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I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A szabályzat célja és hatálya 

1. § 
(1) A szabályzat célja – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint az ezek 
végrehajtására vonatkozó kormány és szakminiszteri rendeletek rendelkezéseire tekintettel – a 
Miskolci Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) tevékenységének – a környezeti elemek 
védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló – 
szabályozása, a  feladatok és hatáskörök meghatározása az Egyetem tevékenysége során 
fellépő környezetterhelés megelőzése, csökkentése, megszüntetése érdekében. 

(2) A szabályzat területi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, 
létesítményére. Személyi hatálya kiterjed az Egyetem összes oktató, kutató és nem oktató-
kutató munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjára (a továbbiakban: alkalmazottak) és az 
Egyetemmel hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: 
hallgatók), továbbá munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, az 
Egyetem területén munkát végző külső vállalkozókra, valamint az Egyetem létesítményeit 
használó bérlőkre. 

 
 
 

II. fejezet 
A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZERVEZETE  
Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök 

 
Kancellár 

2. § 
(1) A kancellár az Egyetem működtetéséért felelős magasabb vezető. A környezetvédelmi 

feladatok tekintetében gondoskodik: 
a) a környezetvédelmi szervezet hatékony működéséhez, a környezetvédelmi előírások 

teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosításáról, 
b) a környezetvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokban és a jelen szabályzatban 

foglaltak betartatásáról, 
c) az alkalmazottak és a hallgatók részére a környezetvédelmi oktatások megszervezéséről,  
d) a környezetvédelmi szabályok megszegése, szándékos környezetszennyezés, környezeti 

ártalom okozása esetén a felelősségre vonásról,  
e) az Egyetem környezetvédelmi tevékenységével kapcsolatos beszámoló, adatszolgáltatás 

elkészítéséről.  
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Üzemeltetési Igazgató 
3. § 

(1) A kancellár által átruházott jogkörben a biztonságszervezési tevékenység (munka-, tűz, 
környezet- és vagyonvédelem) irányítója az üzemeltetési igazgató. 

(2) A környezetvédelmi tevékenység körében feladatai a következőek:  
a) Rendszeresen ellenőrzi a környezetvédelmi feladatok végrehajtását.  
b) Gondoskodik a Környezetvédelmi Szabályzat elkészítéséről, szükség szerinti 

módosításáról.  
c) Az Egyetem új létesítményeinek beruházása során, a felújítások alkalmával - a tervezés 

fázisában -, valamint a már működő létesítmények üzemeltetése során biztosítja a 
környezetvédelmi előírások érvényre jutását. 

d) Gondoskodik a környezetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatásról.  
e) Ellenőrzi a környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyek, szerződések meglétét, 

érvényességét.  
f) Részt vesz a környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozókkal kötött szerződések 

szakmai előkészítésében. Figyelemmel kíséri a szerződésekben megfogalmazott 
kötelezettségvállalások teljesítését, az attól történő eltérés esetén a szükséges 
intézkedéseket megteszi. 

g) Kezdeményezi az Egyetem vezetésénél a környezetvédelmi tevékenységhez szükséges 
anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosítását, új eljárások, környezetvédelmi 
technológiák bevezetését. 

h) Javaslatot tesz a beszerzések és a szolgáltatókkal kötött szerződések előkészítése során a 
környezetvédelmi szempontoknak történő megfelelést biztosító feltételekre, biztosítja a 
beszerzett gépek, berendezések, eszközök, járművek jogszabályban előírt működtetését. 

i) Javaslatot tesz az egyes szerződéstípusokban alkalmazandó környezetvédelemre vonatkozó 
előírásokra. 

j) Gondoskodik a közmű és az energiaellátás berendezéseivel kapcsolatos, jogszabályban előírt 
kötelező mérések végrehajtásáról, az évenkénti adatszolgáltatásról. 

k) Gondoskodik arról, hogy az alkalmazottak és a hallgatók számára biztosított legyen - az 
előzetes és az ismétlődő - környezetvédelmi oktatásokon való részvétel.  

l) Felelősségre vonást kezdeményez a környezetvédelmi szabálysértőkkel szemben. 
 

Környezetvédelmi koordinátor 
4. § 

(1) A környezetvédelmi koordinátor az üzemeltetési igazgató irányítása alá tartozó szakember. 
(2) Feladatai a következőek: 

a) Szervezi és irányítja a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 
b) Részt vesz a Környezetvédelmi Szabályzat elkészítésében, szükség szerinti módosításában. 
c) Gondoskodik a környezet védelméről szóló jogszabályok előírásainak betartásáról, 

betartatásáról. Szabálytalanság észlelése esetén értesíti az üzemeltetési igazgatót.  
d) Ellenőrzi a szervezeti egységek környezetvédelmi tevékenységét, a környezetvédelmi 

felelősök munkáját, a környezetvédelem szempontjából a biztonságos munkavégzésre 
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vonatkozó szabályok betartását. Hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez azok 
megszüntetésére. 

e) Részt vesz a foglalkozás-egészségügyi, munka-, tűz, környezetvédelmi-, és vagyonvédelmi 
szemléken az éves ellenőrzési ütemterv szerint. 

f)  Részt vesz az Egyetem szervezeti egységeinek szemléin (tankörök, épületek, 
létesítmények), valamit a hatósági szemléken. 

g) Részt vesz a létesítmények, berendezések, gépek műszaki átadásán, üzembe helyezésén, 
szervezi és végzi a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia 
környezetvédelmi szempontú előzetes vizsgálatát.   

h) Az Egyetemen történő fejlesztések, beruházások, felújítások előkészítése és megvalósítása 
során szakmai segítséget nyújt a környezetvédelmi követelményeknek való megfeleléshez.  

i)  Ellenőrzi a környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyek, szerződések meglétét 
és érvényességét, gondoskodik ezek meglétéről. 

j)  Részt vesz a - környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozókkal kötött - szerződések 
szakmai előkészítésében. Figyelemmel kíséri a szerződésekben megfogalmazott 
környezetvédelmi vonatkozású kötelezettségvállalások teljesítését, az attól történő eltérés 
esetén a szervezeti intézkedéseket megteszi. 

k) Szakmai segítséget nyújt az új munkavállalók, hallgatók környezetvédelmi oktatási 
tematikájának összeállításában. 

l)  Szervezi az alkalmazottak folyamatos környezetvédelmi oktatását (előzetes és ismétlődő), 
gondoskodik az oktatásról szóló nyilvántartás vezetéséről.  

m) Gondoskodik arról, hogy a hallgatók évente egyszer környezetvédelmi oktatásban 
részesüljenek. Ennek érdekében oktatási anyagot készít, melyet az Informatikai Szolgáltató 
Központ munkatársai a NEPTUN rendszeren keresztül tesznek elérhetővé a hallgatók 
számára. Az e-learning meglétét elektronikus úton dokumentálják.  

n) Elkészíti a környezetvédelemmel kapcsolatos éves adatszolgáltatásokat, jelentéseket, 
gondoskodik azok határidőre történő elküldésről. 

o) Összesíti és megőrzi a szervezeti egységek környezetvédelmi felelősei által megküldött 
nyilvántartásokat, adatlapokat, bizonylatokat, anyagmérleget, egyéb dokumentumokat.  

p) Környezetvédelmi veszélyhelyzet, illetve rendkívüli esemény esetén értesíti a kancellárt és 
az üzemeltetési igazgatót, a környezetvédelmi hatóságot és az ÁNTSZ illetékes intézetét. 
A hatóságok utasítása szerint eljárva, a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve, 
részt vesz a vészhelyzet megszüntetésében.  

q) Gondoskodik a veszélyes áru szállítására vonatkozó (ADR) előírások betartásáról. 
r)  Napi rendszerességgel ellenőrzi a kommunális hulladékgyűjtők környezetét, állapotát, 

folyamatosan kapcsolatot tart a hulladékszállítást végző cég munkatársaival. 
s) Felméri a környezetszennyező munkahelyeket és forrásokat, szükség esetén javaslatokat 

tesz műszeres mérések elvégzésére. 
t)  Javaslatot tesz a korszerű hulladéktárolási és szállítási lehetőségekre, a szelektív 

hulladékgyűjtés folyamatos fejlesztésére, bővítésére. 
u) Részt vesz szakmai fórumokon, tanfolyamokon, továbbképzéseken. 
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Szervezeti egységek vezetői 
5. § 

(1) Feladataik a következőek: 
a) Az irányításuk alá tartozó szervezeti egységben folyamatosan figyelemmel kísérik a 

környezetvédelem helyzetét, hiányosságok esetén intézkednek azok megszüntetéséről. 
b) Gondoskodnak az újonnan belépő alkalmazottak munkába lépés előtti, majd ismétlődő, 

valamint a hallgatók labor, illetve műhelygyakorlatot megelőző környezetvédelmi 
oktatásának megszervezéséről, ha szükséges a környezetvédelmi koordinátor bevonásával. 

c) A környezetvédelmi feladatok szervezeti egységen belüli ellátása érdekében helyi 
környezetvédelmi felelősöket neveznek ki, a szabályzat 1. sz. melléklete alapján. A 
megbízásról írásban tájékoztatják a környezetvédelmi koordinátort. A környezetvédelmi 
felelős számára biztosítják a környezetvédelmi oktatáson, továbbképzésen való részvételt. 

d) Gondoskodnak a környezetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatások, valamint a 9. sz. 
melléklet szerinti Anyagmérleg határidőre történő elkészítéséről.  

e) Gondoskodnak arról, hogy az általuk irányított szervezeti egységek alkalmazottai ismerjék 
és betartsák a szabályzat előírásait. 

f)  A környezetvédelmi szabályok megsértése estén felelősségre vonást kezdeményeznek.  
g) Együttműködnek a környezetvédelmi ellenőrzések zavartalan lebonyolításában.  
h) Szervezeti egységüknél, a környezetre kiható átalakítás, technológiai módosítás, 

tevékenység megkezdése előtt tájékoztatják az Üzemeltetési Igazgatóságot, valamint a 
környezetvédelmi koordinátort.  

i)  Részt vesznek a szervezeti egységük területén tartott szemléken, ellenőrzéseken, 
gondoskodnak az észlelt hiányosságok, szabálytalanságok határidőre történő 
megszüntetéséről.  

j)  Gondoskodik a szükséges környezetvédelmi dokumentációk beszerzéséről új létesítmény, 
gép, berendezés üzembe helyezése (használatbavételi eljárás) előtt. 

