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A KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁS GYAKORLATÁNAK  

HELYZETÉRTÉKELÉSE SOPRON VÁROSÁBAN 
 

POLGÁR ANDRÁS 
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet 

polgar.andras@uni-sopron.hu 

 

Széles körű az egyetértés abban, hogy az emberiségnek fel kell tárnia és ki kell fejlesztenie 

olyan módszereket, amelyek alkalmazásával a gazdasági, ipari folyamatokhoz felhasznált 

erőforrások minimalizálhatók, valamint a kibocsátások és hulladékok környezeti hatása a 

környezeti rendszerre nézve nulla közelivé válik. A környezetbarát technológiák e hosszú 

távú cél elérésének eszközei (HEINIMANN 2012). 

A környezetirányítási rendszerek (alternatív megnevezéssel: környezetközpontú irányítási 

rendszerek, környezeti menedzsment rendszerek, környezettudatos irányítási rendszerek, rö-

vidítve: KIR) közvetlen célja a vállalat vagy egyéb szervezet erőforrás-felhasználásának és 

környezetszennyezésének kézbentartása, közvetve pedig a környezeti teljesítmény (rövi-

dítve: KT) javítása (LÁNG 2002). A „környezetközpontú irányítási rendszer” megnevezéssel 

bevezetett szervezeti és eljárási intézkedéseket, majd a szabványosított, a versenytársak és a 

társadalom számára is hiteles (tanúsított) információt biztosító eljárásokat ma már világ-

szerte alkalmazzák. 

A környezeti problémák hátterében meghatározó szerepet játszik a gazdasági szektor, 

ezen belül is főként az ipari szféra (TORMA 2007). A gazdaság (termelő szektor) működésé-

nek alapvető jellegbeli megváltozása (ipari forradalom) a környezeti problémák egyik fontos 

kiváltója és, mint ilyen a társadalom által leginkább transzparens szennyező. Ez a terület 

egyben azonban a legkönnyebben szabályozható részelem is. A számos már kidolgozott sza-

bályozási elv közül pedig az önkéntes szabályozások (köztük a környezetmenedzsment rend-

szerek) nyújthatnak hatékony, proaktív megközelítést (RÉDEY 2011). 

A cég, vállalat méretének, környezeti kockázatának függvényében a környezettudatos 

vállalatirányítás bevezetésénél számos egymástól eltérő eszköz közül választhatunk. Ezek 

nem kizárólag multinacionális társaságok számára elérhetőek. A környezetirányítási rend-

szereket alkalmazhatják kis- és középvállalkozások, közintézmények, szolgáltatók, sőt még 

kézművesek is (BAKOSNÉ 2016). 

A környezeti követelmények alapvető eleme, hogy a vállalati tevékenység ne okozzon 

kedvezőtlen környezeti hatásokat, elvárható szinten minimálisra csökkentse azokat, s lehe-

tőség szerint hatásai kedvezőbbek legyenek, mint versenytársaiké, társadalmi (fogyasztói) 

megítélése javuljon és így a vállalat a piaci versenyben kedvező pozíciókat érjen el. A kör-

nyezeti hatások azonosítása, folyamatos értékelése ennek megfelelően a vállalat fontos ér-

dekének tekinthető, és ugyanakkor a környezet védelméhez való hozzájárulás révén társa-

dalmi érdek is. 
Kutatásunkban célul tűztük ki Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi gazdaság 

szereplői környezetközpontú irányítási gyakorlatának helyzetfelmérését. 
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A felmérés különösen indokolt az ISO 14001 szabványi háttér változása miatt is, mivel 2018 

szeptemberétől már csak a szabvány új, 3. kiadása (MSZ EN ISO 14001:2015) szerinti kö-

vetelmények teljesítésével szerezhető meg a tanúsítvány. 

 

Anyag és módszer 

2017. december – 2018. január időszakban felmértük Sopron Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata és a helyi gazdaság szereplői környezetközpontú irányításának gyakorlatát. A 

helyzetértékelés két színtéren valósult meg: a Polgármesteri Hivatalban és a városban talál-

ható jelentős helyi adófizető gazdálkodó szervezetek körében. 

