  

 

 

 

UNITAR (UN Institute for Training and Research) által ké szített gyűjtemé ny 

(http://www.unitar.org/cwm/prtr/index.htm/) 

 

Az Euró pai Unió  is elké szítette a saját Emisszió  jegyzé ké t, amelynek a lé trehozását a 

96/61/EK IPPC tanácsi irányelv 15. cikkelye írt elő . Az Euró pai Bizottság Euró pai szennyező  

                                                 
72 további ré szletes információ  www.unitar.org/cwm/ 

http://www.unitar.org/
http://www.unitar.org/cwm/
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anyag regiszter (EPER)73 megalkotásával az Unió s országokban egysé gesítetté k a belső  

jelenté si kötelezettsé geket. A jelenlegi határozat szerint 50 szennyező anyagra (26 vízre é s 37 

levegő re) é s azoknak csak meghatározott küszöbé rté k feletti kibocsátása eseté n kell adatokat 

szolgáltatni, 3 é venké nti rendszeressé ggel lé tesítmé ny specifikusan. A tagországoknak é s 

csatlakozó  országoknak is első  jelenté si kötelezettsé ge 2003. jú niusa. A jelenté sben 2001. é vi 

kibocsátási adatokat tartalmazza (de ettő l elté rhetnek a 2000 vagy 2002-es adatokkal). 

 

 

4.1.2. A PRTR rövid bemutatása 
 

A Szennyező  Anyag Kibocsátás é s Á tadási Jegyzé k (Pollutant Release and Transfer 

Register, PRTR) olyan rendszer, amelyben az é rintett vállalatok é ves jelenté se alapján egy 

megadott listán szereplő  vegyi anyagoknak levegő be, vízbe, talajra való  kibocsátására vagy 

hulladé kké nt törté nő  átadására vonatkozó  mennyisé gi adatai szerepelnek. A PRTR 

rendszerben összegyűlt információ kat, az azokbó l ké szített összefoglaló kat, elemzé seket a 

nyilvánosság számára elé rhető vé  kell tenni. 

PRTR legfontosabb vonásai:  

Ø sikeres környezetvé delmi eszköz, amely ható sági ké nyszert nem 

igé nyel  

Ø egy olyan eszköz, melyet a kormányzat dönté seihez felhasználhat  

Ø állampolgári jogok é rvé nyesíté sé nek is eszköze 

 

„A PRTR a ké miai anyagok kibocsátásának é s terjedé sé nek é ves gyakoriságú  

felmé ré sé n keresztül inté zmé nyessé  teszi az é rdeklő dő k, é rdekeltek tájé koztatását, a 

szennyezé s terjedé sé nek vizsgálatát, a szennyezé s idő beli változásának elemzé sé t. A 

jelenté sre kötelezettek számára lehető vé  teszi az esetlegesen eddig fel nem ismert 

kibocsátások, anyagáramok feltárását, ezáltal környezetbarát é s költsé gtakaré kos technoló gia 

bevezeté sé t, é s vé gső  soron a szennyezé s csökkenté sé t. Ekké nt PRTR a haté kony é s hatásos 

környezeti politika elő mozdításának eszköze.” [Sándor Csaba, 2000.]  

                                                 
73 European Pollutant Emission Register 2000/479/EC tanácsi irányelv 
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A PRTR a kormányzat egyik alapvető  környezetvé delmi dönté s-elő ké szítő  eszköze 

lehet Ha az államigazgatásnak nem áll rendelkezé sé re megbízható , pontos környezeti 

információ , akkor a környezeti tervezé s, azon belül is különösen a környezeti 

katasztró fahelyzetekre való  felké szülé s lehetetlen. A PRTR adatok segítsé gé vel viszont az is 

lehető vé  válik, hogy a környezeti problé mákat, veszé lyeket már az elő tt nagy biztonsággal 

feltárjuk, mielő tt egy kritikus pontot elé rné nek.  

 

A PRTR rendszerek fő  feladatai [Készü lt az UNITAR meghatározása alapján] 

 

A PRTR bevezeté se a környezetvé delmi joginté zmé nyek közé  ezen felül nemcsak 

megszünteti a párhuzamos adatgyűjté st a környezetvé delmi ágazaton belül, hanem a 

környezetvé delem é s a szomszé dos ágazatok közötti párhuzamosságokat is mé rsé kelheti. 

Mindez csökkenti a gazdálkodó  szervezetek oldalán a jelenté sté tellel járó  költsé geket, az 

adatfeldolgozó  oldalán pedig az adatok összegyűjté sé vel, elemzé sé vel, ső t az információ k 

terjeszté sé vel kapcsolatos költsé geket is.  

 

 A PRTR alapelvei74:  

Ø A pontforrásokkal kapcsolatos jelenté sté tel lé tesítmé ny specifikusan; 

Ø Jelenté sté tel diffú z forrásokra75; 

                                                 
74 PRTR Jegyző könyv alapján 
75 A Jegyző könyv elő ké szíté se során az civil zöld szervezetek nyomására került bele az alapelvek közé  
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Ø Szennyező anyag specifikus vagy hulladé k specifikus adatrendezé s; 

Ø Több közegre vetíté s, különbsé get té ve földbe, levegő be é s vízbe 

törté nő  kibocsátás között; 

Ø Az átadással kapcsolatos információ kat összegyűjté se; 

Ø Idő szakonké nti kötelező  jellegű jelenté sté tel; 

Ø Szabványosított é s idő szerű adatokat tartalmaz, korlátozott számú  

szabványosított jelenté sté teli minimumokat é s korlátozott számú  rendelkezé st 

titoktartásra vonatkozó an; 

Ø Koherens, felhasználó barát kialakítás é s nyilvánosság számára 

hozzáfé rhető , többek között, elektromos formában is; 

Ø Lehető vé  tenni a nyilvánosság ré szvé telé t annak kialakításában é s 

mó dosításában; 

 

 Kialakítás é s felé píté s: 

Ö sszesített é s nem összesített formában ú gy kell az adatoknak rendelkezé sre állni, 

hogy a kibocsátások é s átadások visszakereshető k é s azonosítható k legyenek: 

Ø Telephely (lé tesítmé ny é s annak földrajzi helyzete); 

Ø Tevé kenysé g; 

Ø Tulajdonos vagy üzemeltető  (vállalat); 

Ø Szennyező anyag vagy hulladé k;  

Ø Egyes környezeti közegek; amelyekbe a szennyező anyag kibocsátása 

törté nt; 

Ø Szállítási ú ti cé l, a hulladé k elhelyezé se vagy kinyeré si művelet szerint. 

 

Jelenté sté teli kötelezettsé gek: 

A PRTR Jegyző könyv egyes tevé kenysé gi kategó riába tartozó  üzem számára ké t 

jelenté si küszöb közüli választást ír elő , melyet a jogalkotó  a rendszer működteté sé re 

egysé gesnek tekint:  
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Ø Kapacitás küszöb (idő egysé g alatt megtermelt, feldolgozott mennyisé g 

–tömeg, hő mennyisé g, hossz-), amely felett a vállalat jelenteni kötelezett, vagy 

kapacitás küszöbé rté ktő l függetlenül valamennyi üzem jelenteni kötelezett. 

Ø Alkalmazott lé tszám küszöb: a küszöbné l több dolgozó  alkalmazásakor 

kötelezett jelenté sre. A küszöböt minden esetben 10 fő állású  alkalmazottnál jelölté k 

meg. 

Ha a Jegyző könyv felsorolásában szereplő  tevé kenysé get vé gző  üzem tú llé pi a 

küszöbé rté ket, akkor rá kötelező en vonatkozik a jelenté s ké szíté se. A kapacitási küszöb 

kiválasztásánál elté rő  küszöb é rté kek vonatkoznak a levegő be, vízbe, talajba törté nő  

kibocsátásra illetve a szennyező anyagok telephelyen kívülre szállítására. A lé tszám küszöb 

kiválasztásánál gyártási, feldolgozási vagy felhasználási küszöbé rté keket állapítanak meg az 

egyes ké miai vegyületre vonatkozó lag. 

A magyar vállalkozó k lelemé nyessé gé t ismerve, számos kiskaput találhatnak arra, 

hogy hogyan kerüljé k ki a ható ságot. Ha egy nagyobb vállalat tevé kenysé gé t továbbra sem 

akarja a nyilvánosság számára ismerhető vé  tenni, megoldás lehet számára, ha 10 fő né l 

kevesebb fő állású  alkalmazottat foglalkoztat, vagy a kapacitás küszöb feletti kibocsátását egy 

másik cé ggel megosztva vallja be, é s így elé ri, hogy az egy cé gre jutó  kibocsátás nem é ri el a 

küszöböt. Ha az ipari vállalatok nem ismerik fel a PRTR-ben rejlő  kölcsönös lehető sé geket, 

addig számukra ez a szabályozás is egy ú jabb kötelezettsé get jelent, amiben ha ré szt vesznek, 

a piaci helyzetüket, hasznukat, é s az üzleti biztonságukat is ronthatja. 

