
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS 
 
Hazai Építőgép Társulás Zrt. (2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4.), mint Megrendelő és 
…………………………. (……………………………………...), mint Szállító  
 
között létrejött a Szállítási szerződés mellékleteként. 
 

Az építési területen tevékenykedő Szállító munkavállalói, a szerződéses 
kötelezettségei teljesítéséhez bármilyen jogi formában általa igénybe vett természetes és 
jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek kötelesek betartani a 
szerződéses feladatra vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

Szállító munkavállalóinak oktatása a Szállító cég feladata. Az oktatás 
dokumentumait és az előírások betartását Megrendelő ellenőrizheti.  

Megrendelő fenntartja magának azt a jogot, hogy a Szállító munkavállalóinál – 
indokolt esetben – rendkívüli oktatást, illetve saját Integrált Irányítási Rendszerével 
kapcsolatos, a Szállító tevékenységét is érintő oktatást rendeljen el.   

A munkavégzéshez szükséges területet le kell határolni. Építőanyagok, gépek, 
építési és bontási hulladékok tárolása, konténerek, ideiglenes épületek felállítása csak a 
Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján történhet. 

Gépjárművek közlekedésénél, eszközök és anyagok telephelyre történő ki-, és 
beszállításánál figyelembe kell venni a telepre, munkaterületre vonatkozó előírásokat is. 

Földmunkák megkezdése előtt a Szállító a közműtulajdonosokkal köteles egyeztetni 
a közművezetékek várható elhelyezkedését. Ahol a szakfelügyelet biztosítása elő van írva, 
azt saját költségére kell a megkérnie. A szakfelügyeletről készült jegyzőkönyv másolata az 
átadási dokumentáció része. 

Szállító cég a gépeit a Megrendelő által kijelölt helyen kell tárolja, tankolja. A 
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.  

Szállító feladata a munkaterület, valamint az igénybe vett közterület folyamatos 
tisztántartása, a veszélyes anyagok, veszélyes–, és nem veszélyes hulladékok 
nyilvántartása, gyűjtése és elszállítása, valamint a bontási anyagok Megrendelő által kijelölt 
helyen való ideiglenes tárolása.  
A projekttel kapcsolatos hulladék nyilvántartás, illetve hulladék bevallás az átadási 
dokumentáció része. 

Szállító köteles a területre megadott zajszint határértékeket betartani. Az általa 
okozott környezetszennyezésekért (zaj, rezgés, por, olaj, sár, bitumen, hulladék, stb.,) 
teljeskörű felelősséggel tartozik. Az okozott környezetszennyezésről és az ezzel kapcsolatos 
intézkedésről a Megrendelőt írásban haladéktalanul köteles értesíteni. 

Szállító vállalja, hogy az átvett munkaterületet környezetkárosítás nélkül, a 
Megrendelő elvárásainak megfelelően adja vissza a munkavégzés befejezésével. 

Szállító kijelenti, hogy a szerződésben vállalt építés-, szerelési munkákra vonatkozó 
érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi jogszabályokat ismeri, a 
környezetkímélő és biztonságos munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi 
erőforrásokkal rendelkezik. 

Szállító olyan technológiákat alkalmaz a kivitelezés során, melyekkel maradéktalanul 
betartja jelen megállapodás mellékleteként felsorolt környezetvédelmi jogszabályok 
előírásait. 
A megállapodáshoz mellékelt jogszabály jegyzékben felsorolt előírások közül a Szállító 
kiemelt kötelezettsége a kivitelezés közben felhasznált veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
tevékenységekről szóló 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolato 
egyes tevékenységek részletes szabályaira vonatkozó225/2015. (VIII.7.) Korm. rend., a 
hulladékkel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 440/2012 
(XII.29.) Korm. rend., és az építési és bontási hulladékokra vonatkozó 45/2004.(VII.26.) BM-



KvVM r. valamint a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet, és az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. előírásainak maradéktalan betartása. 

