
 

KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLET  

(SZERZŐDÉSEKHEZ) 

Szerződésszám:  

A melléklet sorszáma: 2. 

A melléklet oldalszáma: 1. 

1. A szerződéses munkát végző szervezetek – továbbiakban vállalkozók – és azok munkavállalói kötelesek betar-
tani az érvényben lévő jogszabályokat, szabványokat, kiemelten az alábbiakat: 

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet  
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének fel-
tételeiről 

2000. évi. XXV. törvény A kémiai biztonságról 

41/2000.(XII. 20.) EüM-KöM együttes 
rendelet 

Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel kapcsolatos 
egyes tevékenységek korlátozásáról 

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 
Módosítva: 22/2004 (XII.11.) KvVM r. 

A hulladékok jegyzékéről 

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 
A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási köte-
lezettségekről 

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

44/2000.(XII. 27.) EüM rendelet 
A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos 
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

MSZ EN ISO 14001 
Környezetközpontú irányítási rendszerek 
Követelmények és alkalmazási irányelvek (ISO 14001) 

A fentieken túlmenően a megrendelő környezetvédelmi előírásait, hulladékkezelésről és veszélyes anyagokról, 
valamint a vészhelyzetek kezeléséről szóló szabályzatait. Kiemelten az alábbiakat: 

Környezetirányítási kézikönyv. 
C-57 7.   számú szabályzat Hulladékkezelés. 
C-57 12. számú szabályzat Veszélyes anyagok és készítmények. 
C-57 10. számú szabályzat Vészhelyzetek kezelése. 

A megrendelő az említett szabályzatokba való betekintés lehetőségét biztosítja. 

2. A szállítást végző vállalkozó köteles az általa szállított veszélyes anyagok sértetlen csomagolására ügyelni, az 
azokon lévő feliratokat, jelképeket, az R és S számok olvasható állapotát fenntartani. 

3. A vállalkozó köteles a veszélyes anyagokat és készítményeket olyan csomagolással ellátni, illetve a szállítóesz-
közt úgy megválasztani, hogy a készítmény a szállítás, rakodás és tárolás során a környezetet és az egészséget 
ne veszélyeztesse. 

4. A vállalat területén munkát végző vállalkozó az általa használt veszélyes anyagokról köteles előre tájékoztatni a 
vállalat illetékes vezetőjét (a kapcsolattartót/szerződést kötő felet), a veszélyes anyagok és készítmények biz-
tonsági adatlapjait a munka megkezdése előtt átadni. 

5. A vállalkozó a tevékenysége során keletkező (veszélyes, ipari, kommunális, építési) hulladékokat köteles a vál-
lalatnál érvényben lévő Hulladékkezelési szabályzatnak megfelelően, szelektíven gyűjteni, azonosítani és ke-
zelni. 

6. A vállalkozó a munkavégzése során keletkező hulladékok gyűjtéséről és elszállításáról a hatályban lévő előírá-
soknak megfelelően, környezetet nem károsító módon köteles gondoskodni. Amennyiben az elszállítás várható-
an valamilyen akadályba ütközik, a szerződésben rögzíteni szükséges az elszállítás végső határidejét. 

A vállalkozó a tevékenysége során keletkező hulladékok várható mennyiségéről és azok kezelési módjáról, kö-
teles tájékoztatni a szerződő felet. 

7. A munkavégzés befejeztével a vállalkozó a munkaterületet tisztán, hulladéktól mentesen köteles átadni. 

8. Mindazon, a vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerülő egyéb tényezőket, amelyekre jelen melléklet nem 
terjed ki, a vállalkozói szerződésben külön rögzíteni szükséges. 

9. Amennyiben a vállalkozónak szerződött tevékenysége során környezetvédelemmel kapcsolatos kérdése, prob-
lémája van – a szerződésben meghatározott kapcsolattartó értesítése mellett – a társaság környezetvédelmi 
megbízottjához fordulhat. 

Elérhetősége: Simon György, minőség- és környezetirányítás vezető, (tel.: 30/62-52-098, 
e-mail: simon.gyorgy@hajduautort.hu). 

10. Amennyiben a vállalkozó alvállalkozó(ka)t alkalmaz, a fent leírtak az alvállalkozóra nézve is kötelezőek, s az 
általuk történő betartásért, illetve a be nem tartásból eredő esetleges következményekért a vállalkozó a felelős. 

 


