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SZTÁ 10 TSZ 

Környezetvédelmi Szabályzat  

kivonata 

 

 

Külső vállalkozók és a velük kapcsolatban álló társasági szervezetek környezetvédelmi feladatai 

A külső vállalkozók környezetvédelmi feladatait a mindenkor hatályos szerződések és rendelkezések 

tartalmazzák. 

 

A külső vállalkozókkal kapcsolatban álló társasági szervezetek környezetvédelmi feladatai az 

alábbiak: 

 

A külső vállalkozók szerződéseiben és megrendelőiben rögzíteni kell a szerződést kötő (megrendelő) 

szervezeti egységnek a vállalkozó környezetvédelmi kötelezettségeit. 

A MVM ME Zrt. területén telephelyet kialakító külső vállalkozóknak a tevékenységüktől függően a 

szükséges környezetvédelmi és egyéb hatósági engedélyeket be kell szerezni, társaságunknak 

bemutatni és működésük során be kell tartani. A telephelyet és a tevékenységet a szerződést kötő 

osztály és a VEKO ellenőrizheti. 

 

Amennyiben a bérlő tevékenységéhez hatósági engedély szükséges, azt köteles megszerezni és az 

abban foglalt előírásokat betartani. 

 

Környezetszennyezés elhárításának feladatai 

 

A környezetszennyezés bekövetkezéséről a társasági kapcsolattartónak tájékoztatni kell a Vegyészeti 

és környezetvédelmi osztályt, Bükkábrányban bükkábrányi bányabiztonsági irodát. 

A környezetszennyezés mértékének feltárására, a szükséges teendők meghatározására közös 

helyszíni bejárást kell végezni a vállalkozó, a kapcsolattartó és – szükség esetén – a telephelyi 

környezetvédelmi kiemelt szakértő részvételével. A bejárásról a kapcsolattartó jegyzőkönyvet készít, 

a jegyzőkönyv másolatát meg kell küldeni a Vegyészeti és környezetvédelmi osztály részére. 

A szennyezés elhárítását követően ismételt bejárás és a helyzet dokumentálása szükséges. 

A jogszabályok által előírt esetekben a környezet veszélyeztetésének minősülő rendkívüli 

eseményekről és a megtett intézkedésekről a társaságnak haladéktalanul bejelentést kell tenni a 

területileg illetékes hatóságok felé. 
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Azon rendkívüli esemény bekövetkeztekor, amelyből fakadóan környezeti káresemény történt vagy 

nagy valószínűséggel történni fog, a Vegyészeti és környezetvédelmi osztályvezetőnek az MVM EBK 

igazgatót 1 naptári napon belüli írásban tájékoztatnia kell. 

Adatot és/vagy információt kell szolgáltatni a környezetvédelmet érintő lakossági vagy más eredetű 

panaszokról és az azokkal összefüggésben hozott és foganatosított intézkedésekről a panasz 

felmerülésétől számított 10 naptári napon belül az MVM EBK igazgató felé. 

Amennyiben valamelyik telephelyen környezetvédelmi és/vagy ehhez kapcsolható hatósági 

ellenőrzésre kerül sor, ennek időpontjáról, az ellenőrzést legalább 5 naptári nappal megelőzően 

tájékoztatást kell adni a Központi környezetvédelmi munkatársak felé (amennyiben a hatósági 

értesítés ezt lehetővé teszi). Ha a hatóság (pl. környezetszennyezés, vagy –veszélyeztetés miatt) 

beavatkozást ír elő, a megtett vagy megteendő intézkedésről szóló tájékoztatónak és a hatóság által 

kiadott határozat másolatának a megküldésével a Központi környezetvédelmi munkatársakat 

legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított két héten belül írásban tájékoztatni kell. 

 

Telephely felhagyása, munkaterület átadás-átvétele 

 

Telephely felhagyása 

 

Telephely felhagyásakor a vállalkozóval szerződést kötő (megrendelő) szervezeti egységnek és a 

Vegyészeti és környezetvédelmi osztálynak/Bükkábrányban a bükkábrányi bányabiztonsági iroda a 

helyszínen bejárást kell végezni. 

