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Tervezı/kivitelezı/partner/bérlı (továbbiakban Vállalkozó) a Fıvárosi Vízmővek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett 
tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és vízbázisvédelmi jogszabályokat maradéktalanul 
megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közremőködıivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi 
politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.  
 
Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázisvédelmi elıírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb kockázatot jelentı anyago(ka)t 
használja fel.  
 
Vállalkozó feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkezı hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelı győjtése, 
kezelése - ha a szerzıdés másképpen nem rendelkezik.  
 
Vállalkozónak a hulladékok győjtésére saját munkahelyi győjtı edényzetrıl kell gondoskodnia. Külön írásos megállapodás esetén 
Vállalkozó a Megbízó szelektív hulladékgyőjtési elıírásait betartva, kihelyezett munkahelyi győjtıit használhatja. Amennyiben vállalkozó 
Megbízó hulladékgyőjtı edényeit használja, köteles a Megbízó telephelyein bevezetett szelektív hulladékgyőjtési rend szerint eljárni, a 
hulladékokat hulladék fajtánként (papír, mőanyag palack, fém italos doboz, használt elem, hulladék világítótest, elektronikai hulladék, 
gumihulladék, használt nyomtató patron/toner, kommunális hulladék, stb.) a megfelelı győjtıedényekben elhelyezni.  
 
Vállalkozó Megbízó részére folytatott saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkezı minden hulladék mennyiségérıl adatot 
szolgáltat Megbízó részére. Vállalkozó a tevékenység végzése során keletkezı hulladék elszállítását vagy elszállíttatását követıen köteles 
haladéktalanul elküldeni a szabályos lerakást vagy ártalmatlanítást igazoló dokumentumokat, mérlegjegyeket, egyéb bizonylatokat, 
Megbízó Környezetvédelmi csoportjának. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkezı hulladékokat EWC-kódok szerint, a hulladék 
fajtánként keletkezett mennyiséget, és a hulladékok kezelésének módját. Hulladékszállításról, -kezelésrıl szóló számla csak az igazoló 
dokumentumokkal együtt nyújtható be.  
 
Vállalkozó vagy alvállalkozója tevékenysége során termelt veszélyes hulladékokat köteles külön győjteni, illetve saját költségén az 
elıírásoknak megfelelıen elszállíttatni. A szállítást csak veszélyes hulladékok szállítására jogosult, érvényes engedéllyel rendelkezı 
vállalkozás végezheti. A veszélyes hulladékokat, a környezetszennyezést kizáró módon fedett helyen, feliratozva, EWC kód feltüntetésével, 
fajtánként elkülönítve kell győjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való győjtésre, úgy a hulladékokat a győjtıedényzetekkel és 
kármentı eszközökkel együtt le kell fedni.  Veszélyes hulladék egy évnél hosszabb ideig nem győjthetı a telephelyen. A veszélyes hulladék 
elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló igazolást vállalkozó köteles beszerezni és Megbízónak másolatban eljuttatni. 
 
A veszélyes anyagokat, a vonatkozó elıírásoknak megfelelı módon kell tárolni és használni. Amennyiben vállalkozó olyan tevékenységet 
folytat, ahol veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali 
elhárítása érdekében vállalkozó köteles a helyszínen kármentesítı anyagokat tartani. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok, 
készítmények 16 pontos, magyar nyelvő Biztonságtechnikai Adatlapjáról gondoskodni kell, és az elıírásoknak megfelelıen minden érintett 
számára elérhetı helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok veszélyességérıl tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy azzal 
érintkezésbe kerülı személyeket.  
 
Gondoskodni kell arról, hogy szennyezı anyag csapadékvíz csatornába, víznyelı aknába, árokba, vagy szikkasztó aknába ne kerüljön, 
vállalkozó a tıle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy a környezetszennyezı anyagok bejutását 
megakadályozza. 
 
Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén ideiglenes határérték túllépési 
engedélyt beszerezni. 
 
Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a szennyezett kármentı anyagok 
veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy alvállalkozói/közremőködıi által okozott környezetvédelmi károkért 
teljes mértékben felelıs. Vállalkozó tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az ingatlanon kár ne keletkezzen. Amennyiben Vállalkozó 
tevékenységébıl adódóan környezeti kár keletkezik, azt Vállalkozó köteles saját költségén megszüntetni, illetve a környezeti tényfeltárás és 
kármentesítés költségeit megtéríteni.  
 
Vállalkozónak a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell venni.  
 
Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.  
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó alvállalkozót von be, úgy alvállalkozói a 
szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben Vállalkozó feladata tervezés, úgy köteles tervezıi nyilatkozatot adni, 
melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi- környezetvédelmi elıírásoknak megfelelıen készült.  
 
Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintı rendkívüli körülményrıl és káreseményrıl a Fıvárosi Vízmővek Zrt. 
Környezetvédelmi csoportját értesíteni (Kornyezetvedelem@vizmuvek.hu, Tel: 435-3962, 435-3948, 435-3961, 435-3992, 435-3738 fax: 
435-3949). Vállalkozó, elızetes egyeztetés alapján köteles a Fıvárosi Vízmővek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait 
környezetvédelmi ellenırzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttmőködni. 
 
Vállalkozó szerzıdésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi elıírások tekintetében Vállalkozó kérésére a Fıvárosi 
Vízmővek Zrt. szerzıdésben megnevezett megbízottja/mőszaki ellenıre, illetve a Környezetvédelmi csoport csoportvezetıje ad 
tájékoztatást. 


