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A környezetvédelmi szabályzat feladata a Jankovits Engineering Kft. tevékenységeinek, a 
környezeti elemek védelmét szolgáló szabályozása, ennek érdekében a technológiai 
folyamtokban az elérhető legjobb technika alkalmazása, a keletkező káros szennyezések és 
ártalmak feltárása, a megelőzés folyamatának megszervezése és ellenőrzése.  
 
 Célja: a Jankovits Engineering Kft. tevékenységének - a környezeti elemek védelmét, a 
környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló - 
szabályozása, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
előírásainak figyelembevételével.  
 
Területi hatálya kiterjed a Jankovits Engineering Kft. tulajdonában lévő, illetőleg a Jankovits 
Engineering Kft. által üzemeltetett, bérelt létesítményekre, területekre. 
 
Személyi hatálya kiterjed a Jankovits Engineering Kft. alkalmazotti vagy szerződéses 
jogviszonyban állókra, valamint minden egyéb, olyan szerződéses jogviszony alapján érintett 
személyre, melynél az egyik szerződő fél a Jankovits Engineering Kft. 
 
Hulladékgazdálkodás 
 
A Jankovits Engineering Kft. munkatársai kötelesek a tevékenységük során képződő 
hulladékok kezeléséről a jogszabályban meghatározott módon gondoskodni.  

 
A hulladékgazdálkodás komplex tevékenység, mely magában foglalja a Jankovits Engineering 
Kft. különböző tevékenységei során keletkező hulladékok keletkezésének felügyeletét, a 
keletkező hulladékok megfelelő módon történő gyűjtését, tárolását, elhelyezéséről történő 
gondoskodást. 
 
A környezetkímélő hulladékgazdálkodás az alábbi alapelvek és prioritások figyelembevételét 
jelenti: 
 
➢ A Jankovits Engineering Kft. minden tevékenységét úgy kell megtervezni és végezni, hogy 

a keletkező hulladék mennyisége és veszélyessége a lehető legkisebb legyen. 
➢ A keletkező hulladékokat a lehető legnagyobb arányban kell hasznosítani. 
➢ A nem hasznosítható hulladékokat környezetvédelmi követelményeket kielégítő módon 

ártalmatlanítani kell. 
 
A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység a jogszabályok előírásai szerint történik. 
 
A Jankovits Engineering Kft. különböző tevékenységeiből származó hulladékok: 
 
➢ Nem veszélyes hulladéknak megfelelő hulladékok 

• A dolgozók napi ellátása, tevékenysége folyamán keletkező, kevert települési 
hulladékok 

• A különféle technológiákból származó, nem veszélyes hulladékok  
➢ Veszélyes hulladékok, a veszély jellegétől függően: 

• Vegyi összetételük miatt veszélyes hulladékok 
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A Környezetvédelmi Szabályzat a jogszabályok előírásai szerint, a Jankovits Engineering Kft.-
ben folytatott tevékenységek során keletkező valamennyi hulladékra. 
 
A nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 
 
Gyűjtés, tárolás 
 
A hulladékokat a keletkezés helyén a hasznosítható, és más-más módon kezelendő alábbi 
hulladékfajták szerint, szelektíven kell gyűjteni.  

➢ kevert települési hulladék 
➢ papír és karton csomagolási hulladék 
➢ műanyag csomagolási hulladék 
➢ irodaszerek  
➢ fém hulladék 
➢ műanyag 
➢ egyéb hulladékok 
 

A nem veszélyes  hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon 
kell gyűjteni. A szelektíven összegyűjtött egyes frakciókat a számukra kijelölt edényzetben és 
helyen kell - a környezetet nem veszélyeztető módon - ideiglenesen tárolni. A különböző 
típusú hulladékok tárolását szolgáló gyűjtőedényeket jelöléssel vagy speciális kialakítással 
(más alakú, más színű edény) meg kell különböztetni egymástól.  
 
Szállítás, ártalmatlanítás 
 
➢ A nem veszélyes hulladékot kezelésre, az erre feljogosított és érvényes engedéllyel 

rendelkező kezelőnek illetve a, területileg illetékes közszolgáltatónak kell átadni.  
➢ Gondoskodni kell a hulladék rendszeres elszállításáról. 
 
Hulladékhasznosítás 
 
➢ Törekedni kell a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására. 
➢ A hasznosítható hulladékokat hasznosításra, az erre feljogosított és érvényes 

környezetvédelmi engedéllyel rendelkező hasznosító cégnek kell átadni.  
➢ Gondoskodni kell a hulladék rendszeres elszállításáról. 
 
