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Alvállalkozókra vonatkozó környezetvédelmi követelmények  
  

1  Alvállalkozó általános környezetvédelmi kötelezettségei  

1.1  A Megrendelő a gyakorlatban alkalmazza az ISO 14001 nemzetközi szabvány követelményeit kielégítő környezetközpontú 

irányítási rendszert.  

  

1.2  Az Alvállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a tevékenysége során alkalmazott anyagok, 

technológiák, folyamatok a természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék.  

  

1.3  A munkaterületen az illetékes építésvezető és a művezető, mint helyi környezetvédelmi megbízott tevékenykedik, aki 

munkaterület átadás-átvétel keretében az Alvállalkozó figyelmét felhívja a szerződés tárgyát képező munkával kapcsolatos, a 

hatályos környezetvédelmi jogszabályokban rögzített követelményekre, illetve az ISO 14001 szabvány által a jogszabályi 

előírásokat meghaladó környezetvédelmi kötelezettségekre.  

   

1.4  Az Alvállalkozók a Megrendelő nevében/megbízásából lépnek fel, ezért a Megrendelő jogosult fokozottan ellenőrizni, hogy a 

tevékenységükre vonatkozó követelmények teljesülnek-e.   

  

1.5  A szerződéskötés feltétele, hogy az Alvállalkozó, illetve az általa a teljesítésbe bevont Közreműködő rendelkezzen a szerződés 

tárgyát képező tevékenység jogszerű teljesítéséhez szükséges jogerős, érvényes környezetvédelmi engedélyekkel, 

regisztrációkkal, megfelelő képesítésű szakemberekkel, munkaeszközökkel, gépjárműveik, erőgépeik érvényes műszaki 

vizsgával és zöld kártyával rendelkezzenek.   

A jogszerű teljesítés feltételeinek a szerződés megkötésekor fenn kell állniuk, illetve az Alvállalkozó köteles biztosítani 

fenntartásukat a teljesítés egész időtartama alatt.  Az Alvállalkozó jogszerű tevékenységéhez szükséges engedélyek, 

azonosítók, jogosultságok meglétét a Megrendelő a szerződés tárgyát képező Munka teljes időtartama alatt jogosult bármikor 

ellenőrizni, mely során az Alvállalkozó köteles ezeket bemutatni.  

  

1.6  Az Alvállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munka engedélyezéséhez kapcsolódó valamennyi, környezetvédelmi, 

természetvédelmi és egyéb szakhatóság hozzájárulásaiban, engedélyeiben foglalt előírásokat maradéktalanul betartani.  

  

1.7  A munkavégzés során fellépő környezetvédelmi hiányosságokat, problémákat az Alvállalkozó haladéktalanul köteles az 

illetékes építésvezető és a művezető, illetve a Megrendelő környezetvédelmi megbízottja felé írásban jelenteni.   

A szerződés tárgyát képező munkához kapcsolódó környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben külső 

kommunikációra kizárólag a Megrendelő által kijelölt személy jogosult. Környezetvédelemmel, természetvédelemmel 

összefüggésben jelentkező valamennyi megkeresésekről az Alvállalkozó köteles az illetékes építésvezetőt, művezető, 

valamint a Megrendelő környezetvédelmi megbízottját írásban értesíteni. Válaszadásra csak a Megrendelő általa kijelölt 

személy jogosult.    

   

2  Alvállalkozó veszélyes anyagokkal/készítményekkel összefüggő kötelezettségei   

2.1  Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységek során az Alvállalkozó köteles az általa felhasznált veszélyes 

anyagok és készítmények biztonsági adatlapjait a munkavégzés helyszínén, vagy elérhető közelségben (felvonulási konténer, 

brigádautó, stb.) tartani.  

  

2.2  Veszélyes anyagok felhasználása a Biztonsági Adatlapban foglaltak figyelembevételével történhet.   

   

2.3  Tilos a munkaterületre hiányos, vagy sérült címkézésű és/vagy csomagolású, azonosíthatatlan anyagot/készítményt bevinni.   

  

2.4  Amennyiben az alkalmazott veszélyes anyag a környezetet, felszíni, felszín alatti vizeket, a környező csatornahálózatot 

veszélyeztetheti, az Alvállalkozó köteles a tevékenység megkezdése előtt az illetékes építésvezetőt, művezetőt tájékoztatni. 

