
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 11. 21.

Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer polgármesteri hivatalban
történő további működtetésére és a megújított környezeti politika elfogadására

El  őadó:  a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság elnöke

El  őkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2019. 11.19.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság 2019. 11.19.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2007. óta
rendelkezik  regisztrált  EMAS Környezetvédelmi  Vezetési  és Hitelesítési  Rendszerrel.  A sikeres megújító
hitelesítést követően 2019. szeptember 15-én bocsátotta ki az országos környezetvédelmi hatóság az újabb
3 évre szóló regisztrációs okiratot, mely 2023. január 13. napjáig érvényes. Az EMAS rendszer működtetése
biztosítja a hivatal számára a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartását, a környezetvédelmi
teljesítmény  folyamatos  fejlesztését,  valamit  a  környezettudatosságot  és  az  energiatudatosságot.  A
pályázatok  elbírálásánál  előnyt  jelent.  Az  EMAS  rendszer  kötelező  eleme  a  környezeti  politika,  melyet
megújítottuk, szükséges annak elfogadása.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 3961-53/2019.

Ügyintéző neve: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-301
Ügyintéző aláírása: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó sk. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:-

Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:-

Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2019. 11. 07. Ellenőrzés dátuma: 2019. 11. 08.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs Dr. Petánszki Lajos

Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT
az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer polgármesteri
hivatalban történő további működtetésére és a megújított környezeti politika

elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Az Európai Közösségek Tanácsa reagálva az újonnan felmerült környezeti kihívásokra és
az 1992-ben lezajlott rió-i konferenciára megalkotta az  1836/93/EGK számú rendeletét,
mely EMAS (Environmental Management and Audit Scheme – Környezetvédelmi Vezetési
és Hitelesítési Rendszer) néven vonult be a köztudatba.
A rendelet lényege egy olyan környezetmenedzsment rendszer kidolgozása volt, amelyet
alkalmazva  a  szervezetek  javíthatják  környezeti  teljesítményüket.  Természetesen  nem
zárták ki a részvételből az önkormányzatokat, polgármesteri hivatalokat. A rendelet többek
között kimondta azt is, hogy a rendszer határait ebbe az irányba ki kell terjeszteni.

Az időközben bekövetkezett  változásoknak köszönhetően az Európai  Unió úgy döntött
felülvizsgálja az EMAS rendszert. Így született meg 2001. március 19-én a 761/2001.-es
számú  rendelet  (EMAS  II.),  majd  egy  következő  módosítást  követően  az  Európai
Parlament  és  Tanács  1221/2009.  számú  rendelete  (EMAS  III.)  a  szervezeteknek  a
közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes
részvételéről.  A  módosításokkal  lehetőség  nyílt  arra,  hogy  bármely  szervezet
működtethessen  EMAS  szerint  hitelesített  rendszert,  környezeti  teljesítményének
értékelésére  és  fejlesztésére,  valamint  a  nyilvánosság és  más érdekelt  felek  számára
megfelelő információ szolgáltatása érdekében. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési
rendszer (EMAS) bevezetésének a lehetősége bekerült a környezet védelmének általános
szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvénybe,  valamint  a  környezetvédelmi  vezetési  és
hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet is szabályozza.

Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata 2007-ben a közigazgatásban elsőként
vezette  be és regisztráltatta az EMAS rendszert  a  polgármesteri  hivatal  két  szervezeti
egységére egy Európai Uniós LIFE III. pályázati támogatásból. Az időközben többször is
bekövetkezett  szervezeti  változások,  valamint  a  rendszer  sikeres  működése,
eredményessége indokolta az EMAS továbbfejlesztését, a rendszer kiterjesztését minden
szervezeti  egységre.  Az  önkormányzat,  mint  a  környezetpolitika  kialakítója  és  felelőse
erőteljesen  befolyásolja  a  környezet  állapotát,  valamint  döntő  szerepe  van  a
tájékoztatásban,  környezetünkre  való  érzékenység  kialakításában.  Az  önkormányzat
működése  során  a  környezetre  közvetlen  (energiafelhasználás,  vízfogyasztás,
közlekedés, hulladékok kezelése, irodaszerek használata, beruházások, építkezések, stb.)
és  közvetett  (bármely  közigazgatási  döntésből  adódhat)  hatást  gyakorol.  2013.  évben
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének 155/2013.  (IV.  25.)  számú közgyűlési
határozatával az EMAS rendszert kiterjesztettük a hivatal egészére.