 

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek folyamata a keletkezéstől az 
elszállításig 
 
 

A veszélyes hulladékok gyűjtése, a gyűjtőedényekkel szemben támasztott követelmények  
 
➢ A veszélyes hulladékot a kommunális hulladéktól és az egyes hulladékfajtákat egymástól 

elkülönítve kell gyűjteni. 
➢ A gyűjtőedény minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a nem veszélyes  

hulladéktól megkülönböztethető kell, hogy legyen. Méretének megválasztásánál 
figyelembe kell venni a veszélyes hulladék mennyiségét. 

➢ A veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőeszköz a hulladék fajtájától függően: 
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• Vegyi összetételük miatt veszélyes hulladékok 
❖ A hulladékot a keletkezés helyén elkülönítve, környezetszennyezést kizáró 

edényzetben, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak megfelelően, műanyag 
vagy fém gyűjtőedényben,  tartályban,  hordóban kell gyűjteni. 

❖ Egyéb, üzemeltetési, irodai, stb. hulladékot a hulladék fizikai és kémiai 
tulajdonságainak, a hasznosítás vagy ártalmatlanítás módjának és a fogadási 
feltételeknek megfelelő edényben kell gyűjteni. 

 
A hulladékszállításra történő előkészítése, csomagolása 
 
➢ A veszélyes hulladékot - a hulladék fizikai-kémiai tulajdonságát figyelembe véve - 

biztonságos szállításra alkalmas módon kell csomagolni.  
➢ A veszélyes hulladékot tartalmazó csomagoló eszközön fel kell tüntetni: 

• az “SZ” szállítási lap sorszámát, 

• a hulladék azonosító kódját, 

• a hulladék megnevezését, 

• a hulladék tulajdonosának nevét, 
➢ Minden szállításra kerülő csomagolóeszköznek az ADR szabályzatok szerinti minősítése 

szükséges.  
➢ Vegyszerek esetén a gyűjtőeszközt biztonságosan le kell zárni. 
 
Belső szállítás 
 
➢ A szelektíven összegyűjtött hulladékot – ha a keletkezés helyén valamilyen oknál fogva 

nem tárolható – az üzemi gyűjtőhelyre kell vinni.  
➢ A szállítási útvonalakat úgy kell meghatározni, hogy a hulladék szállítása az ún. “tiszta 

anyagszállítás”-sal ne ütközzék, sem személyek, sem tárgyak számára ne jelentsen 
veszélyt, ne akadályozza a létesítmény tevékenységét, ne okozzon a megengedettnél 
nagyobb zajterhelést. 

➢ Egyéb veszélyes hulladék belső szállítását lezárt edényben, a hulladék milyenségétől 
függő tűz- és munkavédelmi előírások figyelembevételével kell végezni.  

 
 
A hulladékok átmeneti tárolása 
 
➢ A Jankovits Engineering Kft. minden területén, ahol veszélyes hulladék képződésével kell 

számolni, megfelelő tároló helyet kell kialakítani a keletkező veszélyes hulladékok 
átmeneti tárolása céljából, az elszállítás, ill. végleges ártalmatlanítás előtt.    

➢ A veszélyes hulladékot a tároló helyen olyan zárt edényzetben kell tárolni, mely 
biztosítja, hogy a hulladék környezetszennyezést ne okozhasson.  

➢ Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhellyel - mely lehet nyílt vagy zárt téri - szemben 
támasztott környezetvédelmi követelmények: 

• A gyűjtőhelyhez vezető közlekedési útvonalat szilárd burkolattal kell ellátni, a tárolást 
folyadékzáró aljzaton kell megoldani. Az üzemi gyűjtőhelyet illetéktelenek 
behatolását megakadályozó módon kell körülkeríteni. Gondoskodni kell arról, hogy a 
csapadékvíz legfeljebb a másodlagos hulladékgyűjtő edényzettel (konténer) 
érintkezzen, ennek érdekében a gyűjtő konténer tetejét nem szabad nyitott 
állapotban hagyni. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyezet zárva kell tartani és 
“Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely” felirattal kell ellátni.  
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➢ Figyelemmel kell lenni arra, hogy az üzemi gyűjtőhelyet a szállító jármű könnyen 
megközelíthesse. 

➢ A Jankovits Engineering Kft. rendelkezik a hatóság által jóváhagyott veszélyes hulladék 
üzemi gyűjtőhely működési szabályzattal. 

 
Külső szállítás 
 
➢ Az üzemi gyűjtőhelyről a veszélyes hulladékot a kezelés, ártalmatlanítás helyszínére kell 

szállíttatni. 
➢ A veszélyes hulladék elszállítását, a környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes 

hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó engedélyével rendelkező hulladékszállító 
társaság, szerződésben meghatározott módon és feltételekkel végzi.  