 

Jelenté sté telre kötelezett ágazati tevé kenysé gek: 

1. Energia ágazat 

2. Fé melő állítás é s megmunkálás 

3. Á sványipar 

4. Vegyipar 

5. Hulladé k é s szennyvízgazdálkodás 

6. Papír é s fa(ki)termelé s é s feldolgozás 

7. Intenzív állattartás é s akvakultú ra (halgazdálkodás) 

8. Á llati é s növé nyi eredetű termé kek az é lelmiszer é s ital ágazataibó l 
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9. Egyé b tevé kenysé gek (textilipar, elektrografit elő állítás, hajó é pítő , 

bő rcserzé s) 

 

A PRTR Jegyző könyv szennyező anyag listája (II. Mellé klet) 

1. Metán (CH4) 44. 1,2,3,4,5,6 hexaklorocyklohexán (HCH) 

2. Szé n-monoxid (CO) 45. Lindán 

3. Szé n-dioxid (CO2) 46. Mirex 

4. Hydro-fluorkarbonok (HFCs) 47. PCDD+PCDF (dioxinok+furánok) (mint Teq) 

5. Nitrogé n-oxid (dinitrogé n-monoxid) (N2O) 48. Pentakló rbenzol (C6H6Cl5) 

6. Ammó nia (NH3) 49. Pentakló rfenol (PCP) 

7. Nem metán jellegű illé kony szerves vegyület 
(NMVOC) 50. Polikló rozott bifenilek (PCBs) 

8. Nitrogé n-oxidok ((NOx/NO2) 51. Simazin 

9. Perfluorkarbonok (PFCs) 52. Tetrakló retilé n (PER) (C2H2Cl4) 

10. Ké n-hexafluorid (SF6) 53. Tetrakló rmetán (TCM) (CCl4) 

11. Ké n-oxidok (SOx/SO2) 54. Trikló rbenzol (TCBs) (C6H6Cl3) 

12. Teljes nitrogé n 55. 1,1,1-trikló retán (C2H3Cl3) 

13. Teljes foszfor 56. 1,1,2,2-tetrakló reté n (C2H2Cl4) 

14. Hydroklor-fluor-karbonok (HCFCs) 57. Trikló retilé n (C2H3Cl3) 

15. Kloro-fluoro-karbonok (CFCs) 58. Trikló rmetán (CHCl3) 

16. Halonok 59. Toxafé n 

17. Arzé n é s vegyületei (mint AS) 60. Vinil-klorid (C2H3Cl) 

18. Kadmium é s vegyületei (mint Cd) 61. Anthracé n 

19. Kró m é s vegyületei (mint Cr) 62. Benzol (C6H6) 

20. Ré z é s vegyületei (mint Cu) 63. Bró mozott difenil é terek (PBDE) 

21. Higany é s vegyületei (mint Hg) 
64. Nonylfenol etoxylátok (NP/NPEs) é s kapcsoló dó  

anyagok 

22. Nikkel é s vegyületei (mint Ni) 65. Etil-benzol (C6H6-C2H5) 

23. Ó lom é s vegyületei (mint Pb) 66. Etilé n-oxid (C2H2O) 

24. Cink é s vegyületei (mint Zn) 67. Isoproturon 

25. Alakló r 68. Naftalin (C10H8) 

26. Aldrin 69. Organotin vegyületek (mint teljes Sn) 

27. Atrazin 70. Di-(2-etil hexil)ftalát (DEHP) 

28. Chlorodane 71. Fenolok (mint teljes C) 

29. Chlordecone 72. Policiklikus aromás szé nhidrogé nek (PAHs)76 

30. Chlorfenvinphos 73. Toluol (C5H5-CH3) 

31. Kló r-alkánok C10-C13 74. Tributiltin é s vegyületei 

                                                 
76 A PAH vegyületek a benzo(a)piré nben, benzo(b)fluoranté nben, benzo(k)fluoranté nben, indeno81,2,3-
cd)piré nben kell mé rni 
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32. Kló rpirifosz 75. Trifeniltin é s vegyületei 

33. DDT 
76. Teljes szerves szé n (TOC) (mint teljes C vagy 

COD/3) 

34. 1,2-dikló retán (EDT - C2H5Cl2) 77. Trifluralin 

35. Dikló r-metán (DCM - CH2-Cl2) 78. Xilolok C6H4-2CH3 

36. Dieldrin 79. Kloridok (mint teljes Cl) 

37. Diuron 80. Kló r é s szervetlen vegyületei (mint HCl) 

38. Endosulfán 81. Azbeszt 

39. Endrin 82. Cianidok (mint teljes CN-) 

40. Halogé nezett szerves vegyületek (min AOX) 83. Fluoridok (mint teljes F) 

41. Heptakló r 84. Fluorin é s szervetlen vegyületei (mint HF) 

42. Hexakló rbenzol (HCB) (C6H6Cl6) 85. Hidrogé n cianid (HCN) 

43. Hexaklorobutadié n (HCBD) 86. Szálló  por (PM10) 
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.A PRTR rendszer felé píté se [Készü lt a PRTR Jegyzőkönyv alapján] 
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4.2. Mű kö dő emisszió -jegyzék programok 

 

4.2.1. Hollandia: Szennyezés Kibocsátási Jegyzék (Pollutant Emission Register – PER) 
 

Hollandiában egy átfogó  kibocsátási adatbázis 1974 ó ta működik. Ez az adatbank 

nemzeti információ s rendszerré  fejlő dött, amely a Szennyező anyag Kibocsátási Jegyzé k nevet 

viseli. Ennek feladata a Hollandiában törté nő  szennyező anyag kibocsátások regisztrálása, 

elemzé se, helyi behatárolása é s az adatok nyilvánossá való  té tele. A PER-t, Emisszió s Leltár 

Rendszernek (Emission Invertory System - EIS). Emisszió s adatokat tartalmaz az ipari é s nem 

ipari jellegű szennyező  forrásokró l, a levegő be, vízbe, talajba törté nő  kibocsátásró l. 1998 ó ta 

a hulladé k kibocsátási adatokat is gyűjtik. 

 

Az emisszió s gyűjtemé ny megalkotása é s tartalma: 

 

Holland PER nyitó oldala (http://erc.geodan.nl/) 

http://erc.geodan.nl/
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A holland PER jelenté s figyelemre mé ltó  jellemző je, hogy a pontszerű kibocsátó k 

mellett a diffú z szennyező  forrásokat is figyelembe veszi. A pontszerű kibocsátó ké nt a 

jelentő s iparágak közül 700 (levegő be kibocsátó k) illetve 1300 (emisszió  vízbe) üzemtípusra 

vonatkozik az adtaszolgáltatás. 1999 ó ta (1998-as jelenté si é v) országos szinten 320 ipari 

kibocsátó t köteleztek, hogy a kibocsátási adataikat a Környezetvé delmi Felügyelő sé g felé  

elküldjé k. Az információ k behajtásáé rt az illeté kes felügyeleti ható ság (tartományi, közsé gi 

hivatal, vízügyi ható ság) felelő s. Ezen kívül az üzemeknek 1999-tő l é vente egyszer a 

nyilvánosság felé  környezeti jelenté st kell ké szíteniük, amiben szinté n feltüntetik a 

kibocsátásukat. A jelenté sen kívül a nyilvánosság számára egy kiegé szítő  gyűjtemé nyt is 

szüksé ges ké szíteni, ami a vállalat környezetvé delmi tevé kenysé gé t is összefoglalja é s ezzel 

teljesíti az EU által lé trehozott EMAS (Eco-management and audit scheme) vállalatirányítási 

rendszer követelmé nyeit. A nagy pontforrások emisszió ján kívül a kis é s közepes ipari 

üzemek, valamint a nem ipari diffú z források becsült adatai is megjelennek a PER-

jelenté sben. Ezeket statisztikai mó dszerek segítsé gé vel (fajlagos koncentráció szint é s 

kibocsátási faktor) veszik összessé gé ben számításba. 

Az adatbankot, amely a PER kibocsátási adatait tartalmazza, egy té rinformatikai (GIS) 

rendszerrel kötötté k össze, amelyben a pontforrás helye szerint lehet keresni az adatokra. 

Nemcsak a nagy, hanem a kisebb é s diffú z kiterjedé sű források is lokalizálható ak az 1x1 km-

es cellákra felosztott rácsháló kban. Ez a rendszer egyré szt alkalmas a kibocsátási mé rté k 

bemutatására, másré szt az egyes rácscellákban regionális (tartományi), országos szinten 

valamint egé sz vízgyűjtő  területet magába foglaló an lehet emisszió t számolni. 

Valamennyi a PER-ben megjelenő  emisszió  forrást 12 különböző  kategó riában 

(Nemzeti Környezetpolitikai Terv alapján) foglalják össze.  