 
Szervezeti egységek környezetvédelmi felelősei 

6. § 
(1) A környezetvédelmi feladatok összefogására a szervezeti egységeknél környezetvédelmi 

felelősöket szükséges kijelölni. 
(2) A környezetvédelmi felelős – munkaköri feladatainak ellátása mellett – látja el a következő 

feladatokat: 
a) Kapcsolatot tart és együttműködik a környezetvédelmi koordinátorral.  
b) Szervezi és rendszeresen ellenőrzi a szervezeti egység környezetvédelmi feladatainak 

végrehajtását. 
c) Adatszolgáltatással segíti a jogszabályban meghatározott környezetvédelmi jelentések 

elkészítését. 
d) A szabályzat szerint megszervezi - szervezeti egységénél – az alkalmazottak 

környezetvédelmi oktatását. Az oktatás meglétéről jelentést készít, amelyet megküld a 
környezetvédelmi koordinátor részére. 

e) A környezetvédelmi koordinátor által tartott környezetvédelmi ellenőrzéseket és a 
bejárásokat aktív részvételével segíti. Kezdeményezi a szervezeti egység vezetőjénél az 
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ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetését. A környezetvédelmi szemléket a 
szervezeti egység vezetőjével közösen, évenként egy alkalommal kell végrehajtani, 
melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

f)  Gondoskodik – az adott szervezeti egységre vonatkozó – környezetvédelmi hatósági 
engedélyek, nyilvántartások, adatlapok, bizonylatok, egyéb dokumentumok naprakész 
állapotban tartásáról és megőrzéséről. 

g) Gondoskodik a hulladékok jogszabály szerinti elkülönített gyűjtéséről, a hulladékok 
mennyiségének átadás-átvétel bizonylatolásáról, a szükséges edények, eszközök, szállítási 
feltételek biztosításáról, a szükséges védőeszközök meglétéről. 

h) Gondoskodik a hulladékkezelést érintő engedélyek, nyilvántartások, adatlapok, 
bizonylatok, egyéb dokumentumok naprakész állapotban tartásáért és megőrzéséért. 
Ellenőrzés esetén köteles az általa nyilvántartott dokumentumokat az ellenőrzést 
végzőknek bemutatni. 

i)  A szervezeti egységnél keletkező hulladékok körének felmérésével, a lehetséges 
hasznosítási módok feltárásával segíti a környezetvédelmi koordinátor munkáját.  

j)  Részt vesz az alkalmazottak és a hallgatók környezetvédelmi szemléletének formálásában, 
a környezetvédelmi oktatásokon. 

 
Az Egyetem alkalmazottai, hallgatói  

7. § 
(1) Az alkalmazottak és a hallgatók kötelesek megismerni és betartani az általános, és a 

munkakörükkel, tanulmányaikkal összefüggő környezetvédelmi előírásokat.  
(2) Feladataik a következőek: 

a) a jelen szabályzatban foglaltak, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésével 
kapcsolatos munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi szabályok megismerése és 
betartása, 

b) a környezetre ártalmat jelentő rendellenesség jelentése a szervezeti egység vezetőjének, 
illetve a foglalkozást vezető oktatónak, akik erről tájékoztatják az üzemeltetési igazgatót 
vagy a környezetvédelmi koordinátort.  

 
 
 

III. fejezet 
KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 

8. § 
(1) A környezetvédelmi oktatás célja, hogy az Egyetem alkalmazottai és hallgatói megismerjék a 

munkakörükre, a munkaterületükre, illetve a tanulmányaikra vonatkozó környezetvédelmi 
feladatokat, előírásokat, szabályokat.  

(2) Az általános környezetvédelmi oktatás megszervezéséért, az oktatási anyag elkészítéséért a 
környezetvédelmi koordinátor, a kollégiumokban az általános oktatási anyag kollégiumokra 
vonatkozó speciális szabályokkal kiegészített tematika meghatározásáért és a kollégiumban 
elhelyezett hallgatókkal történő megismertetéséért a kollégiumi igazgató a felelős. 

(3) A környezetvédelmi oktatást a munka- és tűzvédelmi oktatással egyidőben szükséges 
megtartani. Igény esetén az elméleti oktatást a környezetvédelmi koordinátor tartja. 
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(4) A munkakörhöz kapcsolódó gyakorlati környezetvédelmi oktatásért – a munkavégzés 
helyszínén, a munkába álláskor – az alkalmazott szervezeti egységének a vezetője a felelős.  

(5) Az Egyetem valamennyi alkalmazottját – a munkába állása első napján, majd ezt követően 
szükség szerint, pl. más munkakörbe való áthelyezéskor, új technológia bevezetésekor - 
környezetvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

(6) Az alkalmazottak elméleti környezetvédelmi oktatás tematikájának főbb elemeit a szabályzat 
2. sz. melléklete tartalmazza. 

(7) A környezetvédelmi oktatás dokumentálása – a munkavédelmi oktatás dokumentálásával 
együtt – a munkavédelmi oktatási naplóban történik a tematika megjelölésével, melyet az 
alkalmazottak aláírásukkal igazolnak.  

(8) Az oktatáson való megjelenést és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását az alkalmazott 
nyilatkozatban (a szabályzat 3. sz. melléklete szerint) köteles elismerni. A nyilatkozatot a 
környezetvédelmi iratok között meg kell őrizni, felhívásra a hatósági, illetve szervezeti, 
egyetemi ellenőrzések alkalmával be kell mutatni. 

(9) Minden új tűz-, vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, technológia, anyag 
bevezetése, illetve alkalmazása előtt az érintett alkalmazottat - a vonatkozó környezetvédelmi 
szabályokra - soron kívül oktatni kell. 

(10) Hallgatók számára a laboratóriumi foglalkozások (gyakorlati képzés) esetében az első 
foglalkozás alkalmával a laborvezető (foglalkozásvezető) feladata a környezetvédelmi oktatás 
megtartása, amelynek során az oktatást végző felhívja a hallgatók figyelmét a labor – mint 
munkahely – és az ott végzett tevékenység veszélyeire. 

(11) Az oktatás nyilvántartását az alkalmazottakéhoz hasonlóan kell vezetni, de a helyi 
sajátosságoknak megfelelően a naplórendszerű, vagy katalógus nyilvántartási mód is 
elfogadott. 

(12) Azon hallgatókat, akik saját hibájukból nem vesznek részt valamely környezetvédelmi 
oktatáson, pótoktatásban kell részesíteni. 

(13) A kollégiumokban az adott kollégiumra vonatkozó környezetvédelmi ismereteket 
környezetvédelmi oktatás keretében kell a beköltöző hallgatókkal ismertetni, vagy írásban, 
igazolható módon átadni a beköltözésük napján.  

(14) Az oktatást és az írásos anyag átvételét dokumentálni kell, és a kollégiumi környezetvédelmi 
iratok között meg kell őrizni. 

 
Vállalkozók környezetvédelmi oktatása 

9. § 
(1) Az Egyetem területén dolgozó vállalkozók figyelmét – a munkaterület átadása-átvétele 

alkalmával – fel kell hívni az Egyetem környezetvédelmi sajátosságaira, helyzetére, a 
Környezetvédelmi Szabályzat vonatkozó részeire, illetve azok betartására. A szabályzat 
ismertetése a környezetvédelmi koordinátor feladata, a környezetvédelmi oktatás megtartása a 
vállalkozóé.  
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A környezetvédelmi felelősök oktatása, továbbképzése 
10. § 

(1) A környezetvédelmi felelősök – a környezetvédelmi koordinátor által megszervezett és 
megtartott – időszakos konzultációkon, szakmai oktatásokon vesznek részt.  

(2) A környezetvédelmet érintő jogszabályi változások, új technológiák bevezetése esetén a 
környezetvédelmi koordinátor tájékoztatást ad, szükség esetén továbbképzést tart részükre, 
vagy részt vesznek felsőoktatási intézmények, szak-társaságok által tartott továbbképző 
tanfolyamokon, előadásokon, szakmai kongresszusokon. 

 
 
 

IV. fejezet 
KÖRNYEZETVÉDELMI ELLENŐRZÉS, KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMLE 

11. § 
(1) A környezetvédelmi ellenőrzés kiterjed a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, 

illetve szennyező tevékenységek vizsgálatára. 
(2) Az éves környezetvédelmi ellenőrzési terv alapján a környezetvédelmi koordinátor tűz-, 

munka-, és környezetvédelmi szemléken vesz részt, melyek része a környezetvédelmi 
ellenőrzés is. A környezetvédelmi ellenőrzés szempontjait a szabályzat 4. számú melléklete 
tartalmazza.  Rendkívüli esemény bekövetkezésekor soron kívüli szemlét kell tartani. 

(3) A szemle időpontját a környezetvédelmi koordinátor előzetesen egyezteti az érintett szervezeti 
egységek vezetőivel.  

(4) Az ellenőrzésen a környezetvédelmi koordinátor, a szervezeti egység részéről annak vezetője 
vagy az általa kijelölt, intézkedésre jogosult megbízottja, a munkavédelmi, tűzvédelmi 
megbízott és a szervezeti egység környezetvédelmi felelőse vesznek részt. 

(5) A szervezeti egységek vezetői biztosítják a környezetvédelmi ellenőrzések zavartalan 
lebonyolítását.  

(6) A környezetvédelmi ellenőrzésről a környezetvédelmi koordinátor jegyzőkönyvet készít, 
melyben rögzíti az ellenőrzésen tapasztalt észrevételeket, hiányosságokat. A jegyzőkönyv 
másolati példányait megküldi a szervezeti egységek vezetőinek, valamint a szervezeti 
egységek környezetvédelmi felelőseinek. A jegyzőkönyveket az Üzemeltetési Igazgatóság 
köteles megőrizni. 

(7) Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan a szervezeti egység 
vezetője intézkedési tervet köteles készíteni (határidő, és felelős megnevezésével) és a szerint 
eljárni. Az intézkedési terv egy példányát meg kell küldeni az üzemeltetési igazgatónak, 
valamint a környezetvédelmi koordinátornak. 

(8) Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását az érintett szervezeti egység vezetője, az 
üzemeltetési igazgató, a környezetvédelmi koordinátor, valamint a szervezeti egység 
környezetvédelmi felelőse jogosult, illetve köteles – akár előzetes bejelentés nélkül is – ellenőrizni. 

(9) Az életveszélyt, közvetlen balesetveszélyt vagy környezetszennyezést feltáró megállapítások, 
környezetvédelmet érintő szabálysértés gyanúja esetén a környezetvédelmi koordinátor 
azonnal intézkedik az üzemeltetési igazgató és a szervezeti egység vezetőjének egyidejű 
értesítése mellett.  
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V. fejezet 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  

12. § 
(1) Az Egyetem szervezeti egységei kötelesek a tevékenységük során képződő hulladékok 

kezeléséről a jelen szabályzatban meghatározott módon gondoskodni. A hulladékkezelési 
tevékenységek közül az Egyetem feladatkörébe a hulladék gyűjtése és elszállíttatása, illetve 
megsemmisítésre/hasznosításra történő átadása tartozik. 

(2) A hulladékgazdálkodás olyan komplex tevékenység, amely magában foglalja az Egyetem 
különböző tevékenysége során keletkező – mindenféle típusú – hulladék keletkezésének 
felügyeletét, megfelelő módon történő gyűjtését, tárolását, elhelyezéséről történő 
gondoskodást, hasznosítás céljából történő átadását, nyilvántartását és az erről szóló 
adatszolgáltatást. 

(3) A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet 
károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne 
okozzon lakosságot zavaró – határértéket meghaladó – zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja 
hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. 

(4) A környezetkímélő hulladékgazdálkodás megvalósítása érdekében az Egyetem minden 
tevékenységét úgy kell megtervezni és végezni, hogy a keletkező hulladék mennyisége és 
veszélyessége a lehető legkisebb legyen. A hulladékképződés megelőzése, a képződő hulladék 
mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni: 
a) az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását, 
b) az anyag termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását, 
c) a legkisebb tömegű és térfogatú hulladékot, továbbá a kevesebb szennyező anyagot, illetve 

kisebb környezetterhelést eredményező termékek előállítását, 
d) a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását. 

(5) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető 
legnagyobb arányú újra használatra, előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a 
nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére. 