➢ A szállító jármű és a szállítás körülménye meg kell, hogy feleljen az ADR előírásainak.  
A szállító a veszélyes hulladékot az „SZ” szállítási lap vagy „Gy” gyűjtési lapon feltüntetett 
kezelőnek köteles átadni.  

➢ A veszélyes hulladékot az e célra rendszeresített gyűjtőedényekkel együtt kell elszállítani. 
  A szállító biztosítja az elszállított gyűjtőedények cseréjét. 
 
Ártalmatlanítás 
 
A veszélyes hulladék szakszerű ártalmatlanításával (amennyiben saját erőből nem 
megoldható), a környezetvédelmi hatóság, ezen tevékenységre vonatkozó engedélyével 
rendelkező hulladékkezelő társaságot kell megbízni.  
 
 
A hulladékgazdálkodás adminisztratív feladatai 
 
A hulladékok kezelésének adminisztrációja, a nyilvántartások, bejelentések határidőre 
történő elkészítése, a dokumentumok őrzése környezetvédelmi felelős feladata.  
 
A veszélyes hulladék átadás-átvétel dokumentációja 
 
➢ A veszélyes hulladékok útját a keletkezéstől az ártalmatlanításig dokumentumokkal kell 

kísérni.  
➢ A hulladéknak a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyről vagy a keletkezés helyéről 

történő elszállítása (külső szállítás) esetén szállítólevelet kell kiállítani. A szállítólevél 
tartalmazza az átvétel dátumát, az átadó és az átvevő nevét, az átvett hulladék 
fajtánkénti mennyiségét (amennyiben nincs lehetőség mérésre, a konténer v. csomag 
számát), melyet a termelő és a szállító aláírásával igazol. A szállítólevél egy példánya a 
termelőnél marad. 

➢ A veszélyes hulladékot termelő köteles minden veszélyes hulladék szállítmányt a 4 
példányos, általa kitöltött “SZ” szállítási lappal ellátni. A szállítási lap 4. példánya a 
termelőnél marad. A 3. “A kezelő visszaküldi a termelőnek” példányt a kezelő aláírása 
után a számlával együtt 30 napon belül visszaküldi a termelőnek. Az “SZ” szállítási 
lapokat 10 évig nem selejtezhetők.  

 
 
 
Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység 
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➢ A veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel kapcsolatos minden tevékenységet 

úgy kell megszervezni, hogy a veszélyes anyag a tevékenység során az egészséget, illetve 
a környezetet ne veszélyeztethesse, ne károsíthassa. 

➢ A veszélyes anyagokat és készítményeket élővízbe, közcsatornába és talajba juttatni 
Tilos! 

➢ A veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység csak igazolható módon 
bejelentett vagy törzskönyvezett veszélyes anyaggal, illetve bejelentett veszélyes 
készítménnyel végezhető, a felhasznált anyag vagy készítmény adatait, a kezelés és 
tárolás feltételeit, a hulladékkezelésre, szállításra vonatkozó előírások betartásával 
végezhető. 

➢ A veszélyes anyaggal, veszélyes készítménnyel végzett tevékenységet be kell jelenteni az 
ÁNTSZ a tevékenység gyakorlásának helye szerint területileg illetékes intézetének.  

➢ A mérgező hatású veszélyes anyagokról és készítményekről naprakész nyilvántartást kell 
vezetni. Ennek tükröznie kell a beszerzés dátumát, az anyag beszerzett, tárolt és kiadott 
(felhasznált) mennyiségeit, egyszerűsített anyagmérleg jelleggel.  

 
 
A veszélyes anyagok szállításának szabályai 

 
A veszélyes anyagok és készítmények szállítása során az élet, a testi épség és a környezet 
veszélyeztetésének kockázatát minimálisra kell csökkenteni. 
 
Telephelyen belüli szállítás (anyagmozgatás) 
 
➢ Az anyagokat csak olyan csomagolóanyagban szabad szállítani, amelyből szállítás közben 

nem szóródhat szét, nem ömölhet ki és el nem párologhat.  
➢ A szállítmányt kísérő személy köteles biztosítani, hogy a veszélyes anyag illetéktelen 

személyek kezéhez ne jusson.  
➢ A szállítás közben törés vagy más ok folytán kiömlött vagy szétszóródott anyag 

közömbösítéséről a szállító azonnal köteles gondoskodni. 
 