 

A legfő bb kategó riák:  

Ø Finomító  

Ø Erő mű 

Ø Ipari lé tesítmé ny 

Ø Hulladé kfeldolgozó  üzem, 

Ø Szállítmányozás é s közlekedé s 

Ø Fogyasztó i tevé kenysé get vé gző  
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Ø Mező gazdaság 

Ø Egyé b kategó ria  

Ré szletes felosztás 40 ipari üzletágba é s gazdasági tevé kenysé get vé gző  kategó riába 

sorolják be az üzemet. A kategorizálást felügyelő  koordináló  bizottság (CCDM) vé gzi. Ez a 

szervezet felelő s azé rt, hogy minden kategó riacsoport számára a felügyeleti folyamat fontos 

ré szletei kidolgozzák (definíció k, mó dszerek, kibocsátási té nyező k). Így pé ldául minden 

egyes kategó ria számára a bejelenté sre kötelezett vegyületekrő l é venké nt aktualizált listát 

állítanak össze. 2001-ben a PER összesen kereken 900 vegyületet tartalmazott. Ezen kívül 

vannak olyan vegyületek, amelyeknek csökkenté sé re nemzetközi egyezmé nyek é s jelenté si 

kötelezettsé gek vonatkoznak. Többek között a peszticideket gazdaságpolitikai keretek között 

kiemelt felügyelet alá tartozik.  

Az emisszió s adatokat é vente aktualizálják é s egy országos adatbankban központilag 

tárolják. A PER segítsé gé vel emisszió s trendeket állítanak elő , amelyekbő l további elemzé sek 

ké szíté sé re használnak fel. Ezáltal vizsgálják felül a kormányzat által ké szített Nemzeti 

Környezetpolitikai Tervben elő írt fontos környezetpolitikai cé lok elé ré si haté konyságát. 

 

A kibocsátási adatok nyilvánosságra hozatala 

A Holland Környezetvé delmi Felügyelő sé g adja ki az emisszió s adatok é ves 

jelenté sé t, ami holland é s angol nyelven jelenik meg 1990 ó ta. Itt hozzák nyilvánosságra a 

PER-adatvizsgálati eredmé nyeket. Abban az aktuális jelenté si é v levegő be, vízbe, talajba 

törté nő  kibocsátási adatain kívül, várható  é ré tkeket is megadnak a következő  é vre 

vonatkozó lag. Az 1998 é vi jelenté si adatokat tartalmazó  kiadvány 2001-ben jelent meg77 Az 

1999-es jelenté s ré szletes elemzé st tartalmaz az ipari üzemek é s ré gió  szerinti felosztásban78. 

Az egyes vállalkozások kibocsátási adatai a jelenté sben nem nyilvánosak. 

 

4.2.2. USA: Mérgezőanyag Kibocsátási Jegyzék 
(Toxics Relaese Inventory - TRI) 

 

                                                 
77 HIMH, 2001, Emission data for The Netherlands, 1998 and estimates for 1999 [Forrás: www.prtr.de] 
78 VROM, 2001,. Emissiemonitor Jaarcifejs 1999 en ramigen 2000 [Forrás: www.prtr.de] 

http://www.prtr.de
http://www.prtr.de
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Az első  átfogó  nemzeti kibocsátási gyűjtemé nyt az Egyesült Á llamokban ké szítetté k. 

A Mé rgező anyag kibocsátási Gyűjtemé ny (TRI) egy szé les nyilvánosság számára könnyen 

elé rhető  adatbank, mely fontos információ kat foglal össze a toxikus anyagok é s jelentő s 

mennyisé gű hulladé kot termelő  nemcsak vállalkozások, hanem állami üzemekrő l is. A TRI 

jogi alapjának elő ké szíté sé t az 1986-ban bevezetett Emergency Planning and Community 

Right to Know Act (EPCRA) jelentette. A törvé nyben fejezetek rendelkeznek nemcsak a TRI 

lé trehozásáró l, hanem a vé szhelyzetek elkerülé sé rő l, a vé szhelyzetekkel kapcsolatos 

é rtesíté srő l é s a közössé g információ hoz való  jogáró l is. Ehhez kapcsoló dó an 1990-ben 

dolgozták ki a Szennyezé s Megelő zé si törvé nyt (Pollution Prevention Act). 

 

Az Egyesült Á llamok hivatalos TRI honlapja (http://www.epa.gov/tri/) 

 

A TRI adatait többfé le csoport használja fel: 

Ø Á llami hivatalok, hogy összehasonlítható  kibocsátási szint adatokat 

ké szíté sé re; 

Ø Környezetvé dő  csoportok, a nagy kibocsátó kat azonosítására, 

Ø Az üzemek a kibocsátás csökkenté se teré n elé rt saját eredmé nyeik 

összehasonlítására más hasonló  tevé kenysé get vé gző  üzemmel. 

http://www.epa.gov/tri/
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Az emisszió s gyűjtemé ny megalkotása é s tartalma: 

Az adatbázis összeállításához a vállalatok jelenté st ké szítenek az EPA é s a szövetsé gi 

állam hivatala számára az ipari tevé kenysé gükrő l. Azoknak a meghatározott üzletágba tartozó  

üzemeknek (Standard Industrial Classification SIC-Codes besorolás alapján) valamint 1994 

ó ta állami vállalatoknak is kötelessé ge az é ves jelenté s ké szíté se, amelyek: 

Ø 10 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztat, 

Ø a listában szereplő  kemikáliák közül több mint 25.000 font (=11.350kg) 

mennyisé get dolgoz fel, állít elő  vagy több mint 10.000 font (4.540kg) mennyisé get 

tárol ebbő l a vegyi anyagbó l. 

Az üzemeket kötelezik, hogy a berendezé seikben feldolgozott elő állított vagy 

valamilyen más mó don alkalmazott TRI-kemikáliáró l, ha az arra az anyagra megállapított 

határé rté ket tú llé pi, egy TRI-ké rdő ívet töltsön ki („Form R”-nek nevezik).  

A ké rt adatok a következő k: 

Ø az üzemre vonatkozó  adatok (vállalat neve é s telephelye, az üzem 

jellege, telephelyen folytatott tevé kenysé g, konszern neve), 

Ø kapcsolattartó  neve é s telefonszáma, 

Ø környezetvé delmi engedé lyek hatásköre, 

Ø mé rgező  anyagok é ves mennyisé ge, amit a mindenkori telephelyrő l a 

környező  levegő be, talajvízbe, földbe vagy az altalajba bocsátanak ki,  

Ø mé rgező  anyagok é ves mennyisé ge, amit a telephelyen 

ú jrahasznosítanak, energia visszanyeré s cé ljábó l é getnek el, é s/vagy valamilyen más 

mó don kezelnek. 

Ø mé rgező  anyagok é ves mennyisé ge, amit a ú jrahasznosításra, energia 

visszanyeré sre, kezelé sre a telephelyrő l elszállítanak.. A vegyi anyagok telephelyen 

kívüli kezelé sé t é s eltávolítását a TRI bevezeté se ó ta jelenteni kell, azonban az 

ú jrahasznosítást é s energetikai-hasznosítást 1991 ó ta tartalmazza a jelenté s. 

Pó tló lagosan a elszállítás cé lpontja is megadható .  

Ø berendezé sekben keletkező  az egyes vegyi anyag é ves maximális 

mennyisé gé t, valamint hasznosításának mó dját, 
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Ø az egyes kibocsátási folyamat kezelé si mó dját é s a kezelé s hatásfokát, 

Ø az emisszió  csökkenté sé re tett inté zkedé sek 

Az 1995-ös jelenté si é vtő l kezdő dő en azok vállalatok, amelyeknek egy 

jelenté skötelezett vegyület környezetbe való  kibocsátása (ill. hulladé kban is) nem é ri el egy 

bizonyos mennyisé get (é vente 500 font ami megfelel 227 kg-nak) egy leegyszerűsített 

ké rdő ívet is kitölthetnek („Form A”). Azonban ennek a vegyületnek a termelé se, feldolgozása 

vagy egyé b formában é s mó don törté nő  alkalmazása nem lehet több mint 1 millió  font 

(=454.000 kg). A „Form A”- ké rdő ívvel a azt igazolják, hogy a vállalat a szó ban forgó  

vegyületné l a fent megnevezett felté telt teljesíti. Ebben a ké rdő ívben errő l a vegyületrő l 

további adatokat a kibocsátásra é s a egyé b formában é s mó don törté nő  alkalmazásra nem 

kívánnak meg. 1997-es é vben az összes benyú jtott ké rdő ív 15%-a volt „Form A”. 

Azé rt hogy a különösen veszé lyes perzisztens, bioakkumuláns toxikus (PBT) 

kemikáliákat nyilvántartásba vé telé t javítsák, az EPA ezeknek a vegyületek jelenté si 

kötelezettsé gi küszöbé rté ké t alacsonyabbra csökkentette. Az ó lom é s ó lom tartalmú  

vegyületek jelenté s kötelezettsé gi határát 100 fontban (15,1 kg) állapították meg, ami ebbő l a 

vegyületbő l feldolgoznak, termelnek vagy valamilyen formában é s mó don alkalmaznak. 

2001-ben további PBT-kemikáliákat vettek fel a TRI-listára, így pl. a dioxinokat é s dioxinhoz 

hasonló  tulajdonságú  vagyületeket.  

