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KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő
köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben
előírtak szerint végezni.
A Kft. környezetvédelmi megbízottja a környezetvédelmi előírások betartását rendszeresen és
szúrópróba-szerűen ellenőrzi.
Bármilyen rendkívüli esemény következtében bekövetkezett súlyos környezetszennyezés
esetén a környezetvédelmi megbízott jogosult a környezetszennyező tevékenység azonnali
leállítására az érintett jogi személy vezetőjének egyidejű tájékoztatásával a szolgálati út
mellőzésével is, de 24 órán belül köteles erről jegyzőkönyvet készíteni.
A telephelyen működő minden jogi személy kizárólagosan felel a környezetvédelmi
jogszabályok általa történő megszegéséből adódó bárminemű jogkövetkezményért.
A környezet védelmének általános szabályairól az 1995. évi LIII. törvény rendelkezik.
Környezetvédelmi területek
I. Hulladékok
Általános előírások
Hulladéknak minősül minden olyan termelési, vagy egyéb tevékenység során képződő,
visszamaradó anyag, ami a Hulladékgazdálkodási törvény 3. §-ban meghatározottak és a
98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet alapján hulladékká minősíthető, valamint a
16/2001.(VII.18.) KöM rendeletben szerepel.
Minden hulladék termelőnek, akinél évi 200 kg-nál több veszélyes hulladék, vagy évi 2000
kg-nál együttesen több veszélyes és nem veszélyes ipari hulladék keletkezik, illetve a cég
(Kft., Bt., Rt.) létszáma a tíz főt eléri, a 164/2003.(X.8.) Korm. rendelet alapján, a rendelet
mellékletében szereplő KAR lapokon be kell jelentkezni a környezetvédelmi hatósághoz.
A keletkezett hulladékokról azon önálló jogi személyeknek, akik a 164/2003.(X.8.) Korm.
rendelet hatálya alá esnek, minden év március 1-ig jelentést kell tenni a környezetvédelmi
hatóság felé.
A hulladékok tárolása és szállítása
Minden hulladékot eredményező technológiát alkalmazó önálló jogi személy köteles a
hulladékokat a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet alapján szelektíven gyűjteni.
A gyűjtőedényeket le kell zárni, a külsején fel kell tüntetni a tartalom megnevezését, EWC
kódját, a hulladék termelőjének nevét, címét.
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A keletkezett hulladékokról a 164/2003.(X.8.) Korm. rendelet alapján nyilvántartást
(üzemnaplót) kell vezetni, mely nem selejtezhető és a felügyeleti szerveknek, valamint a Kft.
környezetvédelmi megbízottjának bármikor be kell tudni mutatni.
A telephelyen kizárólagos joggal a DESIGN Kft. rendelkezik veszélyes és nem veszélyes
ipari hulladék gyűjtési- és átvételi tevékenységhez szükséges engedéllyel. A kommunális
hulladék szállítását a FKF Zrt. végzi.
A hulladék-gyűjtőhelynek zártnak kell lenni, a kulcsot a hulladék-gyűjtőhely kezelőnek kell
őrizni.
A szállítás bizonylatai
A veszélyes és nem veszélyes ipari hulladékok bármelyikének telephelyen kívülre, illetve a
Design Kft. által üzemeltetett hulladékgyűjtő területre történő szállítása csak a környezetvédelmi előírások betartásával és pontosan kitöltött szállítólevéllel - és veszélyes hulladékok
esetében még - "SZ jegy"-gyel történhet.
Az SZ jegyet az önálló jogi személy környezetvédelmi megbízottja adja ki, majd a visszaigazolást követően az arról készült másolatot a Kft. környezetvédelmi megbízottjának 5 munkanapon belül megküldi.
A veszélyes áruk és hulladékaik szállítására a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben és az
ADR-ben lévő előírásokat kell alkalmazni, ill. betartani.
Bérleti szerződésben foglalt hulladékszállítás tartalma
A Felikon Kft. a bérleti szerződés keretében csak a kommunális szemét elszállítását vállalta,
minden egyéb hulladék elszállítása a Bérlő feladata és költsége. A Felikon Kft. 2015. január
01-jétől bevezette a szelektív hulladékgyűjtést. A Bérlők kötelesek a kommunális hulladékot
4 részre válogatni, és azokat a szabályzat mellékletét képező térképen feltüntetett helyeken
elhelyezett konténerekben elhelyezni. A szelektív gyűjtés kategóriái:
- Műanyag
- Papír
- Vegyes csomagolási hulladék
- Az előzőekbe nem tartozó kommunális hulladék
II. Levegőszennyezés
Levegőszennyezésnek minősül minden olyan termelési vagy egyéb tevékenység során képződő és a levegőbe kerülő anyag, amit a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 3. §-a határoz meg.
A légszennyező anyagokat és a pontforrások üzemóráit évente a használó önálló jogi
személynek forrásonként jelenteni kell a Kft. környezetvédelmi megbízottja felé, aki a
21/2001. (II.14.) Korm. rend., a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rend. és a 10/2001.
(IV.19.) KöM rend. alapján a bejelentett forrásokról éves jelentést készít, amit minden év
március 31-ig kell benyújtani az előző évre vonatkozóan a környezetvédelmi hatósághoz.
Légszennyező anyagok változása esetén a változást 30 napon belül az érintett jogi személynek
forrásonként jelentenie kell a Kft. környezetvédelmi megbízottja felé, aki a 21/2001. (II.14.)
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Korm. rendelet és a 120/2001. (VI.30.) Korm. rendelet alapján a változás-jelentést elkészíti,
amit a változástól számított 60 napon belül kell benyújtani környezetvédelmi hatósághoz.
Minden új épület, berendezés vagy technológia tervezésénél, ill. a meglévők rekonstrukciójánál, módosításánál a légszennyezésre vonatkozó törvényeket és határozatokat figyelembe kell
venni. A terveket a Kft. környezetvédelmi megbízottjával is véleményeztetni kell.
A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzésére és vizsgálatára a 17/2001. (VIII.3.)
KöM rendelet az irányadó.
III. Vízgazdálkodás
Általános előírások
A vízgazdálkodásról az 1995. évi LVII. törvény és a 2001. évi LXXI. törvény rendelkezik.
Vízszennyező anyagnak minősül minden olyan termelési vagy egyéb tevékenység során
képződő és a vízbe kerülő anyag, amit a 7/2002. (III.1.) KöM rendelet és a 9/2002. (III.22.)
KöM-KöViM együttes rendelet annak minősít.
Szennyvizek felosztása