Az  EMAS  rendszer  feladata  –  a  helyi  környezeti,  társadalmi,  gazdasági  és  kulturális
problémákra figyelemmel – olyan célokat kijelölni, melyek hosszú távon biztosítják a helyi
polgárok életminőségét a fenntartható fejlődés alapelvei alapján. Az EMAS a folyamatos
fejlesztés,  a  környezeti  intézkedések  állandó  javításának  követelményeit  is
megfogalmazza.

A rendszer bevezetéséből származó előnyök:
– Javítja a környezetvédelmi teljesítményt.



– Objektív, időszakos, rendszerezett értékelést igényel.
– Javítja a külső megítélést,  rendszerszemlélete miatt  a környezetpolitikai  munka haté-

konyságát.
– Növeli a folyamatok jogbiztonságát.
– Pontosabb,  egységesebb,  összehasonlíthatóbb  környezeti  nyilatkozat  kiadása  révén,

környezetünk állapotáról szükséges mélységű, közérthető információkat biztosít.
– A rendszer és elemeinek a döntéshozatal részévé válása.
– A környezeti mérleg alapos elkészítése költségmegtakarítási lehetőségeket tárhat fel (pl.

javuló újrahasznosítási aktivitás, hulladékok másodnyersanyagként történő eladása, ke-
vesebb energiafogyasztás és gépjárműhasználat). Az új lehetőségek, fejlődési irányok
felismeréséből is származhatnak költségmegtakarítások.

– A rendszert bevezető városok mintegy multiplikátorként hatottak a környező települések
és intézmények környezeti teljesítményére.

– A rendszer bevezetője hitelesítés esetén jogosult az EMAS védjegy használatára
– A hazai és Európai Uniós pályázatok során az önkormányzat és a hivatal jelentős elő-

nyöket élvez az elbírálás során.

Összességében egy jól működő környezetirányítási rendszer mind környezeti, mind pedig
gazdasági  szempontból  hatékonyabbá  teheti  egy  önkormányzat  működését,  és  a
gazdasági  megtakarítások  mellett  lehetővé  teszi  a  környezeti  teljesítés  folyamatos
javítását.

2015. év decemberében az Európai Unió Bizottsága polgármesteri hivatalunkat elismerő
oklevélben  részesítette  az  EMAS Környezetvédelmi  Vezetési  és  Hitelesítési  Rendszer
közigazgatásban  történő  magyarországi  bevezetéséért  és  leghosszabb  idejű  sikeres
működtetéséért.  2017.  évben  sikeresen  átálltunk  a  2017/1505.  EC  rendeletben  foglalt
változtatásokra.

Az  ágazati  környezeti  teljesítménymutatókat  és  kiválósági  referencia  követelményeket
megállapító  ágazati  referenciadokumentumról  szóló,  az  EU  Bizottságának  2019/61
határozatában foglaltakat figyelembe vesszük és a hivatalunkra releváns részeket EMAS
rendszerünkben folyamatosan alkalmazzuk.

A 2019  júniusában  sikeresen  lezajlott  megújító,  felülvizsgálati  hitelesítést  követően  az
Országos  Környezetvédelmi  Hatóságtól  2019.  szeptember  25.  napjával  újabb  3  évre
megkapta hivatalunk a regisztrációs okiratot, mely 2023. január 13. napjáig érvényes.

A 2019.  október  13-ai  önkormányzati  választásokat  követő  változások szükségszerűvé
tették,  hogy  felülvizsgáljuk,  megújítsuk  az  önkormányzat  és  a  polgármesteri  hivatal
környezeti  politikáját  és  egy  megújított  környezeti  politikát  fogadjunk  el,  mely  jelen
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Jelen előterjesztést a közbiztonsági és környezetvédelmi, valamint az ügyrendi, igazgatási
és  jogi  bizottság  megtárgyalta.  A  bizottságok  üléseire  a  közgyűlési  előterjesztések
postázását követően került sor, ezért a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a
közgyűlésen szóban ismerteti.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY(EK)

A  fentiek  alapján  kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  támogassa  az  EMAS
Környezetvédelmi Vezetési  és Hitelesítési  Rendszer további  működtetését  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában,  valamint  a  felülvizsgált,  megújított
környezeti politikát.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (XI. 21.) határozata

az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer polgármesteri
hivatalban történő további működtetéséről és a megújított környezeti politika

elfogadásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2007. évben hitelesített és az Országos
Környezetvédelmi Hatóság által, HU-000009 EMAS Nyilvántartási számon nyilván-
tartásba vett EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerét tovább
működteti.