 

A TRI 2000. é vi jelenté s táblázata (vegyületek levegő be, talajba, talajvízbe törté nő  kibocsátását a 

telephelyen é s azon kívüli összesíté sben) (www.epa.gov/tri/cgi-bin/broker/) 

http://www.epa.gov/tri/cgi
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Ré szletes információ t a PBT-kemikáliákra vonatkozó lag a 

http://www.epa.gov/triinter/lawsandregs/pbt/pbtrule.htm oldalró l szerezhető  be. 

A bejegyzé sek száma a TRI-ben az elmú lt é vekben jelentő sen növekedett. 1994 ó ta 

valamennyi állami vállalat – függetlenül attó l, hogy melyik SIC-kó d szerint van besorolva - a 

jelenté s megté telé re van kötelezve. Ezenkívül a TRI-be felvett vegyi anyagok listáját 667 

egyedi vegyületre é s vegyületcsoportra bő vítetté k. A TRI-be felvett vegyi anyagok aktuális 

listája a http://www.epa.gov/tri/chemical/index.htm honlapon tekinthető  meg.  

A 2000-es jelenté si é vre vonatkozó  összesített gyűjtemé nyben 527 vegyület szerepel. 

A 2002-es adatok begyűjté se 2003-as é v első  felé ben törté nik meg. A vállalatok elektronikus 

formában is megtehetik a bejelenté st 

 

TRI kereső rendszere (www.epa.gov/triexplorer) 

 

 

 

Adatminő sé g 

http://www.epa.gov/triinter/lawsandregs/pbt/pbtrule.htm
http://www.epa
http://www.epa.gov/triexplorer
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A vállalatokat nem kötelezik, hogy kibocsátásukat mé ré sekkel igazolják, hanem 

adataikat becslé ssel is megadhatják. Ehhez különböző  becslé si mó dok közül választhatnak. 

Ezáltal a kié rté kelé sné l az adatok pontossága é s összehasonlítható sága figyelembe vehető . 

Legtöbb esetben azonban a talajvízbe törté nő  kibocsátást mé rt é rté kek alapján határozzák 

meg.  

Az EPA korlátozott számban ellenő rzi az adatok minő sé gé t. Ezen kívül nem vé geznek 

független felülvizsgálatot a benyú jtott adatokró l. Az 1996-os jelenté si é vben ké szített EPA 

felülvizsgálatbó l79 az derül ki, hogy a vállalatok által megadott kibocsátott vegyi anyag 

mennyisé g összesen 28 %-kal volt kevesebb a való ságosnál. A talajvízbe kibocsátott 

mennyisé g jobban közelítette a bejelentett é rté kszinteket. Ö sszessé gé ben az é rté kszintek 

minden esetben kevesebb mint 2%-ben té rtek el.  

 

A kibocsátási adatok nyilvánosságra hozatala 

A EPA kereső rendszer (Triexplorer – http://www.epa.gov/triexplorer/ ) segítsé gé vel 

TRI-adatok közül vállaltok adataibó l neve, földrajzi fekvé se, üzletágszerinti besorolás (SIC-

kó d) é s/vagy az emittált vegyi anyag alapján tudnak leké rdezni. 

2000. é vi jelenté s 23.484 vállalat 91.513 ké rdő ívé t é rté keli ki.  

A TRi-adatok aktuális összefoglaló ja a következő  címen található : 

http://www.epa.gov/tridata/tri00/press/  

A TRI adatok é s további adatbázisok é rhető ek el a Right 

to Know Networkrő l (RTK NET) a www.rtk.net címen. 

 

 

 

 

4.2.3. Kanada: Nemzeti 
Szennyezőanyag Kibocsátási 
Jegyzék/Gyűjtemény (National Pollutant Relaese Inventory - NPRI) 

 

                                                 
79 1996 TRI Data Quality Report 

http://www.epa.gov/triexplorer/
http://www.epa.gov/tridata/tri00/press/
http://www.rtk.net
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A Kanadai Nemzeti Szennyező anyag Kibocsátási Gyűjtemé ny (NPRI) 1993-ban az 

amerikai TRI mintájára jött lé tre. Törvé nyi alapját a kanadai környezetvé delmi törvé ny 

(CEPA)80 tartalmazza. Az NPRI egy a szé les nyilvánosság számára hozzáfé rhető  adatbázis, 

amely bizonyos vegyületeknek (melyek a hulladé kban jelentő s koncentráció ban vannak jelen) 

környezetbe kibocsátott mennyisé gi é s minő sé gi adatait tartalmazza. Az adatbázis az ipari é s 

nem ipari tevé kenysé get vé gző  üzemek adatait is tartalmazza.  

A gyűjtemé nyt szüksé gesnek találják abban: 

Ø hogy az állam számára önké ntesen vállalt majd törvé nyileg 

meghatározott inté zkedé seket, első dleges cé lokat azonosítsák, 

Ø a vállalt inté zkedé seket (környezetvé delmi korlátozások) erő sítsé k, 

Ø a kibocsátások csökkené sé nek eredmé nyei figyelemmel kísé rjé k é s 

Ø a kibocsátott vegyületek fajtája é s mennyisé ge nyilvános megíté lé se 

javuljon. 

 

A kibocsátási gyűjtemé ny magalkotása é s tartalma: 

Kanadában minden ipari üzemet é s szolgáltató t, amely  

Ø tíz vagy annál több teljes munkaidő s dolgozó t alkalmaz (megfelel é vi 

20000 munkaó rának) 

Ø egy az NPRI-ben felsorolt vegyületet közül, legalább 1%-os 

koncentráció ban é s több mint 10 tonna mennyisé get állít elő , szállít vagy felhasznál, 

arra köteleznek, hogy az NPRI számára egy kibocsátási jegyzé ket ké szítsen. 

Minden vegyületrő l, mely a krité riumok alapján jelenté sre kötelezett, a következő  

információ t kell a kanadai környezetvé delmi hivatalnak megadni: 

Ø üzem neve é s telephelye,  

Ø hogyan kerül a listázott anyag az üzemben felhasználásra, 

Ø mennyisé ge a vegyületeknek, ami a berendezé sekbő l é vente a levegő be, 

vízbe, a talajba emittáltak 

                                                 
80 Canadian Environmental Protection Act - CEPA 
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Ø vegyületek mennyisé gé t, ami a berendezé sekbő l hulladé k formájában 

távozásra vagy ú jrafeldolgozásra került, valamint elszállításra került, az ú jrahasznosító  

berendezé s nevé t, 

Ø a vízgyűjtő terület nevé t, amelyen az üzem fekszik. 

A jelenté sre kötelezett vegyületek listáját 1998-ban a Kanadai Környezetvé delmi 

Hivatal (EC)81 alakította ki, melynek összeállításában környezetvé dő  szervezetek, ipari 

szövetsé gek, tartományi kormányzatok é s állami hivatalok vettek ré szt. Három szempontra 

kellett figyelemmel lenniük: 

Ø ú j vegyületek felvé tele é s törlé se a listábó l, 

Ø a jelenté si kötelezettsé get jelentő  határé rté kek megállapítása,  

Ø jövő beni vegyületbő víté sek é s törlé sek. 

 

A munkacsoport feladataké nt került kidolgozásra a vegyületek listája. A 2000-es 

jelenté si é vben az átdolgozott NPRI-vegyületlista 265 anyagot tartalmazott, ezek közül 55, a 

CEPA szerint toxikus vagy rákkeltő . 

Egy fontos jelenté si krité rium-változtatás lé pett é letbe az 1995-ös jelenté si é vben. 

Attó l kezdve az összes mellé ktermé k jelenté sre kerül, amit az üzem a környezetbe emittál 

vagy mint hulladé k az üzemet elhagyja, függetlenül attó l, hogy a felhasznált 10 tonna becsült 

határé rté ket elé ri vagy sem. A mellé ktermé k az NPRI szerint olyan vegyület, amely az 

üzemben alkalomszerűen keletkezik, feldolgozás vagy valamilyen mó don törté nő  

felhasználást követő en, a termelé si folyamatbó l leválasztják, a környezetbe bocsátják ki vagy 

hulladé k formájában szállítják el az üzem területé rő l. Ezt a fontos változtatást azé rt vezetté k 

be, hogy azokat az üzemeket is jegyzé kbe vegyé k, amelyek jelentő s mennyisé get de a nagyon 

alacsony koncentráció ban (<1%) bocsátanak ki jelenté sre kötelezett vegyületeket. Ezek az 

üzemek korábban jelenté sre nem voltak kötelezettek.  

1997-es jelenté si é vtő l kezdve az üzemeket, első  alkalommal kötelezté k arra, hogy 

mennyisé gi é s minő sé gi információ kat is kiadjanak a kibocsátások csökkenté sé re tett 

lé pé sekrő l. Ezáltal tudomást szereznek arró l. hogy mely vegyületek kerültek átszállításra más 

üzemekbe majd ott visszanyeré sre, ú jrahasznosításra vagy ú jraé rté kesíté sre. 1996-os jelenté si 

é vig ez az információ  a az üzemektő l csak önké ntes alapon állt rendelkezé sre. 
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Azok az üzemek, amelyek adataikat üzleti megfontolásbó l nem akarják nyilvánosságra 

hozni, lehető sé gük van arra, hogy adataik bizalmas kezelé sé t írásban ké rvé nyezzé k, Errő l a 

Környezetvé delmi Hivatal dönt. 