Dokumentumelemzéssel feltártuk a Polgármesteri Hivatal törekvéseit. A Hivatal vi-

szonylatában elemeztük az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait szabályozó jogi 

előírásokat, az ennek ellátására kialakított önkormányzati szervek tagozódását, a Minőség-

politikát, az EMAS (Európai Unió, Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer) 

alapokon nyugvó környezeti vezetési rendszert. Bemutattuk a környezeti hatásokat és a be-

vezetett környezetvédelmi intézkedéseket.  

A Sopron városában működő vállalatok és intézmények körében on-line kérdőíves fel-

mérést végeztünk a környezetközpontú irányítás helyzetének felmérésére vonatkozóan. A 

gazdálkodó szervezetek viszonylatában az alábbi főbb témaköröket vizsgáltuk: 

 a környezetvédelmi tevékenység motivációi 

 a soproni KIR tanúsítások alakulása, előnyök, fontosság 

 az alkalmazott KIR eljárások szintje, környezeti elemek érintettsége 

 a környezettudatos vállalatirányítási eszközök, különösen az életciklus szemlélet el-

terjedtsége 

 alvállalkozók környezeti befolyásolása és 

 a főbb környezetvédelmi célkitűzések jellege. 

A kérdőív elektronikusan került kiküldésre 77 db soproni gazdálkodó szervezet számára 

(ebből 7 db önkormányzat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szerve-

zet). A kiválasztott szervezetek a város szempontjából a nagyobb helyi adófizetők (bázisév: 

2016) körébe tartoznak, valamint tevékenységükből adódóan környezeti jelentőséggel is bír-

nak. A kérdőív megválaszolási aránya: 45,45% (35 db, 2018. január 11-i állapot) volt. 

A tanulmányban reprezentált szervezetek tevékenységi körei a következők voltak: cso-

magolás, közösségi közlekedés, járó- és fekvőbeteg ellátás, nemzetközi közúti árufuvarozás 

és logisztika, feldolgozóipari tevékenység, energiatermelés és szolgáltatás, megváltozott 

munkaképességű dolgozók foglalkoztatása, szállásadás-vendéglátás, lakatos ipar, gépgyár-

tás, épületüzemeltetés, ásványvíz és üdítőital gyártás, szociális foglalkoztatás, vasúti áru-

szállítás, raktárlogisztika, telekommunikáció, hő- és villamos energia termelés, emelő-, 

anyagmozgató gép gyártása, élelmiszer kis-és nagykeresekedelem, közüzemi szolgáltatás, 

kereskedelem, gázelosztás. 

A kutatás eredményeit kiértékeltük, majd közvetlenül utánuk következtetéseket is meg-

fogalmaztunk, melyek rávilágítanak a működtetett KIR-ek állapotára, minőségi szintjére és 

a jövőbeli fejlesztési irányokra is. 

 

Eredmények és következtetések 

Az önkormányzat környezetvédelmi irányítási rendszere és szabályozási módszere doku-

mentumelemzés alapján 

Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a „1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól” és a „1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek fel-

adat- és hatásköreiről” szabályozza. 
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Sopron város Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátására kialakított szer-

vezet, más területekhez hasonlóan, alapvetően két szintre tagozódik. Az irányítási, szabá-

lyozási feladatok elsősorban az önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának feladat- és ha-

táskörébe tartoznak, míg a hatósági feladatok, a végrehajtás, működtetés a Polgármesteri 

Hivatal feladata. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata környezetvédelmi elkötelezettségének han-

got kívánt adni. Környezeti politikáját a 128/2005. (IV. 28.) számú határozatával fogadta el. 

A Polgármesteri Hivatal 2010. február 1-jén Minőségpolitikájában kinyilvánította, hogy 

„a város közügyeinek intézését oly módon kívánja gyakorolni, hogy annak minőség-szem-

lélete megfeleljen a fejlett európai demokráciák értékrendjének, a város hagyományainak és 

érdekeinek, a polgári szellemiségnek, a környezet iránti igényességnek” (ISO 9001:2008 

szabvány szerinti minőségirányítási rendszer). A Minőségpolitikában döntött arról, hogy „a 

Polgármesteri Hivatal a környezet állapotának folyamatos és tervszerű javítása érdekében 

bevezeti az EMAS környezetirányítási rendszert”. 

