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EIONET 
/European Environment Information and Observation Network / 

Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat 

Európai Környezetvédelmi Ügynökség, valamint annak tag- és 
együttműködő országainak partnerhálózata 

 

Az EIONET célja 
• Európa környezeti állapotára és annak terhelésére vonatkozó 

 elemzésekhez időszerű és minőségbiztosított adatokkal, 

 információval és szakértelemmel szolgáljon.  
 

Ez lehetővé teszi a döntéshozók számára, hogy: 

• nemzeti és európai szinten megfelelő intézkedéseket hozzanak a 

környezet védelme érdekében 

• figyelemmel kísérjék a politikák és intézkedések végrehajásának 

hatékonyságát. 



1994 óta fokozatos fejlődés  

 
Változó, az aktuális 
munkaprogramhoz és 
prioritásokhoz igazodó hálózat, 
munkák 

 

Részletesebb információk  

(magyar nyelven): 

Az Eionet összeköt  -  Környezeti  

információcsere Európában kiadvány 

http://www.eea.europa.eu/hu/publicat
ions/az-eionet-osszekot 
 

Dinamikus hálózat 
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Kik alkotják az EIONET-et? 

• NRC-k: nemzeti szakértők  

• NFP-k: nemzeti összekötők  

• ETC-k: európai témaközpontok 



NFP 
(Nemzeti Fókusz Pont) 

NFP-k: nemzeti összekötők (illetékes minisztérium) 

 

Földművelésügyi Minisztérium, Környezetfejlesztési Főosztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Általános információkérés EEA-nál: http://www.eionet.europa.eu/helpdesk, helpdesk@eionet.europa.eu 

Péntek Petra  

(NFP) 
petra.pentek@fm.gov.hu  

1/795-36-32 
 

Marton Miklós 

(NFP-helyettes) 
miklos.marton@fm.gov.hu 

1/795-38-76 
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ETC 
(Európai Témaközpont) 

• EEA tagállamok intézményei közötti konzorcium 
• Speciális környezetvédelmi témával foglalkoznak 
• http://www.eionet.europa.eu/topics 

 
• Magyarország részéről: 

Földmérési és Távérzékelési Intézet  
(FÖMI) 

 Városi környezet, földhasználat 
 és talaj  témaközpont 

(2015-2018) 

http://www.eionet.europa.eu/topics


NRC 
(Nemzeti Referenciaközpontok) 

• Tagjai: 
- >1500 fő, 400 szerv 
- Környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek szakértői 

(minisztériumok és háttérintézményei, 
kutatóközpontok, tudományos szervezetek, egyetemek, 
stb.) 

- NRC-ket a tag- és együttműködő országok jelölik ki 
• Az NRC-k felépítése az EEA többéves stratégiájában 

szereplő követelményeknek és prioritásoknak megfelelően 
változik.  



NRC tématerületek (24 tématerület) 

Biodiverzitás és 
ökoszisztéma 
mutatók és  
értékelés 

Hulladék 

Erőforrás-
hatékony 

gazdaság és 
környezet 

Talaj 

A klímaváltozás 
hatásai, 

sérülékenység 
és 

alkalmazkodás 

Vízminőség és 
ökológiai 
állapot 

Biodiverzitás 
adatok és 

információk 
Ipari szennyezés 

Környezet és 
energia 

Felszínborítás Levegőminőség Vízmennyiség 

Környezeti 
információs 
rendszerek 

Zaj 
Kitekintések, 

környezeti 
forgatókönyvek 

Terület-
használat, 

területi tervezés 

Levegő-
szennyezés és 
klímaváltozás 

káros 
hatásainak 
mérséklése 

Vízszennyezés 

Környezet-
állapot 

Környezet és 
közlekedés 

Mezőgazdaság 
és környezet 

Környezet és 
egészség 

Kommunikáció Tenger 



Mi az NRC-k feladata? 

I. Szakértelem biztosítása 
II. Szakértői üléseken való részvétel 
III. Tagállami adatok szolgáltatása 
 
 
+ Lehetőség nyílik: 
• a szakpolitikai folyamatok befolyásolására 
• esetenként célzott projektben való részvételre 



Mi az NRC-k feladata? – I. 

Szakértelem biztosítása 
• EEA jelentések, adatlapok tervezeteinek 

véleményezése 
• Javaslatok új prioritásokra, a felmerülő  
     ügyek kezelésére 

Gyakorlati tudnivalók: 
 

•EEA küldi a feladatot, határidőt 
•Gyakran NFP is küld emlékeztetőt 
•Véleményezés: 

- Közvetlenül az EIONET honlapon (http://forum.eionet.europa.eu/) (EIONET 
felhasználónév szükséges) 

- Egy vélemény/tagország esetén  NFP koordinál 

http://forum.eionet.europa.eu/


Mi az NRC-k feladata? – II. 