 Szállító kijelenti, hogy megismerte a Megrendelő integrált politikáját, és 
kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítására törekszik a Megrendelőével. 

Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szállító minőség,- környezet- 
munka-, és tűzvédelmi tevékenységét rendszeresen ellenőrizze, és az előírások durva 
megsértése esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondja.   

Szállító egyéb megállapodás hiányában a projekt kapcsán a tevékenységével 
összefüggő vagyonvédelemről saját maga gondoskodik. 

Beszállítókkal és Alvállalkozókkal kötendő szerződéseknél figyelembe veendő 
legfontosabb minőség,- környezet-, munka-, és tűzvédelmi jogszabályok jegyzéke 

- 1993. évi XCIII. törvény  A munkavédelemről – egységes szerkezetben a  
 végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.). 
kormányrendelettel. 

- 1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól 
- 1996. évi XXXI. törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról 
- 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
- 1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről. 
- 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról 
- 25/2000. (IX.30.) EÜM-SZCSMe. r.  A munkahelyek kémiai biztonságáról 
- 1991. évi XLV. törvény   A mérésügyről, egységes szerkezetben a 

végrehajtásáról szóló 127/1991.(X.9.) Kormány 
rendelettel 

- 109/2013. (IV.9.) Korm. rendelet Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő 
intézkedésekről. 

- 238/2005. (X.25.) Kormány rendelet     Az építésfelügyeleti bírságról 
- 80/1999. (VI.11.) Kormány rendelet     A telepengedély alapján gyakorolható ipari és 

szolgáltató tevékenységekről  
- 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet       Veszélyes anyagokkal – készítményekkel kapcsolatos 

egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól 

- 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet. A 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet módosításáról 
- 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM e. r.  Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes  

 készítményekkel kapcsolatos tevékenységek 
korlátozásáról. 

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

- 2012. évi CLXXXV. törvény A hulladékgazdálkodásról 
- 225/2015. (VIII.7.) Kormány rendelet  A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek  részletes szabályairól 
- 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet A hulladékok jegyzékéről 
- 440/2012. (XII.29.) Kormány rendelet    A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

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 – 
módosítása: 92/2007.(XI.28.) 

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

- 140/2001. (VIII.8.) Kormány rendelet  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 

- 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM e. r.  A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

- 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 



- a 6/2011. (I.14.) VM rendelet   A légszennyezettség és a helyhez kötött 
légszennyező források vizsgálatával, ellenőrzésével 
kapcsolatos szabályokról 

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

- 1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról 
- 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről 
- 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
- 2004. évi XXIX. törvény  Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 

törvénymódosításokról 
- 2/1972.(I.25.) KPM rendelet  Közlekedési Balesetelhárító és Egészségvédő 

Óvórendszabály IV. Anyagmozgatás és tárolás 
- 6/1980. (I.15.) ÉVM-KPM r.   Az építőgép kezelő munkakörök képesítéséhez 

kötéséről, és a kezelők képzéséről. 
- 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet A gépek biztonsági követelményeiről és a 

megfelelőségük tanúsításáról. 
- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM e. r. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről. 

- 266/2013.(VII.11.) Kormány rendelet Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről. 

- 245/2006.(XII.5.) Kormány rendelet Az építési bírság megállapításának részletes 
szabályairól. 

- 78/2007.(IV.24.) Kormány rendelet A környezeti alapnyilvántartásról 
- 284/2007.(X.29.) Kormány rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól. 
- 191/2009.(IX.15.) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről 
- 312/2012.(XI.08.) Kormány rendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásokról 

Szállító fentiek mellett köteles betartani a vonatkozó valamennyi jogszabályt, melyek 
előírásainak betartása az időközben bekövetkezett módosításaikkal együtt kötelezőek. 
 
……………………………… 

 

   
 

 .………………………………    ……………………………………. 

Megrendelő Szállító 
 


