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Egy vállalat kapcsolata a környezetével

Környezetközpontú irányítási rendszer-KIR (ISO 14001:2015)

Veszélyes anyag használat

Energia használat

Anyag használat
Veszélyes anyag használat

Energia használat

Anyag használat

S
ze

nn
yv

íz

Ta
la

j, 
ta

la
jv

íz

Energia

Veszélyes 

hulladék

Levegő

Ember, 

Infrastruktúra

TERMÉK

2



A KIR szükségessége

Környezetközpontú irányítási rendszer-KIR (ISO 14001:2015)

Nem lehet a felmerült problémákat ugyanazon 

a gondolati síkon megoldani, mint amelyen 

keletkeztek.
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Einstein
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Az ISO 14000-es sorozat több egységből áll:

1. Környezetközpontú Irányítási Rendszerek (14001-14004-

14005),

2. Környezeti Auditálás (14010-14011-14012-14013-14014-

14015),

3. Környezeti védjegyek (14020-14021-14022-14023-14024),

4. Környezeti teljesítményértékelés (14031-14032),

5. Életciklus elemzés (14040-14041-14042-14043),

6. Környezettudatos irányítás (14050),

7. Környezeti szempontok a termékszabványokban (14060).

1. 14000 Szabványsorozat
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Az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány

Környezetközpontú irányítási rendszer-KIR (ISO 14001:2015)
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Környezetközpontú irányítási rendszer-KIR (ISO 14001:2015)

A szervezet teljes irányítási rendszerének az a része, amely a környezeti politika 

kialakítását és bevezetését, valamint a szervezet környezeti tényezőinek kezelését végzi.

MEGJEGYZÉS1: Az irányítási  rendszer egymással kapcsolatban lévő elemek összessége a politika és célok 

megalapozására, megállapítására és a célkitűzések teljesítésére.

MEGJEGYZÉS2: Az irányítási rendszer magában foglalja a szervezeti felépítést, tervezési lépéseket, felelősségi köröket, 

gyakorlatokat, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat.

A környezetvédelem segítése, a környezetszennyeződés olyan mértékű megelőzése, 

amely egyensúlyban van a társadalmi-gazdasági szükségletekkel.

A környezetközpontú irányítási rendszer 

fogalma

A környezetközpontú irányítási rendszer célja
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A környezetközpontú irányítási rendszer modellje – PDCA ciklus

(MSZ EN ISO 14001:2005 Bevezetés)
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Környezetközpontú irányítási rendszer-KIR (ISO 14001:2015)
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3. Szakkifejezések és meghatározásuk

3.1.6.
érdekelt fél
Személy vagy szervezet (3.1.4. szakasz), aki (amely) hatással lehet egy döntésre vagy
tevékenységre, akit (amelyet) befolyásolt vagy saját maga úgy érzi, hogy befolyásol egy
döntés vagy tevékenység.
Példák: vevők, közösségek, szállítók, szabályozó hatóságok, nem kormányzati szervezetek,

befektetők és alkalmazottak.

3.2.10. 
kockázat 
A bizonytalanság hatása. 
1. Megjegyzés: Egy hatás az elvárttól való eltérés; amely lehet pozitív vagy negatív. 
2. megjegyzés: A bizonytalanság egy esemény, és következményének megértésével 

vagy ismeretével kapcsolatos, akár csak részleges, információhiány állapota vagy 

valószínűsége. 

Környezetközpontú irányítási rendszer-KIR (ISO 14001:2015)
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3.3.3.
életciklus
Egy termék (vagy szolgáltatás) -rendszer egymást követő és
egymáshoz kapcsolódó szakaszai, a nyersanyagbeszerzéstől vagy a
természetes forrásokból történő kinyeréstől a végleges
ártalmatlanításig.
1 megjegyzés: Az életciklus szakaszai tartalmazzák a
nyersanyagbeszerzést a tervezést, a termék-előállítást, a
szállítást/kiszállítást, a felhasználást, az életciklusvégi kezelést és a
végleges ártalmatlanítást.
[Forrás: ISO 14044:2006 3.1. szakasz, módosítva - a „(vagy
szolgáltatás)” szavak hozzáadása a meghatározáshoz és az 1.
megjegyzés hozzáadása.

Környezetközpontú irányítási rendszer-KIR (ISO 14001:2015)
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ÉRDEKELT FELEK – ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET 

Környezetközpontú irányítási rendszer-KIR (ISO 14001:2015)

A KIR elemeinek (folyamatainak) kapcsolata
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Környezetközpontú irányítási rendszer-KIR (ISO 14001:2015)

A jelentős környezeti tényezők szerepe a KIR-ben
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A KIR fő elemei

12



.