A város polgármesteri hivatalának Városgazdálkodási osztálya az Európai Parlament és 

Tanács 196/2006 EK rendelettel módosított 761/2001 rendelete alapján külső tanácsadó és 

auditáló cég segítségével 2008. február 22-én megkapta az EMAS környezetirányítási rend-

szer bevezetéséről szóló tanúsítványt. 

A Polgármesteri Hivatal szinte minden egységének van környezeti vonatkozású fel-

adata. A Hivatal környezeti hatása közvetlen illetőleg közvetett lehet. 

A napi tevékenységből fakadó közvetlen hatások a természeti erőforrások felhasználása, 

hulladék keletkezése, helyi problémák okozása (légszennyezés, por, zaj és rezgés) révén jut-

nak érvényre. Az irodai munka anyag- és energiafelhasználása az épület fűtése, villamos 

energia felhasználása közvetlen hatással van a természeti erőforrások felhasználására, a hul-

ladékképződésre. Víztakarékos öblítőket szereltek fel, energiatakarékos izzókat alkalmaz-

nak, a monitorok cseréjénél, beszerzésénél is figyelembe veszik azok energiafelhasználását. 

Az ügyintézés, az adminisztráció, levelezés során a papírfelhasználás csökkentésére törek-

szenek, kétoldalas nyomtatással, fénymásolással, elektronikus belső kommunikációs rend-

szer kialakításával. A Hivatal tevékenysége nyomán a környezeti kockázatok minimálisak. 

A közvetett hatások mértéke néha ennél lényegesen nagyobb, mind időben, mind térben, 

mind pedig a hatás nagyságának tekintetében. A Hivatal tevékenységével közvetett befo-

lyással van a közszolgáltatást ellátó önkormányzati cégek működésére, közvetve azok kör-

nyezet-terhelésére. A közreműködés a szabályozási tervek kimunkálásában, szennyvíz- és 

hulladék-kezelési nagyberuházásokban, természetvédelmi akciókban jelentős befolyásra 

nyújt lehetőséget (Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Környezetvédelmi 

Nyilatkozata, 2009). 

A Polgármesteri Hivatalban szelektíven gyűjtik az elhasznált elemeket, a papírt és az 

italos palackokat (Fő tér 1. épületben). A megsemmisítésre kerülő iratanyagok papírhulla-

déka szintén külön kerül gyűjtésre és elszállításra. A dolgozók elkötelezettek a környezet-

védelmi és más jogszabályok maradéktalan betartása és a környezettudatosság fejlesztése 

iránt. 

Megállapítottuk, hogy a feltárt KIR dokumentumok tartalmukban jelenleg is helytállók, 

azonban aktualizálásuk időszerű. Javasoljuk a Hivatal EMAS szerinti környezeti vezetési 

rendszerének újra hitelesítését. Ennek jelentősége a gyakorlati előnyök mellett elsősorban 

példaértékű a városi gazdálkodó szervezetek számára, hiszen a hitelesítés a legszigorúbb 

KIR követelményrendszernek való megfelelést fémjelzi. 
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Környezetközpontú irányítás helyzetfelmérése a Sopronban működő intézmények, vállalatok 

körében 

A gazdálkodó szervezetek körében végzett kérdőíves felmérés fő témaköreit, kérdéseit és a 

válaszok összefoglaló ismertetését, valamint az arra alapozott következtetéseket az alábbi-

akban adjuk meg. 

 

A környezetvédelmi tevékenység motivációi 

Mely okokból foglalkoznak környezetvédelmi kérdésekkel? 

A válaszadó szervezetek környezetvédelmi motivációit leginkább a „szigorú szabályozási 

rendszer” (62%), a „tulajdonosi elvárások” (62%), a „termék/szolgáltatás jellege” (43%) je-

lentették. Fontos volt még az „üzleti partnerek követelménye” (37%) és a „piaci, fogyasztói 

igények” (51%). 

A környezetvédelmi motivációkban jól nyomon követhető a hazai közvetlen, jogi kör-

nyezetvédelmi szabályozási rendszer, valamint az önszabályozó piaci folyamatok pozitív 

hatása. 