(6) Az Egyetem, mint hulladékbirtokos a saját területén, illetve telephelyein képződött hulladékot 
hulladékgazdálkodási engedély nélkül gyűjtheti. Jogszabály alapján a hulladékot 
meghatározott anyagfajta – így különösen a papír, fém, biológiailag lebomló műanyag, építési-
bontási, illetve üveg – vagy hulladéktípusok szerint elkülönítetten kell gyűjteni. Az Egyetem 
szervezeti egységei figyelemmel kísérik a tevékenységük során képződő hulladékok 
mennyiségét, a szelektív hulladékok gyűjtése a kihelyezett gyűjtőedényekben minden 
szervezeti egység számára biztosított. Az elkülönített gyűjtés céljára szolgáló gyűjtőedénybe 
kizárólag olyan típusú, fajtájú vagy jellegű települési szilárd hulladék helyezhető el, amelynek 
gyűjtésére a gyűjtőedényen szereplő jelzés vagy felirat vonatkozik. A kommunális 
hulladékgyűjtő edényekbe kizárólag a háztartási hulladéknak minősülő, nem elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot szabad elhelyezni. (Az Egyetemen általában/leggyakrabban előforduló – 
nem veszélyes – hulladékok listáját a szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza, a szelektív 
gyűjtés során keletkező hulladékok típusait és a főbb hulladéktermelő egységeket a szabályzat 
6. számú melléklete tartalmazza.) 
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(7) A települési szilárd és a szelektíven gyűjtött hulladékokat az Egyetem – hasznosításra – a 
szolgáltatónak átadja. A hulladék elszállíttatásáról az Üzemeltetési Igazgatóság – a 
jogszabályban meghatározott módon, illetve a szolgáltatóval kötött szerződések alapján – 
gondoskodik. A gyűjtés 1,1 m3 -es műanyag tolótetős, kerekes gyűjtőedényekben történik. A 
gyűjtőedények kihelyezéséről, évenkénti tisztításáról a szolgáltató gondoskodik. A szolgáltató 
az általa elszállított hulladék kezeléséért teljes felelősséget vállal. 

(8) A környezetvédelmi és a gazdasági szempontból hatékonyabb válogatás érdekében vegyes 
hulladék gyűjtésének céljára szolgáló gyűjtőedénybe  
a) száraz, 
b) folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot nem tartalmazó, vagy 
c) más hulladékkal össze nem tapadó vagy ragadó műanyag-, üveg-, fém- és papírhulladék, 

valamint hulladékká vált ruhanemű és egyéb textília nem helyezhető el. 
(9) A nem hasznosítható hulladékokat az Egyetem – a környezetvédelmi követelmények 

betartásával – ártalmatlaníttatja. 
 

Az egyetemi szelektív gyűjtés során keletkező nem veszélyes hulladékok 
A papír szelektív gyűjtése 

13. § 
(1) A kommunális hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a papírhulladékot külön kell 

gyűjteni és az Egyetem területén elhelyezett szelektív papírgyűjtő konténerekbe kell 
elhelyezni.  

(2) Zárt papírgyűjtő konténerek az alábbi helyeken találhatóak: 

 Konténer helye Kulcs felvétel 
1. A/1 és A/3 épület közötti 

(földszinti büfé) parkoló 
Diszpécser Központból (III. előadó) 

2. A/2 épület laborszárny A/2 porta 
3. C/1-B/1 épület mögötti parkoló A/4 főportán és a B/2 portán 
4. Központi Könyvtár, Levéltár, Múzeum 

hátsó parkolójában 
A könyvtár gondnokánál 

5. E/7 irodaház, Sokszorosító Üzem 
hátsó kijáratánál 

E/7 irodaház portáján 

6. B/2 épület hátsó parkoló B/2 épület portáján 
7.  Egészségügyi Kar Az épület portáján 
8. AFKI AFKI portán 
9. Bolyai kollégium E/2- E/3 mögötti 

hátsó parkoló 
E/2 és az E/3 portán 

10. Informatikai épület hátsó parkoló Az épület portáján 
 
(3) A papír szelektív – beltéri – gyűjtésére szolgálnak a folyosói kék színű 70 l-es billenő tároló 

edények is. A tárolóedények oldalán piktogram jelzi az edény funkcióját. A beltéri gyűjtőkben 
mindenféle papírhulladék (kivétel a szennyezett és impregnált papír) gyűjthető, a papír 
csomagolóanyagokat (nagyméretű dobozok) összehajtva lehet a konténerbe elhelyezni. A 
folyosói gyűjtők napi ürítését az Üzemeltetési Igazgatóság Létesítmény Ellátási Osztálya 
végzi.  

(4) Az irodai papírhulladékok lehetnek:  
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a) iroda- és géppapír, újságpapír (napilapok, magazinok),  
b) csomagolódoboz, kartondoboz (összelapítva), élelmiszer doboz (pl. müzlis), 
c) iratmegsemmisítőből származó hulladék. 

(5) Nem lehet szelektíven gyűjteni: 
a) ételmaradvánnyal szennyezett papír, 
b) olajos, zsíros, vagy oldószeres papír, 
c) használt papír zsebkendő, 
d) indigó, celofán,  
e) egyéb szennyezett papírok. 

(6) A konténerek elszállítását – az Üzemeltetési Igazgatóság Diszpécser Központ bejelentésére – a 
MÉH Zrt. végzi. 

(7) Az Egyetemen legalább negyedévente – igény esetén soron kívül is – a szervezeti egységeknél 
keletkezett (bizalmas, személyes és üzleti adatokat tartalmazó) iratok megsemmisítéséről és 
elszállíttatásáról az Üzemeltetési Igazgatóság gondoskodik. A megsemmisítésre szerződött cég 
a megsemmisítés tényéről – minden esetben – Felelősségvállalási Jogi Nyilatkozatot állít ki. 

 
A fémhulladék szelektív gyűjtése 

14. § 
(1) Az Egyetem műhelycsarnokaiban keletkező fémforgács, vashulladék gyűjtésére egy 4 m3 –es 

zárt fémkonténer található a C/2 műhelycsarnok északi oldalánál. A szállítást a MÉH Zrt. 
végzi. 

Műanyag - PET – palack és fém italos dobozok gyűjtése 
15. § 

(1) A kommunális hulladék jelentős hányadát teszik ki a kiürült üdítős és ásványvizes polietilén 
palackok, ezért ezek szelektív gyűjtésével az elszállítandó kommunális hulladék mennyisége 
számottevően csökkenthető. Ennek érdekében, a kollégiumi épületek minden szintjén 
felszerelésre kerültek ún. PICK-PACK Kombi prések, melyek a maximum 2, 5 l-es (0,5; 1; 2; 
2,5 literes is!) műanyagból készült vékony falú, kupak nélküli üres palackok (ún. pille 
palackok), és maximum 0,5 l-es alumíniumból készült, üres italos dobozok tömörítésére 
alkalmasak. 

(2) A műanyag palack és fém italos doboz hulladékot – arra engedéllyel rendelkező – az NHSZ 
Miskolc Kft. anyagában történő újrahasznosítás végett átveszi és elszállítja. 

 
Irodai festékpatronok, tonerek gyűjtése 

16. § 
(1) Az üres festékpatronok, tonerek összegyűjtését és elszállíttatását az Üzemeltetési Igazgatóság 

szervezi negyedéves gyakorisággal. A szervezeti egységeknél külön gyűjtött – saját dobozába 
vagy tárolójába visszahelyezett – kellékanyagot az erre szerződött cég a helyszínen átveszi és 
elszállítja. 
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A hulladékká vált étolaj gyűjtése a kollégiumokban 
17. § 

(1) A hulladékká vált étolaj elszállításáról az Üzemeltetési Igazgatóság – erre szerződött cég által – 
gondoskodik. A kollégiumi konyhákban elhelyezett 60 l-es műanyag kannában kell az olajat 
gyűjteni. Az így összegyűjtött olajat további feldolgozó üzembe viszik, ahol kezelik, tisztítják, 
majd minőségi vizsgálatok után ipari célokra hasznosítják.  

 
Üveghulladék (síküveg, öblös üveg) gyűjtése 

18. § 
(1) Az Egyetemen a bontásból, üveges szakipari munkákból fölöslegessé vált síküveg hulladék 

gyűjtésére egy zárt 4 m3 konténer található az A/3 rácsos büfé hátsó kijáratánál.  
(2) Az öblös üvegek gyűjtése 1 m3-es szürke, henger alakú, fém kültéri gyűjtőben történik. A 

gyűjtő pontok az E/ 7 irodaház posta melletti füves terület, az A/2 Galéria parkoló, a C/1-B/1 
épület hátsó parkoló a kommunális tároló mellett, az A/3 rácsos büfé hátsó parkoló a 
kommunális tárolók mellett. 

 
Építési, felújítási, bontási tevékenységből származó hulladékok kezelése 

19. § 
(1) Az építési munkák során keletkezett, valamint a bontásból származó anyagok jogszabályoknak 

megfelelő elszállítása a tevékenységet végző feladata. Külső vállalkozással kötött szerződésben 
minden esetben rendelkezni kell a hulladék szabályszerű gyűjtéséről és elszállításáról. 

(2) Az építési és bontási tevékenységek során a keletkező hulladékkal kapcsolatosan – jogszabály 
alapján – bontási hulladék tervlapot, továbbá az építési, illetve bontási tevékenység befejezését 
követően a ténylegesen keletkezett hulladékról építési hulladék nyilvántartó lapot kell 
kitölteni. A nyilvántartó lapokat az Üzemeltetési Igazgatóság/Építési Csoport készíti el, és a 
hulladékot kezelő átvételi igazolásával együtt a területileg illetékes környezetvédelmi 
hatóságnak benyújtja. A nyilvántartó lapok egy példányát meg kell küldeni a 
környezetvédelmi koordinátornak. 

 
Intézményi tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, 

megsemmisítése 
20.§ 

(1) A veszélyes hulladékot – az egyes hulladékfajtákat egymástól elkülönítve – szelektíven kell 
gyűjteni, a kommunális hulladékgyűjtőbe való elhelyezésük tilos.  

(2) Az Egyetemen elsősorban az alábbi veszélyes hulladékok fordulhatnak elő: 
a) elemek, akkumulátorok, 
b) fénycsövek,  
c) „e”-hulladékok: leselejtezett elektromos, elektronikai, irodatechnikai berendezések (hűtő, 

mikro, főző-melegítő-sütő berendezések, számítógépek, számítógép alkatrészek, 
nyomtatók, másolók, monitorok), 

d) újra hasznosításra alkalmatlan nyomtatási kellékanyagok, 
e) vegyi anyagok hulladékai. 
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(3) A hulladékká vált hordozható elemekben, akkumulátorokban található higany, kadmium, ólom 
és vegyületeik olyan veszélyes anyagok, amelyek veszélyessége hosszú időn keresztül 
változatlan marad, ezért külön történő gyűjtésük elengedhetetlen. A hulladékká vált 
hordozható elemek és akkumulátorok gyűjtésére az alábbi gyűjtőpontokon találhatóak 
gyűjtőedények, melyek díjmentes elszállítását szerződéssel rendelkező cég végzi:  
a) UNI-Hotel portája, 
b) Bolyai Kollégium portái: E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 épületek,  
c) E/7 Irodaépület földszint, 
d) A/2 épület portája, 
e) A/4 épület Diszpécser Központ mellett, 
f)  A/4 főépület porta, 
g) C/2 VI. hajó földszint, 
h) B/2 épület porta, 
i)  B/3-B/4 Egészségügyi Kar földszint, 
j)  Könyvtár, Levéltár, Múzeum portája, 
k) Sportlétesítmények portája, 
l)  Informatikai épület. 