Környezetközpontú irányítási rendszer-KIR (ISO 14001:2015)

Érdekelt felek a KIR-ben
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2. KIR (ISO 14001:2015) SZABVÁNY

4. A szervezet környezete
4.1. A szervezet és környezetének megértése
A szervezetnek meg kell határoznia azokat a külső és belső tényezőket, amelyek
lényegesek a szándékai szempontjából, és amelyek hatnak arra a képességére,
hogy elérje a környezetközpontú irányítási rendszerétől várt eredményeket.
Ezeknek a tényezőknek tartalmazniuk kell azokat a környezeti körülményeket,
amelyekre a szervezet hatást gyakorol vagy amelyek képesek hatni rá.
4.2. Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése
A szervezetnek meg kelt határoznia:
a) azokat az érdekelt feleket, amelyek lényegesek a környezetközpontú irányítási
rendszer szervpontjából;
b) ezen érdekelt felek lényeges szükségleteit és elvárásait (azaz követelményeit);
c) ezekből a szükségletekből és elvárásokból melyek lesznek megfelelési
kötelezettségei.
4.3. A környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazási területének
meghatározása
A szervezetnek az alkalmazási terület kialakításához meg kell határoznia a
környezetközpontú irányítási rendszer határait és alkalmazhatóságát

4.4. A környezetközpontú irányítási rendszer 14
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KIR (ISO 14001:2015) SZABVÁNY

5. Vezetői szerepvállalás 
5.1. Vezetői szerepvállalás és 
elkötelezettség 
5.2. Környezeti politika 
5.3. Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök     NEM A 
FELSÖ VEZETÉS EGY TAGJA A KIR VEZETŐ
A felső vezetőségnek biztosítania kell a felelősségek és hatáskörök kijelölését a 
lényeges szerepekre és ezek kommunikálását a szervezeten belül. 
A felső vezetőségnek ki kell jelölnie a felelősséget és hatáskört: 
a) annak biztosítására, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer megfeleljen 
e nemzetközi szabvány követelményeinek; 
b) a jelentéskészítésre a környezetközpontú irányítási rendszer teljesítményéről, 
beleértve a környezeti teljesítményt is, a felső vezetőség számára. 

15
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KIR (ISO 14001:2015) SZABVÁNY

6. Tervezés
6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos
tevékenységek
6.1.1. Általános előírások

6.1.2. Környezeti tényezők

A KIR meghatározott alkalmazási területén belül meg kell
határoznia tevékenységeinek, termékeinek és
szolgáltatásainak azon környezeti tényezők amelyeket
felügyelete alatt tud tartani és amelyeket befolyásolni tud,
valamint a hozzájuk kapcsolódó környezeti hatásokat az
életciklus-szemlélet átgondolásával.

16
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2. KIR (ISO 14001:2015) SZABVÁNY

6.1.3. Megfelelési kötelezettségek
A szervezetnek meg kell határoznia és hozzáférhetővé
kell tennie a környezeti tényezőivel kapcsolatos
megfelelési kötelezettségeket;

17

6.1.4. A tevékenységek megtervezése
jelentős környezeti tényezőit;

megfelelési kötelezettségeit;
hogyan integrálja és vezeti be, értékeli

6.2. Környezeti célok és az elérésük megtervezése

6.2.1. Környezeti célok összhangban a környezeti politikával;

mérhetők (ha megvalósítható); figyelemmel kísérve; kommunikálva; frissítve.

6.2.2. Tevékenységek megtervezése a környezeti célok elérése érdekében 

Mit,  milyen erőforrásokra lesz szükség;  ki lesz a felelős;  mikorra, hogyan
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2. KIR (ISO 14001:2015) SZABVÁNY

7. Támogatás 

7.1. Erőforrások 

7.2. Felkészültség (kompetencia) 

18

7.3. Tudatosság

A szervezetnek biztosítania kell, hogy a szervezet felügyelete alatt munkát

végző személyek tudatában legyenek: a környezeti politika, jelentős

környezeti tényezők és az ezekkel összefüggő tényleges vagy lehetséges

környezeti hatások; hozzájárulásuk a környezetközpontú irányítási rendszer

eredményességéhez,

7.4. Kommunikáció

7.4.1. Általános előírások

miről; mikor; kivel; hogyan.