 

A kibocsátási adatok nyilvánosságra hozatala 

Az adatok kié rté kelé sé t összesített jelenté s foglalja össze, amit az EC hoz 

nyilvánosságra. Az első  kiadás az 1993-as jelenté si é vet követte. A 2000. é vi összesített 

jelenté s nemcsak a 2000. é vi adatok elemzé sé t tartalmazza, hanem az adatok elő ző  é vi 

összehasonlítását is. 2000-ben összesen 2419 üzem ké szített jelenté st az EC számára, 

összesen 268 vegyületrő l. 

 

A Nemzeti Szennyező anyag Kibocsátási Gyűjtemé ny kereső felülete 

(http//www.ec.gc.ca/pdb/querysite/html/queryform.cfm) 

 

                                                                                                                                                         
81 Environment Canada - EC 

http://www.ec.gc.ca/pdb/querysite/html/queryform.cfm
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Az összes nyilvános NPRI-információ  az Interneten az Environment Canada National 

NPRI honlapjáró l elé rhető . (http://www.ec.gc.ca/pdp/npri/npri_dat_rep_e.cfm). A weboldal 

többek között hátté rinformáció kat tartalmaz a NPRI-rő l, aktuális híreket a legú jabb é s a 

várható  eredmé nyekrő l, egy összefoglalást, amely tartalmazza 1993 ó ta az üzemek számára 

elő írt követelmé nyeket, különböző  betölthető  NPRI-adatbankokat többek között elektromos 

formában hozzáfé rhető ek az é ves összesített gyűjtemé nyek (Summary Reports) 1993-as é vtő l 

kezdő dő en.  

Az NPRI-weboldalán lehetsé ges szinté n, üzemek szerint leké rdezni a cé g né vre, 

földrajzi fekvé sé re, üzletági besorolásra (SIC-Code) é s/vagy vegyületek alapján is 

elvé gezhető . Hiányosságké nt elmondható  hogy a vizekbe törté nő  kibocsátást vízgyűjtő  

szerinti besorolása nem lehetsé ges. A 2002 é vre vonatkozó  adatgyűjté s 2003 é v első  felé ben 

törté nik. 

 

4.2.4. Nagy-Britannia: Kibocsátó k és Források Jegyzéke 
(Inventory of Sources and Releases -ISR) korábban Kémiai 
Vegyületek Kibocsátási Jegyzéke -CRI 

 

1990-ben vezetté k be szigetországban a Ké miai Vegyületek Kibocsátási Jegyzé ké t82 

(CRI). A CRI számára angliai wellsi nagy ipari vállalatok bizonyos kemikáliák levegő be, 

szennyvízben, hulladé kban törté nő  kibocsátását jelentik a Szennyező anyag 

Felügyelő sé gnek83. A törvé nyi alapot az Integrált Szennyezé s-megelő zé si Szabályozás84 (IPC) 

kínálta, amely az 1990-es környezetvé delmi törvé nyben85 írtak elő . A bejelentett adatok 

megbízható ságának javítására, A Környezetvé delmi Ü gynöksé g (Environment Agency –EA) 

1997 novemberé ben felülvizsgálatot indított a kormány ké pviselő je, az ipar valamint további 

é rdekelt szervezetek ré szvé telé vel. Ennek hatására a EA változtatásokat vezetett be, amelyet 

az 1998-as jelenté si é vtő l kezdő dő en Kibocsátó k é s Források Jegyzé ke (ISR) illetve 

Szennyező anyag Jegyzé k86 né ven jegyeznek.  

 

A kibocsátási gyűjtemé ny magalkotása é s tartalma: 

                                                 
82 Chemical Release Inventory - CRI 
83 Her Majesty’s Inspectorate of Pollution 
84 Integrated Pollution Control - IPC 
85 Environmental Protection Act 

http://www.ec.gc.ca/pdp/npri/npri_dat_rep_e.cfm
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Az ipari vállalatoknak a é ves rendszeressé ggel jelenteniük kell bizonyos anyagok é s 

vegyületcsoportok mennyisé gé t, melyet levegő be, vízbe (csatornarendszerbe é s felszíni vízbe) 

é s talajba kibocsátottak, hulladé k formájában a telephelyen ké pző dött, visszaforgattak a 

gyártásba, ú jrahasznosítottak vagy a telephelyrő l elszállítottak. 1997-ig a CRI-ben csak az 

gyártási folyamat lé nyeges szakaszaiban törté nt kibocsátást kellett a vállalatoknak a EA felé  

jelenteni. Azonban az IPC elő írásainak megváltozásával, a jelenté sre kötelezett vegyületek é s 

vegyületcsoportok összkibocsátására vonatkozó  adatokat kell feltüntetni az üzemeknek. 

Emiatt az CRI adatai (1992-1997-es jelenté si é v) az ISR adatbázisában szereplő  adatokkal 

(1998-as jelenté si é vtő l) nem hasonlítható ak össze. 

 

Anglia Szennyező anyag Gyűjtemé nyé nek átlátható  é s könnyen kezelhető  kereső felülete 

(http//www.environment-agency.gov.uk) 

 

Az ISR jelenté si űrlapja a következő  ké rdé scsoportokat foglalja össze: 

Ø 1.ré sz: az üzemre vonatkozó  általános információ k 

                                                                                                                                                         
86 Pollution Inventory –PI 
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Ø 2.ré sz: emisszió  a levegő be 

Ø 3.ré sz: emisszió  a szennyvízháló zatba 

Ø 4.ré sz: kibocsátás a felszíni vizekbe é s a talajba 

Ø 5.ré sz: eltávolított, visszanyert ú jrahasznosított hulladé k 

 

A levegő be törté nő  kibocsátásra 116, míg a több (csatornaháló zat, felszíni víz, talaj) 

65 vegyületet é s vegyületcsoportot sorolnak fel. A lé gszennyező  anyagok között a szerves 

vegyületek, halogé nek, savké pző  gázok mennyisé ge is megadható . Azonban ezt csak egy 

bizonyos határé rté ket meghaladó  kibocsátás eseté n kell feltüntetni ezekné l a vegyületekné l (a 

fenn megnevezett vegyületcsoportoknál 5t, 1t, ill. 1t). Minden egyes  mennyisé gi adatnál fel 

kell jegyezni, hogy ez mé rt, számolt, vagy becsült é rté k-e. Felszíni vízbe törté nő  szennyvíz 

bevezeté sné l meg kell adni a felszíni víztest fajtáját (folyó , tó , tenger), azonban ennek nevé t 

nem szüksé ges közölni. 

Elő írt jelenté sre kötelezett kibocsátó k („jelentő s kibocsátó k – notifiable releases”) 

mennyisé gi adatai mellett közzé  kell tenni, hogy melyik kibocsátás következmé nye balesetnek 

vagy egyé b elő re nem látott esemé nynek. Az ilyen jellegű emisszió knál a mennyisé g 

megadásán tú l, további ré szletes információ kat is közölniük kell. Azoknál a vegyületekné l ill. 

vegyületcsoportoknál, melyekné l az emisszió  a vegyület specifikusan elő írt küszöbé rté k alatt 

marad, nem szüksé ges mennyisé gi adatokat közölni. Ezeket a vegyületeket BRT (”below 

minimium reporting”- küszöbé rté k alatt ) megjegyzé ssel jelölik meg. Ez é rvé nyes azokra a 

kemikáliákra is, amelyek a felülvizsgálat során az derült ki, hogy az üzem területé n nem 

került kibocsátásra. Ezek N/A („not applicable”) jelzé st kapnak. Továbbá bizonyos 

kemikáliákra vonatkozó  adatok bizalmas kezelé sé re é s az ISR jegyzé kbő l való  kizárásra 

ké rvé nyt nyú jthat be az adatszolgáltató , melynek engedé lyezé sé rő l az EA dönt. 

A más országokban működő  szennyező anyag kibocsátási jegyzé kekhez hasonló an az 

ISR-nek is egy fontos sarkalatos pontja, hogy kizáró lag a nagy ipari vállalatok adatait 

tartalmazza (un. „Part A”). A kis ipari üzemek (un. „Part B”) a nagy számuk ellené re nem 

kerülnek a jegyzé kbe. Az IPC-direktívában nincs szabályozva ez a ké rdé s, amelynek 

szabályozó ja é s felügyeleti szerve nem az EA hanem a helyi ható ságok feladata lenne. Az 

adatban további hiányossága hogy skó ciai é s é szak-írországi adatokat nem tartalmaz. Egy 

megfelelő  adatbank nem tartható  fent e ké t ország né lkül.  
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Az ISR-be felvett vállalatokat 6 különböző  ipari csoportba sorolják be. Amelyet 

további összesen 36 tevé kenysé gi típusra osztanak fel.  