 

A soproni KIR tanúsítások alakulása, előnyök, fontosság 

Jelenleg milyen környezetközpontú irányítási rendszerrel (KIR) rendelkeznek? 

A válaszadók 40%-a „tanúsított ISO 14001 alapján kiépített KIR-rel” bír. 11%-uk esetén 

jellemző az „ISO 14001 szabvány alapján kiépített, ám jelenleg nem tanúsított KIR”. A vá-

laszadók 31%-a „nem szabványosított, hanem egyedi gyakorlatuk, módszereik alapján” mű-

ködtetik környezetközpontú irányításukat. 

Megállapíthatjuk, hogy a válaszadók felénél a nemzetközi szabvány alapján előírt KIR 

rendszerelemek megtalálhatók, alkalmazzák a legjobb nemzetközi gyakorlatnak tekinthető 

módszert. 

 

Első ISO 14001 tanúsítás éve? 

Adott esetben a KIR rendszerek első tanúsítása 2004-2012 közé esett a legnagyobb arányban 

(34%). 

Az ISO 14001 szerinti követelmények tehát többnyire ezen időszaktól képezik a vál-

lalati/szervezeti kultúra részét Sopron városában. Napjainkig e rendszerek általában 2-5 ta-

núsító auditon mehettek keresztül, ezért megítélésünk szerint kiforrott eljárásokat takarhat-

nak. 

 

Mely előnyök elérése motiválja leginkább szervezetét a KIR alkalmazásában/tanúsításában? 

A válaszadók a KIR működtetésével az alábbi előnyöket érték el szignifikánsan: jogszabályi 

megfelelőség, jogi környezethez való könnyebb alkalmazkodás, piaci (vevői) igények kielé-

gítése, rendszerszintű szemlélet kialakítása és működtetése, a környezetvédelem beépítése a 

mindennapi munkavégzésbe, jobb hatósági, partneri és lakossági megítélés, fogyasztói kör 

bővülése. A tanúsításból fakadóan tehát jelentős gyakorlati előnyökről számolhattak be a 

szervezetek. 

 

Fontosnak tartják-e a KIR alkalmazását a jövőben is? 

A válaszadók 65%-a szerint „elengedhetelen”, 35%-uk szerint „közömbös” a KIR fenntar-

tása a jövőben. 

Fontos kiemelni, hogy senki sem tartotta „feleslegesnek” az alkalmazást. E tény meg-

erősíti feltevésünket, miszerint a KIR alkalmazása a szervezeteknél stratégiai szintet képvi-

selhet. 
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Milyen szerepet játszik a környezetvédelem üzleti stratégiájában? 

A válaszadó soproni szervezetek 65%-ának a környezetvédelem „jelentős szerepet” játszik 

üzleti stratégiájában! Ez jól mutatja azt a helyi szinten is érvényesülő piaci önszabályozó 

hatást, mely a gazdaság zöld folyamatainak térnyerésére utal. 

 

Az alkalmazott KIR eljárások szintje, környezeti elemek érintettsége 

 

 
1. ábra. Környezeti elemet használó/terhelő anyag és energia elvonások/kibocsátások esetén hozott 

szervezeti intézkedések a soproni gazdálkodó szervezetek gyakorlatában (Polgár 2018) 

 

Mely környezeti elemet használó/terhelő anyag és energia elvonások/kibocsátások esetén 

hozott szervezete környezetvédelmi intézkedéseket? 

A válaszokat beküldők körében alkalmazott környezetvédelmi intézkedések Sopronban fő-

ként a levegő, föld (talaj, alapkőzet, ásványi anyagok), víz (felszíni és felszín alatti vizek), 

élővilág (flóra, fauna) és ember környezeti elemek esetében jellemzőek. A válaszok meg-

oszlását mutatja be az 1. ábra. 

 

Ön szerint mennyire befolyásolja pozitívan környezetvédelmi tevékenységük a környezeti 

elemek állapotát? 

A válaszadók 60%-ban „erőteljes pozitív hatást (értékek (1-5): 4-5 pont)” tulajdonítottak 

környezetvédelmi tevékenységüknek a fenti környezeti elemek állapotának pozitív befolyá-

solását illetően. 34% szerint „közepes (értékek (1-5): 3 pont)” mérték jellemző. 