A tevékenység megkezdése csak a Megrendelő előzetes engedélye alapján lehetséges. 

  

3  Alvállalkozó hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettsége  

3.1  Az Alvállalkozó a munkaterület rendezettségéről folyamatosan köteles gondoskodni, a munkavégzés során a fizikai rendet 

biztosítani, továbbá köteles a munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaterületét (tevékenység végzés helye, felvonulási 

terület, depóterek)  környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból kifogástalan állapotban tartani.  
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3.2  Az Alvállalkozó, a tevékenysége során keletkezett, saját tulajdonát képező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a 

tevékenység helyszínén, környezetterhelést kizáró módon, hulladéktípusonként elkülönítve, a szükséges jelölőfeliratok 

alkalmazása mellett köteles gyűjteni, és a napi munkavégzés befejeztével, de legalább heti rendszerességgel a 

munkaterületről elszállítani.  

  

3.3  Az Alvállalkozó köteles a környezeti kockázatot jelentő folyékony vagy veszélyes hulladékokat a gyűjtés időtartama alatt 

munkahelyi gyűjtőhelyen, megfelelő műszaki védelemmel ellátni (folyadék/vegyszerálló csomagolás, kármentő tálca).  

  

3.4  Az Alvállalkozó köteles a tevékenysége során keletkezett, saját tulajdonát képező veszélyes és nem veszélyes hulladékról a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást vezetni, mely nem veszélyes hulladékok esetében a napi adatok heti 

rendszerességű, veszélyes hulladékok esetében napi gyakoriságú adatrögzítést igényel.   

  

3.5  Az Alvállalkozó köteles a tevékenysége során keletkezett, saját tulajdonát képező veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

elszállításához, kezelőnek történő átadáshoz kapcsolódó alábbi dokumentumokat gyűjteni, a Megrendelő ellenőrzése során 

pedig köteles bemutatni:  

 

Nem veszélyes hulladékok kapcsán  

1. Szállítójegy járművenként  

2. Kezelő által kiállított mérlegjegy járművenként  

3. Kezelő által kiállított befogadói nyilatkozat elszámolási időszakonként  

 

Veszélyes hulladék kapcsán  

1. Szállítójegy járművenként  

2. Hiánytalanul kitöltött, termelő (átadó), szállító / kezelő/ártalmatlanító (átvevő) által aláírt SZlap, vagy  

3. Hiánytalanul kitöltött termelő (átadó), szállító (gyűjtőjárat üzemeltető) / ártalmatlanító (kezelő, kereskedő) által aláírt 

Gy-lap,  

  

3.6 Az érvényes Vállalkozási szerződés alapján a munkaterületről történő hulladékelszállításhoz kapcsolódó alábbi 

dokumentumokat az Alvállalkozó köteles minden hó 25-ig a Megrendelő képviselője (építésvezető és a művezető) felé digitális 

és nyomtatott formában leadni.  

 

Elszámolási időszakra vonatkozó  

1. Veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartó lapok  

2. Kezelő által kiállított befogadói nyilatkozatok  

3. Veszélyes hulladék szállításkísérő dokumentumok (SZ és Gy lapok)  

  

3.7 Az Alvállalkozó köteles a tevékenysége során keletkezett, saját tulajdonát képező veszélyes és nem veszélyes hulladék 

kezelésére vonatkozó, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet illetve a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet által előírt 

nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettséget betartani.   

   

4  Alvállalkozó levegőtisztaság-védelemmel összefüggő kötelezettségei  

Az Alvállalkozó a szerződés tárgyát képező Munka teljes időtartama a levegőterhelés – csökkentése érdekében köteles:  

4.1  A szállítójárműveinek munkaterületről történő kihajtásakor a közutakra való sár és porfelhordást megelőzni.  

4.2  A felhordott/szétszóródott sarat/port haladéktalanul kézi/gépi sepréssel eltávolítani.  

4.3  Szóródó anyagot közúton kizárólag ponyvázott gépkocsin / fedett konténerben szállítani.  

4.4  Ömlesztett anyag depóknál rendezett depókialakítással csökkenteni a diffúz kiporzást.  