2.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése elfogadja EMAS Környezetvédelmi
Vezetési és Hitelesítési Rendszerhez tartozó, az előterjesztés 1. mellékletét képező
felülvizsgált, megújított környezeti politikát, és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy gondos-
kodjon,  hogy a 2.)  pontban elfogadott  felülvizsgált,  megújított  környezeti  politika
nyilvánosságra hozataláról, az önkormányzat hivatalos honlapján és a hivatal épü-
letének frekventált helyein történő elhelyezésével.

Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
- a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
- a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2019. november 30.

Dunaújváros, 2019. november 21.

Orosz Csaba Tóth Kálmán
a közbiztonsági és környezetvédelmi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke



1. Melléklet

DUNAÚJVÁROS MEGYEI  JOGÚ  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS 
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK   KÖRNYEZETI  POLITIKÁJA  

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  Polgármesteri  Hivatala  a
környezetszennyezés és a káros környezeti hatások megelőzése, csökkentése, valamint a helyi és
a  tágabb  környezet  állapotának  javítása,  élhető,  egészséges  környezettel  rendelkező  város
kialakítása érdekében az alábbi főbb környezetpolitikai célokat tűzi ki:

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal:
1.) A hatályos környezetvédelmi és más jogszabályokat maradéktalanul betartja.
2.)  Tevékenysége  során  folyamatosan  fejleszti  az  önkormányzat  és  a  polgármesteri  hivatal
környezeti teljesítményét.
3.)  A  környezetvédelmi  szempontokat  az  önkormányzati  döntéseknél  és  a  döntések
előkészítésénél, végrehajtásánál figyelembe veszi és érvényesíti.
4.)  Feladatainak  ellátása  során  a  hulladékok  keletkezésének  megelőzésére,  csökkentésére,  a
hulladékok  újrahasználatára,  újrahasznosítására,  a  természeti  erőforrásokkal  való  takarékos
bánásmódra  és  a  természeti  erőforrások  következő  generációk  számára  történő  megőrzésére
törekszik.

a) Ennek érdekében a polgármesteri hivatalban folyamatosan működteti és fejleszti a szelektív
hulladékgyűjtést.

b) Ahol ez lehetséges bevezeti és működteti az elektronikus ügyintézést.
5.)  Tevékenysége  és  az  ügyintézés  során  környezetvédelmi  ismeretterjesztő,  szemléletformáló
tevékenységet fejt ki a környezettudatos magatartásforma folyamatos terjesztésével.
6)  Beszerzéseinél  lehetőség  szerint  a  környezetkímélő  technológiákkal  előállított  és
környezetbarát felhasználási tulajdonságokkal rendelkező javakat részesíti előnyben.
7.)  Az  elfogadott  beszállítók  minősítésénél  szempontként  figyelembe  veszi  a  környezeti
teljesítményt.
8.)  Törekszik  az  anyag-  és  energiatakarékos,  valamint  energiahatékony  megoldások
alkalmazására.
9.)  Az önkormányzat  a környezeti  politikáját  nyilvánosságra hozza,  és az elért  eredményekről,
valamint az esetleges kockázati tényezőkről folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.
10.)  Tevékenységével  a  káros  környezeti  hatások  és  a  környezetszennyezés  megelőzésére,
valamint  a  biológiai  sokféleség  megőrzésére,  továbbfejlesztésére  törekszik.  Ennek  érdekében
együttműködik  a  lakossággal,  intézményekkel,  szervezetekkel,  cégekkel,  vállalkozásokkal,
társhatóságokkal.
11.)  Folyamatosan  figyelemmel  kíséri,  elemzi,  értékeli  és  javítja  a  települési  és  a  természeti
környezet  állapotát  és  saját  környezeti  teljesítményét.  Az  ágazati  környezeti
teljesítménymutatókat  és  kiválósági  referencia  követelményeket  megállapító  ágazati
referenciadokumentumról szóló, az EU Bizottságának 2019/61 határozatában foglaltakat
figyelembe veszi és a releváns részeket EMAS rendszerben folyamatosan alkalmazza.
12.) Környezet- és természetvédelmi tevékenysége során jó példát mutat a város lakóinak és a
városunkba látogatóknak. Feladatait környezettudatosan látja el.

Dunaújváros, 2019. november 

Pintér Tamás
Dunaújváros Megyei Jogú Város

Polgármestere
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