 

 
2. ábra. A saját környezetvédelmi tevékenység megítélése a környezeti elemek állapotának befolyá-

solása szempontjából a soproni gazdálkodó szervezetek gyakorlatában (Polgár 2018) 
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A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy önértékelésük alapján a környezeti elemeket 

használó/terhelő anyag és energia elvonások/kibocsátások esetén hozott szervezeti intézke-

dések a gazdálkodó szervezetek gyakorlatában sikeresen, pozitív irányban befolyásolják 

azok állapotát. A KIR eljárásokkal és intézkedésekkel a szervezetek feltételezhetően elérik 

kitűzött céljaikat. Jelen felmérés mélyrehatóbb elemzés elvégzését e témakörben nem teszi 

lehetővé: a környezetvédelmi célkitűzések és a befolyásolás viszonylagos minősítése (pl. 

jogszabályban meghatározott emissziós határérték %-ában való minősítés) további kutatást 

igényel. 

 

A környezettudatos vállalatirányítási eszközök, különösen az életciklus szemlélet elterjedt-

sége, alvállalkozók környezeti befolyásolása 

Mennyire jellemző szervezete dokumentált eljárásaiban az alábbi környezetvédelmi módsze-

rek alkalmazása? 

A válaszadók körében szignifikánsan jellemző (gyakoriság: 60% körüli vagy több) alkalma-

zott környezetvédelmi módszerek: a szennyező anyagok ártalmatlanítása, gondos bánásmód, 

újrahasznosítás, technológiafejlesztés és a megelőzés. Kevésbé jellemző (gyakoriság: 40% 

körüli vagy kevesebb) technikák: a csővégi megoldások, anyagok kiváltása, környezetbarát 

terméktervezés és a fogyasztói magatartás befolyásolása. 

Megállapíthatjuk, hogy elsősorban azok a technikák kerülnek előtérbe, amelyek nem 

igényelnek túlzott erőfeszítést, „magától értetődőek”. Másodsorban azok a technikák nép-

szerűek, amelyek kis ráfordítással az alkalmazott KIR optimalizálását, a döntés-előkészítést 

segítik. A kevésbé népszerű eszközök között találhatók a munkaigényesebb technikák, il-

letve azok, amelyek érinthetik a technológiát. 

 

 
3. ábra. Környezetvédelmi módszerek alkalmazása a soproni gazdálkodó szervezetek gyakorlatá-

ban (Polgár 2018) 

 

Alkalmaznak-e termékükre/szolgáltatásukra környezeti életciklus-elemzést? 

A válaszadók 66% „nem végzett”, 20%-uk „tervezi” a környezeti életciklus-elemzést. 

Kiemelendő, hogy az életciklus-elemzés (LCA) kiváló eszköze a környezeti hatások 

megalapozott vizsgálatának. E modellezés alapja a folyamatszemlélet, a környezeti leltárké-

szítés és a célzottan kifejlesztett mutatórendszer alkalmazása. Az életciklus szemléleten ala-

puló szabványos környezeti életciklus-elemzést (LCA) fenntarthatósági, döntéstámogató 

környezetmenedzsment eszköznek fejlesztették ki (ISO 14040:2006). Az ISO 14001 szab-

vány új követelményei szempontjából hangsúlyos az életciklus-szemlélet (környezeti hatá-

sok számba vétele a bölcsőtől a sírig) alkalmazása. A módszer alkalmazásának elterjedése 

kívánatos. 
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Alkalmaznak-e dokumentált minősítési fokozatokat a beszállítók/alvállalkozók környezetvé-

delmi teljesítménye megítélésére? 

A válaszadók között 54% alkalmaz dokumentált környezeti minősítési fokozatokat beszál-

lítóira, míg 46% nem. 

A KIR alkalmazása közvetett módon, az alvállalkozók befolyásolásán keresztül is ered-

ményezheti a környezettudatosság megkövetelését, a környezeti teljesítmény fejlesztését. A 

vizsgált szervezetek esetén a beszállítók ezirányú befolyásolására nagyobb hangsúlyt javas-

lunk fordítani. 