4.5  A munkaterületen szigorúan tilos hulladékot égetni.  

  

5 Alvállalkozó földtani közeg-, felszíni/felszín alatti vizek védelmével összefüggő kötelezettségei Az Alvállalkozó a 

szerződés tárgyát képező Munka teljes időtartama a földtani közeg-, felszíni/felszín alatti vizek védelme érdekében köteles:  

5.1 A veszélyes anyag elcsöpögésével, elfolyásával járó tevékenységet (üzemanyag feltöltés, veszélyes hulladékgyűjtés) 

kizárólag megfelelő műszaki védelem (kármentő tálca) alkalmazása mellett végezni.  

5.2 A munkagépek üzemanyag-ellátását tartálykocsikkal erre a célra kijelölt helyen végezni.  
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5.3 Gépjárművek, munkagépek mosása a munkaterületen/ felvonulási területen tilos. Az Alvállalkozó a munkagépek / 

tehergépjárművek mosását kizárólag engedélyes gépjárműmosóban végezheti.   

5.4 Az Alvállalkozó köteles a gépjárművek, munkagépek időszakos karbantartásra, nagyjavítására szakszervizt igénybe venni. 

Gépjármű/munkagép javítása (olajcsere, stb.) a munkaterületen tilos!   

5.5 Gépjárművek, munkagépek napi karbantartása a felvonulási területen kizárólag az illetékes építésvezető írásos 

jóváhagyásának birtokában végezhető. Az Alvállalkozó ez esetben köteles a javítás időtartamára gondoskodni a megfelelő 

műszaki védelemről, illetve a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállításáról.   

  

6  Ellenőrzés, következmények  

6.1  Az Alvállalkozót a Megrendelő kijelölt képviselője, vagy környezetvédelmi megbízottja a szerződés tárgyát képező Munka 

teljes időtartama alatt jogosult tervezett, és alkalomszerű bejárások során ellenőrizni, melyekről jegyzőkönyv készül.   

6.2  Amennyiben az ellenőrzés során a Megrendelő kijelölt képviselője, vagy környezetvédelmi megbízottja megállapítja, hogy az 

Alvállalkozó a teljesítés során az AÁSZF 1/B melléklet 1., 2., 3., 4., 5. pontjaiban összefoglalt előírásokat, vagy a hatályos 

környezet- és természetvédelmi jogszabályi kötelezettségeket nem teljesítette /megszegte, a jogsértő állapotról készült 

fényképeket tartalmazó  jegyzőkönyv csatolásával javaslatot tesz a Megrendelő felé az alábbiakban feltüntetett 

szerződésszegési díjak kötbérként történő érvényesítésére.   

6.3  A felszámított kötbérről – és esetleges egyéb felmerült költségeiről – a Megrendelő számlát nyújt be, melynek összegét 

beszámítja az Alvállalkozó esedékes számlájának kifizetésekor és csak a különbözetet fizeti ki.  

6.4  A kötbér(ek) megfizetése nem mentesíti az Alvállalkozót a jogellenes állapot megszüntetése, illetve  a szerződésszegés egyéb 

következményei valamint az irányadó jogszabályokban foglalt súlyosabb jogkövetkezmények alól.   

6.5  Az Alvállalkozó által okozott környezeti károk elhárításának felelőssége és költségei az Alvállalkozót terhelik.  

  

  

7  Környezetvédelmi hiányosságok miatt érvényesíthető szerződésszegési kötbér jegyzéke  

  

Sorszám  
Környezetvédelmi hiányosságok, megállapítások  

Szerződésszegés díja (kötbér) Egyéb 

intézkedések  

1.  Engedély  nélküli,  a  munkához  kapcsolódó,  környezet-  és  
természetvédelemi tárgyú külső kommunikáció folytatása  

100.000.- Ft  
Ismételt előfordulás esetén szerződésbontás  

2.  A munkavégzés közben bekövetkező környezeti havária jelentésének elmulasztása   25.000.- Ft  
havária elhárítás esetleges költségeinek  