Kommunális
Ipari: csak megfelelő kezelés és annak dokumentálása után engedhető a közcsatornába. A
kezelésről, a csatornába engedés idejéről és a kiengedett mennyiségről üzemnaplót kell
vezetni, ami nem selejtezhető és a felügyeleti szerveknek, valamint a Kft. környezetvédelmi megbízottjának bármikor be kell tudni mutatni.

Szennyvizek elvezetése
Közcsatornába történik.
Vízkárelhárítás
Az 5 m3/h vízforgalmat meghaladó vízhasználatot elérő és a hatóságok által kijelölt
technológiai szennyvizet eredményező technológiákat alkalmazó önálló jogi személyek a
132/1997. (VIII.24.) Korm. rendelet és a 21/1999. (VII.22.) KHVM-KöM együttes rendelet
alapján vízkár-elhárítási tervet kell készíteni.
IV. Zajártalom
A zajártalommal és a zaj elleni védelemmel kapcsolatosan a 29/2001. (XII.23.) KöM-GM
együttes rendelet, a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet és a 96/2002. (V.5.) Korm.
rendelet az irányadó.
V. Talaj- és felszín alatti vizek védelme
A tevékenység jellegétől függően a tevékenység megkezdése előtt alapjelentést kell tenni a
talaj és felszín alatti vizek szennyezésével kapcsolatban a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet
alapján.
A szennyezés határértékeiről a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet
rendelkezik.
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VI. Veszélyes anyagok kezelésének rendje
Veszélyesnek minősül az az anyag vagy készítmény, amely fizikai, toxikológiai és
ökotoxikológiai sajátosságai alapján az embert és/vagy a környezetet károsíthatja.
Általános előírások
A veszélyes anyagokkal kapcsolatosan a 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000. (XII.27.) EüM
rendelet, a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet, a 13/2001. (IV.20.) EüM-KöM
együttes rendelet és a 3/2002. (II.15.) EüM-KöM együttes rendelet az irányadó.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység
A veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységek alapvető követelménye a tevékenység
megkezdése előtt a veszélyes anyagoknak a Kerületi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálathoz /ÁNTSZ/ történő bejelentése.
A bejelentési kötelezettség alá eső veszélyes anyagok nyilvántartása
A bejelentési kötelezettség alá eső veszélyes anyagokról "nyilvántartást" köteles vezetni
minden raktározó és felhasználó.
Bejelentésre kötelezett veszélyes anyagok nyilvántartását a raktározó és a felhasználók a
hivatalos szerveknek / Fővárosi-, Kerületi ÁNTSZ/ ellenőrzésre bemutatni kötelesek.
A betelt veszélyes anyag nyilvántartási naplót, vagy a nyilvántartást tartalmazó elektronikus
adathordozót a raktározó és a felhasználó által kijelölt személy köteles megőrizni az utolsó
bejegyzéstől számított 10 évig.
A Felikon Kft. környezetvédelmi megbízottja jogosult a veszélyes anyagok nyilvántartásának
mindenkori ellenőrzésére.
Felhasználásra nem került, bejelentésre kötelezett veszélyes anyagokat csak érvényes átvételi
engedéllyel rendelkezővel lehet ártalmatlaníttatni, mint veszélyes hulladékot, a veszélyes
hulladékokra vonatkozó jogszabályok alapján.
Veszélyes anyagok szállítása
A veszélyes anyagok szállítására az ADR-ben lévő előírásokat kell alkalmazni ill. betartani.
VII. Környezetvédelmi feladatok ellátása
A környezet védelme a Kft. teljes területén minden szervezeti egység kötelessége.
A 93/1996.(VII.4.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott környezethasználók esetében
a környezetvédelmi feladatokat a 11/1996. (VII.4.) KTM rendeletben előírtaknak megfelelő
képesítésű környezetvédelmi megbízottnak kell elvégeznie.
A 93/1996.(VII.4.) Korm. rendelet mellékletében nem szereplő környezethasználók esetében
nem szükséges a 11/1996. (VII.4.) KTM rendeletben előírtaknak megfelelő képesítésű környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, de a környezetvédelmi feladatok elvégzése alól nem
mentesülnek.
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A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok telephelyi szintű koordinátora a Kft.
környezetvédelmi megbízottja.
VIII. Egyéb rendelkezések
A szabályzatban meghatározott feladatok végrehajtásáért felelős vezetők kötelesek a teendők
rendszeres ellenőrzésére továbbá saját területükre vonatkozó intézkedések megtételére.
Tárgyra vonatkozó és azt módosító jogszabályokat, rendeleteket a telephelyi sajátosságoknak
megfelelően értelmezni és végrehajtani kell. A szabályzat ez irányú módosítását a
környezetvédelmi megbízottnak kell kezdeményeznie.
IX. Jelen szabályzat megjelenése napján lép életbe.
Budapest, 2015. január 05.

Schopper János
ipari park vezető
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