A főbb környezetvédelmi célkitűzések jellege 

A válaszadó soproni szervezetek az 1. táblázatban bemutatott főbb területeken (táblá-

zatos formában bemutatva) tűztek ki aktuálisan környezetvédelmi célkitűzéseket. 

A célkitűzések alakulása is tükrözi a felmérésben résztvevő szervezetek tevékenységének 

jellegét. 

A helyzetértékelés alapján végül javasoljuk további környezettudatos vállalatirányítási esz-

közök szélesebb körű alkalmazását is, mint pl. a környezet teljesítményértékelés (ISO 

14031), ökocímkézés, szervezeti szénlábnyom számítás. Az egyes további módszerek al-

kalmazása növeli a tevékenységek környezeti hatásainak megértését, ami lehetővé teszi a 

mind pontosabb, célirányos környezeti fejlesztési intézkedések létrehozását, ezáltal a kör-

nyezetirányítási gyakorlat tökéletesítését. 

 

Összefoglalás 

Kutatásunkban célul tűztük ki Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi gazda-

ság szereplői környezetközpontú irányítási gyakorlatának helyzetfelmérését. A helyzetérté-

kelés két színtéren valósult meg: a Polgármesteri Hivatalban és a városban található jelentős 

helyi adófizető gazdálkodó szervezetek körében. 

Dokumentumelemzéssel feltártuk a Polgármesteri Hivatal törekvéseit.  

 
1. táblázat. Főbb szervezeti környezetvédelmi célkitűzések, Sopron (Polgár 2018) 

Kategória Környezetvédelmi célkitűzés 

Jogszabályok Jogszabályi megfelelőség 

Hulladékgazdálkodás Veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Hulladék hasznosítási arány növelése 

Hulladékgazdálkodási folyamatok hatékonyságának növe-

lése 

Elektronikai hulladék újrahasznosítás arányának növelése 

Energetika 

 

Energia felhasználás jelentős csökkentése 

Megújuló energiák használata 

Energetikai korszerűsítések 

Vízciklus 

 

Ipari szennyvíz tisztítása, 

Vízfelhasználás csökkentése 

Egyéb Munkaerő környezettudatos nevelése 

Környezetterhelés alacsony szinten tartása 

Irodai papír felhasználásának csökkentése 

CO2 kibocsátás csökkentése 

Munkavégzés helye levegőminőségének javítása 

 

A város polgármesteri hivatalának Városgazdálkodási osztálya az Európai Parlament és 

Tanács 196/2006 EK rendelettel módosított 761/2001 rendelete alapján külső tanácsadó és 

auditáló cég segítségével 2008. február 22.-én megkapta az EMAS környezetirányítási rend-

szer bevezetéséről szóló tanúsítványt. 
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A Polgármesteri Hivatal szinte minden egységének van környezeti vonatkozású fel-

adata. A Hivatal környezeti hatása közvetlen illetőleg közvetett lehet. A Hivatal tevékeny-

sége nyomán a környezeti kockázatok minimálisak. Megállapítottuk, hogy a KIR dokumen-

tumok tartalmukban jelenleg is helytállók, azonban aktualizálásuk időszerű. Javasoltuk a 

Hivatal EMAS szerinti környezeti vezetési rendszerének újra hitelesítését. Ennek jelentő-

sége elsősorban példaértékű a városi gazdálkodó szervezetek számára, hiszen a hitelesítés a 

legszigorúbb KIR követelményrendszernek való megfelelést fémjelzi. 

A Sopron városában működő vállalatok és intézmények körében on-line kérdőíves fel-

mérést végeztünk. 