(4) A fénycsövek higanytartalmuk miatt tartoznak a veszélyes hulladékok csoportjába, ezért 
elkülönítetten kell gyűjteni. A fénycsövek átvételét hulladékhasznosítást koordináló szervezet 
végzi térítésmentesen. A fénycsövek gyűjtését az Egyetemen az Üzemeltetési Igazgatóság – 
Létesítményfejlesztési és Karbantartási Osztály/ Villamos Részleg – végzi. 

(5) Az elektronikai berendezések hulladékai veszélyes anyagokat tartalmaznak. Az Elfekvő 
Raktárba leadott, leselejtezett, használhatatlanná vált elektronikai berendezések 
ártalmatlanítását, illetve az alkatrészek újra felhasználását – az erre a tevékenységre 
engedéllyel rendelkező cégeken keresztül – a Gazdasági Igazgatóság/Beszerzési Osztály 
végzi.  

 
A hulladékokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok 

21. § 
(1) A hulladéktermelő – jogszabály alapján – telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti az 

adatszolgáltatást a telephelyén keletkezett valamennyi hulladékról. 
(2) A hulladéktermelőnek  adatszolgáltatási kötelezettsége van, ha a telephelyén a tárgyévben 

keletkezett és birtokolt hulladék összes mennyisége: 
a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, 
b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pont kivételével – a 2000 kg-ot, 
c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000kg-ot meghaladja. 

(3) Az Egyetem – az éves hulladékmennyiség vonatkozásában – az első két kategóriában 
meghaladja a fenti mennyiségeket, így bejelentési kötelezettsége van. A hulladék-nyilvántartás 
vezetését és az adatszolgáltatás teljesítését a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi. A 
nyilvántartási és az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése hatósági intézkedést von maga 
után. A nyilvántartást, bizonylatot 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell 
őrizni. 

(4) A nevelési-oktatási intézménynek a területén kialakított átvételi helyen átvett papírhulladék 
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után nem kell adatszolgáltatást teljesítenie. 
(5) Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a keletkezett hulladékról évente a tárgyévet 

követő év március 01. napjáig szolgáltat adatot. Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus 
úton, ügyfélkapun keresztül lehetséges. 

(6) A közszolgáltatónak átadott települési hulladékra a hulladék termelőjére (az Egyetemre) 
meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki. Az ilyen hulladék 
nyilvántartásáról és az adatszolgáltatásáról a közszolgáltató gondoskodik. 

(7) A nyilvántartásra vonatkozó kötelezettség nem terjed ki arra a hulladékra, amelytől annak 
birtokosa a gyártóra és a forgalmazóra vonatkozó kötelezettség alapján üzemeltett át-, illetve 
visszavételi helyen válik meg. 

(8) Az Egyetem valamennyi szervezeti egységénél – a keletkezett veszélyes és nem veszélyes 
hulladékok elszállításáról és mennyiségi adatairól – hulladék nyilvántartási nyomtatványon 
kimutatást kell vezetni, melyet a környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával be kell tudni 
mutatni. (A nyilvántartási dokumentumot jelen szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza, a 
veszélyes hulladékokról a 8. számú melléklet szerinti nyilvántartó lap vezetése szükséges.) A 
veszélyeshulladék-nyilvántartások tárgyévet követő 10 évig nem selejtezhetőek. A veszélyes 
hulladék belső szállítási lapokat a szervezeti egységeknek meg kell őrizniük, ellenőrzések 
alkalmával be kell mutatniuk. A szállítási lapok tárgyévet követő 10 évig nem selejtezhetőek.  

(9) A környezetvédelmi koordinátor adatot szolgáltat – az Egyetem szervezeti egységeinél keletkező 
veszélyes hulladékokról az „SZ” szállítási lapok alapján – évente egy alkalommal, minden év 
március 01. napjáig a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak.  

(10) Az Egyetemnek – a Központi Statisztikai Hivatal illetékes igazgatósága felé – évente egy 
alkalommal, minden év május 31. napjáig „Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról 
és a környezetvédelmi beruházásokról” szóló adatszolgáltatást is kell teljesítenie. Az 
adatszolgáltatást a környezetvédelmi koordinátor teljesíti. 

 

Anyagmérleg 
22. § 

(1) A veszélyes és nem veszélyes anyagokról, valamint a hulladékot eredményező tevékenységről 
a hulladéktermelőnek anyagmérleget kell készítenie. A hulladéktermelő a veszélyes és nem 
veszélyes anyagok, valamint hulladékok sorsát (keletkezését, gyűjtését, szállítását, kezelését, 
átadását, átvételét) szoros elszámolásban köteles nyilvántartani, bizonylatolni, és arról a 
környezetvédelmi hatóságoknak adatokat szolgáltatni. Az anyagmérleg elkészítése a 
felhasználó szervezeti egység feladata a szabályzat 9. számú melléklete alapján. 

(2) Az anyagmérleg, illetve egyéb dokumentumok alapján a veszélyes és nem veszélyes 
anyagokról, valamint a hulladékkal kapcsolatos tevékenység megkezdését követő 60 napon 
belül, majd évente – tárgyévet követő év március 01. napjáig – bejelentést kell tenni a 
környezetvédelmi hatóságnak.  
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VI. fejezet 
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

23. § 
(1) Az emberi egészség védelme és a környezet állapotának megőrzése érdekében elengedhetetlen 

feladat a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása. Erre 
tekintettel az Egyetemnek is tartózkodnia kell minden olyan tevékenység végzésétől, amely 
légszennyezéssel jár, vagy a levegőt – lakosságot zavaró – bűzzel terheli.  

(2) Az Egyetemen található légszennyező forrásokra – az elérhető legjobb technológia (BAT), 
illetve jogszabály alapján – a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárás keretében kibocsátási 
határértéket, levegővédelmi követelményeket állapít meg, amelyek megtartását rendszeresen 
ellenőrzi. Új légszennyező pontforrás létesítéséhez, működésének megkezdéséhez, 
működtetéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges.  

(3) Az Egyetem valamennyi bejelentésre kötelezett pontforrásra köteles adatokat szolgáltatni a 
környezetvédelmi hatóság számára (alapbejelentés – LAL – és légszennyezés mértéke – LM _ 
éves bejelentés). Az adatszolgáltatást az Üzemeltetési Igazgatóság végzi.  

(4) Az Egyetem területén használt – fűtő, hűtő és egyéb légszennyező anyag kibocsátásával járó – 
berendezéseket a vonatkozó levegőtisztaság védelmi előírásoknak megfelelően kell 
engedélyeztetni, üzembe helyezni, működtetni. Új fűtő, hűtő és egyéb légszennyező anyag 
kibocsátásával járó berendezések beszerzését – környezetvédelmi szempontból – az 
Üzemeltetési Igazgatóság felkérés esetén véleményezi.  

(5) Az Egyetem – az üzemeltetés helyszínén – köteles a környezetvédelmi hatóság által 
meghatározott légszennyező forrásokról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések 
üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben fel kell tüntetni: 
a) a technológiai berendezések, valamint az elszívó és légszennyezőanyag-leválasztó 

berendezések üzemidejét; 
b) a termelésre vonatkozó, a légszennyező anyagok kibocsátására hatással lévő adatokat, 

felhasznált alap és segédanyagokat; 
c)  a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét 

és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket; 
d) a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét és időtartamát, és a 

karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás-változást; 
e) a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját, gyakoriságát és időtartamát, 

valamint végrehajtásának módját megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait; 
f)  a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati 

jegyzőkönyv számát vagy jelét. 
 Az üzemnaplót a környezetvédelmi hatóság jogosult ellenőrizni.  
(6) A környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmához képest 

bekövetkezett változás esetén a működési engedélyt kérelemre vagy hivatalból módosítja. Az 
engedélyes a kérelemhez csatolt műszaki dokumentációval igazolja, hogy a műszaki megoldás 
megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi 
követelményeknek. Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki, utána az engedélyt meg kell 
újítani. 

(7) A jogszabályban vagy a környezetvédelmi hatóság határozatában megállapított kibocsátási 
határértékek túllépése levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabását vonja maga után. 
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(8) A pontforrások légszennyező anyag kibocsátását érintő műszaki paraméterekben történő 
változásokról (pl. a berendezés, technológia megújítása, cseréje, kazánoknál, 
fűtőberendezéseknél gázégő cseréje, kürtő, kémény átalakítás) a környezetvédelmi 
koordinátort értesíteni kell, aki a változást követő 30 napon belül bejelentést tesz a 
környezetvédelmi hatóságnak.  

 
Mozgó légszennyező források 

24. § 
(1) Mozgó légszennyező források a közúti járművek. A közúti jármű üzembentartója a szállított 

anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles. 
(2) Mozgó légszennyező forrás csak akkor helyezhető forgalomba és úgy üzemeltethető, ha 

kielégíti a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló levegővédelmi követelményeket. 

(3) Az Egyetem tulajdonában lévő gépjárműveket az erre vonatkozó jogszabályokban előírtaknak 
megfelelően környezetvédelmi felülvizsgálatnak kell alávetni. 

(4) A környezetvédelmi felülvizsgálaton megfelelt gépkocsiknak igazolólappal és a felülvizsgálat 
érvényességét jelölő plakettel kell rendelkezniük. 

(5) A veszélyes anyagokat szállító gépjárművek személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása (ADR) 
az Üzemeltetési Igazgatóságnak a feladata. 

 
3 kg-nál nagyobb hűtőfolyadék-töltettel rendelkező hűtő- és klímaberendezések 

25. § 
(1) Az Egyetem üzemeltetésében működő helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú 

berendezések közül a 3 kg vagy annál több ózonkárosító szabályozott anyagot, illetve 
fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezéseket nyilvántartásba kell venni. 

(2) Külön bejelentési kötelezettség alá tartozik a hűtő, fűtő, klímaberendezések üzemeltetéséből 
eredő, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló jelentés, melyet évente (március 31-ig) kell 
jelenti, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság  által feltett elektronikus program feltöltésével 
megküldeni. A berendezések nyilvántartása a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság elektronikus 
„klímagáz adatbázisában” történik. 

(3) A 3 kg vagy annál több ózonkárosító szabályozott anyagot, illetve fluortartalmú 
üvegházhatású gázt tartalmazó berendezéseket évente, 30 kg hűtőközeg töltet felett fél évente, 
300 kg felett negyedévente szivárgásvizsgálati ellenőrzés alá kell vonni, melyet hatósági 
engedéllyel rendelkező szakcég/szakember végezhet. 

(4) A berendezések tömörségellenőrzésének és szivárgásvizsgálatának érvényességét a Nemzeti 
Klímavédelmi Hatóság ellenőrzi. 

(5) A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság elektronikus „klímagáz adatbázisát” az Üzemeltetési 
Igazgatóság kezeli. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti adatbázis kezeléséhez szükséges információkat az Üzemeltetési 
Igazgatóság szolgáltatja. 

(7) A kötelező jellegű szivárgásvizsgálatok megrendelését az Üzemeltetési Igazgatóság végzi. 
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VII. fejezet 
VÍZ- ÉS TALAJVÉDELEM 

 
A vízminőség védelmével és a szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatok 

26. § 
(1) Az Egyetem területén közcsatornával ellátott minden szervezeti egység.  
(2) Az Egyetem területén folyó építési beruházások, kivitelezések során – szerződésben foglalt 

garanciális jelleggel – a kivitelező felel az építési, bontási hulladékok szakszerű elhelyezéséért 
és elszállításáért. 