7.4.2. Belső kommunikáció - különféle szintjei és funkciói között,

7.4.3. Külső kommunikáció

A szervezetnek külső kommunikációt kell folytatnia a környezetközpontú

irányítási rendszerrel kapcsolatos lényeges információkról (mit tartunk annak?),

ahogy azt a szervezet kommunikációs folyamata(i)

meghatározza/meghatározzák és ahogy a megfelelési kötelezettségei

megkövetelik.



.

2. KIR (ISO 14001:2015) SZABVÁNY
7.5. Dokumentált információ

7.5.1. Általános előírások

7.5.2. Létrehozás és frissítés: azonosítás, leírás, formátum, alkalmasság, jóváhagyás

7.5.3. A dokumentált információk felügyelete

- elosztás, hozzáférés, visszakeresés és használat;

- tárolás és megóvás, beleértve az olvashatóság megóvását;

- változásfelügyelet (pl. verziókezelés);

- megőrzés és selejtezés.

19

8. Működés
8.1. Működéstervezés és - felügyelet

- meghatározza a folyamat(ok) működési kritériumait;

-megvalósítja a folyamat(ok) a felügyeletét összhangban a működési

kritériumokkal. .

Az életciklus-szemlélettel összhangban a szervezetnek:

a) felügyeleti tevékenységeket kell kialakítania,

b) a termékek és szolgáltatások beszerzésére környezeti

követelmény(eke)t kell meghatároznia, ahogy megfelelő;

c) kommunikálnia kell lényeges környezeti követelménye(i)t a külső

szolgáltatók felé, a vállalkozókat is beleértve;

d) át kell gondolnia az információnyújtás szükségességét termékei és

szolgáltatásai szállításával vagy kiszállításával, felhasználásával,

életciklusvégi kezelésével és végleges ártalmatlanitásával kapcsolatos

lehetséges jelentős környezeti hatásokról.
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2. KIR (ISO 14001:2015) SZABVÁNY

8.2. Vészhelyzeti felkészültség és reagálás

a) fel kell készülnie, megelőzze vagy enyhítse a vészhelyzetekből származó

kedvezőtlen környezeti hatásokat;

b) reagálnia kell a bekövetkezett vészhelyzetekre;

c) intézkedéseket kell tennie, hogy megelőzze vagy enyhítse a vészhelyzetek

következményeit, ezek legyenek arányosak

d) rendszeres időközönként ki kell próbálnia a tervezett válasz intézkedéseket, ahol

ez megvalósítható;

e) rendszeres időközönként felül kell vizsgálnia és módosítania kell a folyamato(ka)t

és a tervezett reagálást,

f) biztosítania kell, megfelelő módon, a vészhelyzeti felkészültséggel és reagálással

kapcsolatos információkat és képzést az érintett érdekelt felek számára, beleértve a

szervezet felügyelete alatt munkát végző személyeket.

A szervezetnek a szükséges mértékben dokumentált információkat kell fenntartania

annak érdekében, hogy meglegyen a bizalom a folyamat(ok) tervezettnek megfelelő

végrehajtása iránt.

20
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2. KIR (ISO 14001:2015) SZABVÁNY

9. Teljesítményértékelés

9.1. Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és

értékelés

9.1.1. Általános előírások

a) mit szükséges figyelemmel kísérni és mérni;

b) figyelemmel kísérési, mérési, elemzési és értékelési

módszereket,

c) azokat a kritériumokat, amelyekkel összehasonlítva

a szervezet értékelni fogja környezeti teljesítményét,

valamint a megfelelő mutatókat;

d) mikor kell a figyelemmel kísérést és mérést

elvégezni;

e) mikor kell elemezni és értékelni
21
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2. KIR (ISO 14001:2015) SZABVÁNY

9.1.2. A megfelelés kiértékelése

9.2. Belső audit

9.2.1. Általános előírások

9.2.2. Belső auditprogram

A szervezetnek a gyakoriságot, a módszereket, a felelősségeket, a

tervezési követelményeket és a jelentéstételt tartalmazó belső

auditprogramo(ka)t kell kialakítania, megvalósítania és fenntartania belső

auditjaira vonatkozóan.