É rintett szektorok:  

• Ü zemanyag é s energia termelő  é s feldolgozó  (energiaipar) 

• Fé m termelé se é s feldolgozása 

• Vegyipar 

• Hulladé k kezelé s é s ú jrafeldolgozás 

• Építő ipar 

• Egyé b iparág 

 

A kibocsátási adatok nyilvánosságra hozatala 

Tovább információ k az ISR-rő l az Environment Agency honlapjáró l é rhető  el 

(http://www.environment-agency.gov.uk). Helyi kereső rendszer segítsé gé vel közvetlen 

hozzáfé ré ssel é rhető ek el a CRI- ill. ISR-adatbankok. Ennek segítsé gé vel a kibocsátási 

adatokat az üzem neve földrajzi fekvé se, ipari csoport é s/vagy a vegyületek szerint 

ké rdezhető ek le. A vállalatok földrajzi elhelyezkedé sé t ezenkívül té rké pen különböző  

mé retarányban is megjelenítik. 2002 szeptemberi állapot szerint az EA honlapján az 1992-

1997-es (CRI) é s az 1998-2000-es jelenté si é v (ISR) emisszió s adatai é rhető ek el. 

1992-2000 idő szakra vonatkozó lag adatokat Föld Barátai („Friends of the Earth”) 

zöldszervezet honlapjáró l is leké rdezhető ek (http://www.foe.co.uk illetve 

http://www.foe.co.uk/factorywatch/). Számos vegyület é s vegyületcsoport legjelentő sebb 

kibocsátó inak telephelyé t tüntettek fel az általuk ké szített té rké peken, amelyek tartalmazzák a 

skó ciai é s é szak-írországi szennyező  forrásokat is. Errő l a honlapró l további fontos 

é szrevé teleket tudhatunk meg a CRI ill. az ISR-rel kapcsolatban. 

 

4.2.5. A különböző emisszió s jegyzékek összehasonlítása 
 

A küszöbé rté kek meghatározásában Euró pában a lé tszámküszöb, míg a Kanadában é s 

az Egyesült Á llamokban a kibocsátási küszöb alkalmazása terjedt el. 

http://www.environment
http://www.foe.co.uk
http://www.foe.co.uk/factorywatch/
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A bemutatott gyűjtemé nyeit a következő  táblázatban azonos krité riumok alapján 

hasonlítjuk össze. 

 Hollandia Kanada USA Nagy-

Britannia 

Jelentésben 

szereplő vegyületek 

száma 

900 

vegyület (2001) 

268 vegyület 

(2000) 

266 vegyület 

(2001) 

527 vegyület 

(2000) 

313 vegyület 

on-line jelenté s (2002 

Levegő be 

116 (2000), 129 

(2002) 

Vízbe 65 

(2000), 78 (2002) 

Elérhető 

jelentések 

1990-2001 1993-2000 1988-2000 1992-2002 

Hozzá férhetőség I, Ny Ny, I Ny, I Ny, I 

Megjelenítés GIS 

kereső felület, 

elemzé sek, é ves 

összesíté s, vállalt 

jelenté sek 

GIS 

kereső felület, 

elemzé sek, é ves 

összesíté s, 

Té rinformatikai 

kereső felület, é ves 

összesíté sek 

Földrajzi 

hely szerinti keresé s, 

é ves jelenté sek 

Kapcsoló di-e 

tová bbi informá ció s 

rendszerekhez 

Országos 

katasztró fa vé delmi 

rendszer, környezeti 

információ s rendszer 

Meteoroló giai 

jelenté sek, további 

információ s adatbázisok 

RTK NET, 

Scorecard, környezeti 

információ s 

gyűjtemé nyhez 

Környezeti 

információ s 

rendszerekhez, 

Friends of the Earth 

gyűjtemé n 

Kiterjedés Országos 

szint 

Országos szint Országos szint, 

államokra bontva 

Anglia, 

wailles 

I- Internet, Ny – Nyomtatott összesíté s 

 

4.3. Szennyezőanyag regiszter a hazai kö rnyezetvédelemben 

 

1990-es é vek közepé n jelent meg a hazai környezetvé delemben a törekvé s, egy 

törvé nyileg é s szakmailag alaposan elő ké szített környezeti adatokra vonatkozó  rendszer 

lé trehozását cé lozta. Ezt elő ször a Környezetvé delmi törvé nyben fogalmazták meg. Elő írása 

szerint a környezet állapotának é s használatának figyelemmel kisé ré sé re, igé nybevé teli é s 

terhelé si adatainak mé ré sé re, gyűjté sé re, feldolgozására é s nyilvántartására mé rő -, é szlelő -, 

ellenő rző  (monitoring) háló zatot, Országos Környezetvé delmi Információ s Rendszert (KIR) 

kell lé tesíteni é s működteti. A rendszer tartalmazná az egyes környezeti elemek aktuális 
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állapotára vonatkozó  adatokat, meteoroló giai információ kat, szakági adatbázisokat, 

jogszabály tervezeteket, aktuális híreket. A környezeti adatok rendszerbe gyűjté sé hez a 

KvVM szervei közül a Környezetgazdálkodási Inté zet é s az Országos Meteoroló giai Szolgálat 

valamint a Földművelé sügyi é s Vidé kfejleszté si Miniszté rium, a Közlekedé si Miniszté rium, 

az Egé szsé gügyi Miniszté rium, a Központi Statisztikai Hivatal é s az UNEP/GRID 

adatbázisait kell összehangolni. Sajnálatos dolog, hogy a Kormány Nemzeti 

Környezetvé delmi Programjában (lásd korábbi fejezet) továbbra is cé lké nt szerepel a KIR 

lé trehozása. Míg a nem kerül kijelölé sre a központi adatbázist üzemeltető  szerv, infrastruktú ra 

valamint amíg nincs meg hozzá a megfelelő  pé nzeszköz, addig a felsorolt ható ságoktó l 

összegyűjtött adatok rendszerezé se, továbbra is akadályba fog ütközni. 

A KIR való jában egy gyűjtő adatbáziské nt működne, amely magában foglalhatná a 

tanulmány té máját ké pező  Szennyező anyag Kibocsátási Gyűjtemé nyeket is. 

A magyar szaké rtő k a Ké miai Biztonsági Törvé ny é s az IPPC Direktíva, illetve az 

Euró pai Szennyezé s Kibocsátás Nyilvántartás (European Pollution Emmission Register, 

EPER) kereté ben helyezik el a PRTR-t. Né metországhoz hasonló an, illetve az EU straté giáját 

követve.  

A Környezetvé delmi é s Vízügyi Miniszté rium (KvVM – korábban Környezetvé delmi 

Miniszté rium KöM) a hazai emisszió s gyűjtemé ny lé trehozására 2000-ben munkacsoportot 

hozott lé tre, amelyben az illeté kes hivatalok, szakmai szervezetek, társadalmi szervezetek 

vettek ré szt. Mú lt idő ben, mivel a Miniszté rium álláspontjának megváltozása miatt 2001-ben 

munkájuk vé get é rt. Feladatuk volt a törvé nyi elő ké szíté sben a leglé nyegesebb ré szletek 

lehatárolása: a jelenté sté teli krité riumok, küszöbé rté kek, adatgyűjté sre vonatkozó  elő írások, a 

nyilvánosság bevonásának é s az adatok hozzáfé rhető sé gé nek szabályainak meghatározása.87 

A KvVM megbízásábó l jogszabály tervezetet ké szítettek a PRTR hazai bevezeté sé rő l, amely 

azonban az azó ta törté nt jogszabályi környezet mó dosulása miatt elé vült.  

További elő relé pé st jelentett az EU által megfogalmazott IPPC Direktíva, amely 

megköveteli a „szennyezé sé rt felelő s fő  kibocsátások listájának összeállítását é s 

nyilvánosságra hozását”. Ez a kötelezettsé g az EU szinten az ú gynevezett EPER 88formájában 

jelenik meg. 

                                                 
87 Egyezteté seikrő l Jegyző könyv ké szült, melyek közül a 2000 április é s 2001 február idő szakra vonatkozó ak 
elé rhető ek az EMLA alapítvány honlapjáró l www.emla.hu 
88 Euró pa Bizottság 2000/479/EK határozata az Euró pai Szennyező  anyag regiszter (EPER) lé trehozásáró l a 
69/61/EK IPPC tanácselv 15. cikke alapján 

http://www.emla.hu
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A környezetvé delmi törvé ny mó dosítása után megjelent IPPC irányelvet hazai 

jogrendbe beillesztő  193/2001 kor. rend. felhatalmazza a környezetvé delmi minisztert a 

rendelet alá tartozó  lé tesítmé nyek adatszolgáltatásához szüksé ges adatlapok elké szíté sé re. Az 

első  jelenté si kötelezettsé g 2003 jú nius (a tanulmány lezárásának idő szaka). Kevé s 

információ t sikerült összegyűjtenünk az EPER jelenté s összeállításáró l. 2002 áprilisában az 

EPER határozat magyarországi bevezeté sé rő l szó ló  miniszté riumi tájé koztatásbó l é s hivatal 

munkatársaival folytatott szemé lyes megbeszé lé sbő l is azt tudtuk meg, hogy az 

adatszolgáltatás megismé tlé sé nek é s a ható ságra való  fölösleges terhek rovásának elkerülé sé t 

figyelembe vé ve gyűjtik össze az adatokat. Vagyis az üzemek tevé kenysé gé re elő írt egyé b 

adatszolgáltatásábó l összeállított adatbázisokbó l (pl.: lé gszennyező anyag kibocsátásra 

vonatkozó  jelenté s, veszé lyes hulladé k bejelentő  lapok). Nem cé lunka miniszté rium 

tevé kenysé gé nek minő síté se, azonban számos ké rdé st vet fel az EPER jelenté s ké szíté se, az 

adatok összegyűjté sé re, minő sé gé re, nyilvánosságra hozására vonatkozó lag. Mindenké ppen 

örvendetes, hogy vé gre 2003-ban első  alkalommal állítanak össze egy egé sz országra 

vonatkozó  kibocsátási gyűjtemé nyt, mé g ha nem is tartalmaz olyan elemeket, melyek egy 

kiterjedt kibocsátási gyűjtemé nynek ré sze kell hogy legyen (hulladé k formájában törté nő  

kibocsátás, szállításra vonatkozó  adatok, diffú z források). 