(3) A szennyvízelvezető közműbe károsító (szennyező, mérgező) anyagokat, jogszabály által 
meghatározott határértéket meghaladó mértékben tartalmazó szennyvizet bevezetni tilos. 

(4) Az Egyetem területén keletkező szennyvizet, szennyvíztisztító és elvezető műveket, valamint 
a szennyező anyag kibocsátását a vízügyi hatóság és a szolgáltató rendszeresen ellenőrzi, 
amelyhez az ellenőrzött szervezeti egység vezetője köteles a feltételeket biztosítani. 

(5) Ha a helyszíni ellenőrzésen vett vízminták elemzése szerint a kibocsátott szennyvíz 
szennyezőanyag-tartalma a határértéket meghaladja, a vízügyi hatóság az ellenőrzés alapján 
tett megállapításairól szakvéleményt készít, és azt az ellenőrzéstől számított 30 napon belül 
megküldi a szervezeti egység vezetőjének. 

(6) A szervezeti egység vezetője a szakvéleményre 15 napon belül észrevételt tehet, amelyben 
meg kell jelölnie az annak alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. 

(7) A gépjármű parkoló helyek létesítésénél, valamint az áruszállítás lebonyolításánál lehetőség 
szerint betonozott területek kialakításával kell megelőzni az esetleges talajszennyezést (elfolyó 
olaj). 

(8) 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. 

(9) A főzőkonyhai szennyvizeket zsír- és olajfogó berendezés beépítésével szükséges előkezelni. 
A zsírfogók tisztítását szükség szerint, erre engedéllyel rendelkező szakcéggel kell 
elvégeztetni, amely a visszamaradt zsírok veszélyes hulladékként történő kezeléséről is 
gondoskodik. 

(10) Az Egyetem azon szervezeti egységeinél, ahol az éves szennyvíz kibocsátásnak egy 
üzemnapra jutó mennyisége meghaladja a 15 m3-t, a szennyvízben lévő szennyezőanyagok 
minőségét, és azok mennyiségét a területileg illetékes vízügyi hatóság által jóváhagyott 
önellenőrzéssel kell megállapítani. 
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VIII. fejezet 
ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

27. § 
(1) A környezetvédelmi hatóság meglévő üzemi létesítményre zajkibocsátás határértéket állapíthat 

meg. A gépeket, berendezéseket úgy kell üzemeltetni, olyan zajcsökkentési megoldásokat kell 
alkalmazni, hogy az Egyetem környezetében a zajszint a megengedett határértéket ne haladja 
meg. 

(2) Az Egyetemen a zajexpozíció nem haladhatja meg a zajexpozíciós határértékeket. A zaj- és 
rezgésvédelmi követelményeket a területrendezési tervekben érvényre kell juttatni. 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. 

(3) Új létesítmények tervezésénél, beruházásánál, új gépek, műszerek, berendezések üzembe 
helyezésénél figyelembe kell venni a területre elkészített zajtérképek adatait és a zaj és 
rezgésvédelmi követelményeket. 

(4) A zaj ellen fokozott védelmet igénylő egészségügyi, oktatási épületek körül - a városi 
stratégiai zajtérképpel összhangban készített egyetemi fejlesztési tervekben - a különleges 
területekre vonatkozó határértékeket kell betartani. 

(5) A megengedett zajterhelési határérték teljesülését a telekhatár vonala mentén történő 
zajmérésekkel és az eredmények értékelésével kell elvégezni. 

(6) A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, 
hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a 
zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. Környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra 
vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője 
köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását 
kérni kivéve, ha a vonatkozó jogszabály a határértéket nem írja elő. 

(7) A meglévő zaj- és rezgésforrások által okozott veszélyes mértékű zajt és rezgést fokozatosan, 
tervszerűen csökkenteni kell. 

(8) A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan változást, amely határérték 
túllépést okozhat a környezeti zajforrás területén és hatásterületén, 30 napon belül be kell 
jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 

(9) Építőipari tevékenység alatt a kivitelező köteles betartani a zaj- és rezgésvédelmi 
követelményeket, ez alól felmentést a környezetvédelmi hatóságtól kérhet. 

(10) Az Egyetem oktató, kutató, és egyéb tevékenységéhez kapcsolódóan zajforrásnak 
minősülhetnek az alábbiak: karbantartó műhelyek, kazánházak, légtechnikai berendezések 
(elszívók), nagy kapacitású hűtőgépek, robbanómotoros kerti eszközök, személy- és 
tehergépjármű forgalom, áramfejlesztő generátorok. 
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IX. fejezet 
A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYAI 

28. § 
(1) Minden veszélyes anyaggal összefüggő tevékenységről anyagmérleget kell készíteni. Ezek 

alapján meg kell állapítani valamennyi veszélyes hulladékfajta éves mennyiségét. 
(2) A veszélyes anyagokat és készítményeket határérték felett élővízbe, közcsatornába és talajba 

juttatni tilos.  
(3) Az illékony, légszennyező veszélyes anyagokkal megfelelő elszívás mellett - vegyi fülkében - 

lehet dolgozni. A szűrővel ellátott boxok, vegyi fülkék szűrőbetétjei veszélyes hulladéknak 
minősülnek, ártalmatlanításukról gondoskodni kell. A szűrőbetétek veszélyes hulladékként 
történő ártalmatlanításáról a karbantartást végző cég gondoskodik szerződés keretein belül, 
vagy az üzemeltető ártalmatlanítja arra engedéllyel rendelkező szakcéggel. 

(4) 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 előírásokat tartalmazó Biztonsági adatlap 
birtokában. 

(5) A veszélyes anyaggal, veszélyes készítménnyel végzett tevékenység csak a területileg illetékes 
egészségügyi hatóság engedélyével végezhető. 

(6) A mérgező hatású veszélyes anyagokról és készítményekről külön jogszabály szerint 
naprakész nyilvántartást kell vezetni, a jogszabályban megkövetelt formátumú tartalommal. 
Ennek tükröznie kell a beszerzés dátumát, az anyag beszerzett, tárolt és kiadott (felhasznált) 
mennyiségeit, egyszerűsített anyagmérleg jelleggel.  

(7) 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. 

(8) A veszélyes anyagokat és készítményeket, illetve azok hulladékait élővízbe, közcsatornába és 
talajba juttatni tilos! 

 
A veszélyes anyagok tárolásának környezetvédelmi és közegészségügyi előírásai 

29. § 
(1) A veszélyes anyagtároló helyek kialakításánál biztosítani kell vízvételi lehetőséget, mosható 

fal és padlóburkolatot. Gondoskodni kell a kármentésről, meg kell akadályozni, hogy a 
padlózaton kiömlő veszélyes anyag a szennyvízelvezető közműbe jusson. 

(2) Biztosítani kell a vegyszerek fizikai-kémiai sajátosságának megfelelő felitató anyagot (pl. 
ömleszthető állapotú homok), közömbösítő szereket. Ezeket, valamint a homok adagolására 
szolgáló lapátot, seprűt, hulladékgyűjtő edényt jól hozzáférhető helyen kell tartani. Az így 
keletkezett hulladék kezelésére a veszélyes hulladékkezelési szabályok vonatkoznak. 

(3) Illékony összetevőket tartalmazó veszélyes anyagok tárolása során meg kell akadályozni, hogy 
ezek a komponensek a környezetbe kerüljenek. 

(4) A veszélyes anyagot csak olyan anyagból készült csomagolóanyagban szabad tárolni, amely 
annak szétszóródását megakadályozza. 
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(5) Figyelemmel kell kísérni a veszélyes anyagok felhasználhatóságát, szavatossági idejét. A lejárt 
készítményeket és a felhasználásra nem kerülő anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, 
ezek gyűjtését külön kell biztosítani. 

(6) A veszélyes anyagokkal és készítményekkel való tevékenység során be kell tartani a tűz- és 
munkavédelmi előírásokat. 

(7) A tárolók külső ajtaján szembetűnő módon - az ott tárolt veszélyes anyagok fizikai, kémiai és 
toxikológiai tulajdonságaitól függően - feliratot, ill. jelzést (piktogramot) kell elhelyezni. 

(8) Gondoskodni kell a tárolók folyamatos tisztántartásáról. A tároló helyek takarítását csak erre 
kijelölt és oktatásban részesült személy végezheti. 

(9) A tároló raktárban étkezni és dohányozni tilos. 
(10) A mérgező hatású anyagok tárolását: 

a) erős falú, biztonsági zárral ellátott méregszekrényben, 
b) kizárólag erre a célra szolgáló, minden oldalról körülzárt, szellőztethető, világítással és 

biztonsági zárral ellátott helyiségben, 
c) elzárhatóan körülkerített rakterületen szabad végezni. 

(11) A méregtárolót használaton kívül zárva kell tartani. A tároló kulcsát kizárólag az azzal 
megbízott személy - távollétében megbízott helyettese - őrizheti, a tárolók kinyitása csak az ő 
jelenlétében történhet. 

(12) A méregtárolóban a veszélyes anyagokon és készítményeken kívül más anyag, eszköz 
tárolása, elhelyezése, átmenetileg sem történhet. 

(13) A méregtároló közvetlen közelében élelmiszert, gyógyszert raktározni nem szabad. 
(14) A mérgező hatású anyagokat, vegyszereket, eredeti, zárt csomagolásban anyagonként 

elkülönítve és jelölve kell tárolni. 
(15) A mérgező hatású anyagokról szigorú nyilvántartást kell vezetni, a tevékenység végzéséhez 

megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyt (kémiai szakképesítés) kell kinevezni. 
(16) A veszélyes anyagok azonosítására a csomagoláson minden esetben kell, hogy legyen jól 

olvasható és letörölhetetlen felirat (címke). (A gyártó vagy forgalmazó adatai, a veszélyt jelző 
szimbólum,  adatlapokon H- mondat, P- mondat.) 

(17) A literes vagy annál kisebb kiszerelésű anyagokat - szigorúbb előírás hiányában - célszerű 
asztalon, vagy polcon elhelyezni. A polcok terhelhetőségét figyelembe kell venni és azt a 
polcon jelölni kell. 

(18) Az egymással vegyi reakcióba lépni képes anyagokat egymástól elkülönítetten kell tárolni. 
Polcon való tárolás esetén is biztosítani kell a szakosított tárolást, anyag nemenként 
elkülönítve. 

(19) Figyelemmel kell kísérni a veszélyes anyagok felhasználhatóságát, szavatossági idejét.   A 
lejárt készítményeket és a felhasználásra nem kerülő anyagokat veszélyes hulladékként kell 
kezelni, ezek gyűjtését külön kell biztosítani.  

(20) A veszélyes anyagok tárolásánál minden esetben a biztonsági adatlap előírásai szerint kell 
eljárni. Biztosítani kell, hogy a biztonsági adatlapok bármikor hozzáférhető helyen legyenek. 

(21) Bármely észlelt rendellenességről értesíteni kell a szervezeti egység vezetőjét.  
(22) A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés, a tárolás során az esetlegesen bekövetkező 
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rendkívüli környezetkárosítás megakadályozására, felszámolására, kárelhárítási tervet kell 
készíteni, melyet a felhasználás helyén, jól látható helyen ki kell függeszteni. A terv tartalmát 
ismertetni kell a veszélyes anyagokkal tevékenységet végző dolgozókkal. 