22

9.3. Vezetőségi átvizsgálás 

10. Fejlesztés 

10.1. Általános előírások 
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KIR (ISO 14001:2015) SZABVÁNY

10.2. Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység 

a) reagálnia kell a nemmegfelelőségre és ahogy alkalmazható: 

1) intézkedést kell tennie annak felügyeletére és kijavítására; 

2) foglalkoznia kell a következményekkel, 

b) értékelnie kell, hogy szükség van-e intézkedésre a nemmegfelelőség 

okainak megszüntetésére annak érdekében, hogy az ne forduljon elő újra

1) a nemmegfelelőség átvizsgálása; 

2) a nemmegfelelőség okainak meghatározása; 

3) annak meghatározása, hogy léteznek-e, vagy előfordulhatnak-e hasonló 

nemmegfelelőségek; 

c) végre kell hajtania minden szükséges tevékenységet; 

d) át kell vizsgálnia minden végrehajtott helyesbítő tevékenység 

eredményességét;

e) el kell végeznie a változtatásokat

A helyesbítő tevékenységeknek arányosnak kell lenniük a feltárt 

nemmegfelelőségek miatt jelentkező hatások jelentőségével, beleértve a 

környezeti hatás(oka)t. 

10.3. Folyamatos fejlesztés 

alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét a környezeti teljesítmény 

növelése érdekében.
23
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KIR (ISO 14001:2015) SZABVÁNY
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KIR (ISO 14001:2015) SZABVÁNY – üzenet a vegyészeknek

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet

(REACH) II. Mellékletével - Magyarország

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 8 Január 2015

TRINÁT AQUA KOLOR IDŐJÁRÁSÁLLÓ SELYEMFÉNYŰ ZOMÁNCFESTÉK

Ez a termék a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerint nem minősül 

veszélyesnek.

Figyelmeztetés : Nincs Figyelmeztetés.

Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be és a tárolóedény

szétrepedhet.

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

szén-dioxid, szénmonoxid, fém-oxid/oxidok

Szembe jutás: Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. A szemet 

azonnal, legalább 15 percen keresztül folyó vízzel kell öblíteni, az öblítés alatt a 

szemhéjakat nyitva kell tartani. Azonnal orvoshoz kell fordulni.

Tartalmaz 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil-

2Hizotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke és 1,2-Benzizotiazol -3(2H)-

on. Allergiás reakciót válthat ki.

Trilak Festékgyártó Kft.

Grassalkovich út 4

1238 Budapest

Hungary
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Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelelő,

vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő kesztyűt kell viselni a vegyszerek kezelése

során mindenkor.

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót

ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi

előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések

műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az

elfogadható szintre csökkenjen.

Irritáció/Korrózió Rákkeltő hatás Nem áll rendelkezésre.

Hulladék-kód: 08 01 12 festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 

11-től

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet:
08 01 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-

hulladék

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től

4. A (*)-gal jelölt azonosító kódok veszélyes hulladékot jelölnek.

„…ÉS MÉG SOKAN MÁSOK.”  

kenőanyagok, olajok, stb. stb. stb.



Projekt/ standard termék gyártása/ alap-anyag-, 

segédanyag felhasználása
A folyamathoz szükséges anyagok listájának 

összeállítása

Gyártott termék adatlap kiállításának folyamata –JAKUSCH PÁL MÉH ZRT

Beszerzési igényBeszerzés: Adatlapok beszerzéseHSE: adatlapok 

továbbítása

Külső szakértők bevonása (ADR 

szakember, minőségügyi 

tanácsadás tűzvédelem, 

munkavédelem)*(Feladat 

kibontását lásd. Word doc-ban)

Beszerzési 

osztály

Anyag 

beszerzése

Raktári készletre 

vétel

Közvetlen 

felhasználás

Veszélyes anyag 

esetén 

Átcsomagolás, 

újracímkézés

Folyamat lefutása

HSE

Minőségügyi 

ellenőr (Labor; 

vizsgálat)

HSE

Követelményeknek megfelelő 

a beépítendő anyag 

(Követelmények kibontását 

lásd Word doc-ban)

Követelményeknek nem 

megfelelő a beépítendő 

anyag, alternatív anyag 

beszerzése javasolt

Nincs alternatív anyag, 

amely minden 

szabványnak megfelel, 

eredeti anyag 

beszerzése megvalósul

HSE

Külső 

szakértők 

bevonása: 

Problémás 

összetevők 

pontos 

megadása

Külső szakértő: Adatlapok 

összeállítása REACH és minőségügyi 

szempont rendszer alapján

Nem megfelelő 

anyag 

felhasználásának 

m/m %-os 

számítása

Adatlap összeállítása 

REACH és 

minőségügyi 

szempont rendszer 

alapján

REACH-nek és a 

szabványoknak 

megfelelő adatlap 

kiadása
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