Elmondható , hogy hazánkban a 70-80-as é vekben települt nagyobb ipari üzemek ma 

jó ré szt azzal a technoló giával működnek (kisebb változtatásokkal), mint megnyitásukkor. 

Beindításukkor mé g nem volt első dleges a környezetvé delmi szempontbó l elé rhető  legjobb 

technoló gia választása. Így kevé s olyan üzem van, amely rendelkezne mindazzal a mé ré si é s 

monitorozó  rendszerrel, amit egy szennyező anyag gyűjtemé ny jelenté se megkövetelne. 

Nagyobb ipari vállalatok számára az elkövetkező  é vekben é letben maradásuk kulcsa lesz az 

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Felké szü lé s, módszertan é s adatbázis kialakítása                 

EPER határozat által rögzített minimum 
követelmé nyek teljesíté se                

1. 
lé pé s 

Első jelenté s 2003 június                 

2. 
lé pé s 

Első jelenté si ciklus kié ré tkelé se, EPER kibővíté se 
EPER+-ra, EPER/PRTR rendszerrel kapcsolatos 
jogszabály előké szíté se                  

Második jelenté si ciklus felü lvizsgálata, EPER+ -- 
EPER/PRTR              3. 

lé pé s 
Első PRTR jelenté s ké szíté se                 

 
Az EPER é s a PRTR hazai bevezeté sé nek tervezett lé pé sei 
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egyre szigorodó  környezetvé delmi elő írások betartása. Így pé ldául a borsodi ré gió ban a 

szé nalapú  hő erő művek, vegyipari vállalatok hosszú  távú  működé se azon mú lik é pesek 

lesznek-e tartani a levegő minő sé gi é s egyé b környezeti elemre vonatkozó  elő írásokat. Míg a 

tevé kenysé gük tartó s alapjait nem látják, addig számukra csak sokadrangú  cé lké nt jelenik 

meg a vállalat tevé kenysé gé t bemutató , é s az környezeti információ hoz való  jutást biztosító  

jelenté sekben való  ré szvé tel. Magyarországon megbízható  emisszió s jegyzé k működteté sé hez, 

mindenké ppen az szüksé ges, hogy a vállaltok is felismerjé k fontosságát, é s ne 

tevé kenysé güket akadályozó  kötelező  elő írás legyen. 
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Éves jelentés; 
9 ipari szektor; 
86 vegyület és 
vegyületcsop 

További bő vítési 
lehető ségek: 

Zaj, 
Sugárzás, 

GMO 

Hulladék, 
Szállítás; 
kezelés; 

újrahasznosítás 

EPER 
Levegő , víz,  
50 anyagra; 
3 évente; 

pontforrások 

 

PRTR 
Első  jelenté si é v 

2008 

2003.június első  
jelentés készítés 

50+X vegyület 
kibő vítéssel 

Diffúz források 

EPER továbbfejlesztésének terve a teljes PRTR alkalmazásának elérésére [Forrás EPER Határozat Bevezetése Magyarországon KvVM] 

Telepen belüli szállítás 

Vegyi anyagok a 
termékekben 

EPER+ 
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4.4. Kérdőíves felmérés a kö rnyezeti informá ció hoz való  jutá s lakossá gi megítéléséről 

 

A környezeti adatokat összegyűjtő  adatbázisok, gyűjtemé nyek első dleges felhasználó i 

közül a lakosság kiemelt helyet foglal el, hiszen számára (számunkra) lé nyeges ké rdé s 

környezeté nek állapota, közelé ben működő  veszé lyes üzemek esetleges hatása. Így 

kutató munkánk többi té maköre mellett egy magunk összeállított ké rdő ívben pró báltuk 

ké rdezni a lakosságot a környezeti információ hoz jutás fontosságának megíté lé sé rő l. Vagyis 

ahogyan a lakosság látja. 

A ké rdő ívet ú gy pró báltuk összeállítani, hogy ne vezessük rá a megké rdezetteket saját 

vé lemé nyünkre, szabad lehető sé get adva a vé lemé ny különbsé gek árnyalt megfogalmazására. 

(A teljes kérdőív a MELLÉ KLET-ben található ) 

Adatok kié rté kelé se:  

A kiosztott kb. 180-200 ké rdő ívbő l 72 került feldolgozásra.  

A korosztályi megoszlás: 1-18 2db; 19-35 60db; 36-50 6db; 51 é ves kor felett 4 db  

Ø Feleletválasztó s ké rdé sekné l a válaszadó k arra a ké rdé sre adott X-ek 

számának százalé kos arányát adtuk meg. 

Ø Rangsorolt ké rdé sekné l az egyes válaszlehető sé gekre adott é rté keket 

összegeztük, majd reciprok é rté kek százalé kos arányábó l állítottunk fel köztük 

rangsort. 

Tapasztalatok: 

A felmé ré s termé szetesen nem tekinthető  reprezentatívnak, mivel elé g kis számú  

ké rdő ívet dolgoztunk fel. Legtöbbet egyetemi hallgató k töltöttek ki, így a válaszok első sorban 

az ő  vé lemé nyüket tükrözi. De azé rt mindenké ppen fontos ismereteket tudhattunk meg a 

ké rdő ívek feldolgozása során. Több ké rdő ívben is vé lemé nyké nt is megjelent, hogy a 

kibocsátási gyűjtemé nyeket közé rthető  formájú vá kell tenni, vagyis nem pusztán a adatokat 

közölni. Az adatminő sé g é s megbízható ság is fontos ké rdé s, amit többen ú gy fogalmaznak, 

hogy a megbízhatatlan adatok é rtelmetlenné  tenné  az egé sz törekvé st. Nagy százalé kban 

találják hasznosnak (93%) a környezeti információ s adatbázisokat. A vállalati kommunikáció  

javítása, nagyobb nyíltság a megíté lé sük szerint hozzájárul a környezeti állapot javításához. 

Kevé s ember kerül olyan helyzetbe, hogy egy üzemrő l valamilyen cé lbó l közvetlenül adatokat 
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gyűjtsön. Á ltalában akkor van rá szüksé ge, ha valamilyen baleset, szennyezé s törté nik vagy 

egé szsé gé t családját befolyásoló  hatások jelennek meg. A szennyező anyag kibocsátásokat 

tartalmazó  gyűjtemé nyek első dleges felhasználó inak a szakembereket é s a ható ságokat 

gondolják, é s kevé sbé  látják cé lközönsé gnek a lakosok saját magukat.  

Kié rté kelt ké rdé sek: 

 

Ön milyennek ítéli hazánk környezeti állapotát?
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Megítélése szerint melyek Magyarország legfőbb 
szennyezőforrásai?
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4. kérdés: A környezetében tud-e bármilyen környezetszennyező tevékenységről? 
Igen:  82% 

Nem: 18% 

 

6. kérdés: Közérdekű információ nak tartja az ü zemek környezeti teljesítményü kkel 
kapcsolatos adatait? 

Igen, mindenki számára:  71% 

Nem tartom közé rdekű információ nak, mert üzleti titkokat sé rt: 0% 
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Nem minden esetben közé rdekű: 29% 

 

7. kérdés: Volt-e már szü ksége vállalatok, ipari ü zemek környezeti adataira? 
A megké rdezettek 17%-ának volt szüksé ge ipari üzemek környezeti adataira. 

Kíváncsiak voltunk arra, ha igen milyen cé lra használták fel az adatokat.  

A következő  válaszokat kaptuk:  

olajszennyezé s eredeté nek keresé se, szakdolgozat adatgyűjté s, nyári gyakorlati 

beszámoló , bíró sági szaké rtő ké nt, központban lé tesülő  üzem elleni tiltakozáshoz; tudományos 

feldolgozás cé ljábó l; jogi elemzé sekhez, tanulmányi cé lokra é s saját lakó hely környezeti 

állapotának felmé ré sekor é rtekezé sben. 

 

8. kérdés: Ö n szerint könnyen hozzáférhetőek a vállalatok, ü zemek tevékenységü kkel 
kapcsolatos adatai? 