A bejárás alapján készült átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell a telephely felhagyásának, a 

munka befejezésének környezetvédelmi körülményeit, állapotát, veszélyes hulladék maradékok, 

azonosítatlan anyagok területen hagyása, környezetszennyezés esetén a teendőket. 

 

Munkaterület átadása-átvétele 

 

A munkaterületek külső vállalkozó részére való átadás-átvételét a szerződést kötő (megrendelő) 

szervezeti egységnek környezetvédelmi szempontból dokumentálni kell. A munkaterület környezeti 

állapotát fel- és levonuláskor is rögzíteni kell az építési naplóban, vagy átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben. 

 

Hulladékgyűjtési és -kezelési feladatok 

 

A külső vállalkozó hulladékgyűjtési helyének és körülményeinek meghatározása és ellenőrzése a 

szerződést kötő szervezeti egység megbízottjának (műszaki ellenőr) feladata. 
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A vállalkozók által gyűjtött MVM ME Zrt. tulajdonú hulladékokat az érintett szervezeti egységek adják 

le a BRO részére, az ettől eltérő eseteket szerződésben kell rögzíteni, illetve ezen szerződéseket a 

Vegyészeti és környezetvédelmi osztálynak/Bükkábrányban a bükkábrányi bányabiztonsági iroda 

véleményeztetésre meg kell küldeni. A hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás megküldése a 

Vegyészeti és környezetvédelmi osztálynak/Bükkábrányban a bükkábrányi bányabiztonsági iroda a 

szerződő szervezeti egység feladata. Építési és bontási hulladékok keletkezése esetén a vállalkozónak 

teljesíteni kell az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. 

(VII.26.) BM-KvVM rendeletbe foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét. 

 

A munkavégzés során felhasznált anyagok kiválasztásánál a bérlőnek törekedni kell a környezetre 

kevésbé veszélyes anyagok és technológiák alkalmazására. A keletkező hulladékokat azok tárolására 

alkalmas, és a hulladék veszélyességi jellemzőinek ellenálló gyűjtőedényzetben, vagy csomagolásban 

elkülönítve, zárt helyen kell gyűjteni. A különböző hulladékok egymással történő reakcióit, és azok 

kármentőben való elhelyezését, csapadék elleni védelmüket biztosítani kell. 

 

Az esetlegesen saját hibájából származó környezeti kár felszámolása és költsége a vállalkozót terheli. 

A környezeti kár bekövetkezéséről a bérlő köteles haladéktalanul értesíteni MVM ME Zrt. Vegyészeti 

és környezetvédelmi osztályt. 

 

A hulladékok azonosító kóddal való azonosításában vagy egyéb kérdésekben (pl. hatósági 

engedélyezés egyeztetése) a Vegyészeti és környezetvédelmi osztály segítséget nyújt. 

 A társaság környezetvédelmi szervezete 

A társaság környezetvédelmi feladatait Visontán a Vegyészeti és környezetvédelmi osztály, 

Bükkábrányban a bükkábrányi biztonságtechnikai iroda szakemberei látják el. A társaság 

környezetvédelmi megbízottja a Vegyészeti és környezetvédelmi osztály vezetője. 

A szervezeti egység célja 

A villamosenergia-termelés energetikai és bányászati tevékenységei során, ill. az Rt. Irányítási 

területén keletkező környezetszennyező hatások vizsgálata, mérése, a szennyezés megelőzésére vagy 

csökkentésére irányuló technológiai fejlesztések kezdeményezése. 

 

A villamosenergia termelés Európai Uniós csatlakozásból adódó környezetvédelmi kötelezettségeinek 

társasági szintű képviselete. 

 

A környezetvédelmi, vízügyi, egészségügyi, valamint energetikai és bányahatósági előírások, továbbá 

a szakági jogszabályok betartásával biztosítja a környezeti terhelésekre vonatkozó határértékeknek 

való megfelelést, beruházásoknál, fejlesztéseknél elvégzi a környezetvédelmi- és vízügyi hatósági 

engedélyeztetést. 
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A vízminőség-védelem - vízkészlet-gazdálkodás kapcsolat rendszernek megfelelően közreműködik a 

vízügyi hatósági engedélyezések és vízgazdálkodási feladatok végzésében. 