(23) Az Egyetem – az Üzemeltetési Igazgatóság szervezésében – igény szerint, de évente legalább 
egy alkalommal gondoskodik a veszélyes anyagok és készítmények hulladékainak 
elszállításáról. Az elszállítás megszervezése a környezetvédelmi koordinátor feladata. A 
hulladékok összegyűjtése és biztonságos tárolása az elszállításig a felhasználó szervezeti 
egység feladata. A hulladékokat a biztonságos szállításnak megfelelő csomagolásban, 
csoportokban összegyűjtve kell szállításra átadni. A szervezeti egységnek az elszállítandó 
anyagokról mennyiségi kimutatást kell vezetni. Az elszállítás és megsemmisítés költségei a 
felhasználó szervezeti egységeket terhelik. 

(24) Minden veszélyes hulladék-szállítmányt 4 példányos, az környezetvédelmi koordinátor által 
kitöltött "SZ" kísérőjeggyel kell ellátni, melynek 1 példányát a kezelő a hulladék átvétele után 
köteles visszaküldeni. 

(25) Soron kívüli szállítást az Üzemeltetési Igazgatóságnál kell kezdeményezni.  
 

A veszélyes anyagok mozgatásának és szállításának szabályai 
Telephelyen belüli mozgatás 

30. § 
(1) A veszélyes anyagokat csak olyan csomagolóanyagban szabad mozgatni, amelyből mozgatás 

közben az nem szóródhat szét, nem ömölhet ki, és el nem párologhat. 
(2) Mozgatás közben törés vagy más ok folytán kiömlött vagy szétszóródott veszélyes anyag 

közömbösítéséről a mozgató személy azonnal köteles gondoskodni. 
 

Telephelyek közötti közúti szállítás 
31. § 

(1) A veszélyes anyagok és hulladékok közúti szállítására az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) előírásai az irányadók. 

 
 
 

X. fejezet 
TERMÉSZETVÉDELEM, ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 

32. § 
(1) Az Egyetem kezelésében lévő területeken (egyetemi park) különös védelmet kell fordítani a 

növényvilágra. 
(2) Építési munkálatokat a megfelelő engedélyek birtokában lehet végezni. 
(3) Az Egyetem területén lévő növényeket kivágni, telepíteni csak a megfelelő engedélyek 

birtokában lehet. 

33. § 
(1) Az Egyetem épületeinek fenntartása, felújítása során a jogszabályban foglaltak szerint kell 

eljárni és különös figyelmet kell fordítani az épített környezet védelmére. A műemléki és a 
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FÜGGELÉK ÉS MELLÉKLET JEGYZÉK  
 
 
1. számú függelék: Fontosabb címek és telefonszámok 
2. számú függelék: Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 
 
1. számú melléklet: A környezetvédelmi felelőst megbízó nyomtatvány 
2. számú melléklet: Az általános környezetvédelmi oktatás tematikája 
3. számú melléklet: Nyilatkozat környezetvédelmi oktatásról 
4. számú melléklet: A környezetvédelmi ellenőrzés szempontjai 
5. számú melléklet: Nem veszélyes hulladékok jegyzéke 
6. számú melléklet: Az Egyetemen a szelektív gyűjtés során keletkező hulladékok típusai és a főbb 

hulladéktermelő egységek 
7. számú melléklet: A veszélyes hulladékok mennyiségi kimutatása 
8. számú melléklet: A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok jellemzői 
9. számú melléklet: Anyagmérleg 
10. számú melléklet: Az egyetemen bejelentésre kötelezett, helyhez kötött légszennyező 

pontforrások 
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Fontosabb címek és telefonszámok 
 
 

(1) Üzemeltetési Igazgatóság  
E/7 Irodaház 107. szoba – üzemeltetési igazgató, tel: 11-54 

                       314. szoba – környezetvédelmikoordinátor, tel: 18-61 
 
(2) Diszpécser Központ, tel: 29-89 
       mobil: 06-30-503-4824 
 
(3) Egészségügyi Kar Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ 

Dr. Felszeghi Sára 
Vezető főorvos 
E/4 kollégium, 
tel: 46-565-111 /14-93 mellék, 46- 565-391 

 
(4) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
 

Telefon 46/354-612, 46/354-611 
Fax 46/358-060 
Email nepegeszsegugy@borsod.gov.hu 

 
3530 Miskolc,  
Meggyesalja u. 12  

 
(5) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
              Miskolc Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 
 

Telefon 46/534-611/213, 46/362-929/213 
Fax 46/560-463 
Email nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu 

 
3530 Miskolc,  
Meggyesalja u. 12  

 
(6) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
       Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

 
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 379. 
Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu 

 
(7) Mentők: 104 
       Tűzoltók : 105 
       Rendőrség : 107 
 

mailto:kornyezetvedelem@borsod.gov.hu
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MEGBÍZÓLEVÉL                                                                            
1. sz. melléklet 

 
……………………………………………..…………………/szervezeti egység megnevezése/ 
……………………………………………………………………….…………/név, beosztás/ 
 
 
Tárgy: Megbízás környezetvédelmi feladatok ellátásával 
 
 
A Miskolci Egyetem Környezetvédelmi Szabályzatában foglaltak alapján megbízom Önt a  
………………………………………………… ……….…………………/szervezeti egység/ 
környezetvédelmi felelős feladatkörének ellátásával. 
 
A környezetvédelmi felelős feladatait a Környezetvédelmi Szabályzat 6. § - a tartalmazza. 
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Az általános környezetvédelmi oktatás tematikája 
2. sz. melléklet 

 
 

I. A környezetvédelmi törvény célja: 

A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és 
védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége 
szempontjából; e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, 
elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj 
fennmaradását. 
II. A környezet védelmének alapelvei 
1. Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás 
2. Felelősség 
3. Együttműködés 
4. Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság 
 
III. A környezeti elemek egységes védelme 
Minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben és az 
egymással való kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni. Igénybevételüket és terhelésüket 
ennek megfelelően kell szabályozni. 

IV. Egyetemi feladatok 
Az Egyetemen végzett oktató-, kutató-, gyógyító- és szolgáltató tevékenységek végzése során 
környezetvédelmi szempontból az alábbi területeknek kell prioritást biztosítani: 

■ a vizek védelme; 
■ a termőföld, talaj védelme; 
■ a levegő tisztaságának védelme; 
■ az élővilág védelme; 
■ a települési környezet védelme; 
■ veszélyes anyagok és veszélyes készítmények felhasználásával kapcsolatos feladatok; 
■ a hulladékgazdálkodás (gyűjtés, tárolás, kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás); 
■ zaj-és rezgésvédelem. 
 

V. Hulladékgazdálkodási feladatok 
■ hulladékok osztályozása 
■ szelektív hulladékgyűjtés 
■ hulladékok elszállítása 
■ veszélyes hulladékok 
■ -besorolása veszélyesség alapján, 
■ - szállításra történő előkészítés, csomagolás 
■ - átadás, bizonylatolás 
■ hulladékok/veszélyes hulladékok adminisztrálása (jelentési kötelezettség) 

VI. Teendők havária esetén 
■ kárcsökkentés, értesítés 

VII. Környezetvédelem szervezete az Egyetemen 
■ felelősök, nevek, elérhetőségek 

VIII. Hivatalos szervek elérhetősége 
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Nyilatkozat környezetvédelmi oktatásról 
3. sz. melléklet 

 
 

Alulírott tanúsítom, hogy munkába állításom előtt az előírt környezetvédelmi oktatási anyagot a 
rendelkezésemre bocsátották, azt áttanulmányoztam és az abban foglaltakat megértettem, továbbá 
környezeti káresemény bekövetkezése esetén tanúsítandó magatartást megismertem. 
 

Munkahelyemen a környezetvédelmi előírásokat betartom, illetőleg végrehajtom. 

Oktatásra kötelezett neve: ....................................................................  
Személyi igazolvány száma: .................................................................  
Munkaköre: ..........................................................................................  

Az oktatás időpontja:   ….év................................................................. hó nap 

 
 
 
                                          ……………………… 
                                                                                                               munkavállaló
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A környezetvédelmi ellenőrzés szempontjai 
4. sz. melléklet 

Az ellenőrzés kiterjedhet: 
- a munkahelyekre, munkafolyamatokra, 
- anyagmérlegekre, 
- raktározásra, 
- egészségvédelemre, 
- dokumentálásra. 

1. Környezetvédelmi felelős tevékenysége, dokumentumok kezelése: 
- felelős kijelölése, megbízása, 
- Környezetvédelmi Szabályzat megléte, 
- tevékenység során keletkezett anyagokról nyilvántartás és anyagmérleg vezetése ( veszélyes  

és nem veszélyes anyagokról, papír, toner, festékkazetta stb.),  
- a dolgozók és a hallgatók előzetes, és ismétlődő környezetvédelmi oktatásának megtartása 

dokumentálása, 
2.   Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységek ellenőrzése: 

- hatósági engedély, ill. bejelentés megléte, 
- felelős személy kijelölése, ill. megbízása, 
- veszélyes anyagok és készítmények tárolásának, nyilvántartásának ellenőrzése. 

3.   Veszélyes és nem veszélyes hulladékot eredményező tevékenység ellenőrzése: 
 - a tevékenység anyagmérlege, 
 - munkahelyi gyűjtőhely előírás szerinti kialakítása,  

 - keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartása, adatszolgáltatási     
kötelezettség betartása.  

 
4.   Szelektív hulladékgyűjtési tevékenység ellenőrzése: 
 

- papírhulladék gyűjtése 
- fémhulladék gyűjtése 
- száraz elem gyűjtése 
- elektronikai hulladékok kezelése, tárolása. (selejt számítógépek, használt festékkazetták, 

tintapatronok stb.)  
- PET palackok és fém italos dobozok gyűjtése.    
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 A nem veszélyes hulladékok jegyzéke a 
72/2013.(VIII. 27.) VM rend. szerint 

5. sz. melléklet 
 

16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 

 

 

Hulladék kód Hulladék típusa 
16 01 03 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 

16 01 06 Termékként tovább nem használható gépjárművek, amelyek nem tartalmaznak 
sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket 

 

   17 Építési és bontási hulladékok  
Hulladék kód Hulladék típusa 

17 01 01 Beton 
17 01 02 Téglák 
17 01 03 Cserép és kerámiák 
17 02 02 Üveg 
17 02 03 Műanyag 
17 04 01 Vörösréz 
17 04 02 Alumínium 
17 04 03 Ólom 
17 04 04 Cink 
17 04 05 Vas, acél 
17 04 06 Ón 
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20 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és 
intézményi hulladékok)  beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is 

 
hulladék kód Hulladék típusa 

20 01 01 Papír, karton ♦(darált papírhulladék) 
20 01 02 Üveg 
20 01 08 Biológiailag lebomló konyhai, étkezdei hulladék 
20 01 10 Ruhanemű 
20 01 11 Textíliák 
20 01 25 Étolaj, zsír 

20 01 36 Kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések, amelyek nem tartalmaz-
nak veszélyes összetevőt 

20 01 38 Fa 
20 01 39 Műanyagok 
20 01 40 Fémek 
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék 
20 03 01 Egyéb települési hulladék (ideértve a kevert települési hulladékot is) 
20 03 06 Szennyvíztisztításból származó hulladék 
20 03 07 Lom hulladék 
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Főbb hulladék termelőhelyek egységek és a hulladékok típusai  

6. sz. melléklet 
 

Keletkezés helye Termelő Hulladék típusa Megjegyzés 
Főépület (A/4) 
A/1,A/2, A/3, 

A/5,A/6, B/1, C/1, 
C/2 műhelycsarnok 

irodái oktató 
termei,C/3, B/3 , 
AFKI, E/7 BBZI 

épülete. 