A szervezetek esetében a környezetvédelmi motivációkban jól nyomon követhető a ha-

zai közvetlen, jogi környezetvédelmi szabályozási rendszer, valamint az önszabályozó piaci 

folyamatok pozitív hatása. A nemzetközi szabvány alapján előírt KIR rendszerelemek meg-

találhatók, alkalmazzák a legjobb gyakorlatnak tekinthető módszert. A tanúsításból faka-

dóan jelentős gyakorlati előnyökről számolhattak be a szervezetek. A környezeti elemeket 

használó/terhelő anyag és energia elvonások/kibocsátások esetén hozott szervezeti intézke-

dések a gazdálkodó szervezetek gyakorlatában sikeresen, pozitív irányban befolyásolják 

azok állapotát. A KIR eljárásokkal és intézkedésekkel a szervezetek feltételezhetően elérik 

kitűzött céljaikat. Az ISO 14001 szabvány új követelményei szempontjából hangsúlyos az 

életciklus-szemlélet (környezeti hatások számba vétele a bölcsőtől a sírig) alkalmazása. A 

módszer alkalmazásának elterjedése kívánatos. A vizsgált szervezetek esetén a beszállítók 

környezeti befolyásolására nagyobb hangsúlyt javaslunk fordítani. 

Javasolt további környezettudatos vállalatirányítási eszközök szélesebb körű alkalma-

zása is, mint pl. a környezet teljesítményértékelés (ISO 14031), ökocímkézés, szervezeti 

szénlábnyom számítás. 

 
Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció az „EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer 

K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című 

projekt támogatásával valósult meg. 
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Bevezetés 

A környezetvédelemmel kapcsolatos hírek általában a haváriákhoz kötődnek, többnyire csak 

a „botrányok” kapcsán kerülnek előtérbe (SARKADI 2009). A környezetvédelem fontosságá-

nak megerősítésében, a fenntartható fejlődéshez való viszonyulásban, valamint a környezet-

tudatosság erősítésében jelentős szerepet játszik a nyomtatott és elektronikus sajtó (SZABÓ 

2007). A nyomtatott sajtó képes támogatni a horizontális, a környezetvédelemben érdekelt 

társadalmi erők kapcsolatainak alakulását is. A médián keresztül történő környezetvédelmi 

kommunikáció hatásos eszköze lehet továbbá a környezeti tudatosság növelésének (SZIR-

MAI-VIT 1997, CSELÓSZKI 2000). 

A helyi környezeti problémák megfelelő kezelése érdekében lényeges a lakosságot leg-

inkább foglalkoztató kérdések megismerése, valamint a társadalmi megítélésük feltárása 

(CSELÓSZKI 2001).  

Kutatásunkban célul tűztük ki Sopron városában a helyi sajtóban megjelent olyan főbb 

környezeti vonatkozású közlemények vizsgálatát, amelyek az elmúlt időszakban 

(2010-2017) önkormányzati és lakossági szempontból is nagy érdeklődésre tartottak számot. 

Vizsgálatunkban a helyi média által fontosnak tartott környezeti problémákat tártuk fel. 

 

Anyag és módszer 

Kutatásunk során elsőként a helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban fellelhető, a környezet 

védelmével kapcsolatos közleményeket elemeztük. Az információk fő forrását a helyi, we-

bes archívumokban fellelhető anyagok jelentették, melyek közül kiemelendő a Kisalföld na-

pilap archívuma (https://www.kisalfold.hu), a Cyberpress független internetes portál 

(http://cyberpress.hu), valamint az Ikvahír (http://www.ikvahir.eu/) portál hírei. 

Ezt követően osztályoztuk az önkormányzat és a lakosság szempontjából releváns kör-

nyezeti vonatkozású híreket. Az elmúlt időszak jelentősebb megállapításait az alábbi főbb 

csoportokba soroltuk: 

 sajtóinformációk a levegőminőséggel, 

 vízminőséggel, 

 illegális hulladéklerakással és 

 egyéb témakörökkel (zöldfelület fejlesztés, fakivágások, utak csúszásmentesítése, 

klímavédelem, zajszennyezés, allergén gyomok, időjárás) kapcsolatban. 

Témakörönként vizsgáltuk azokat a paramétereket, melyek a lakosság szempontjából 

ismétlődő jelleggel, folyamatosan a figyelem középpontjában álltak/állnak. Ezáltal felmér-

tük a jellemző környezeti problémák iránti érzékenységüket is. Hangsúlyozzuk, hogy a szak-

kifejezések helyett megtartottuk a sajtóban megjelenő közérthető megfogalmazásokat, ame-

lyekkel jobban érzékeltethető a helyi környezeti problémák lényegének lakossági értelme-

zése, megítélése 

 


