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KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLET 
 

 

Vállalkozó dolgozóinak oktatása a Vállalkozó cég feladata. Az oktatás dokumentumait és az előírások 
betartását Megrendelő ellenőrizheti. 
 
A munkavégzéshez szükséges területet le kell határolni. Építőanyagok, gépek tárolása, konténerek, ideiglenes 
épületek felállítása csak a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján történhet. 
 
Gépjárművek közlekedésénél, eszközök és anyagok telephelyre történő beszállításánál figyelembe kell venni a 
telepre, munkaterületre vonatkozó előírásokat. 

Földmunkák megkezdése előtt a Vállalkozó a közműtulajdonosokkal köteles egyeztetni a közművezetékek 
várható elhelyezkedését. 
 
Vállalkozó cég a gépeit a Megrendelő által előírt helyen kell tárolja, tankolja. Gépeket, anyagszállító 
gépkocsikat (beton, aszfalt, törmelék, veszélyes anyagok, stb.) csak az előírt helyen tisztíthatja. A 
munkaterületet és a szállító utakat óvja a szennyezésektől, saját szennyezéseit távolítsa el. 
 
Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybe vett közterület folyamatos tisztántartása, a hulladékok 
és bontási anyagok nyilvántartása, a Megrendelő által kijelölt helyen való gyűjtése és elszállítása. 
 
Vállalkozó köteles a területre megadott zajszint határértékeket betartani. Az általa okozott 
környezetszennyezésekért (zaj, rezgés, por, olaj, sár, bitumen, hulladék, stb.) teljes körű felelősséggel tartozik. 
 
Vállalkozó vállalja, hogy az átvett munkaterületet környezetkárosítás nélkül adja vissza a munkavégzés 
befejezésével a Megrendelő részére. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben vállalt építés - szerelési munkákra vonatkozó érvényben lévő 
környezetvédelmi jogszabályokat ismeri, a környezetkímélő munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi 
erőforrásokkal rendelkezik. 
 
A mellékletben felsorolt jogszabályok közül a Vállalkozó kiemelt kötelezettsége a kivitelezés közben 
felhasznált veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 44/2000. (XII 27.) EÜM rendelet 
szabályainak, valamint a veszélyes hulladékok nyilvántartására, gyűjtésére, ártalmatlanítására vonatkozó 
225/2015. (VIII. 7.) kormány rendelet, és a 309/2014. (X.18.) kormányrendelet rendelet előírásainak 
maradéktalan betartása. 
 
Vállalkozó olyan technológiákat alkalmaz a kivitelezés során, amelyekkel maradéktalanul betartja a 
környezetvédelmi megállapodás mellékleteként felsorolt legfontosabb további környezetvédelmi jogszabályok 
előírásait. 
 
Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó valamennyi hatályos környezetvédelmi jogszabályt, rendeletet. 
A mellékletben felsorolt jogszabályok, rendeletek tájékoztató jelleggel lettek csatolva, Vállalkozó köteles 
meggyőződni azok hatályosságáról, ill. vonatkozó új jogszabályok, rendeletek hatályba lépéséről (helyi 
rendeletek is!). 
 
A Megrendelő fenntartja magának azt a jogot, hogy a Vállalkozó környezetvédelmi tevékenységét 
ellenőrizhesse és az előírások durva megsértése esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondhassa. 
 
Melléklet: Környezetvédelmi jogszabályok, rendeletek jegyzéke 
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KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK, RENDELETEK JEGYZÉKE 

 
 

1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól 

1996. évi XXXI. törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

45/2011. (XII.7.) BM rendelet A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 

munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 

oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 

1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről 

2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról 

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelméről 

1991. évi XLV. törvény A mérésügyről 

127/1991. (X.9.) kormányrendelet A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról 

275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet Az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól. 

238/2005. (X.25.) kormányrendelet Az építésfelügyeleti bírságról 

27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM e.r. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

57/2013. (II.27.) kormányrendelet A telepengedély illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól. 

44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet Veszélyes anyagokkal - készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól 

219/2011. (X.20.) kormányrendelet A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről 

2012. évi CLXXXV. törvény A hulladékról 

225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól. 

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet A hulladékok jegyzékéről 

309/2014. (X.18.) kormányrendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási adatszolgáltatási 
kötelezettségekről 

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM e. r. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről 

271/2001. (XII.21.) kormányrendelet A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és 
megállapításának módjáról 

140/2001. (VIII.8.) kormányrendelet 
Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és       

megfelelőségük tanúsításáról 

29/2001. (XII.23.) KÖM-GM e. r. 
Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a 

zajkibocsátás mérési módszeréről A levegő védelmével kapcsolatos 

egyes szabályokról A légszennyezettség és a helyhez kötött 

légszennyező források vizsgálatával, ellenőrzésével kapcsolatos 

szabályokról 

4/2011. (I.14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról 

219/2004. (VII.21.) kormányrendelet A felszín alatti vizek védelméről  

220/2004. (VII.21.) kormányrendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

 