 
 

Szervezeti 
egységek irodái 

 
Irodai papír hulladék, 
Irodai festékkazetták,patronok, tonerek 
PET palackok 
Hulladékká vált elemek, akkumulátorok 
Hulladékká vált fénycsövek, 
 

 
Papír külön (kültéri gyűjtőkonténerben) 
Tonerek gyűjtése (irodákban, gyűjtőpontokon) 
Irodák (gyűjtőpontok) 
Irodák (gyűjtőpontok) 
Irodák, folyosók 
 

  
 

Központi irodák 

Irodai papír hulladék, 
Irodai festékkazetták, patronok, tonerek 
PET palackok 
Hulladékká vált elemek, akkumulátorok 
Hulladékká vált fénycsövek, 

Papír külön  
Tonerek gyűjtése (irodákban, gyűjtőpontokon) 
Irodák (gyűjtőpontok) 
Irodák (gyűjtőpontok) 
Irodák, folyosók (külön gyűjtve) 

 Közös használatú 
területek 

Vegyes és takarítási hulladék Gondnokság takarít, szennyezett hulladék 

 Automaták és büfék 
környéke 

Nagy mennyiségben műanyagpohár, 
műanyag csomagolóanyagok 

Szennyezett 
Külön gyűjtőpontok (büfék) PET -PRÉS 

 
Könyvtár 

Könyvtár,  
könyvesbolt 

Elsősorban papír, vegyes hulladék 
PET palackok,  
Hulladékká vált elemek, akkumulátorok 
Irodai festékkazetták, patronok, tonerek 

 
Papír külön (kültéri gyűjtőkonténerben) 

 Sokszorosító Üzem Elsősorban papír 
Irodai festékkazetták, patronok, tonerek 

Papír külön (kültéri gyűjtőkonténerben) 
Tonerek gyűjtése (irodákban, gyűjtőpontokon) 
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Műhelycsarnok, 
tanszéki műhelyek, 

laboratóriumok 

Papír hulladék 
Hulladékká vált elemek, akkumulátorok 
Hulladékká vált fénycsövek, 
Hulladékká vált kőolaj származékok 
Fémhulladék 
Vegyi hulladék 

Papír külön (kültéri gyűjtőkonténerben) 
Tonerek gyűjtése (irodákban, gyűjtőpontokon) 
Külön gyűjtve 
Külön gyűjtve 
Külön gyűjtve 
Külön gyűjtve 

 
Étterem 

 Konyhai maradékok, 
Hulladékká vált étolaj 
Csomagolóanyagok 
 

Külön gyűjtve 
Külön gyűjtve 
Külön gyűjtve 

 
Parkok 

 
Kertészet 

 

Irodai papír hulladék, 
Vegyes hulladék,  
Zöld hulladék 

Papír külön (kültéri gyűjtőkonténerben) 
 
Kerti, zöld hulladék halomba tárolva 

 
 

Kollégium 

 
Irodák 

Irodai festékkazetták, patronok, tonerek 
PET palackok 
Hulladékká vált elemek, akkumulátorok 
Hulladékká vált fénycsövek, 

Tonerek gyűjtése (irodákban, gyűjtőpontokon) 
Irodák (gyűjtőpontok) 
Irodák (gyűjtőpontok) 
Irodák, folyosók 

 
Szobák 

Vegyes hulladék 
PET palackok 
Hulladékká vált elemek, akkumulátorok 

 
Külön gyűjtve 
Földszinti gyűjtőpontok 

Konyhák Hulladékká vált étolaj Külön gyűjtve 
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7. sz. melléklet 
A veszélyes hulladékok nyilvántartása   10 évig nem selejtezhető 

 

A veszélyes hulladék termelőjének adatai 

Neve: 
Címe: 
KSH törzsszám: KÜJ: KTJ: 
   
 
 

Felelős vezető 
 
Neve: Beosztása 

 

Aláírás: 
 
 
 

A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységek 

Megnevezése TEÁOR kódja 
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8. sz. melléklet 
 

A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék jellemzői 
 

Megnevezés Kódszám Fizikai megjelenés H veszélyességi jellemző C szám 
     
 

A veszélyes hulladék kezelésének adatai 
 

 
 
Dátum 

 
Keletkezet 
hulladék 

mennyiség (kg) 

 
Tárolt  
menny. (kg) 

 
Dátum 

 
Átadott hull. 
menny. (kg ) 
 

Átvevő  
Kezelés 
kódja 

 

 
„SZ” lap 
száma 

 
Neve 

 
KÜJ 

 
KTJ 
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Anyagmérleg (9. sz. melléklet) 
 

Év: A veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység 
Megnevezése TEÁOR kódja 

 
A tevékenység során felhasznált anyagok mennyisége (kg) 

Anyag neve 
 
Hónap 

          

Január           
Február           
Március           
Április           
Május           
Június           
Július           
Augusztus           
Szeptember           
Október           
November            
December           
Összesen:           
 

A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok mennyisége (kg) 
Veszélyes 
hull. 
 
Év 
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Az egyetemen bejelentésre kötelezett, helyhez kötött légszennyező pontforrások 
(10. sz. melléklet) 

 
I. Helyhez kötött légszennyező pontforrások (50-500 kWth ) 
 
Az alább felsorolt, 50- 500 kWth-nál névleges bemenő hő teljesítményű tüzelőberendezés létesítését 
és meglévő tüzelőberendezés átalakítását, tüzelőanyagának megváltoztatását a jegyzőnek – mint 
elsőfokú környezetvédelmi hatóságnak- kell bejelenteni. 
 

1. Körcsarnok 
3 db Bosch gázkazán modul (3x 98,2 kW) egy kémény, egy (P1) pontforrás  
3 db Bosch gázkazán modul (3x 98,2kW) egy kémény, egy (P1) pontforrás 

 
   2. Konyha  

4 db kazán modul (4x108 KW)  egy kémény, egy (P1) pontforrás 
 

3. Könyvtár 
3 db kazán modul (3x 108 kW) egy kémény, egy (P1) pontforrás 
4 db kazán modul (4x 108  kW) egy kémény, egy  (P1) pontforrás 
 

4.  AFKI 
 1 db kazán 134 kW, egy (P1) pontforrás  
      1 db kazán 134 kW, egy (P1) pontforrás  
 1 db kazán 69,5 kW, egy (P1) pontforrás  
     
   5. B/2 épület    6 db  Junkers kazán 90 kW , 6 (P1) külön kivezetés  
  
   6. B/3-B/4 épület   

3 db Vaillant kazán (3x 140 kW) egy (P1) pontforrás 
 
7. C/2 épület 6. hajó  

   2 db Buderus kazán (2x 110 kW) egy (P1) pontforrás 
 

   
II. Helyhez kötött légszennyező pontforrások (500 kWth ) 
 
Az alábbi, 500 kWth nagyobb névleges bemenő hő teljesítményű tüzelőberendezést a területileg 
illetékes környezetvédelmi hatóságnak kell bejelenteni.  
 
E/1-6 HMV gazdasági fűtés 
 
5 db kazán modul (5x 108 kW), egy kémény, egy (P1) pontforrás  
5 db kazán modul (5x 108kW), egy kémény, egy  (P1) pontforrás  
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KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK  
 

Általános jogszabályok 
 
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 
 
 
78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról ; 
 
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 
rendjéről ; 
 
93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez 
kötött környezethasználatok meghatározásáról; 
 
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai 
feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi 
követelményeiről; 
 
29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés 
használatának feltételrendszeréről; 
 
309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról ;  
 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról ; 
 
 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 
2012. évi  CLVXXXV. törvény a hulladékról;  
 
2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről;   
 
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól; 
 
189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról; 
 
 
197/2014 (VIII.1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről; 
 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről ; 
 

http://uj.jogtar.hu/#lbj0id144640999141496f4
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224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről; 
 
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének szabályairól ;  
 
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint  
kiszabásának és megállapításának módjáról; 
 
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről ;  
 
310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési 
programokra vonatkozó részletes szabályokról;  
 
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésről; 
 
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának 
céljairól;  
 
369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről;  
 
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról; 
 
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről;  
 
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 
vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről ;  
 
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről;  
 
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről; 
 
16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről; 
 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 
egyes szabályokról és feltételekről;  
 
45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól;  
 
72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről;  
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144/2012. (XII. 27.) VM rendelet a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének 
részletes szabályairól;  
 
145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységek részletes szabályairól ;  
 
95/2013. (X. 14.) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez 
kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól; 
 
 
 

TERMÉKDÍJ, BETÉTDÍJ, KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ 
 
 
2011.évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról; 
 
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról; 
 
270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a 
kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának 
szabályairól; 
 
343/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. 
törvény végrehajtásáról 
 
 
 

VÍZ- ÉS TALAJVÉDELEM 
 
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról ;  
 
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról ;  
 
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokról; 
 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól; 
 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről; 
 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól; 
 
455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól;  
 
27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokról; 
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28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól; 
 
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról; 
 
 
 

LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELEM 
 

 
14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget 
lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről ; 
 
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az 
adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő 
bírságról ; 
 
292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet módosításáról; 
 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről;  hatályon kívül 4/2011. (I. 14.) VM 
rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről; 
 
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról; 
 
26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának 
korlátozásáról;  
 
110/2013. (XII. 4.) VM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 
határértékeiről ;  hatályon kívül 7/1999. (VII. 21.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, 
de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező 
anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről; 
 
23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai 
kibocsátási határértékeiről; 
 
7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok 
összkibocsátási határértékeiről;  hatályon kívül 330/2005.(IX.28.) sz. rendeletével módosított  
16/2005. (IV.20.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról; 
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ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

 
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 
megfelelőségük tanúsításáról; 
 
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről ; 
 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól; 
 
29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről; 
 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- 
és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról; 
 
27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj – és rezgés határértékek 
megállapításáról; 
 
 

ÉPÍTÉSÜGY, BÁNYÁSZAT, KÖZLEKEDÉS, ENERGETIKA 
 
 
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről; 
 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről ; 
 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
(OTÉK) 
 
40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai 
célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól; 
 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról; 
 
 
 

VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB JOGSZABÁLYOK 
 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról;hatályon kívül 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 
az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő 
bejelentési eljárás részletes szabályairól; 
 
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről; 
 
224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól; 
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225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól; 
 
374/2012. (XII.18.) Korm .rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról; hatályon kívül 25/2000. (XII.27.) EüM –
SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról; 
 
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az 
általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről; 
 
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól; 
 
 
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével 
kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról; 
 
REACH (1907/2006/EK) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 
 
GHS/CLP (1272/2008/EK) a vegyi anyagok osztályozását, címkézését és csomagolását szabályozó 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
 
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 
jelzésekről. 
 