Telephelyek közötti közúti szállítás  
 
➢ A veszélyes anyagok közúti szállítására az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 

Szállításáról szóló Európai Megállapodás) előírásai az irányadók.  
➢ A szállítást végző gépkocsinak és a gépkocsivezetőnek ADR vizsgával kell rendelkeznie. A 

szállítás megkezdése előtt biztosítani kell számára a szállítandó anyagok tételes 
mennyiségi listáját.   

 
Nyilvántartások 
 
A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról, hulladék fajtánként külön-külön 
megadott nyilvántartó lapot kell vezetni. A nyilvántartások a veszélyes hulladék esetében a 
tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladék esetében 5 évig nem selejtezhetők. 
 
Anyagmérleg 
 
A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységekről anyagmérleget kell készíteni. 
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Rendszeres adatszolgáltatás 
 
➢ A keletkezett hulladékokról évente egy alkalommal (tárgyévet követő év március 1.-ig) 

adatokat kell szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság felé.  
 
Hulladékkezelési szabályozás  
 
➢ A hulladékok gyűjtése, belső, külső, szállítása összehangolt, tervszerű, pontosan 

szabályozott tevékenység kell, hogy legyen. A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 
folyamatát, a tevékenységek szervezeti, személyi, tárgyi feltételeit, felelőseit 
munkautasítások szabályozzák. 

➢ A szabályozást a környezetvédelmi felelős készíti a környezetvédelmi megbízott szakmai 
segítségével. A Jankovits Engineering Kft. ügyvezetője felelős azért, hogy a szabályozás 
előírásait a dolgozók megismerjék és betartsák. 

➢ A szabályozást a dolgozók számára hozzáférhető helyen kell tartani, igény esetén a 
környezetvédelmi felügyelőség, ill. az ÁNTSZ ellenőrzést végző szakemberének be kell 
mutatni.  
 

 
Levegőtisztaság-védelem 
 
A Jankovits Engineering Kft.-ben folytatott tevékenységek során gondoskodni kell a 
levegőtisztaság-védelmi szabályok betartásáról a jogszabály előírásai szerint. 
A légszennyezést okozó tevékenységeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell 
végezni.  
Biztosítani kell a tevékenység folytatásához szükséges, levegőterhelést okozó anyagok 
felhasználásának minimalizálását. 
 

 
Légszennyező források üzemeltetésének feltételei 
 
Helyhez kötött légszennyező pontforrásnak minősül valamennyi kémény és kürtő, amelyen 
káros gőzök és gázok kerülnek a környezetbe. 
 
A Jankovits Engineering Kft. technológia során ezek lehetnek: 
➢ elszívó berendezések,  
➢ kazánok kéményei,  
➢ áramfejlesztő generátorok kéménye, 
➢ egyéb, légszennyező anyagokat kibocsátó források. 
 
A helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítéséhez, működtetéséhez és mindennemű 
változtatásához a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása és/vagy engedélye 
szükséges.  
A légszennyező pontforrás üzemeltetése során a hatósági engedélyek előírásai szerint kell 
eljárni. 
A jogszabályban vagy a környezetvédelmi hatóság határozatában megállapított kibocsátási 
határértékek nem léphetők túl. 
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A légszennyező anyagok kibocsátását és a kibocsátási értékeket, a levegővédelmi 
követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni kell. A kibocsátás ellenőrzése történhet 
méréssel vagy számítással.  

 
Víz- és talajvédelem 
 
A szennyvízelvezető műbe károsító (szennyező, mérgező) anyagokat - a meghatározott 
mértéket meghaladó mértékben - tartalmazó szennyvizet bevezetni tilos.  
 
A szennyvízelvezető közműbe bocsátott szennyvizek szennyezőanyag-tartalmának 
csökkentése 

 
A Jankovits Engineering Kft. működése során keletkező szennyvizek döntő hányadának 
elvezetése közműves szennyvízelvezető műbe történik.  
A keletkezett szennyvíz szennyezőanyag-tartalma függ az alkalmazott technológiától, a 
felhasznált és a szennyvízbe bocsátott anyagok milyenségétől és mennyiségétől.   
 

 
 
A talaj és a talajvíz szennyezésének elkerülése 
 
➢ Az egyes térburkolat nélküli udvar területeket, az igénybevételnek megfelelő burkolattal 

kell ellátni. A térburkolattal ellátott felületek karbantartását, takarítását a téli időszakban 
fokozott gonddal kell végezni. (Jég-hómentesítés sózás nélkül!) 