Feladatköre 

Feladata az energetikai, a bányahatósági, környezetvédelmi és vízügyi rendeletek, hatósági előírások, 

irányelvek betartása és betartatása, szakirányú hatóságok részére történő rendszeres és rendkívüli 

jelentések, adatszolgáltatások végzése, hatósági engedélyek és szakvélemények beszerzése. Ennek 

érdekében az energetikai, a bányászati, környezetvédelmi, vízügyi és egészségügyi hatóságokkal 

rendszeres kapcsolatot tart. 

 

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően számon tartja és felügyeli a bányászati, energetikai és Rt. 

Irányítási tevékenységekből eredő veszélyes hulladékokat, vizsgálja a vízszennyező, légszennyező, 

valamint zajhatásokat. 

 

Feltárja az energetikai, a bányászati, termelési és fenntartási technológiák, ill. az Rt. Irányítási 

területek szennyező forrásait, és a környezetszennyezés mérséklésének, megelőzésének 

lehetőségeit, javaslatokat fogalmaz meg a technológiák környezetkímélő módosítására, fejlesztésére. 

 

A fejlesztési terveket környezetvédelmi és vízgazdálkodási szempontból véleményezi. 

 

Az erőmű emissziós környezetvédelmi mérőrendszeréből származó mérési adatokat feldolgozza, 

értékeli, ezzel a kémény és füstgáz-kéntelenítő abszorberek légszennyező-anyag kibocsátását 

állandóan kontroll alatt tartja. 

 

Felügyeli a társaság CO2-kibocsátás nyomonkövetési rendszerét, a kibocsátási adatok hitelesítéséről 

és a hitelesített jelentés beküldéséről gondoskodik ( 

 

Számon tartja az erőmű vízbeszerzési, vízellátási és vízhasználati adatait, elszámolja a vízkészlet 

járulékot, közreműködik a vízkészletekkel való környezetkímélő gazdálkodás kialakításában. 

 

Megszervezi, koordinálja a hatósági kötelezések szerinti vízminőség vizsgálatokhoz szükséges 

mintavételezéseket. 

 

Éves Környezetvédelmi Intézkedési Terveket és hosszabbtávú stratégiai terveket készít, valamint 

közreműködik a bányák környezetvédelmi térképeinek elkészítésében. A rendkívüli 

környezetszennyezések elhárítására havária terveket dolgoz ki. 
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A hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére és a lakossági panaszok 

kivizsgálása és elhárítása érdekében intézkedéseket kezdeményez. 

 

Prognosztizálja a környezetvédelmi bírságok - levegő, zaj, szennyvíz - mértékét, javaslatot tesz az 

elkerülés módjára, vagy a csökkentési lehetőségekre. 

 

Tájékoztatja a Kommunikációval együttműködve az érintett önkormányzatokat a bányászati és 

energetikai környezetvédelmi tervekről, intézkedésekről, az elért eredmények és ráfordítások őket is 

érintő területeiről. A környezetterhelésből eredő gondjaik elhárítására, megelőzésére velük 

együttműködik. 

 

Adatot szolgáltat az MVM környezetvédelmi szervezetének a legjellemzőbb környezetvédelmi 

adatokról. A rendszeres jelentés mellett beszámol a normál működéstől eltérő folyamatokról, havária 

esetekről. 

A Központi Statisztikai Hivatal felé az előírt beszámolási kötelezettséget teljesíti. 

Hatásköre 

Hatáskörébe tartozik a bányászati és energetikai termelési, karbantartási technológiák és az MVM 

ME Zrt. irányítás környezetvédelmi szempontból való ellenőrzése. 

 

A bányászati és energetikai termelés okozta környezetszennyezési források mértékének feltárása 

elemzésük érdekében hatáskörébe tartozik a szükséges levegő- és vízminőségi, valamint 

hulladékminősítő és zajszint vizsgálatok és mérések elvégeztetése. 

 

Hatásköre kiterjed a környezetvédelmi berendezések (porleválasztók, hulladékkezelők stb.) üzembe 

helyezésének, üzemének ellenőrzésére, javító intézkedések kezdeményezésére és azok 

végrehajtásának ellenőrzésére. 

 