Az adatok hozzáfé rhető sé gé t illető en kitűnik, hogy nehezen hozzáfé rhető nek tartják az 
ilyen jellegű adatokat.  

Könnyen hozzáfé rhető ek:  1% 

Nehezen: 46% 

Nem lehet hozzájutni: 24% 

Nem tudom: 29% 

 

Ha egy szennyezőforrásról adatokat szeretne gyűjteni, hova 
fordulna segítségért?
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Ki lehetne célközönsége egy ilyen adatbázisnak?
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11. ké rdé s 18 15 14 16 21 16

Szakemberek Bármely lakos
Bármely lakos, ha 
segítik az adatok 
é rtelmezé sé ben

Maguk az ipari 
vállalatok Hatóság Ö nkormányzat

 
 

12. kérdés: Véleménye szerint az ü zemek nagyobb nyíltsága hozzájárulhat-e a 
környezet állapotának javulásához? 

Nem segíti elő :  75 

Nagymé rté kben hozzájárul: 42% 

Kis mé rté kben elő segítheti: 49% 

Nem tudom: 3% 

 

13. kérdés: igényli-e a közvetlen kommunikáció t a lakó körzetében található  ipari 
ü zemekkel? 

Nem igé nylem: 36% 

Igen szeretné k többet tudni ró la: 64% 

 

4.5. Ö sszegzés 

 

A veszé lyes vegyi anyagok kibocsátását magába foglaló  gyűjtemé nyek lé trehozása 

egyre lé nyegesebb ké rdé s a környezetvé delemben. Az emberek alapvető  demokratikus igé nye 

(joga) az információ  szerzé s az é leté t közvetlenül befolyásoló  hatásokró l. Emellett a 

környezettudatos gondolkodás terjedé sé vel egyre többünknek akár vásárlási krité riuma is 

lehet, ha tudjuk, hogy az a vállalat milyen környezetvé delmi tevé kenysé get folytat. A vállatok 

is felismerté k: a környezeti szempontbó l fenntartható , hosszú  távon racionális gazdálkodásra 

való  törekvé s számukra gazdasági elő nyöket hozhat. Az elmú lt é vtized jelentő s változásai 

után a környezetvé delem továbbra is hátté rbe szorul. Ez egyré szt é rthető  is, hiszen a szociális, 
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gazdasági problé mák olyan beavatkozásokat igé nyelnek, amelyeket nem lehet tovább 

halasztani. Fel kell ismerni a környezetvé delem megelő ző  é s kontrolálló  szerepé t.  

Egy jó l működő  környezetvé delmi szabályozási rendszerben számos az egé sz 

társadalmat é rintő  ké rdé sek elő zhető ek meg vagy vállnak kezelhető vé . Vé lemé nyünk szerint, 

egy veszé lyes anyagok kibocsátását tartalmazó  átfogó  gyűjtemé ny hozzájárulhat az ország 

környezetvé delmi cé lkitűzé seinek, nemzetközi vállalásainak elé ré sé hez, a szennyező  anyagok 

„é letú tjának” nyomon követé sé hez, é s a szé lesebb nyilvánosság információ hoz való  jutás 

iránti igé nyé nek kielé gíté sé hez. Az hogy ennek megvaló sítása milyen ütemben törté nik a 

kormány é s a miniszté rium hozzáállásán, pé nzügyi forrásain, é s az iparra kifejtett nyomásán 

mú lik. A megvaló sításban azonban segítsé get nyú jthatnak civil szervezetek, szaké rtő i 

csoportok, ipari szövetsé gek. Mé g ha a PRTR hazai megalkotásában közös munkájukra 

jelenleg nem is számítanak, azé rt remé ljük é s sürgetjük az álláspont megváltozását. Valamint 

fontosnak tartjuk, hogy az ország nemzetközileg vállalt cé lkitűzé seinek, valamint hazánk 

környezeti állapotának javulása é rdeké ben átfogó  környezeti adatbázist hozzon lé tre. 
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 A 4. fejezet összeállításához szakmai leírásokkal, nemzetközi konferenciák elő adás 

anyagaival segítsé get nyú jtott Csaba Eszter, a Környezetvé delmi é s Vízügyi Miniszté rium 

Hulladé kgazdálkodási é s Környezettechnoló giai Fő osztályának fő tanácsosa, amit ezú ton is 

köszönünk. 

 Köszönjük továbbá Sándor Csabának, az EMLA Alapítvány titkárának a tanulmány 

ké szíté se folyamán nyú jtott kiváló  koordináció s munkáját. 
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Melléklet 
 

KÉRDŐ ÍVES FELMÉRÉ S A 
KÖ RNYEZETI INFORMÁ CIÓ HOZ 

JUTÁ S LAKOSSÁ GI MEGÍTÉLÉ SÉRŐ L 
 

A kérdőív kitöltésével egy országos diák környezetvédelmi 
kutató munka sikerességét segíti elő. 

Kérjü k, figyelmesen töltse ki az alábbi kérdéseket! 
Kérdésekhez fűzött rövid véleményével sokat segíthet. 

 

É letkora:     

 Neme: 

Végzettség:    

 lakó hely: vá ros   vagy   kö zség 

1. Ö n milyennek íté li hazánk környezeti állapotát?  
 X-szel jelölje!   

 

 1.  nagyon rossz 2.  3.  4.  5.  nagyon jó  

 

2. Megíté lé se szerint melyek Magyarország legfő bb 
szennyező forrásai? 

 Rangsoroljon: 1-legfőbb szennyezőforrás  
 5- legkevésbé jelentős 

  mező gazdaság 

  ipar 

  közlekedé s 

  lakossági tevé kenysé gbő l származó  

  egyé b: … … … … … …  

 

3. Került-e már olyan helyzetbe, hogy a környezet 
állapota gondot okozott Ö nnek? 

  Igen, elő fordult 

  Gyakran 

  Ritkán 

  Nem 

 

4. A környezeté ben tud-e bármilyen 
környezetszennyező  tevé kenysé grő l?  

  Igen 

  Nem 

 

5. É rdekli Ö nt, hogy környezeté ben milyen esetleg 
kockázatos üzemek működnek? 

  Igen 

  Nem 

 

6. Közé rdekű információ nak tartja az üzemek 
környezeti teljesítmé nyükkel kapcsolatos adatait? 

  Igen, mindenki számára 

  Nem tartom közé rdekű információ nak, 
mert üzleti titkokat sé rt 

  Nem minden esetben közé rdekű 

 

7. Volt-e már szüksé ge vállalatok, ipari üzemek 
környezeti adataira? 

  Igen 

  Nem 

Ha igen, milyen cé lra: 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … .. 

8. Ö n szerint könnyen hozzáfé rhető ek a vállalatok, 
üzemek tevé kenysé gükkel kapcsolatos adatai? (Pl.: felhasznált 
alapanyagok; keletkezett hulladé k mennyisé ge kezelé se; 
veszé lyes anyagok listája, kibocsátások) 

  Könnyen hozzáfé rhető  

  Nehezen 

  Nem lehet hozzájutni 

  Nem tudom 

 

9. Ha egy szennyező forrásró l adatokat szeretne 
gyűjteni, hova fordulna segítsé gé rt? 

  Rangsoroljon! 1-előszőr ide 
fordulna  5- csak végső esetben 

  Mé dia (ú jságok, korábbi hírek… ) 

 Internet adatbázisa 

  Környezetvé delmi ható ság adatbázisa 

  Környezetvé dő  szervezet megkeresé se 

 Cé g szemé lyes megkeresé se (ill. levé lben, 
telefonon) 

  Egyé b: … … … … … … … … … … … … . 

 

10. Hasznosnak íté lné , ha lé trehoznának egy 
mindenki számára hozzáfé rhető  adatbázist, melyben 
közé rthető  mó don megadnák az egyes szennyező  anyag 
kibocsátások mennyisé gé t, további sorsát az egyes ipari 
vállalatoknál. 

  Igen hasznosnak találom 

  Nem találom hasznosnak 

 

11. Ki lehetne a cé lközönsé ge egy ilyen 
adatbázisnak? 

 Rangsoroljon: 1-aki számára a 
legfontosabb a hozzáférés 6- legkevésbé fontos 

  Csak a szakemberek 

  Bármelyik lakos  
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  Bármelyik lakos, ha segítik az adatok 
é rtelmezé sé ben 

 Maguk az ipari vállalatok 

 Ható ság 

 Ö nkormányzat 

 

12. Vé lemé nye szerint az üzemek nagyobb nyíltsága 
hozzájárulhat-e a környezet állapotának javulásához? 

  Nem segíti elő  

  Nagymé rté kben hozzájárul 

  Kis mé rté kben elő segítheti 

  Nem tudom 

 

13. Igé nyli-e a közvetlen kommunikáció t a 
lakó körzeté ben található  ipari üzemek szennyezé sé vel 
kapcsolatban? 

  Nem igé nylem 

  Igen szeretné k többet tudni ró la 

Pár szó ban indokolja válaszát: 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Ké szítette: EMLA Alapítvány Ké miai Biztonság é s PRTR munkacsoportja 
Budapest 1076 Garay u. 29-31.  c.sandor@emla.hu 
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