➢ Az újonnan kialakításra kerülő burkolások tervezésénél körültekintően kell meghatározni 
azok lejtését, úgy, hogy a víz elvezetése a csatornaszemek irányába történjen. A 
csatornaszemek kialakításánál figyelembe kell venni a burkolt felület területét, valamint 
az elmúlt évek átlagos csapadékmennyiségét.  

➢ Nagyobb felület kialakításakor homok- és olajfogó telepítése elengedhetetlen. 
 
A Jankovits Engineering Kft. tevékenységeiből adódó zajártalmak csökkentése 
 
A Jankovits Engineering Kft. alaptevékenysége káros környezeti zajterhelést önmagában nem 
jelent, azonban a kiszolgáló tevékenységek közül zajforrásnak minősülhetnek az alábbiak: 

• karbantartó műhelyek 

• kazánházak 

• légtechnikai berendezések (elszívók) 

• személy- és tehergépkocsi-forgalom  
 
A környezeti zajterhelés megelőzése, a zajvédelmi követelmények betartása az alábbi 
műszaki és szervezési feladatok megoldását teszi szükségessé: 
➢ A területrendezés során, a környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó és a zajtól, illetőleg 

rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni, 
hogy a zaj és rezgés ne haladja meg a megengedett zaj-, illetőleg rezgésterhelési 
határértékeket.  

➢ Új létesítmények tervezésénél, beruházásánál, új gépek, műszerek, berendezések 
üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket. 

➢ A meglévő zaj- és rezgésforrások által okozott veszélyes mértékű zajt és rezgést - a 
zajforrásoknak a környezettől való izolálásával, hangelnyelő felületek, hangtompítók 
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alkalmazásával, működésük időbeli korlátozásával - fokozatosan, tervszerűen 
csökkenteni kell.  

➢ A gépjárművek zajkibocsátásra és rezgésre vonatkozó üzemeltetési feltételeit a 
jogszabály előírásai szerint kell biztosítani. A gépkocsiforgalom csökkentésével, a 
sebesség korlátozásával a zajterhelés csökkenthető.  

 
Rendkívüli események 
 
Ha üzemzavar, baleset vagy más rendkívüli esemény következtében a környezetet veszély 
fenyegeti vagy környezetkárosítás következik be, haladéktalanul intézkedni kell az alábbiak 
szerint: 
➢ Értesíteni kell a környezetvédelmi munkatársat és a környezetvédelmi megbízottat. 
➢ A környezetvédelmi munkatárs a történtekről részletesen tájékoztatja az ügyvezetőt. 
➢ Indokolt esetben a környezetvédelmi munkatárs bejelentést tesz a környezetvédelmi- és 

a közegészségügyi hatósághoz. A továbbiakban az Ő utasításuk szerint jár el.  
 
Az esemény helyszínén: 
➢ Intézkedni kell a további veszély elhárítása érdekében.  
➢ Személyi sérülés, baleset esetén elsősegélynyújtásról kell gondoskodni.  
➢ A környezetvédelmi kár elhárításánál a környezetvédelmi vezető utasítása szerint kell 

eljárni.  
➢ Az eset kivizsgálása után a felelősökkel szemben felelősségre vonást és szankcionálást 

kell alkalmazni.  
 
A környezetvédelmi veszélyek és balesetek megelőzése érdekében: 
➢ Minden esetben be kell tartani a Jankovits Engineering Kft. Munkavédelmi-, Tűzvédelmi- 

és Környezetvédelmi Szabályzatok biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásait!  
➢ A váratlan eseményekre a veszélyes anyagokkal történő munkavégzés és az egyéb 

veszélyforrások helyszínén kárelhárítási tervet kell készíteni.  
 
Környezetvédelmi oktatás, továbbképzés 
A környezetvédelmi oktatás célja, hogy minden dolgozó megismerje a munkaköréhez 
kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat, előírásokat.  
 
A dolgozók előzetes környezetvédelmi oktatása 
➢ Munkába álláskor minden dolgozót, elméleti és gyakorlati környezetvédelmi oktatásban 

kell részesíteni.  
➢ A dolgozónak meg kell ismernie a hulladékkezelési szabályozások Őt érintő 

rendelkezéseit. 
➢ Az oktatások dokumentálása  

• az oktatási naplóban történik.  
 
 
A környezetvédelmi szabályzatokat mindenki számára elérhetővé kell tenni és gondoskodni 
kell arról, hogy előírásait a dolgozók megismerjék.  
 
A környezetvédelmi felelős köteles rendszeresen felülvizsgálni a környezetvédelmi 
szabályzatokat, a szabályzat rendelkezéseit érintő jogszabályváltozásokat és a szükséges 
módosításokat elvégezni. 