 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának környezetvédelemmel 

kapcsolatos rendeletei 
 

21/2004.(VII.6.) Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) 
 Módosította: 
 58/2004.(XII.17.),14/2005.(IV.20.), 25/2005.(VI.08.), 

26/2005.(VII.07.), 29/2005.(VII.07.), 38/2005.(IX.28.), 
12/2006.(III.08.), 26/2006.(VII.12.), 1/2007.(I.31.), 
18/2008.(VII.01.), 39/2009.(XII.02.), 12/2011.(IV.15.), 
6/2012.(II.29.), 27/2012.(VIII1.), 29/2012.(IX.6.), 
41/2012.(XII.15.), 1/2013.(II.19.), 14/2013.(IV.23.), 
17/2013.(V.21.), 20/2013.(VI.25.), 21/2013.(VI.25.), 
33/2013.(X.1.), 36/2013.(X.28.), 40/2013.(XI.12.), 21/2014. 
(VIII.1.), 26/2014. (IX.19.), 32/2014. (XI.14.), 5/2015. (III.13.), 
7/2015. (III.13.), 35/2015. (XII.12.), 1/2016. (I.8.), 3/2016. 
(II.15.), 17/2016. (V.20.), 25/2016. (X.10.), 28/2016. (XI.2.), 
39/2016. (XII.12.), 17/2017. (VI.16.), 20/2017. (VIII.15.); 
23/2017. (IX.25.), 28/2017. (X.24.) 
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16/2005. (IV.20.) A levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról 
 Módosította: 
 33/2005.(IX.28.), 14/2008.(IV.24.), 31/2010.(IX.15.), 

15/2012.(IV.26.)   
63/1997. (XI.1.) A helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal 

való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról 
 Módosította: 
 59/2004.(XII.17.),55/2009.(XII.23.), 13/2010.(III.10.), 

31/2013.(X.1.) 
 
11/1998. (III.30.) A helyi vízkár-elhárítási feladatokról 
 Módosította: 
 17/2000.(IV.10.), 39/2005.(IX.28.), 44/2005.(X.26.), 

13/2010.(III.10.), 31/20210.(IX.15.), 15/2012.(IV.26.) 
 
13/1998. (III.30.) A közterületek rendjéről 
 Módosította: 
 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 

21/2000.(V.08.), 20/2001.(III.30.), 43/2001.(XI.12.), 
45/2003.(X.07.), 32/2004.(X.29.) 10/2005.(III.10.), 
62/2005.(XII.15.), 12/2007.(IV.20.), 35/2007.(X.24.), 
14/2008.(IV.24.), 13/2010.(III.10.), 31/2010.(IX.15.), 
14/2011.(IV.20.), 15/2012.(IV.26.), 42/2012.(XII.15.), 
50/2013.(XII.12.), 10/2016. (IV.25.), 24/2016. (X.10.), 38/2016. 
(XII.12.), 15/2017. (IV.11.) 

 
 
18/1998. (VI.1.) A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól 
 
20/1998. (VI.1.) Az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályokról 
 Módosította: 
 17/2000.(IV.10.), 44/2005.(X.26.), 31/2010.(IX.15.), 15/2012. 

(IV.26.) 
 
22/1999. (VI.7.) A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 

tevékenységről.  
 Módosította: 
 16/2000.(IV.10.), 17/2000.(IV.10.), 44/2003.(X.07.), 

10/2005.(III.10.), 36/2007.(X.24.), 14/2008. (IV.24.), 
13/2010.(III.10.),31/2010.(IX.15.), 15/2012.(IV.26.) 

 
39/2009.(XII.02.) Az épített környezet értékeinek helyi védelméről. 
 Módosította: 2/2013.(II.19.), 4/2017. (II.21.) 
 
1/2011.(II.9.) A széndioxid-kibocsátás különbözet díjfizetési kötelezettségről 
 
 
32/2011.(X.21.)A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 

szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról 
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40/2011. (XII.22.) A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 
 
30/2013.(X.1.) A füstköd-riadó tervről 
 
57/2013. (XII.12.) A víziközmű-szolgáltatásról 
 
31/2015. (XI.23.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 
 
9/2016. (VI.13.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 
 

 
Értelmező rendelkezések 

 
adatszolgáltatás: a nyilvántartásban szereplő adatok meghatározott részének hozzáférhetővé tétele 
és átadása az adatkezelésre jogosult hatóságnak vagy személynek; 
 
anyagában történő hasznosítás: bármilyen hasznosítási művelet az energetikai hasznosítás 
kivételével; 
 
ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az 
esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez; az 
ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a 2. melléklet tartalmazza; 
 
adatszolgáltatásra kötelezett: a hulladéktermelő, a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő; 

 
anyagmérleg: a gyártási vagy kezelési folyamatba belépő anyagfajták mennyiségének és az abból 
kilépő anyagfajták mennyiségének összevetésére alkalmas adatot tartalmazó, a nyilvántartás részét 
képező ábra vagy táblázat; 
 
bűz: szaghatással járó légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel 
egyértelműen nem jellemezhető, az adott környezetben környezetidegen, és érintett terület 
rendeltetésszerű használatát zavarja; 
 
CE jelölés: olyan jelülés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel a jelölés alkalmazását 
előíró uniós követelményeknek; 
 
diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely 
nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely 
légszennyező anyag kibocsátással jár;  
 
elektromos, elektronikus berendezés : legfeljebb 1000 váltakozó feszültségű, valamint 1500 V 
egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése 
elektromágneses mezőtől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező vagy 
elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is; 
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elem, akkumulátor: elektromos áramforrás, amely kémiai energiát közvetlenül elektromos 
energiává alakít át, és egy vagy több elsődleges (nem újratölthető), illetve másodlagos (újratölthető) 
részegységből (cellából )áll; 
 
elérhető legjobb technika : korszerű technikai színvonalak, és a fenntartható fejlődésnek megfelelő 
módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások környezetterhelések megelőzése 
és – amennyiben az nem valósítható meg – csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt 
hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátások határértékének, illetőleg 
mértékének megállapítása alapjául szolgál. 
 
Ennek értelmezésében: 

 - legjobb az, ami a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme 
 érdekében; 

 
 - az elérhető technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari 

 ágazatokban történő alkalmazását elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, 
 figyelembe véve a költségeket és előnyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az 
 országban használják-e vagy előállítják-e és amennyiben az az üzemeltető számára 
 ésszerű módon hozzáférhető; 

 
 - a technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek 

 alapján a berendezést (technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják,  üzemeltetik 
és működését megszüntetik, a környezet helyreállítását végzik; 
 
elkülönített gyűjtés: olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege - 
adott esetben típusa - szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését; 
 
elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg - adott esetben típus - 
szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól 
elkülönítve gyűjtenek; 
 
elővigyázatosság: a környezeti kockázatok mérsékléséhez, a környezet jövőbeni károsodásának 
megelőzéséhez vagy csökkentéséhez szükséges döntés és intézkedés; 
 
építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 
építési tevékenységből származó hulladék; 
 
felszín alatti víz: a terepfelszín alatt a földtani közeg telített zónájában (így különösen a földtani 
képződmények pórusaiban, hasadékaiban) elhelyezkedő víz; 
 
fenntartható fejlődés: társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a 
természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon 
biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését; 
 
földtani közeg: a földfelszín és az alatta elhelyezkedő természetes eredetű képződmények (a talaj, a 
mederüledék, a kőzetek, beleértve az ásványokat, ezek természetes és átmeneti 
formáit);  
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hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt 
szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét 
funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon 
készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse; a 
hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a 3. melléklet tartalmazza; 
 
háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint 
lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt 
helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő 
hulladékot; 
 
háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, 
amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz 
hasonló; 
 
helyhez kötött légszennyező forrás: levegőterhelést okozó vonalforrás, valamint az a 
levegőterhelést okozó pont-, vagy diffúz forrás , amely működése közben helyét változtatja meg; 
  
hulladék besorolása: a keletkező hulladék a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM 
rendeletben található – a hulladékképződést eredményező tevékenységnek megfelelően főcsoportba 
és alcsoportba történő besorolás; 
 
hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy 
megválni köteles; 
 
hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék 
a birtokában van; 

 
hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a 
kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a 
hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő 
létesítmények utógondozása; 
 
hulladékminősítés: ha a hulladék nem azonosítható a hulladék-jegyzékben szereplő veszélyes 
hulladékok valamelyik tételével, akkor a hulladék veszélyességének vagy veszélytelenségének 
megállapítása minősítési eljárással. A mintavételt és a megalapozó vizsgálatokat a kizárólag a 
Nemzeti Akkreditáló Testület által elismert akkreditáló szervezet végezheti; 
 
hulladéktermelő: akinek tevékenységeiből hulladék képződik (eredeti hulladéktermelő), vagy 
bárki, aki előkezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési műveletet végez, amely a hulladék 
jellegében vagy összetételében változást eredményez; 
 
 környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített 
(mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői; 
 
környezeti rezgés: környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű és minőségű 
ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő épület szerkezetén keresztül 
hat az ott tartózkodó emberre; 
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környezeti zaj- vagy rezgésforrás: üzemi, építési, szabadidős, közlekedési és egyéb létesítmény, 
gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben környezeti zajt vagy 
környezeti rezgést okoz; 
 
környezeti zaj: a levegőnek olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása, amely a védendő 
környezetben észlelhető; 
 
 környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete; 
 
környezetkárosítás: az a tevékenység vagy mulasztás, amelynek hatására környezetkárosítás 
következik be; 
 
környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó 
terhelése; 
 
környezetvédelem: olyan tevékenység és intézkedések összessége, amelynek célja a környezet 
veszélyeztetésének , károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy 
megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása; 
 
közszolgáltató: az  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített 
nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; 
 
légszennyezés: légszennyező anyag határértéket meghaladó mértékű levegőbe juttatása; 
  
légszennyezettségi határérték: az emberi egészségre, illetve az ökológiai rendszerre gyakorolt 
káros hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése céljából, a tudományos ismeretek alapján 
meghatározott levegőterheltségi szint, amelyet jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt 
időtartamon belül el kell érni, és elérése után nem szabad túllépni; 
 
légszennyező anyag: a levegőben lévő és az emberi egészségre vagy a környezet egészére 
valószínűsíthetően káros hatást gyakorló anyag; 
 
levegő: a troposzférán belüli szabadtéri levegő, kivéve a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény 87. § 5. pontjában meghatározott olyan munkahely levegője, amelyhez a lakosság 
rendszeresen nem fér hozzá; 
 
légszennyező pontforrás: az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag 
kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy 
a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki számítással egyértelműen 
meghatározhatók; 
 
másodlagos hulladék: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése 
során képződő, további kezelést igénylő maradék hulladék; 
 
nyilvántartás: a Ht.-ben meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésével kapcsolatban 
keletkező adatok e rendeletben meghatározott módon történő megőrzése, rögzítése. 
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szennyezettségi határérték: a környezet valamely elemének olyan – jogszabályban meghatározott 
– mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása -  a mindenkori tudományos ismeretek alapján – 
környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő; 
  
tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint 
telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes 
elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a 
hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben 
történő elhelyezését, valamint a 2. melléklet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet; 
 
települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék; 
 
újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá 
alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok 
feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő 
feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel; 
 
újrahasználat: olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy 
alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált; 
 
védendő (védett) környezet: védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi 
tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol emberi tevékenység zavarásának 
megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét 
biztosítani kell; 
 
vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző 
fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól 
eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek; 
 
 veszélyes hulladék: az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével 
rendelkező hulladék; 
 
zöldhulladék: kertben vagy kertészeti tevékenység során képződő növényi eredetű települési 
hulladék. 
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