áthárítása   

3.  Veszélyes anyagok/ készítmények nem a gyári csomagolásban és/vagy nem azonosítható 

edényben történő munkaterületi tárolása.  
25.000.- Ft / alkalom  

Megfelelő csomagoló edény pótlása  

4.  Veszélyes anyagok/készítmények munkaterületi tárolására és felhasználására vonatkozó 

szabályokat be nem tartása  
25.000.- Ft / alkalom Oktatásra 

kötelezés  

5.  Veszélyes anyagok/készítmények biztonsági adatlapjainak hiánya  5.000.- Ft / anyag/készítmény Adatlapok pótlása  

6.  Környezetvédelmi azonosítók (KÜJ/ KTJ szám) hiánya  50.000.- Ft  
Munkafolyamat felfüggesztése azonosító számok pótlásáig  

7.  Környezetvédelmi engedély– hulladékszállítási, -begyűjtési, -kereskedelmi, -kezelési 

engedély- köteles tevékenység engedély nélküli folytatása  
200.000.- Ft  

Munkafolyamat felfüggesztése  
Engedéllyel rendelkező alvállalkozóval történő kiváltás  

Ismételt előfordulás esetén szerződésbontás  

8.  Alapanyagok, a munka során keletkezett bontott szerkezeti elemek rendezetlen tárolása, 

rendetlen munkaterület, megfelelő feliratozás hiánya  
10.000.- Ft/ alkalom Területrendezés, 

felirat pótlás  

9.  Rendezetlen munkaterület, eldobált kommunális és élelmiszer eredetű csomagolási hulladék  10.000.-Ft/ alkalom  
Hulladék összeszedéséig a munka felfüggesztése  
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10.  A keletkezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése nem elkülönített, nem környezetterhelést 

kizáró módon történik, nem áll elegendő mennyiségű gyűjtőedény rendelkezésre.    
30.000.- Ft/ alkalom  

Gyakoribb hulladékelszállítás elrendelése  
Gyűjtőedény számának növelése  

11.  A keletkezett építési bontási hulladékok gyűjtése nem megfelelő, egyéb hulladékkal 

(kommunális hulladékkal, egyéb hulladék építőanyaggal) kevert  
30.000.-Ft / alkalom  

Depózási gyakorlat felülvizsgálatának, módosításának 

elrendelése  

12.  A veszélyes hulladékok gyűjtése nem elkülönített, nem környezetkárosítást kizáró módon 

történik  
50.000.-Ft / alkalom  

Munkavégzés felfüggesztése,  veszélyes 
hulladék összegyűjtése,  

szennyezés- elhárítás esetleges költségeinek  
áthárítása  

13.  Hulladék keletkezéshez kapcsolódó nyilvántartó nyomtatványok hiánya / nem megfelelő 

gyakorisággal történő vezetése  
15.000 Ft/alkalom Pótlás  

14.  Hulladék elszállításhoz kapcsolódó bizonylatok hiánya   15.000 Ft/alkalom Pótlás  

15.  Munkaterületről történő kihajtáskor közutakra való sár és porfelhordás  30.000.-Ft / alkalom Burkolt utak 

tisztítása  

16.  Szóródó anyag ponyvatakarás / fedés nélkül közúti szállításra történő előkészítése   30.000.-Ft / jármű  
Fedés / ponyvázás pótlása  

17.  Munkaterületen történő hulladékégetés  30.000 Ft/alkalom  
Ismételt előfordulás esetén szerződésbontás  

18.  Veszélyes anyag elcsöpögésével, elfolyásával járó tevékenység (üzemanyag feltöltés, 

veszélyes hulladékgyűjtés) végzése műszaki védelem alkalmazása nélkül  
30.000 Ft/alkalom  

szennyezés- elhárítás esetleges költségeinek áthárítása  
Pótlás  

19.   Gépjármű/munkagép mosása a munkaterületen  30.000 Ft/alkalom  
Ismételt előfordulás esetén szerződésbontás  

20.   Gépjármű/munkagép javítása (olajcsere) a munkaterületen  50.000 Ft/alkalom  
Ismételt előfordulás esetén szerződésbontás  

21.   Gépjármű/munkagép napi karbantartás illetékes építésvezető írásos jóváhagyása nélkül  50.000 Ft/alkalom  
szennyezés- elhárítás esetleges költségeinek áthárítása  

Ismételt előfordulás esetén szerződésbontás  

  

Amennyiben az Alvállalkozó felszólítás ellenére nem szünteti meg a kifogásolt állapotot, úgy a Megrendelő jogosult azt Alvállalkozó 

költségére elvégezni vagy más vállalkozóval elvégeztetni.  

  

  
  