Szakértői ülések 

• rendszeres időközönként (0,5-2 évente) 
• EEA, ETC és tagállami tevékenységek  
      eredményeinek bemutatása, információ- és tapasztalatcsere 
• új forma: webinar – szélesebb elérhetőség 

 
Gyakorlati tudnivalók: 

 

• Általában ülésenként 1 főt finanszíroz az EEA 
• Jelentkezés: EIONET honlapon (http://forum.eionet.europa.eu/) 

  + 
 NFP-nél  (az EIONET honlapon az NFP megerősítése szükséges az 
  ülés-regisztráció véglegesítéséhez) 

• EEA-val szerződésben álló utazási ügynökség (Seneca) intézi az utazással kapcsolatos 
adminisztrációt 

http://forum.eionet.europa.eu/


Mi az NRC-k feladata? – III. 

Adatszolgáltatás 

Gyakorlati tudnivalók: 
 

• Jogosultság kérése: NFP-től 
• EEA küldi a feladatot, határidőt 
• Adatfeltöltések jelzése: NFP-nek 

• Többszintű együttműködés: regionális, európai, nemzetközi 
• Közösen elfogadott tartalom: adatok, mutatók, elemzések 

http://www.eionet.europa.eu/dataflows; SENSE 
• Közös infrastruktúra, eszközök: ún. Reportnet, CDR, ROD, SEIS 

http://www.eionet.europa.eu/reportnet 
• Az adatkönyvtár használata: háttér-információk, korábbi adatszolgáltatások, 

határidők, adatspecifikációk, szűrési lehetőségek 
http://rod.eionet.europa.eu/   
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PCP (Primary Contact Point) 
Fő NRC kapcsolattartó 

• Fő kapcsolattartó egy NRC csoportban, akivel az NFP tarthatja a 
kapcsolatot 

• Cél: minden NRC csoportnak legyen PCP-je 

Gyakorlati tudnivalók: 
 

• Egyes NRCk-nél informálisan eddig is működött  formális (témáért felelős 
minisztérium képviselője) 

• Feladatai: 
- aktív szereplés az EIONET munkákban 
- szükség esetén az NRC csoport többi tagjával kommunikál, koordinál 

(véleményezésekről, ülés-részvételről) 
- ha csak 1 vélemény/tagállamot kérnek, együttműködik a dokumentum 

összeállításában 



EIONET weboldal és szakértői platform I. 
http://forum.eionet.europa.eu 

 

http://forum.eionet.europa.eu/


EIONET weboldal és szakértői platform II. 
http://forum.eionet.europa.eu 

 
• Online véleményezés 
• Jelentkezés az ülésekre 
• Ülések háttéranyagainak elérése 
• NRC csoport tagjai és elérhetőségeik 

 

Gyakorlati tudnivalók: 
 

• Belépés: EIONET felhasználónév + jelszó 
• Új felhasználónév igénylése, felhasználónévvel kapcsolatos problémák, egyéb: NFP 

 
 

http://forum.eionet.europa.eu/


Magyar EIONET honlap I. 
http://eionet.kormany.hu   

http://eionet.kormany.hu/


• Általános információk EEA-ról, EIONET-ről 
• Hírek, aktualitások 
• Hasznos linkek 
• Elérhetőségek 

Magyar EIONET honlap II. 
http://eionet.kormany.hu   

Jövőben? 
- Szakértők elérhetősége? 
- NRC ülések összefoglalói? 
- Aktuális feladatok és a kapcsolódó tervezetek? 

…fejlesztés (gondolkozás) alatt  

http://eionet.kormany.hu/


EEA termékek 
Az adatokból előálló különböző mutatók, jelentések, weben 

elérhető szolgáltatások: 
 

• EEA kulcsindikátorok és további mutatók 
• EEA 5 éves SOER jelentések, EEA Jelzések kiadvány  
• EEA jelentések, szakmai jelentések 
• EEA-tájékoztatók, ténylapok 
• Multimédiás kiadványok 
• Weben elérhető információs szolgáltatások 
• Tematikus gyűjtőoldalak szakértőknek 
• http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz  
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Egyéb szerepek, együttműködési 
lehetőségek 

• Szerződési lehetőségek  

http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders 
 

• Álláslehetőségek (nemzeti szakértői poszt, ideiglenes alkalmazás) 

http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs   

 

• Tudományos tanácsi tagság 
 

• Vendégkutatói pozíció 

 

 

 

 

 

 

Igazgatótanács 
 
 

Ügyvezető 
igazgató 

Elnökség 

Tudományos 
tanács 
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Várom az észrevételeket, kérdéseket. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!  


